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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 5

Vilu v novobarokním stylu nechal v le-
tech 1909 až 1911 podle vlastního
projektu vybudovat architekt a stavi-

tel Viktor Beneš,  jenž se podílel mimo jiné
i na přestavbě Invalidovny.   V osmdesátých

letech byla vila částečně přestavěna a sídlil
tu Český rozhlas, po sametové revoluci až
do roku 2004 pak komunikační agentura Leo
Burnett. V roce 2007 nemovitost koupili
manželé Haščákovi. Dům dosud nebyl pa-

Koupím vilu za miliony
Zn.: Jen zbouranou

Tak trochu podivný prodej se uskutečnil v uplynulých týdnech na
Pětce. Manželé Haščákovi prodali vilu o šestadvaceti místnostech,
ve které, pravda, nikdy nebydleli a několik let se ji marně snažili
prodat. A Valérie Haščáková, v tu chvíli už bývalá spolumajitelka
vily, obratem požádala o povolení k demolici vily, které jí stavební
úřad Prahy 5 stejně rychle vydal.

mátkově chráněn, ačkoliv, jak ve svém pro-
hlášení uvádí Klub Za starou Prahu, který
se proti záměru demolice ohradil,  zastupuje
v pražské architektuře „unikátní stylový od-
stín“. Podle klubu je rovněž jedinečná i umě-
leckořemeslná výzdoba vily. Otevřeným do-
pisem se na pražského primátora obrátil také
Ústav dějin umění AV, historici umění oce-
ňují nezastupitelnou roli vily v urbanismu
čtvrti Na Hřebenkách. „Jak její umístění ve
vyvýšené poloze, tak i její relativně velké di-
menze jí vtiskly úlohu urbanistické domi-
nanty,“ uvádějí. Na stavbu podle nich reaguje

pokračování na straně 3
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Koupím vilu za miliony
Zn.: Jen zbouranou
i podstatná část okolní mladší zástavby, a to
nejen svojí velikostí, ale i svým architekto-
nickým pojetím.

Praha 5 nezmůže nic!
Proti rozhodnutí vlastního stavebního

úřadu povolující demolici se postavila i rad-
nice Pra hy 5, městská část ale nebyla při vy -
dá vání povolení k demolici účastníkem ří-
zení, proto se proti rozhod nutí odvolat
nemůže. Požádala proto o odvolání magis-
trát, který do věci může vstoupit jako majitel
pozemků přilehlých k inkriminovanému
místu. Pět ka vysvětluje, že stavební úřad ne-
měl jinou možnost než demolici povolit, pro-
tože majitelé dodali všechna potřebná sta-
noviska a budova není památkově chráněna.
Stavební úřad spadá pod státní správu a sa-
mospráva na jeho rozhodování nemůže mít
vliv.

Podle Tadeáše Provazníka, me diálního
asistenta magistrá tu, k podání došlo. „Ná-
sledně vyčkáme na rozhodnutí příslušného
orgánu. V současné době připravujeme pod-
nět na Ministerstvo kultury ČR ohledně pro-

Kdo je Jaroslav Haščák
■ Jaroslav Haščák je spoluzakladatel a spolumajitel investiční skupiny Penta. Byl
jedním z aktérů korupční kauzy Gorila – uniklých nahrávek slovenské tajné služby, na
kterých se domlouval s předními slovenskými politiky o provizích a úplatcích. Na pře-
lomu roku skončil kvůli této aféře na několik týdnů ve vyšetřovací vazbě.
■ Pokud jde o jeho stavební aktivity v Praze, je známo, že v některých městských čás-
tech jsou jeho projekty schvalovány překvapivě rychle.

hlášení objektu za kulturní památku a bu-
deme také čekat na rozhodnutí ministerstva.
Předjímat další následné kroky je v tuto
chvíli bezpředmětné,“ dodává Tadeáš Prova-
zník.

Primátor Zdeněk Hřib poznamenává, že
vedení města považuje vilu za cennou
a s bouráním nesouhlasí. 

Prohlášení za kulturní
památku nestačí

Magistrát rovněž ve spolupráci s Prahou 5
podá žádost o prohlášení budovy kulturní
památkou. Podle primátora Hřiba žádostí na
ministerstvo kultury míří více, proti bourání
vznikly také petice. Předseda magistrátního
výboru pro územní rozvoj Petr Zeman (Pra -
ha sobě) ale upozorňuje, že zařazení na se-
znam kulturních památek nebude automa-
ticky znamenat záchranu vily, protože
v metropoli jsou památky, které jejich maji-
telé nechávají dlouhodobě chátrat. Vila je
podle Zemana specifická, což znamená, že
bude nutné najít pro ni vhod né využití. 

Marcela Nejedlá

Fo
to

 D
an

 H
ro

m
ad

a 
2x



4Zpravodajství z Prahy 5

INZERCE V5-0805

INZERCE V5-0802

www.zkousky-nanecisto.cz.

Komunitní centrum Prá-
delna od začátku června
obnovilo provoz. Návštěv-

níci tedy mohou zavítat do tra-
diční Letní Staropramen iKa-
várny pro seniory, která nabízí
prostor pro setkávání, počítače
s připojením na internet a po-
radnu s digitální technikou nebo
možnost ochutnat nealkoholické
nápoje z Pivovarů Staropramen,
zahrát si stolní tenis nebo pétan-
que. Senioři také jez dí na velmi
oblíbené celodenní poznávací vý-
lety mimo Prahu. V cíli výletu je
vždy profesionální průvodce se-
známí s historií i s nejdůležitěj-
šími památkami a zajímavostmi.
V letním programu nechybí ani
akce pro nejširší veřejnost napříč
věkovým spektrem, jako jsou vý-
měnné bazary, open-air koncerty
v parku před komunitním cen-
trem nebo výstava obrazů aka-
demického malíře Jiřího Lhoty.
V srpnu se mohou milovníci lite-

ratury těšit na podobnou akci,
speciálně však zaměřenou na
knihy – Letní Kniž ní Freeshop.
V úterý 17. srp na tak budou
všichni moci přinést svoje knihy,
které chtějí poslat do dalšího
oběhu, a zároveň nalézt něco no-
vého na čtení i pro sebe. Od září
začne v komunitním centru Prá-
delna nový semestr pravidelných
vzdělávacích a pohybových kur -
zů, jako jsou například kurzy
prá ce s PC a digitální technikou,
kurzy ovládání smartphonu a ta-
bletu, jazykové kurzy, zdravotní
gymnastika pro seniory, tai-chi
nebo jóga. Scházet se začnou
senior ky z tanečního souboru
Marie tta stejně jako vysokoško-
láci z improvizačního divadla
nebo tanečníci několika street -
dan ceových skupin. Stejně tak
se mohou návštěvníci těšit na
nové výsta vy, semináře, předná-
šky i kom ponované pořady pro
všech ny generace. red

Léto a podzim v Prádelně
nabízí pestrý program

Plavání pro seniory
za zvýhodněné vstupné

Pobočka České pošty
dál funguje

Praha 5 podpořila pokračo-
vání projektu plavání pro
seniory za zvýhodněné

vstup né v Aquaparku Barrandov
a v bazénu SK Motorlet v Rad -
licích. V rámci projektu Plavá -
ní pro seniory za zvýhodněné
vstup  né si mohou občané starší
60 let s trvalým pobytem v měst-
ské části Praha 5 každé úterý,
středu, čtvrtek a pátek od 13 do
15 hodin zaplavat v Auaparku
Barrandov. Za 100 minut plavání
zaplatí senioři 55 korun. Každý
pátek od 13 do 15 hodin v plavec -
kém areálu SK Motorlet v Rad-
lické ulici senioři z MČ Praha 5
zaplatí 60 korun.Při vstupu do

plaveckého bazénu SK Motorletu
předloží senioři u pokladny per-
manentku a po uhrazení částky
60 korun mohou po dobu 90 mi-
nut využívat 25metrový plavec -
ký bazén se šesti dráhami, whirl -
poolem a saunou. Již vydané
permanentky platí i pro rok
2021. Senioři, kteří ještě nemají
permanentku na plavání v Aqua-
parku Barrandov nebo v bazénu
Motorletu, si ji mohou vyzved-
nout zcela zdarma ve 2. poschodí
budovy úřadu MČ. Přínosem
toho to projektu je podpora aktiv-
ního života seniorů, která  umož-
ňuje finančně dostupné spor-
tovní aktivity a relaxaci. red

Městská část Praha 5 uza-
vřela franšízu s Českou
poštou na provoz poboč -

ky pošty Partner+ ve Voskovcově
ulici na Barrandově. Poštovní
a další služby včetně Czech
POINTU tak zůstávají v provozu.
„Platnost stávající smlouvy mezi
Českou poštou a majitelem ob-
jektu, společností Finep, která
provozovala Poštu Partner+ na
základě smlouvy o spolupráci
s MČ Praha 5, vypr šela na konci
června. Pro nás je zachování
těchto služeb v této lokalitě na
stávající úrovni velmi důležité,
a proto jsme se rozhodli zajistit
provoz pošty i nadále,“ vysvětlil

záměr radní páté městské části
Zdeněk Doležal. Za chování pošty
je v lokalitě, kde bydlí v blízkosti
pobočky okolo 4,5 tisíce lidí, klí-
čové. V dubnu roku 2022 a září
2023 bude navíc v lokalitě do-
končeno dalších zhruba 140 by -
tů a zároveň bude dokončena
tramvajová tra ť Barrandov – Ho-
lyně – Slivenec. „Nejbližší poboč -
ka Čes ké pošty je vzdálena bez-
mála dva kilometry, a to je i podle
metodiky Územního rozvoje na
hranici doporučeného opti ma.
Zachování pobočky Partner+ pro
naše občany ve Voskovcově ulici
je zkrát ka nutné,“ dodal Zdeněk
Doležal. red
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Ta je investorem v lokalitě
a pod jejím vedením zde
v okolí západního vstupu

do metra stanice Stodůlky vzni -
ká již více než deset let reziden -

č ní Britská čtvrť, ale také i zmi-
ňovaná moderní administrativní
čtvrť City West.

Samotná rezidenční Britská
čtvrť, jako jedna z mála nových

Do Britské čtvrti se navrátilo
tradiční Sousedské setkání
S kratší přestávkou, kterou způsobila nepříjemná
pandemie covid, se na konci června vrátila
do jedné z nejmodernějších nových městských
čtvrtí v Praze, do Britské čtvrti a přilehlého
administrativního komplexu City West, již
tradiční akce s názvem Sousedské setkání.
Tu, stejně tak i např. ochutnávky mladých
martinských vín nebo akce spojené s rozsvícením
vánočního stromečku nebo dnem dětí (stejně
tak třeba i se začátkem školního roku), pořádá
společnost Finep. 

pražských městských čtvrtí, na-
bízí mix bydlení v osobním nebo
družstevním vlastnictví, stejně
tak i v rodinných domech. Na
cen trální náměstí Junkových
dnes navazuje nejenom velké
dětské hřiště nebo jedna z nej-
větších pražských fitness zón
a posiloven pod otevřeným ne-
bem, ale také městský park. Ten
díky svému dalšímu rozšíření na-
bídne rekreační plochu větší, než
je plocha Václavského náměstí.

Právě velké zelené plochy,
parky a hřiště pro děti i dospělé
zmínil při své řeči v rámci akce
Sousedské setkání i starosta
městské části Prahy 13 David Vo-
drážka. „Pamatuji si, když zde
nebylo nic, jen výstup z metra do
polí. Teď tu roste nová čtvrť

s kompletní nabídkou služeb
i s kompletní infrastrukturou.
Čtvrť, do které chodí odpočívat,
nakupovat nebo sportovat i oby-
vatelé jiných lokalit naší městské
části. Těší mě, že zde bude další
nový park a další prostor pro
sport i odpočinek,“ komentoval
pro měnu lokality za posledních
deset let starosta.

Součástí akce byla i zábava
pro děti v podobě skákacích hra -
dů, minibasketbalu, vystoupení
klau  na a kouzelníka v jedné
osobě, který roztančil všechny
přítomné a do jehož „veselého
klaunského vláčku“ se zapojili
jak děti, tak i dospělí. Návštěvníci
akce si užili i vystoupení hudební
skupiny Lovci Nedvědů, výborné
pití i spoustu dobrot k snědku.IN

ZE
RC

E 
V

5-
08

03



6Zpravodajství z Prahy 5

Do VOK je možné odložit
starý nábytek, koberce, li-
nolea, zrcadla, umývadla,

vany a WC mísy, staré sportovní
náčiní, autosklo a kovové před-
měty.

Do VOK nelze odkládat živnos-
tenský odpad, jiný odpad než ob-
jemný jako je např. směsný ko-
munální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebez-
pečný odpad (např. autobaterie,
zářivky, barvy, rozpouštědla, mo-
torové oleje a obaly od nich), bio-
odpad, stavební odpad, dále pak
pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory a pc monitory, počí-
tače, lednice, mrazáky a sporáky.

Objemný odpad můžete zdar -
ma odložit v některém z 16 sběr-
ných dvorů hl. m. Prahy. Tato
služ ba je pro občany s trvalým
pobytem na území města bez-
platná. Ve sběrných dvorech je
možné si domluvit zajištění od-
vozu odpadu. Cena této nadstan-
dardní služby je stanovena za na-
ložení (rozhoduje množství
odpadu) a za ujeté kilometry. Od-
vézt je možné veškerý odpad,
který lze odevzdat v jakémkoliv
sběrném dvoře hlavního města
Prahy.

Další informace poskytuje Od-
bor správy veřejného prostran-
ství a zeleně MČ Praha 5.
Seznam stanovišť velkoobje-
mových kontejnerů hrazených
z rozpočtu MČ Praha 5

Kontejnery společnosti Regios
a. s. budou přistavovány vždy
v pátek nejpozději do 10.00 ho-
din a následně dle potřeby mě-
něny. Poslední odvoz bude probí -
hat vždy v sobotu v 15.00 ho din.

20. 8.–1. 8.
■ Ke Smíchovu (mezi ul. Lipová
alej a V Zálesí)
■ Kobrova (u č. 6)

27. 8.–28. 8.
■ Na Pomezí (u č. 4)
■ Nádražní (proti č. 68)
■ U Vojanky (u č. 30)

Seznam stanovišť velkoobje-
mových kontejnerů hrazených
z rozpočtu MHMP

Na každém stanovišti bude
kontejner přistavený pouze ve
vymezeném časovém úseku
podle harmonogramu. Na stano-

višti bude přítomna obsluha,
která bude koordinovat ukládání
odpadů a zajistí, aby případně
odevzdané využitelné odpady
bylo možné předat k dalšímu vy-
užití. Obsluha VOK bude vyba-
vena fotoaparáty a veškerá jed-
nání mimo nastavená pravidla
budou zdokumentována a v pří-
padě nutnosti předána Městské
policii. 

17. 8. 16.00–20.00 hod.
■ Na Pomezí (proti č. 17)

18. 8. 16.00–20.00 hod.
■ Třístoličná x Pod Lipkami

19. 8. 16.00–20.00 hod.
■ Nad Zlíchovem x V Násypu

20. 8 16.00–20.00 hod.
■ Kloudova č. 10

23. 8 16.00–20.00 hod.
■ Holečkova (souběh s ulicí Pl-
zeňská)

24. 8. 16.00–20.00 hod.
■ Geologická (mezi č. 13 a 15)

25. 8. 16.00–20.00 hod.
■ nám. 14. října x Preslova

26. 8. 16.00–20.00 hod.
■ Borského (u supermarketu)

27. 8. 16.00–20.00 hod.
■ Pekařská x Vidoulská

30. 8. 16.00–20.00 hod.
■ Karlštejnská x U Dětského
hřiště

31. 8. 16.00–20.00 hod.
■ Jenišovská x Peroutkova
(u trafostanice)

1. 9. 14.00–18.00 hod.
■ Kroupova x Kutvirtova

2. 9. 16.00–20.00 hod.
■ Trojdílná x Nad Zámečkem

3. 9. 14.00–18.00 hod.
■ Janáčkovo nábřeží (proti č. 19)

7. 9. 14.00–18.00 hod.
■ Na Šumavě x Pod Palatou

8. 9. 14.00–18.00 hod.
■ Baldové x Vejražkova

9. 9. 14.00–18.00 hod.
■ Butovická x Mezi Lány

10. 9. 14.00–18.00 hod.
■ Holubova x Pechlátova

15. 9. 14.00–18.00 hod.
■ Plzeňská x U Zámečnice (par-
koviště)

16. 9. 14.00–18.00 hod.
■ Zapova (proti č. 12)

17. 9. 14.00–18.00 hod.
■ Devonská (u separace)

22. 9. 14.00–18.00 hod.
■ Hlubočepská (proti zastávce
BUS Michnovka 

Zdroj: MČ Praha 

Seznam stanovišť BIO VOK hrazených z rozpočtu MČ Praha 5
Stanoviště Den Datum Hodina
■ Svornosti x Pod Trat neděle 22. 8. 9.00–12.00
■ Trojdílná x Nad Zámečkem neděle 22. 8. 9.00–12.00
■ U Dívčích hradů (proti č. 8) neděle 29. 8. 9.00–12.00
■ U Malvazinky č. 24 neděle 29. 8. 9.00–12.00
■ U Nesypky x U Plátenice neděle 29. 8. 13.00–16.00

Seznam stanovišť BIO VOK hrazených z rozpočtu MHMP
Stanoviště Den Datum Hodina
■ Výmolova (u zahrádkář. kolonie) sobota 21. 8. 13.00–16.00
■ Zapova č. 12 sobota 28. 8. 13.00–16.00
■ Musílkova x Schodová sobota 4. 9. 13.00–16.00
■ Holyňská x Švábova sobota 11. 9. 13.00–16.00

Zdroj MČ Praha 5

Kontejnery
pro sběr BIO odpadu

Velkoobjemové
kontejnery

Kontejnery jsou určeny
pou ze na bioodpady, jako
je listí, tráva, větve, ze-

mina, případně kuchyňský bio-
odpad rostlinného původu.

NE na živočišné zbytky. Po ce-
lou dobu přistavení bude u kon-

tejneru odborná obsluha, která
zamezí odložení nesprávného
druhu odpadu.

Pokud dojde k naplnění kon-
tejneru před uplynutím doby při-
stavení, bude přistaven kontej-
ner nový.

V době vrcholících dovole-
ných doporučují Pražské
vodovody a kanalizace zá-

kazníkům aktivaci služby SMS-
INFO.

Díky ní dostanou zdarma na
svůj mobilní telefon informace
o aktuálním dění v pražské vo-
dohospodářské infrastruktuře.
Zákazníci tak mají přehled mimo
jiné o mimořádných událostech
či plánovaných výlukách. K pří-
stupu ke službě SMS-INFO je
nutná pouze registrace. Při ní si
určí, zda si nechají zasílat infor-
mace z celé Prahy, městské části
či konkrétní ulice. 

Zákazníci si službu mohou ob-
jednat přes webové stránky
pvk.cz, zákaznickou linku 601
274 274 nebo 840 111 112 či
v Zákaznickém centru PVK – Dy-
kova 3, Praha 10. Další možností
je zaslat sms zprávu s textem
VEOLIA na číslo 720 001 112,
kdy bude operátor klienta kon-
taktovat a provede s ním rychlou
a pohodlnou registraci služby
SMS-INFO.

Službu nyní využívá přes 38 ti-
síc zákazníků PVK. Ti v loňském

roce obdrželi 31 968 SMS zpráv.
Od startu služby v roce 2007 to
pak bylo 960 tisíc zpráv.
Jaké informace služba SMS-
INFO nabízí:
■ významné plánované odstávky
vody
■ velké havárie vodovodního
a kanalizačního potrubí ve va-
šem okolí, které by vás mohly na
delší dobu omezit v odběru pitné
vody nebo v odkanalizování
■ výjimečné provozní události
s možným dopadem na zdraví
a bezpečnost obyvatel (povodně,
intoxikace pitné vody ve veřej-
ném vodovodu apod.)
■ provozní dobu zákaznických
center a Call center, změny adres
nebo telefonních čísel

Zákazníci také mohou sledo-
vat webové stránky www.pvk.cz,
kde jsou informace o výlukách ve
speciální sekci. Info o haváriích
běží v režimu on-line včetně
upřesnění, zda mají vliv na do-
dávky pitné vody a lokalitě, kde
je případně umístěno náhradní
zásobování pitnou vodou. Vše je
dostupné i na Google mapách.

Zdroj PVK

I u vody lze mít
přehled o pražské vodě
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OBJEDNÁVÁNÍ POHŘBŮ
Krematorium Motol
Plzeňská 233, Praha 5
Tel. č.: 257 218 295

Bezplatná non stop info linka
800 10 10 50

http.//www.pohrustav.cz
http.// www.funeralprague.eu

Správa pražských hřbitovů, p.o.

POHŘEBNÍ ÚSTAV HL. M. PRAHY
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SALSA, BACHATA, KARIBSKÉ TANCE
na červenec a srpen 2021
PRO DOSPĚLÉ (pro jednotlivce i pro páry)
PRO RODIČE S DĚTMI (baby friendly)

DDM hl. m. Prahy, Stanice techniků
Pod Juliskou 2a, 160 00 Praha 6
tel.: 776 337 877, 602 625 566

www.ruben-dance.cz, info@ruben-dance.cz
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Bezpečnostní
informační
služba

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU ZÁMEČNÍKA,
UKLÍZEČKU, AUTOKLEPMPÍŘE A POMOCNÉHO KUCHAŘE

NABÍZÍME. 25 dnů dovolené, 4 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování,
stabilní pracovní dobu, možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME. státní občanství ČR, trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ. Praha, KONTAKT. personal@bis.cz, 224 235 496

Sběr oleje a tuků
z domácností

Jak správně
likvidovat léky

Speciálně upravené zelené
plastové sběrné nádoby
o objemu 240 litrů slouží

k umísťování použitých potravi-
nářských olejů a tuků a to pouze
v PET lahvích nebo jiném plas-
tovém obalu (bez igelitových pyt-
líků).

Pokud umístíte použité oleje
a tuky do skleněných nádob, ige-
litových pytlíků, plechových
obalů či do obalů od minerálních
olejů, znemožníte tím následné
zpracování odpadů. V případě
opakovaného nedodržování káz -
ně při sběru bude dané stano-

viště zrušeno a nádoby odveze -
ny.
Stanoviště odpadu s nádobami
na sběr olejů a tuků:
■ K Závěrce × Pod Děvínem
■ Pod Lipkami × Třístoličná
■ nám. Na Farkáně
■ Na Homolce (u domu č. 19)
■ Beníškové × Průchova
■ U Klavírky (u domu č. 10)
■ Pechlátova (proti domu č. 1)
■ Svornosti (u domu č. 1)
■ V Botanice (za Komerční ban-
kou)
■ Nepomucká (u domu č. 9)

Zdroj MČ Praha 5

Zákon o odpadech definuje
léky jako „nebezpečný od-
pad“ a podle toho je také

třeba s nimi zacházet. V žádném
případě tak není možné vyhazo-
vat nepoužité léky do popelnice
společně s běžným odpadem či
např. splachovat do WC apod. Při
odložení do popelnice s komunál-
ním odpadem hrozí následné
prosakování nebezpečných látek
do půdy, při spláchnutí do WC je
to podobné – nebezpečné látky

se mohou dostat do vody a je vel -
mi obtížné je z vody následně od-
stranit. Jediným správným způ-
sobem je odevzdání nepoužitých
léků v lé kárně, příp. ve sběrném
dvoře, po kud nepoužitá léčiva
přijímá. Každá lékárna je po-
vinna nepoužité léky převzít. Ně-
které lékár ny dokonce mají
uvnitř prostoru lékárny dostup -
ný uza vřený a označený kontej-
ner k odkládání nepoužitých
léků. Zdroj SUKL

Jak nakládat s olejem
■ Oleje z fritovacího hrnce lze odevzdat ve sběrném dvoře, kde
jsou umístěny nádoby s nálepkou označující, že jde o ná doby ur-
čené k odkládání použitých kuchyňských olejů z domácností.
■Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratelných
obalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET lahvích,
uzavřených kbelících nebo kanystrech.
■ Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kanalizační síť.
■ Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky
šetrné výrobky. Zdroj Pražské služby

Kam s použitým respirátorem
■ Použité jednorázové ochranné pomůcky, ať už jsou to respirá-
tory, zdravotní obličejové masky či rukavice, patří jedině do směs-
ného komunálního odpadu.
■ Předtím je potřeba je umístit do sáčku, ten pevně zavázat,
a pak dát do pytle se směsným komunálním odpadem a ten opět
zavázat. Zdroj Pražské služby
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Muž, který dal jméno
Barrandovu a možná dal
českému národu i velkého
básníka. Podivín, který za
nemalé peníze kupuje bezcenné
„kamenné brouky“ od místních
lidí. Kdo byl Joachim Barrande,
významný český paleontolog,
a jaká byla jeho cesta
z rozbouřené Francie do Čech?

Joachim Barrande se narodil 11. srpna
1799 v městečku Saugues na jihu Fran-
cie. Jeho otec prodával podomácku tka -

né plátno a vlněné houně, přesto byl odhod-
laný poskytnout svým synům co možná
nejlepší vzdělání. Poslal proto oba, Joachima
i Josepha, na tehdy nejdražší gymnázium.
To bratři úspěšně absolvovali a byli přijati na
prestižní vysokou školu École Polytechnique.
Za Napoleonovy vlády tato škola měla vycho-
vávat především důstojníky a vojenské inže-
nýry. Joachim Barrande tady získal na svou
dobu neobvykle skvělé vzdělání a zařadil se
po bok dalších slavných absolventů školy,
mezi které patřil také průmyslník André-
-Gustav Citroën, objevitel radioaktivity Bec-
querel, jeden z objevitelů planety Neptun Le
Verrier nebo válečník Foch. Úspěšný byl
i jeho bratr Joseph – po dohodě mezi carskou
vládou a Francií řídil později projektování
velkolepé sibiřské magistrály.

Joachim pokračoval ve studiu na další vy-
soké škole zaměřené na pozemní stavby.
Svými výsledky ale víc než stavitele zaujal
učitele přírodovědy, ke kterým patřil i Geor-
ges Cuvier, zakladatel srovnávací anatomie
a paleontologie obratlovců nebo Jeane-Bap-
tiste Lamarck, autor jedné z prvních evoluč-
ních teorií. A právě na jejich doporučení si
Barranda jako vychovatele a učitele přírod-
ních věd pro svého syna vybral vévoda z An-
goulème, tehdejší následník panujícího krále
Karla X.

Z Paříže do Prahy
Bouřlivé události roku 1830 vedly k sesa-

zení Karla X. a odchodu krále i jeho příznivců
do exilu. Tím se staly Čechy, Karel X. se
krátce usídlil v Pražském hradě. A tady Bar-
rande objevil ráj ve zlíchovských skalách
a místo vychovatele opustil. Vyhnanství se
ho sice osobně netýkalo, dál často navštěvo-
val Francii, ale až do konce života zůstal na-
trvalo v Čechách. Našel si tady dělníky, které

naučil vyhledávat a sbírat zkameněliny, které
od nich pak vykupoval. 

Paní bábinka
V Praze Barrande bydlel v poměrně po-

hodlném pavlačovém bytě, kde mu hospo-
dyni dělala Barbora Nerudová, matka Jana
Nerudy. Byla jen o čtyři roky starší než on,
ale Barrande jí říkal „paní bábinka“ a měl
hezký vztah i k jejímu synovi. Časem do-
konce vzniklo podezření, jestli šarmantní
Francouz neměl se svou hospodyní až příliš
blízký vztah, jehož plodem by byl právě velký
český básník. Svědčila by tomu vzdálená po-
doba a také nadprůměrná inteligence, kterou
oba muži oplývali. Rozhodně mezi nimi pa-
noval blízký vztah, o čemž svědčí i to, že bás-
ník Barrandovi přinesl ukázat svou první
básnickou sbírku, Hřbitovní kvítí. Barrande
prý po přečtení mladému autorovi sdělil, že
„český národ nyní potřebuje spíše učence
než básníky“. Tím se ale Neruda zviklat ne-
dal. Navíc později svému učenému vzoru při-
nesl na ukázku malou sbírku zkamenělin pro
určení, jenže Barrande v ní objevil cosi zají-
mavého a už ji svému chráněnci nevrátil.
A možná to byla chvíle, kdy „český národ
ztra til vědce, ale nalezl básníka“. 

Svou hospodyni Joachim Barrande uctil
i ve svém díle, jeden mlž, kterého objevil a po-
psal, je podle ní pojmenován Babinka.

Největší Francouz
mezi českými paleontology

Sbírky Barrandových zkamenělin se po-
stupně rozrůstaly a zabíraly stále větší část
bytu. Učenec prý často káral paní Nerudo-
vou, aby mu při úklidu zkameněliny nevy-
hazovala. Výsledkem jeho zkoumání je dílo,
pro které se Barrande stal jednou z nejvý-
znamnějších postav dějin vědy. Jeho hlavní
práce dostala název  Silurský systém střed-
ních Čech a svým rozsahem předčí všechny
ostatní paleontologické práce té doby. V době
smrti čítalo jeho vydané dílo 6887 stran
a k tomu 1087 kreslených příloh velkého for-
mátu. Celkem 22 svazků vážilo úžasných
62 ki logramů, dalších sedm svazků bylo na-
víc připraveno k tisku. Všechny svoje sbírky
odkázal Čechám, deset tisíc zlatých věnoval
pokračovatelům svého díla. Národnímu mu-
zeu odkázal na 1200 beden zkamenělin. Ze-
mřel 5. října 1883 na zápal plic krátce poté,
kdy dorazil do Frohsdorfu v Rakousku vyři-
zovat pozůstalost svého bývalého zaměstna -
vatele, hraběte z Chambordu. Pohřben je
v Rakousku, ale množství oblastí, památníků
a místních jmen ho dál připomíná v Čechách.

Marcela Nejedlá

Po kom se jmenují
Joachim Barrande 

Joachim Barrande
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