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Jak jse m řešil

l;i budování.

BARRANDOV
a ieho da

Úkol ktery mi byl svěřen, abych vypracoval zastavovací plán pro
Území nad skalami Barrandovými,byl lákavÝ svou nesnadnostíana-
dějí něčeho nového a zvláštního. Zvláštní na tom byla podnikavost
a cílevědomost stavebníkova; nové bylo, že zde po prvé v Praze
měly se prodávati pozemky skutečně stavební, to jest takové, kde
ke stavbě jiŽ vše bude připraveno; nesnadné bylo splnění podmínky,
aby celá budoucí ětvrt byla přístupna přímým směrem od Prahy a
nikolizpětným příkrým stoupáním z údolí hlubočepského.
Dnes, kdy komunikace tato jest realisována, je těŽko chápati, před
jakým problémem jsme stáli t'ehdy, když se území dnešního Bar_
randova sklánělo ku Praze ve strmých Úbočích' Bylo proto nutno se
stoupáním začíti již uměle na rovině a přejít pak mostem na návrší
a podle něho stoupati k vlastní čtvrti.
RozvrŽení disposíční ostatního územÍ bylo diktováno jednak vyvinu-
tím stoupající komunikace, jednak ohledy parcelačními a ohledy uce-
leného panoramatu.
Takto docíleno jakési kostry celého území, jejíŽ vyplnění děje se
skoro rnýhradně rodinnými domy ve velkých zahradách.



V další výstavbě tohoto městského osídlení přistupujeme k těžším
úkolŮm' Dosud pracovali jsme cílevědomě sami a jaksi pro sebe,
bylo nás jen několik, jeŽ stmelovaly cíl práce a snadná dohoda.
Dále však přistupují jednotliví stavebníci, kteří neraď pro jednotnost
a stylovost celku podřizují svá qsobní přání. A v tom spoěívá náš
nesnadný úkol, abychom je přesvědčili, že snaha po jednotném celku
dá se docílit bez velké újmy jejich osobních přání a zálib a Že umě'
lecké dílo se dá s dobrým bydlením velmi dobře srovnat'
Máme nejlepší snahu, aby Barrandov nebyl tuctovou kolonií, nýbrž
vzorným příkladem hezkého a dobrého bydlení' A jsme přesvědčeni,
Že naŠe snaŽení najde odezvu v jisté discíplinovosti stavebníků a že
uznají, Že naŠe snahy, rady a přání nejsou Íantasií po něčem roman-
tiČkém, ale stavební partiturou, jejíŽ dobrá reprodukce záleŽí v dob-
rém obsazení kaŽdého jednotlivého partu avyznívá konečnějen ajen
v prospěch jich samých'

Arch. Max Urban"



Obr. 2.
starých

dyŽ před šedesáti lety Joachim Barrande konal
tu svá zaiímavá studia silurského útvaru, byla
to pustina daleko za branami města' Shodou
okolností zůstalo toto území nedotčeno měs-
tem ještě dlouho a dlouho potom. Ještě před
třemi lety vypadalo to tu skoro právě tak, jako
v dobách, kdy výlet za bránu byl událostí ce-
lého roku. Málo, velmi málo obyvatel Prahy
znalo tato míSta jinak, neŽ z pohledu s protěj-

Chloubou Barrandova ie rnnoistvi krásnýcl
stromů.

šího břehu, a ještě méně jich vědělo, Že nad strmými skalami nad
řekou, rozkládá se krásná náhorní planina s lesy a hájky, bohatě čle-
něná, se spoustou půvabných zákoutí a hlavně: překrásnými vyhlíd'
kami do širokého okolí.
Stavební ruch poválečné doby, Vměštnávající domy do přeplněných
,,zahradních'' čtvrtí, se zahrádkami jako dlaň a dávající vyrůstati do'
mŮm a domkŮm za nejzazšími hranicemi města, uprostřed polí, kde
nebylo komunikací, bez všech výhod a možností, které moderní by'
dlení vyžaduje, vyhýbal se zdaleka této náhorní planině. Proč? -Toto
místo bylo tak nedostupné, těŽko přístupno pouze několika strmými
stezkami, po příkrých stráních a zanedbanou vozovou cestou, stou-
pající prudce po západním úbočí od Hlubočep, kudy se stěŽí prodí'
raly povozy ke starému lomu, Že myšlenka na zastavění pozemků,
jinak ideálních, byla zdánlivě absurdní. Její iealisování nemoŽné pro
toho, kdo se neodváŽil nákladných investic, s předpokladem, Že se
nevyplatí během krátké doby.
Je ovšem pravda - projekt spojení těchto nepřístupných pozemků
s Prahou, resp. jích připojení na hlavní cestu ke Smíchovu a vnítřní
Praze zbraslavskou silnicí- byl těžkým technickým problémem a ne'
zasvěcencům s počátku nemoŽností'



Dnes však je toto připojení hotovo.
Pohodlná silnice zŤízena a krásná náhorní planina nad Vltavou zpří_

stupněna tak,Žeje jí moŽno dosíci snáze a rychleji, neŽ leckterých
částívnitřního města'
Důvody, které vedly podnikatele lng'Václava Havla k tomu, Že zvolil
právě toto místo pro zaloŽení nové moderní zahradní čtvrti, daly by

se shrnouti asi takto:
1. Poměrně malá vzdálenost od středu města (ze středu Václavského
náměstí) aŽkzačátku výstupní rampy(5'ooo m)'
2' Klimaticky na pražské poměry výborná poloha' Celé Území je

24o_3oo m nad m. ProtoŽe v Praze převládají západní a jihozá-
padní větry, prosto všeho městského kouře a prachu, od severu chrá-
něno hlubočepskými skalami a osvěŽováno čistým vzduchemz údolí
Vltavy, Berounky i Brd.
3. SloŽením geologickým je celé území podstatyvápencové'Vápenec
je znamenitým podkladem pro veškerou vegetaci a přirozeně i zdra'
votně nepoměrně příznivějŠí, neŽ jílovitý podklad, který dlouho drŽí

vlhkost.
4. Území Barrandova jest hojně pokryto vegetací. Celá třetina je za'
lesněna, coŽ předem zajistilo nové čtvrti ráz skutečně zahradní'
5. Celá plocha byla prosta jakéhokoli zastavění. Bylo tedy možno
řešiti regulaČní plán opravdu velkoryse, úČelně, cílevědomě, jen a jen

s ohledem na potřeby budoucí čtvrti'
A konečně:
není místa v tak bezprostřední blízkosti Prahy, kter:é by členitostí te-

rénu, překrásnými vyhlídkami, polohou a celým svým rázem bylo tak
vhodno a předurčeno státi se zahradní čtvrtí par excellence, jako je

tomu na Barrandově.

Obr. 3.
a háiky

bývaly tu dřive pastviny, pole



Zasady pndnikáni Barrandova
nesou se od počátkŮ v duchu moderního, příjemného a zdravého
bydlení.
Snahou podnikatele bylo a jest vytvořiti moderní zahradní čtvrt, ve
vhodném terénu a krásné poloze, opatřenou všemi potřebnostmi mo-
derního zahradního města.
Barrandov je první čtvrtí v Praze vůbec, řešenou soustavně podle
předem vypra.covaného, podrobného regulačního plánu, v níŽ před
osídlenír'n prvním obyvatelem byly provedeny vŠechny potřebné vo-
zové i pěŠí komunikace, položena kanalisace, zaveden plyn, elektři-
na, voda i veřejné osvětlení'
Projekt sám znamená dále ivytvoření určité soběstačnosti nové čtvrti,
s vlastním společenským střediskem, s dobrým a vyhovujícím spo-
jením s vnitřním rněstem, zásobováním běŽnými denními potřebami
atd.

Cela plocha Barrandova
měří 548.ooo m'. Na stavební místa určeno jest 284.ooo m", takŽe
264"00() m'? zůstává co nezagtavitelná plocha na komunikace,
sady, háje atd'
Parcely samy jsou děleny tak,že efektivně bude zastavěno asi 14o/n
z plochy, určené na stavební místa'
Výstavba provádíse po etapách. Celý projekt jest rozděle n na4 etapy.
Po parcelaci příslušné partie pozemků staví se potřebné komuni-
kace, klade ihned kanalisace, plyn a vodovod. Pak teprve jsou dány
parcely takto připravené do prodeje. Prakticky tedy začíná majítel
stavěti na parcele, u níŽ jsou již vybudována všechna uvedená zaří-
zení, umoŽněn bezvadný příjezd, zavedena voda atd', coŽ vŠe přiro-
zeně velmi usnadňuje rychlý postup stavební, event. sniŽuje podstat-
ně stavební náklad.
Celý Barrandov je rozdělen na 2oo parcel.
l. etapa se 40 parcelami je jiŽ rozprodána a zčásti zastavěna'
ll. etapa byla právě dokončena' Jak je na plánku (vnitřní strana obál-
ky)vyznačeno, jsou parcely této druhé etapy situoványvelmi výhodně
na jihovýchodním svahu, sklánějícím se k vltavskému údolí, zčásti
po obou stranách budoucí hlavní třídy, projektované a budované
v Šíři 25 m'
Všechny parcely mají dokonalou a krásnou vyhlídku, jak na Údolí
vltavské, tak daleko ke Krěi, na věnec lesů od Krče k Závísli, Zbra-
slavi a dále' Z hořejších parcel po stranách hlavní třídy, která bude
opatřena betonovou vozovkou a v budoucnu jistě jednou z nejkrás-
nějších sadových tříd, otvírá se krom toho nádherný pohled na Io_
mantické skály vápencové nad Hlubočepy i celé malebné údolí hlu-
boěepské, aŽ daleko ke Slivenci a sv. Prokopu.

Obr.



7a prvnÍ dva roky práce
na Barrandově, t. j. ode dne, kdy první výstřel ve skalách starého
lomu na hluboěepské straně (v nynější točce) oznámil zahájení
práce, byla provedena řada prací, jichž postup byldán jednakzá'
kladní nutností zpřísttlpniti místa, do té doby nepřístupná, jednak
programem, o němž jsme se jiŽ zmínili.
Základním požadavkem bylo zhotovení regulaěního plánu" Tako'
vého, který by co nejvíc vytěŽil z mnoha moŽností, které skýtá pře'
krásná poloha i romantická členitost terénu, a který by současné
co nejvíce vyhovoval potřebám budoucí čtvrti a hlavně potřebám
jejích obyvatel. Řešení celého projektu architektem Maxem
Urbanem ukázalo, jakých výsledků a úspěchú se dá docíliti tam,
kde projektant v dohodě s podnikatelem pracuje v duchu všech
vytčených poŽadavků, s dokonalým uměleckým pochopením
všech možností, které zde příroda sama nabízela.

Komunikace,
jichž nejdůležitějŠím úkolem bylo spojení pozemků Barrandova
se silnicí zbraslavskou' byly postupné budovány' Zřízena pří-
jezdní rampa' postaven Železobetonový most, překroěující státní
silnici zbraslavskou a přístup k hořejším částem barrandovských
pozemků vyveden pohodlnou širokou sílnicí, jejíž stoupání nepře-
sahuje níkde 5'5olo. (Podmínkou povolenístavby mostu bylo přelo-
žení státní silnice zbraslavské v délce 24o m,jímŽ velmi zitkala.)
Trasy všech komunikací byly co nejlépe přizpůsobeny terénu, bylo
přihlíŽeno ke kaŽdému detailu povrchu půdy, úzkostlivě šetřeno
stromů i keřů' A tak se podařilo vytvořiti řadu cest které nejen
umoŽňují rychlé a pohodlné spojení, ale tvoří zároveň vhodný do-
plněk parkového zaloŽení Barrandova. UrnoŽňují shlédnouti ne-
spočet poutavých pohledů na vlastní parkovou úpravu a poskytují
rnnoŽství nejrozmanitějších vyhlídek do údolí Vltavy a Hlubočep.
Všechny cesty jsou důkladně stavěny. Hlavní komunikace pří-
jezdní je jiŽ bezprašná a postupem budou povrchově upraveny
i všechny ostatní vozovky, Parkové cesty a stezky, sypané pískem,
jsou udržovány v bezvadném stavu a tak je moŽno podnikati řadu
dlouhých a krásných procházek, aniŽ by bylo nutno opustiti území
Barrandova. l při deštivém poěasívysychají tyto cesty velmi rychle
a nejsou blátivé.

Obr. 5. Široká silnice na Barr
s bezprašným povrchcm, je pol
s molým stoupáním

obr. ó. Přijezdní silnice k ,,Terasám
na Barrandově".
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Kanalisace
prováděna jest, jak jiŽ řečeno, íhned při budování komunikací.Všech-
ny parcely dané do prodeje jsou odkanalisovány dostatečně dimen-
sovaným potrubím. Jest postaráno o bezvadný od vod sráŽkových vod
(dešťŮ) - vše dle normálu obce praŽské. Kanalisace je vqdena třemí
směry, podle povahy terénu a vývody jsou opatřeny dokonale fungu-
jícími čisticími stanícemi' Celé zařízení plně vyhovuje, přesto však
bude později připojeno na městskou kanalisaci, která zatím v blíz-
kosti není zavedena.

VodoYod
je napájen káranskou vodou.
Městský tlak by ovšem dosud ne-
stačil na výtlak vody do hořejŠích
částí Barrandova, jest tedy zříze-
na vlastní přečerpací stanice, u_

místěná v budově pavilonu ve vel-
ké točce.
Vodojemy jsou dva. U pavilonu a
v aleji C, kde je také situován hy_
drofor pro bezvadné zásobování
vodou parcel a budov zvláŠť výso-
ko položených' obsah vodojemu
tvoříjakousi železnou leservu pro
případ' Že by městský vodovod
selhal. Tedy i tehdy, nebude-li
v Praze pro poruchu téci voda,
mají barrandovští obyvatelé nej-
nutnější potřebu vody zajištěnu.

Ply n
je zaveden - stejně jako kanalisace a vodovod - předem ke vŠem
parcelám. Dodáván jest samostatným potrubím, odbočujícím z hlav-
ního řádu na Zlíchově a dostatečně dimensovaným, aby se zajistilo
bezvadné dodávání plynu pro všechny obyvatele.

Elektř in a
Transformátorem o výkonu 1ookw přeměňován jest primérní proud
(napětí zz.OCIo volt) pro potřebu prvních barrandovských obyvatel'
na napětí 22ov. Pro pozdější rozšířenou potřebu jsou projektovány
ještě dva další transformátory o stejném výkonu.

Obr' 7. Skoro všechny barrandovské
skytaii množství krásných výhledů.

Obr. 8.



obr. í0. Zahradni úprava a
Na Barrandově byla jiŽ dříve bohatá a rozmanitá vegetace. Lesíky
smrkové střídají se s listnatými hájky, porosty křovité jsou malebně
doplňovány mnoŽstvím starých a krásných stromů listnatých. Snaha
podnikatele, zachovati co nejvíce původní vegetace, byla korunována
dokonalým úspěchem. Vhodným doplňováním, zřízením sadových
úprav, zbudováním půvabných zákoutí, pečlivě upravených ploch
trávníků, bylo docíleno toho, Že sady Barrandova bude moŽno po'
kládati za anglický parkz nejhezčích v Praze.
Jak daleko šla snaha zachovati přirozený porost, je vidno na příklad
na části silnice B. Tato část komunikace byla zaloŽena na příkrém
svahu. Násypem byla by se zniěila velká část vzrostlých a zdravých
siromů jehličnatých i listnatých' Byla tedy silnice - v délce asi 8o m

- zbudována betonovou vyloŽenou rampou a stromoví, tvořící nyní

zalesňováni.

Obr. 1 í. Při zahradních úpravách Barrandova vysadili
poncivíce peten, neitúzněiších druhů '

isme tisice květin,



krásnou zelenou stěnu, zachováno' Nespokojili jsme se však pouhým
zachováním vegetace původní.
V rámci zalesňovací akce okolí města Prahy, byl na návrh pí Zdeňky
Pospíšilové, choti guvernéra Národní banky čsl', zaloŽen Háj vzpo-
mínek. Zakoupením stromků, které dodalo avysadilo za reŽijní ceny
zahradní oddělení Barrandova, vzpomněli jednotlivci osob a událostí
jim drahých. Tak vznikl i hájek prof. Jedličky a hájek města Tábora.
Celkem bylo vysazeno 4oo stromků, břízek, jeřábů, javorů, doubků,
jasanů a topolů.
Bylo však také pamatováno na zpestřenívšech parkových částí: za-
sadilijsme dosud celkem 1o.ooo sazenic peren a křovin, asi v 60
různých druzích. Z peren nalezly největší obliby: různé druhy alp_
ských peren (Arabis, lberis, Heuchera, oenothera, Aubretia, Arme-
ria) i jiných (Nepeta, Flox, Lupinus, Delphinium, Aster, Rudbeckia,
Stachys, Papaver atd.).

I
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Obr. Í2' Alpinum Barrandova při Háji vrpomíntk'

PrYní sPolečen5k
středisko
Nad zrušeným lomem při zbraslavské silnici byly zbudovány 

'nTe-ragy na Barrandově"n vyhlídková kavárna a restaurace, podle ná-
vrhu arch. Maxe Urbana.
27.b?ezna 1929 bylo započato s výkopem a zemními pracemi, které
znamenaly velkou změnu a pohyb půdy; v oblouku nad hořejším
okrajem lomu zřízeny tři rozsáhlé terasy, postavena moderní že]azo-
betonová budova se zdivem lindbetonovým, zasazeno na 600o kvě-
tinových sazenic adne 27,záííbyly již,,l'erasy na Barrandově" dány

- v rámci svatováclavských oslav - částečně do provozu.
Dík pouŽití Lindbetonu byla stavba suchá a nejevila Žádných nepří-
jemných vlastností novostaveb.

?
Ba rrandova.
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Obr. 13
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Celý podnik má 35oo míst a jest prvním a je_

diným toho druhu v Praze. Valná část cizincŮ,

do Prahy zavÍtavších, neopomine navštíviti ,,Te-
rasy", které se staly jakousi zvláštností Prahy,

ba sám pan president republiky poctil je mnoho_

krát (v průvodu pp. ministerského předsedy, mi-

nistra zahraničí a různých svých hostí) vzácnou
svou návštěvou.

V letošním roce byly ,,Terasy" rozšířeny o hájek
při severní straně budovy, stihné a útulné zá'
koutí a na opačném konci teras o letní kuchyň,

která se stará při velkých návštěvách o včasné
obslouŽení návštěvníků.

Obr. 15'

obr' íó.



obl.'l7' Točka hlavní silnice vede k ,,1etasám"
i k hlavnimu návrší. Uprostřed ziizeno stanoviště
pro auta sG šoÍéry a tóxi.

Terasy na Barrandově jsou jen částí celkového projektu a dalšího
podnikání. Přece však jsou příkladem, v jakém duchu je podnikání
a budování Barrandova vedeno a jakousi zárukou, Že všechny ostatní
práce budou prováděny tak, jak se sluší na čtvrt skutečně zahradní
a moderní.

Stanoviště aut d garáže.
V točce hlavní ptíjezdní silnice jezřízeno rozsáhió stanovište aut pro
návštěvníky,,Teras". Současně byly postaveny garáže pro auta, s osmi
oddělenými a uzavřenými boxy, pro ty obyvatele Barrandova, kteří
si nemíní zříditi vlastn í garáž. Vlastní autoservice s benzinovou pum-
pou slouŽí potřebám všech barrandovských majitelů aut i návštěvníků
a obstarává pod vedením zkuŠeného garážmistra potřebné správky'
promazávání, mytí atd'
Nájemní podmínky sdělí ochotně kancelář Barrandova.

Pavilon
v točce
slouŽí jako prádel-
na pro ,,Terasy", e-
ventuelně i obyva_
telům Barrandova;
zároveň je v ní umí-
stěna čerpací sta-
nice vodovodní se
stráŽnicí vodáka.

obr' í8.

Obr. 't9.


