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Úvod 

 

Ve své práci jsem se zaměřila na sociokulturní a kulturně historickou analýzu města a městské 

komunity Prahy 6 – Břevnova. Cílem mé práce je zachytit a poukázat nejen na 

architektonické změny v průběhu vývoje čtvrti, ale také na změny v sociální struktuře této 

lokality od jejího zaloţení aţ po dnešní dobu. 

 

Ráda bych vytvořila komplexní obraz hmotné a nehmotné kultury této městské části. Břevnov 

byl původně předklášterní vesnice, která se vyvinula v město, které si i v dnešní době z části 

udrţuje vesnický ráz.  

 

Břevnov, spolu s dalšími vybranými lokalitami, například Ořechovkou a Hanspaulkou, se 

dnes řadí mezi oblasti s nejdraţšími nemovitostmi na trhu a zároveň developersky 

nejţádanější. Jsou zde tedy zastoupeny veškeré formy bydlení. Bydlení jako výrazu 

společenského postavení proto věnuji zvláštní pozornost. Jednotlivé formy bydlení zároveň 

vytváří specifické typy mezilidských vztahů a také jim se práce zvýšenou měrou věnuje.  

 

Téma se snaţím uchopit jednak prostřednictvím nástinů dějin, jednak prostřednictvím analýzy 

hmotného prostředí města. Velké úsilí jsem věnovala rekonstrukci spolkového ţivota. 

Všechny tyto komponenty sleduji ve vztahu historického vývoje a současného vztahu. 

Primárně vycházím ze studia dosavadní literatury, která je ovšem chudá, z naprosté většiny 

zastaralá a kvalitativně krajně nevyváţená. 

Podstatným nástrojem poznání současnosti byla kvalitativní sonda provedená prostřednictvím  

rozhovorů s místními obyvateli a zúčastněného pozorování. 

 

Téma Břevnova jsem si vybrala, protoţe v Břevnově se narodila jiţ má babička a já zde ţiji 

od narození. Znám Břevnov a lidé v něm znají mne, díky tomu jsem schopna jiţ zmíněným 

zúčastněným pozorováním zachytit skutečnou atmosféru této čtvrti. 
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Břevnov 

 

Břevnov je městská část leţící na západě od historického jádra Prahy. Z historických 

praţských měst s Břevnovem sousedí Hradčany. Dnes je takřka celým svým územím součástí 

městské části Praha 6 a jen nepatrnou částí, díky ulici Spiritka, zasahuje do městské části 

Praha 5.  Kromě Hradčan Břevnov sousedí s katastrálním územím Motol, Řepy, Ruzyně, 

Střešovice, Hradčany, Veleslavín a Liboc. (Beránek, Holický, 2006, s.13 - 14) 

 

V současnosti je v Břevnově evidováno 148 ulic. Rozloha této městské části je 5,25 km2. Při 

sčítání obyvatel, které proběhlo 16. 10. 2006, bylo v Břevnově 24 482 obyvatel.
 

Místo 

s nejvyšší nadmořskou výškou v Břevnově (381 m.n.m.), se nachází v Malém Břevnově – na 

Bílé Hoře. Nejniţší nadmořská výška Břevnova (275 m.n.m), se nachází v místě, kde potok 

Brusnice opouští hranice Břevnova. (Naše města, 2010)
 

Pramení zde potok Brusnice, dříve také nazýván Bruska, který dále vede na Hradčany a 

Malou Stranu. Potok Brusnice je dlouhý 4,5 km. Tento potok má tři hlavní prameny. Všechny 

prameny se nacházejí v Břevnově. Prvním je pramen zvaný Vojtěška, který pramení pod 

zahradním altánem Vojtěška v areálu břevnovského kláštera a poté protéká do rybníka 

s názvem Malá Markéta nedaleko areálu Břevnovského kláštera. Druhý pramen se nachází 

v kopci pod ulicí Patočkova a třetí pramen vyvěrá ve východní části vstupu do břevnovského 

kláštera. Druhý a třetí pramen potoka teče směrem do rybníka Velká Markéta, který je také 

jinak nazýván Pivovarský rybník. Na Malé Straně Brusnice ústí do Vltavy. Převáţná část 

cesty potoka je vedena kanalizací. 

(Místa krásná, tajemná i zapomenutá, která neztrácejí svého Genia Loci, 2007) 

 

Hranice Břevnova vedou směrem shora dolů z ulice Na Petřinách u tramvajové zastávky 

Baterie, hranice se poté posunuje dále, směrem dolů, přes skály aţ k ulici Na Zástřelu, na tuto 

ulici se poté napojuje ulice Na Petynce. Hranice se stáčí k ulici Patočkova a u vjezdu do 

Strahovského tunelu pokračuje šikmo směrem nahoru ulicí Na Malovance. Dále hranice 

pokračuje z ulice Bělohorská aţ k Pohořelci, kde se nacházejí bývalé vojenské kasárny. 

V nejvýchodnějším místě Břevnova se nachází tzv. Růţový sad a hranice dále odbočují podél 

zdi Kinského zahrady.  
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Od zdi Kinského zahrady hranice pokračují kolem stadionu Strahov nejdříve k ulici Atletická 

a poté aţ k ulici Běţecká, kdy v obou těchto ulicích se nalézají významné usedlosti, dále aţ 

dolů k usedlosti Hybšmanka, která se nalézá právě ve zmíněné ulici Atletická, jak je patrné 

z mapy hranic Břevnova. (Beránek, Holický, 2006, s. 13) Obr. č. 1 

 

Historie Břevnova 
 

Břevnov patří k nejstarším obydleným částem hlavního města. K těmto částem nepatří pouze 

Břevnov, ale celý šestý obvod. 

 

Břevnovský klášter byl zaloţen teprve v letech 992 - 993. V tomto období jiţ byl postaven 

Praţský hrad i Vyšehrad. V období před postavením břevnovského kláštera jiţ v okolí 

existovaly osady, mezi které řadíme právě Břevnov, i kdyţ pod jiným názvem. Mezi další 

osady v okolí později postaveného břevnovského kláštera patřil Starý Týnec, později znám 

jako Pohořelec, Střešovice, Liboc, Ruzyně a další vsi, které Boleslav III. později klášteru 

přidělil. O tomto vypovídá falzum darovací listiny z 14. ledna 993, objevené ve 13. století. 

Jediným pravým dokumentem je tedy privilegium papeţe Jana XV. z 31. května roku 993. 

(Pok, 1997, s. 11) 

 

Břevnov, při přihlédnutí k jeho pravěkému osídlení, se nachází ve velmi blízkém sousedství 

oblasti, která je vymezena oblastí úrodných spraší, která prochází od Liboce přes Veleslavín, 

Vokovice, dále Šárku aţ do Dejvic a Bubenče.  (Beránek, Holický, 2006, s. 36) 

 

V pravěku byl v místě této čtvrti dostatek vody, díky potoku Brusnice, a úrodná sprašová 

půda, vhodná k obdělávání. Proto zde byl vhodný prostor pro budování sídel. Historická 

osada Břevnov vznikla v údolí jiţ zmíněného potoku Brusnice, který protéká do Vltavy přes 

Střešovice a tvoří tak souvislý sídelní pás. O tom všem svědčí i bohaté archeologické nálezy, 

objevené jak na území sousedních Střešovic, tak podél dnešních ulic Bělohorská a Patočkova. 

Nejznámějším archeologickým nalezištěm byl prostor v okolí ulice Bělohorská (v severní 

části), kde se nacházela cihelna Tejnka. Archeologicky tak máme doloţeno osídlení území 

Břevnova jiţ v pravěku. První spolehlivá písemná zmínka o Břevnově pochází z roku 1201. 

(Vančura, 1972, s. 2 - 10) 
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Břevnov odjakţiva byl vstupní branou do Prahy ve směru od západu Čech. Patří k nejstarším 

osadám v obvodu dnešní Velké Prahy, protoţe vznikl jako předklášteří prvního českého 

muţského kláštera, který byl zaloţen roku v letech 992 - 993.  

Tento klášter nesl název Benediktinské arciopatství sv. Markéty (sv. Alexia, Bonifáce, 

Benedikta, Vojtěcha, Dionýsia). (Royt, Koupil, 2002, s. 10) 

 

Na území dnešního Břevnova, ve směru k Bílé hoře, se rozkládala další osada – Kuromrtvice, 

jinak také  Kuromrtvy. Rozkládala se na jiţně od dnešní obory Hvězda na lesní mýtině. Ta 

zanikla přibliţně ve druhé polovině 13. století a později v místě, kde se rozkládala, vznikl 

Malý Břevnov – neboli Břevnovek. Břevnov prý dostal jméno podle břeven - otesaných 

trámů, které tu dřevorubci při zakládání vsí opracovávali a skladovali, jelikoţ okolní lesy 

poskytovaly velké mnoţství materiálu. (Beránek, Holický, 2006, s. 46 - 47) 

 

Při pátrání po tom, jak vlastně Břevnov získal své jméno, jsem nalezla dvě legendy. 

 

První legenda praví, ţe Břevnov ke svému názvu přišel tak, ţe kníţe Boleslav II. a sv. Vojtěch 

měli nejprve sen, ve kterém se jim zdálo o malém lesíku, ve kterém spatřili jelena, který se 

chtěl napít ze studánky, ale nemohl, protoţe v ní leţelo spadlé břevno, které mu v tom bránilo. 

Druhý den se oba vypravili do lesa a sešli se u potoka Brusnice, kde spatřili stejný výjev, jako 

v noci ve snu. Byl to jelen, který se chtěl napít ze studánky. Právě dle tohoto břevna Břevnov 

pojmenovali, kdy ono břevno se poté objevuje i v klášterním znaku.  

(Závorová, Holasová, 2007, s. 4) 

 

Dle druhé legendy, kterou zaznamenal kronikář Václav Hájek z Libočan, šel Boleslav II. a sv. 

Vojtěch z dnešního chrámu sv. Víta do lesa. V lese uviděli pramen vody a sv. Vojtěch si 

vzpomenul na sen, který tu noc měl. V tom snu promlouval s Bohem a Bůh mu tento pramen 

ukázal a řekl, ţe v tomto místě má nechat postavit kostel, který by měl být zasvěcen sv. 

Benediktovi. Boleslav II. měl tu noc podobný sen, jako sv. Vojtěch, ve kterém mu Bůh také 

řekl o stavbě kostela. Oba si však nebyli zcela jistí, zda, právě tento pramen je ten, o kterém 

se jim zmínil ve snu Bůh. Ale v tom okamţiku pramen vytryskl velice silně ze země a to oba 

vzali jako boţí znamení a druhý den zde nechali vystavět klášter, který nechali zasvětit sv. 

Benediktu. Během stavby ve studánce našli břevno, to vytáhli a dle něj dali klášteru název 

Břevnov. (Beránek, Holický, 2006, s. 12) 
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Při stavbě kaţdého kláštera bylo zvykem a i nutností z hospodářského hlediska, aby tento 

klášter dostal od kníţete do vínku nějaké pozemky a osady. V případě Břevnovského kláštera 

to byl Luboc, dnešní Liboc a jiţ zmíněné Kuromrtvy, které později zanikly.  

Právě klášter dal na svých pozemcích vzniknout malé osadě, která slouţila jako předklášteří a 

to bylo nazváno Břevnovem. (Bedrníček, 2006, s. 18) 

Postupem doby klášter díky různým darům zvětšoval svůj majetek. Za vlády Karla IV. 

prakticky vymizely lesy, které Břevnov dříve pokrývaly, a na jejich místech vznikaly vinice. 

Tyto vinice byly vysazeny od Bílé Hory aţ k praţským hradbám. V tomto období byl dnešní 

Břevnov protnut třemi dálkovými cestami, které byly pro celou zemi velmi důleţité. První 

cesta vedla nad dnešními Košířemi směrem k Berounu a z Berouna aţ do Německa. Druhá 

cesta vedla podél potoka Brusnice do Břevnova a z Břevnova dále přes Veleslavín do 

Slaného. Třetí cesta spojovala Strahov s břevnovským klášterem. Právě tato třetí cesta se v 17. 

století stala hlavní spojnicí mezi Prahou a západními zeměmi. Trasu této cesty fixuje dnešní 

Bělohorská ulice. Tato je jediná cesta, která se uchovala, význam ostatních cest postupem 

doby zanikal. Mezi lety 1346 a 1565 chybějí listinné prameny o ţivotě obce Břevnova. V roce 

1546 se objevuje zmínka, ţe celá vesnice vyhořela. Za stavovského povstání byly církevní 

majetky kláštera zkonfiskovány a klášteru opět navráceny aţ po bitvě na Bílé hoře.  

(Pok, 1997, s. 6 – 24) 

 

V roce 1666 nechal hrabě Martinic v Břevnově vystavět kapli, která byla zasvěcena Panně 

Marii Altöttingenstké. Právě v roce 1666 Bernard Ignác z Martinic věnoval zahradu s domem, 

dvěma kapličkami a kaplí Panny Marie Altöttingenské řádu theatinů. (Škoda, 2002, s. 90) 

Theatini, jinak také zvaní Kajetáni jsou klerikové, řídící se řeholí augustiniánů. Tento řád byl 

zaloţen roku 1524 v Římě Gaetanem di Thiene a Giampietrem Caraffou.  

(Leccos – Theatini, 2011) 

 

Roku 1763 byla kaple zrušena a 1821 pobořena. Do současnosti se dochovala pouze 

osmiboká věţ s kruhovým přízemím. (Škoda, 2002, s. 90) Obr. č. 2 

 

Mezi lety 1622 a 1624 byla na dnešní Bílé Hoře na paměť bělohorské bitvy vystavěna poutní 

kaple, která byla nejprve zasvěcena svatému Václavovi a později Panně Marii. Byla to menší 

kaple s kostnicí, ve které se nacházely ostatky vojáků padlých v bitvě na Bílé hoře. Správy 

kaple se ujal řád servítů – katolický ţebravý řád, zaloţený roku 1233 ve Florencii. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1622
http://cs.wikipedia.org/wiki/1624


- 10 - 

 

Roku 1628 nedaleko kapličky postavil císař Ferdinand II. základní kámen pro stavbu kostela. 

V letech 1704 – 1730 byla poutní kaple přestavěná na poutní kostel. Spoluzakladatelem 

tohoto poutního kostela byl praţský barokní malíř a portrétista Kristián Luna.  

Tento kostel nechalo vystavět a nadále se staralo o jeho údrţbu mariánské bělohorské 

bratrstvo, zaloţené roku 1704. Projekt ke stavbě kostela vytvořil pravděpodobně Giovanni 

Santini. Kostel měl půdorys kříţe, ve vnitřních prostorách se nacházely výjevy z bitvy na Bílé 

hoře, tato freska byla dílem Kosmy Damiána Asama a Václava Vavřince Reinera. 

(Škoda, 2002, s. 163 - 164) Obr. č. 3 

  

Roku 1785 nechal Josef II. tento barokní areál zrušit, později byl celý areál opraven a začal 

opět slouţit svému původnímu účelu a to aţ do roku 1950, kdy ho komunistická vláda nechala 

zrušit. V současné době je kostel pod patronací břevnovského kláštera, který se ho ujal po 

listopadu 1989 a nechal ho zrekonstruovat. (Turistik, 2009) Obr. č. 4 

 

Koncem 18. století byla zaloţena osada Malý Břevnov, která vznikla díky parcelování 

pozemků benediktinského kláštera. Malý Břevnov neboli Břevnovek byl zaloţen v místě, kde 

dříve stály jiţ zmíněné Kuromrtvy. V polovině 19. století byl jiţ Břevnov poměrně velkou 

osadou, která čítala přibliţně 112 domů a 1331 obyvatel, kdy dominantou obce byl 

břevnovský klášter a starý Břevnov. V roce 1880 byly v Břevnově vystavěny první činţovní 

domy. (Bedrníček, 2006, s. 18 – 21) 

 

Nejdůleţitějším dnem v historii byl pro Břevnov 27. duben 1907. V tento den Břevnov 

navštívil císař a král František Josef I., který v tuto dobu konal návštěvu Prahy. Pro Břevnov 

byla tato návštěva tak důleţitá proto, ţe František Josef I. při ní Břevnov povýšil na město a 

tím pádem tomuto novému městu mohl být udělen erb a byla zaloţena i úřední kronika města 

Břevnova. Starostou byl v tomto období Jan Kolátor, který císaře přivítal. Obr. č. 5 

 

Erb, který Břevnov od této chvíle nosil, byl tvořen polceným štítem, vpravo v modrém poli 

tohoto erbu leţely pod sebou tři šikmé stříbrné ostrve neboli břevna, kaţdé z nich mělo tři 

suky – to dle břeven, o kterých vypráví legenda. Vlevo v červeném poli erbu byl stříbrný 

dvouocasý lev ve skoku, zlatě korunovaný, se zlatou zbrojí a s červeným jazykem. Nahoře na 

štítu erbu se nacházela stříbrná hradební koruna. (Beránek, Holický, 2006, s. 9 – 11)  

Obr. č. 6 
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Břevnov se velice rychle rozrůstal. V roce 1907, kdy byl povýšen na město, v něm ţilo jiţ 

přes 7.000 obyvatel. Velice dlouhou dobu si uchovával zemědělský ráz, ale v druhé polovině 

19. století zde začala ve větší míře nejprve výstavba činţovních domů (nejprve byla blokově 

zastavěna oblast ulic Šlikova, Závěrka, Liborova a Heleny Malířové) a poté byly vystavěny 

části s rodinnými domy. Břevnov byl od města oddělený osadou, která byla spojena s Prahou 

Bělohorskou třídou, kudy vedlo spojení do západních Čech. Cesta vedla do města 

Strahovskou branou. Podél této cesty leţely usedlosti, jako byla např. Kajetánka, Šlejferka, 

Malovanka, Petynka a další.  

 

Při sčítání lidu v roce 1921 ţilo v Břevnově přesně 12 752 obyvatel (12 586 Čechů, 67 

Němců, 3 Ţidé). Po první světové válce, roku 1922, byl Břevnov přičleněn k tzv. Velké Praze. 

V tomto roce bylo v Břevnově 492 domů. V Břevnově pokračovala mohutná výstavba, 

převáţně vilová, jak v meziválečném období, tak i po druhé světové válce. 

 

Novou etapu rozvoje Břevnova v moderní město znamená doba po druhé světové válce, kdy 

byla roku 1953 otevřena Patočkova třída. Výstavba Patočkovy ulice, dříve ulice Pionýrů 

pomyslně rozdělila Břevnov a dvě části. Díky její výstavbě muselo dojít ke zbourání části zdi 

kláštera a několika dalších nemovitostí v areálu kláštera. Byla tak zbourána vstupní brána do 

areálu kláštera, klášterní pivovar, ovčín a musel být zmenšen Pivovarský rybník. 

(Beránek, Holický, 2006, s. 34 - 70) 
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Zemědělské usedlosti v Břevnově 
 

Velmi dlouhou dobu se Praha rozvíjela pouze uvnitř svého opevnění. Osídlení za hradbami 

mělo vesnický charakter a bylo sloţené z menších venkovských sídel a samot. Stavební 

rozvoj za hradbami začal sílit aţ od konce 19. století, protoţe do té doby byl prostor uvnitř 

opevnění tak velký, ţe byl plošně pro výstavbu plně dostačující. Malé vsi za hradbami byly 

poleţené blízko sebe a byly navzájem propojené sítí cest. V této členitosti začaly postupně 

vznikat usedlosti, které nebyly stavěny nahodile. Hlavním faktorem pro polohu usedlosti byla 

její funkce, kterou daná usedlost měla plnit. Například hospodářské usedlosti vţdy byly 

vystavované tam, kde byl vhodný terén pro zemědělskou činnost, viniční usedlosti byly 

v místech, která byla vhodná pro pěstování vinné révy. Jednalo se převáţně o obytné budovy 

a hospodářské dvory.  

 

Mezi další faktory, které ovlivňovaly lokaci pro výstavbu usedlostí, byla drţba půdy, která 

hrála svojí významnou roli zejména u zemědělských usedlostí, a finanční síly majitelů 

usedlostí. Charakter usedlostí se měnil dle změn právních vazeb drţby půdy. Velké změny 

byly zaznamenány v průběhu a po skončení husitských válek, kdy část půdy přešla do 

vlastnictví měst a jednotlivých měšťanů.   

 

Další změny nastaly po třicetileté válce, tedy po roce 1648, kdy začalo docházet 

k sekularizaci majetků, které do té doby byly v drţbě církve. Na přelomu 17. a 18. století 

začala mohutná výstavba usedlostí, díky změně struktury příměstských oblastí. Velikost 

usedlostí byla dána ekonomickým a sociálním rozvrstvením vesnice. Díky tomu byly 

usedlosti v okolí Prahy větší, neţ usedlosti ve vesnicích, které byly dál od Prahy.  

(Odbor památkové péče, 2008) 

 

Výstavba usedlostí v Břevnově začala od poloviny 17. století. Mezi území s velkým výskytem 

usedlostí je řazen právě Břevnov, dále pak Dejvice a Šárka. Některé usedlosti zanikly díky 

výstavbě silnic, ale některé byly opraveny a jsou uţívány dodnes. (Laštovková, 2007, s. 15) 
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Kneislovka 
 

Kneislovka v Břevnově, bývalá vinice a usedlost nesla jméno dle jejího majitele Johana 

Andrease Kneyssla. Keyssl byl doktorem teologie a protonotářem kapituly sv. Víta. 

Kneislovku, která se dnes nachází v ulici Atletická (pod číslem popisným 2339), zakoupil 

v roce 1774. Krátce po tom, co ji Kneyssl koupil, budovy vyhořely, ale jako majitel dal 

Kneyssl celou usedlost obnovit a nechal jí dát barokní podobu. V současnosti se z této barokní 

podoby dochovala ohradní zeď a brána. V severozápadním rohu usedlosti se nachází rovněţ 

barokní kaple, která je ale starší – byla postavena roku 1724 dřívějším majitelem Zdeňkem 

Chřepickým z Modliškovic. Je to kaple sv. Jana Nepomuckého. Kněţí z břevnovského 

kláštera v této kapli slouţili mše aţ do roku 1873, kdy zemřel tehdejší majitel Kneislovky 

Jakub Wildner a jeho vdova Kneislovku opustila. 

 

V současné době je Kneislovka opravena – byla zrekonstruována v 80. letech 20. století.  

Fasáda obytné doby je pozdně klasicistní, v zahradě jsou ještě patrné zbytky terasních zdí, 

patřících původní vinici. Pozemky má ve správě státní statek hl. města Prahy a jsou rozděleny 

na zahrádky. Objekt slouţí k bydlení a je památkově chráněný. Objekt leţí na původním 

smíchovském katastru. (Laštovková, 2007, s. 147 - 148) Obr. č. 7 

 

Hybšmanka 
 

Usedlost Hybšmanka se nachází v ulici Atletická čp. 1113 a sousedí s usedlostí Kneislovka. 

Hybšmanka byla původně viničním domem a do současné podoby byla uvedena ve 2. 

polovině 18. století. Svůj název nese dle manţelky jejího vlastníka Josefa Johana Nepomuka 

Hipschmanna, někdy se píše Hübschmanna, Marie Anny, která se stala majitelkou usedlosti 

roku 1751. 

 

V současnosti se tato usedlost nachází v katastrálním území Praha 5 – Smíchov a je tvořená 

obytnou budovou v klasicistním stylu s mansardovou střechou a částečně dochovanými 

trámovými stropy z dřívějších dob. V 19. století byly k usedlosti přistavěny hospodářské 

objekty, které v současnosti nejsou vyuţívány. Od roku 1964 je objekt vyuţíván k bydlení, 

protoţe patří do soukromých rukou. Pozemky, které se nacházely pod objektem, byly 

postupem času rozparcelovány a vznikly na nich zahrádky, které byly rozprodány rovněţ do 

soukromých rukou. (Laštovková, 2007, s. 112 - 113) Obr. č. 8  
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Spiritka 
 

Spiritka se nachází v ulici Atletická, čp. 2352. Původně byla vystavěná jako viničná usedlost 

břevnovského kláštera. První zmínky o Spiritce jsou z 16. století. Usedlost byla postavená 

z bělohorské opuky, působí velice mohutně – při pohledu od jihu jako pevnost. Na severu 

byla původně patrová obytná budova s pavlačí, na jihu se nacházela sýpka a na východě byla 

stodola a chlévy. Vstupní brány byly umístěny na jiţní a severní straně usedlosti. Původní 

název dnešní usedlosti Spiritka byl Gayerka dle jejího tehdejšího majitele, později v 18. století 

byl název změněn na Bubnovský dvůr, protoţe v tomto období usedlost vlastnila hraběnka 

Renata z Bubna, rozená z Říčan. V této době byly jiţ vinice vinou válek zničeny a rod Bubnů 

nepřistoupil k jejich obnově. V roce 1766 zakoupil usedlost Jan Spirit od jejích tehdejších 

vlastníků, dědiců po hraběti Janu Václavu Bubnovi. Jan Spirit usedlost vlastnil aţ do roku 

1772 a od tohoto období nese název Spiritka. (Laštovková, 2007, s. 272 - 273) 

 

Od roku 1772 začala být barokně upravována. Od konce 19. století Spiritka začala rychleji 

měnit majitele. Nejdříve patřila Karlu a Eleonoře Čáslavským, před druhou světovou válkou ji 

vlastnil Jan Sachs, který zde provozoval cihelnu. Po válce zde bydlel správce Václav Bartoň a 

později zde hospodařil Státní statek hlavního města Prahy a od 70. let byla část Spiritky 

přestavěna a upravena na byty a nebytové prostory, které vyuţívalo ČKD. Po tomto období 

prostory nikdo nevyuţíval a začaly chátrat. Nejnutnější opravy byly zahájeny aţ v roce 1982 a 

dle tehdejších plánů měl být z usedlosti malý sportovní areál. K realizaci těchto plánů nedošlo 

a Spiritka byla přidělena ministerstvu vnitra. Mezi lety 1982 – 1990 probíhala rozsáhlá 

přestavba Spiritky, dle projektu Tomáše Šantavého a Jindry Petříkové, kdy byla usedlost 

přestavěna na hotel. V současné době Spiritka slouţí pro školení, semináře, tiskové 

konference, ubytování vládních delegací a zajišťuje předem dohodnuté a objednané sluţební 

akce jednotlivých odborů a sloţek Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR a Hasičského 

záchranného sboru ČR. Nyní nese název Prestige hotel Spiritka. (Spiritka, 2011) Obr. č. 9 
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Ladronka 
 

Usedlost Ladronka se nachází nad motolským svahem, na jednom z nejvyšších míst celé 

Prahy. Spadá pod katastrální území Břevnov. V sousedství Ladronky se nachází bývalý lom, 

kde se dřívě těţila bílá opuka pouţívaná pro praţské románské stavby. První zmínky o 

osídlení místa, na němţ se nachází právě Ladronka jsou z 15. století, kde na motolském svahu 

a i v okolí existovalo mnoţství vinic, které se zakládaly na příkaz Karla IV. Tyto pozemky 

byly většinou ve vlastnictví církve a bohatých praţských měšťanů. Vinice nebyly příliš 

výnosné a v 17. století tedy vinařství v této oblasti tedy zaniklo. Mimo jiné k tomuto výrazně 

přispěla i taţení za třicetileté války. 

 

Pozemky Ladronky patřily pod vesnici Motol, která v 17. století spadala, dle zprávy Im 

ahmen Gottes Amen z roku 1701, pod tři pozemkové vrchnosti: Veleslavínský Rytířský 

Maltézský řád u Praţského velkopřevorství, částečně pod jeho milost Klášter Panen u sv. Jiří 

na Praţském Hradě a částečně pod Magistrát královského Menšího Města Prahy.  

 

V první polovině 17. století byl vlastníkem části motolských polností, pod které v této době 

pravděpodobně spadal i pozemek, na kterém byla později vystavěna Ladronka, pan Oktavy 

Miseron a po něm jeho syn Franz Miseron od Kamejka. Roku 1688 veškeré tyto pozemky 

včetně mlýnu, kovárny a pivovaru získal Florian Schwihowský a od něj je později koupil 

právě hrabě z Ladronu. 

 

Filip Ferdinand hrabě z Ladronu 

 

Filip Ferdinand hrabě z Ladronu pocházel z jednoho z nejstarších šlechtických rodů v Evropě. 

Pocházeli z Itálie, kde se jim říkalo „Lodronové“ a svůj původ odvozovali od svých předků, 

kteří byli členy Římského senátu. Jejich zdokumentovaný rodokmen sahá aţ do 11. století. 

Hraběcí titul jim byl přidělen roku 1452 Fridrichem III. V Čechách se o tomto rodu dovídáme 

v 16. a v polovině 17. století, kdy Paris hrabě z Ladronu získal povolení k zakoupení statků 

v zemích České koruny. Řada členů této rodiny byla ve vysokých vojenských i císařských 

postech a právě Filip Ferdinand hrabě z Ladronu byl jedním z nich. Ladronku nechal vystavět 

mezi léty 1699 a 1701 jako zájezdní hospodu přímo vedle říšské silnice. Obr. č. 10 
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V roce 1701 se právě tato hospoda stala předmětem velkého sporu, pravděpodobně šlo o spor, 

na čím pozemku se Ladronka vlastně nachází. Na kauzu dohlíţel opat Břevnovského kláštera 

Otmar Daniel Zinke, který byl v úřadu v letech 1700 – 1738. S největší pravděpodobností 

tento spor vyhrál Filip Ferdinand hrabě z Ladronu, protoţe 1. srpna 1708 své polnosti prodal 

Wolfgangu Sebastianovi hraběti von Poetting, který byl velkopřevorem řádu Maltézských 

rytířů (v úřadu 1703 – 1710). 

 

Rozkvět Ladronka zaznamenala na přelomu 17. a 18. století. Kolem Ladronky vedla poutní 

cesta, která spojovala praţskou Loretu s františkánskou Loretou v Hájku – v této době hojně 

navštěvované poutní místo. Kolem této cesty bylo celkem vystavěno 20 mariánských 

kapliček. Jejich výstavba byla zahájena v roce 1720 a dokončena roku 1726. Trvala tedy šest 

let. Kapličky v sobě nesly obrazy ze ţivota Panny Marie a sv. Františka a na kaţdé byl vţdy 

umístěn znak a jméno jejího zakladatele. Část z nich se zachovala aţ do dnešní doby. Je zde 

vidět, ţe Ladronka byla postavena na velmi výhodném místě a díky provozu na silnici měla 

zajištěnu prosperitu, kterou nepřerušila dokonce ani morová epidemie v roce 1713, která se 

rozšířila do Prahy i sousedních obcí. 

 

Po smrti hraběte Poettinga nastala další změna majitele Ladronky. Dne 23. září 1716 prodal 

správce majetku motolské nemovitosti hraběte malostranskému měšťanovi Janu Jakubovi 

Mayerovi, který byl přísedícím nejvyššího purkrabství. Tím se prosperita a rozvoj Ladronky 

zastavily. Hospoda časem zanikla, k čemuţ značně přispělo i to, ţe cesta z Prahy byla 

přesunuta o kus dál. 

 

V polovině 18. století cizí i domácí vojenské oddíly válek o Rakouské dědictví rabují, ničí 

vinice i sady a definitivně tak zaniká vinařství v této oblasti. Ladronka je sice jako vinice 

připomínána i v roce 1768 a později, ale postihl jí stejný osud. Dne 8. srpna 1742 rakouská 

armáda obléhá Prahu, kterou necelý rok předtím dobylo francouzsko-saské vojsko Karla 

Albrechta. Toto obléhání trvalo 11 týdnů, ale nakonec bylo přerušeno a Rakušané ustoupili 

před francouzským pomocným sborem. Poté 19. září 1742 podnikli Francouzi z Prahy výpad, 

kterým si chtěli uvolnit ostatní komunikace k městu a obsadili břevnovský klášter. Byl 

vypálen Břevnov, hospoda na Ladronce i Velká hospoda na Bílé Hoře. O dva roky později 

byla Bílá Hora znovu obléhána a to Fridrichem II. 
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Po smrti Jana Jakuba Mayera se stal majitelem Ladronky konvent řádu maltézských rytířů, 

který od pozůstalých koupil celou Mayerovu motolskou část se všemi nemovitostmi i 

polnostmi a Ladronka se tedy stala součástí řádového velkostatku Motol. Nadále slouţila jako 

zájezdní hostinec. Postupem doby Ladronka stále více získává charakter zemědělské 

usedlosti. V 19. století byly přestavěny další hospodářské stavení, chlévy a stáje. V druhé 

polovině 19. století byl zájezdní hostinec ještě na chvíli obnoven. Řáda maltézských rytířů 

dlouho Ladronku pronajímal. Významným nájemcem byl Josef Heřman a jeho ţena Antonie, 

později jejich syn Josef Heřman ml., který v sousedním lomu těţil opuku. Ten roku 1901 

nechal Ladronku opravit. 

 

Ve 20. století nastal skutečný úpadek Ladronky, kdy se začala rozšiřovat městská zástavba a 

na ní navazující komunikace. Tento měnící se ţivotní styl a infrastruktura postupně vytlačili 

zemědělskou výrobu.  

 

Dne 23. února 1922 prodali Maltéţští rytíři Ladronku hlavnímu městu Praha. Ve 20. letech se 

v sousedním kamenolomu přestala těţit opuka. Obvod kamenolomu v té době sahal aţ do 

těsné blízkosti Ladronky a cesty kolem ní. V těchto místech vznikla roku 1928 nouzová 

kolonie „skalních obydlí“ pro nezaměstnané. Tyto nouzové kolonie v této době vznikaly 

prakticky kolem celé Prahy. Podobná skalní obydlí byla zejména v oblasti Jinonic a Košíř. 

V Břevnově tyto skalní příbytky dodnes existují. Břevnované jim říkají „staré rozbořené 

město“. Toto město je však dnes nepřístupné, jelikoţ se postupně propadá a zasypává. 

Dřívější hospodářské budovy Ladronky byly také upraveny k bydlení pro chudší obyvatele.  

Bydlení zde bylo velice skromné. I zbylá hospodářská stavení byla upravována k bydlení. 

Byly to stáje na severní i na západní straně – stáj na severní straně měla i vlastní vchod a část 

stodoly na jihu. Postupně vysychala i voda ve studni a byla pravděpodobně i závadná, a tak si 

obyvatelé v pozdější době museli nosit vodu od pumpy z protější vilové zástavby. Byl zde 

nedostatek vody a sociální zařízení také nevyhovovalo běţnému ţivotu. Na dvoře bývalé 

usedlosti bylo pouze několik suchých záchodů, které zde byly aţ do roku 1985. Dokonce ještě 

v padesátých letech 20. století na Ladronce ţilo ještě 10 rodin ve velmi katastrofálních 

podmínkách, postupně jim byly přidělovány byty.  

 

V první polovině 60. let byli tedy obyvatelé Ladronky vystěhováváni na sídliště Petřiny. 

V přízemí hlavní budovy byly zřízeny sklady OPBH Prahy 6.  
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V prvním patře byl byt pro správce a v ostatních přístavbách Ladronky byly další sklady, byly 

to sklady Sadů lesů zahradnictví, Správy veřejných sadů Strahov a i ty zde měly také byt pro 

zaměstnance a ubytovnu pro další osoby. V roce 1977 sice proběhla oprava střechy na 

Ladronce, ale ani to nepomohlo a chátrala dále. V polovině 70. let obsadili Ladronku 

Romové, coţ de facto dokončilo její devastaci. Jejím správcem byl v této době pan Faltýnek, 

který na chátrání upozorňoval. 

 

V roce 1980 se uskutečnily projektové práce na obnovu usedlosti. Byla zde snaha o její 

přeměnu na kulturní zařízení. Tyto snahy nakonec neuspěly. Rekonstrukce začala aţ v roce 

1985 a provedly jí Praţské vodohospodářské a silniční stavby, které jí v té době měly ve 

správě. Byly odstraněny suché záchody a zbořeny veškeré dodatečné přístavby, byla zde 

vystavěna kotelna. Stavební úpravy byly zahájeny i v hlavní budově. Rekonstrukce však byla 

záhy ukončena pro nedostatek finančních prostředků. Takto to bylo aţ do roku 1993, kdy jí 

obsadila skupina mladých lidí a tak zde postupně vznikl jeden z prvních praţských squatů, 

coţ byla paradoxně, dalo by se říci, její záchrana, jelikoţ squateři se o Ladronku začali 

alespoň částečně starat a pokusili se jí nějakým způsobem oţivit. Snaţili se zde provozovat 

jakési centrum alternativní kultury. (Laube, 1996, s. 4 – 26) 

 

V roce 2000 (v listopadu) byli squateři vystěhováni z Ladronky, coţ nastartovalo další 

období, kdy Ladronka chátrala. Zlom nastal v roce 2002, kdy městská část Praha 6 ve 

spolupráci s hlavním městem Praha začaly tuto usedlost postupně rekonstruovat. 

Rekonstrukce skončila v roce 2004. V současné době je Ladronka ve vlastnictví hl. m. Prahy, 

které svěřilo její správu městské části Praze 6. Ladronka je od roku 2005 pronajatá 

společností, která zde otevřela kulturně společenské centrum, kde je moţno věnovat se 

sportovním aktivitám (bruslení, bowling a dalším). Je zde také restaurace. 

 

V roce 2006 byla Ladronka vyhlášena stavbou roku. Aţ do dnešního dne se sice na Ladronce 

vystřídalo několik společností, které ji měly v pronájmu, nicméně Ladronce to prozatím 

neuškodilo a plní svoji funkci tak, jak bylo od začátku její rekonstrukce zamýšleno. 

(Beránek, Holický, 2006, s. 200 - 201) Obr. č. 11 

 



- 19 - 

 

Průběh rekonstrukce Ladronky 

 

Jak jsem jiţ popsala výše, rekonstrukce usedlosti Ladronka začala v roce 2004 (v dubnu) a 

byla dokončena v roce 2005 (v srpnu). Investorem byla Městská část Praha 6, která má 

Ladronku v uţívání a která se o ni stará, ale o investici do této rekonstrukce se podělila 

s hlavním městem Prahou (hl. m. Praha – 32 mil. Kč a městská část Praha 6 – 42 mil. Kč). 

Jednalo se zde o rekonstrukci a dostavbu historického objektu a o úpravu parku. 

Architektonického řešení se ujala společnost Šafer, Hájek Architekti, s. r. o. a projektantem 

byla společnost AED Project, a. s. 

 

Práce na rekonstrukci Ladronky nejprve započaly historickým průzkumem objektu. Při tomto 

průzkumu byly nalezeny původní fasádní materiály a barvy, krovy na stodole, pozůstatky 

původních trámových stropů a kleneb v přízemních místnostech hostince a původní černá 

kuchyně z 19. století, která je dnes součástí jednoho z restauračních salonků.  

 

Mezi velké zajímavosti patří to, ţe po strţení novodobých konstrukcí se navíc objevily dva 

původní vjezdy do dvora, které byly při rekonstrukci obnoveny a dnes jsou plně v provozu, a 

na dvoře 70 metrů hluboká ručně hloubená studna. Cílem celé této rekonstrukce a také hlavní 

poţadavek investora bylo zachovat stávající charakter a formu usedlosti Ladronka a zároveň 

umoţnit zde sportovně rekreační a kulturně společenskou funkci. Veškeré přestavby a 

renovace byly prováděny za asistence restaurátora, aby se zabránilo jakémukoliv poničení 

původních prvků. Ladronka byla původně postavena v Barokním slohu, takţe bylo 

rozhodnuto, barokní vrstva bude zachována včetně členění oken a v maximální míře zároveň 

respektována i klasicistní vrstva, která ji částečně překryla. Byly pouţity pouze vápenné 

omítky a fasáda byla celkově doladěna do klasicistní podoby. (ASB, 2007) 

 

Tento postup byl zvolen dle rady restaurátora Petra Vitvara, který tvrdil, ţe: „fasáda je v těsné 

návaznosti na vývoj celé stavby. Ve starší podobě byla budova pouze přízemní, i ta je složená 

ze starších fragmentů. Stavba byla ještě v baroku navýšena o jedno patro, pak byla mírně 

snížena v době klasicistní přestavby“. (Sha, 2009) 

 

Západní třetinu a první patro podle fragmentů omítek, jejich barevnosti a profilace článků 

datoval Petr Vitvar do doby přelomu renesance a baroka. 
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Poté byla provedena analýza původní barokní omítky a barevnosti a podle částečně odkrytých 

fragmentů byla provedena předběţná představa o barevnosti fasády tak, aby se zachovaly 

původní prvky. Nakonec zde byly pouţity renesanční omítky, které v tenké vrstvě kopírují 

původní křivost zdiva. Přes tyto fragmenty byla provedena silnější vrstva s plastickou a 

barevnou úpravou v barokním stylu. Je zde velmi zajímavé, jakým způsobem byly zachovány 

původní prvky stavby a do nich vloţeny prvky zcela moderní, ale tak, aby to nenarušilo 

celkový charakter původní barokní stavby. Byly zde tedy vyuţity stávající prvky, jak jsem jiţ 

výše psala – např. původní křivost zdí či původní sedlová střecha, samozřejmě 

zrekonstruována do původní podoby, a zároveň zde byly zabudovány nové prvky se zcela 

soudobým výrazem. Mezi ně patří například ocelová lávka spojující 2. nadzemní podlaţí 

barokní Ladronky s vyhlídkovou terasou nad novým objektem skladů, ocelové schody, 

spojující dvůr a vyhlídkovou terasu, skleněný prvek, který spojuje recepci - občerstvení s 

restaurací a bowlingem na jedné straně a s WC, půjčovnou a schodištěm do 2. nadzemní 

podlaţí na druhé straně. Nové prvky, které byly pouţity, jsou kombinací skla, oceli a obkladu 

z velkoformátových desek. V konstrukci skleněných výplní byly pouţity ocelové prvky, které 

vycházeli ze zámečnického, dokonce aţ kovářského zpracování válcovaných profilů. 

Skleněné výplně jsou lepeny přímo k těmto prvkům, aby bylo docíleno kontrastu moderní 

bezrámové zasklívací technologie, která se v dnešní době hodně pouţívá a tradičního 

zámečnického řemesla. (ASB, 2007) 

 

Závěr rekonstrukce a současný pohled na Ladronku 

 

Současně s rekonstrukcí Ladronky byl rekonstruován nebo upravován celý park (celá pláň) 

okolo této usedlosti. Myslím si, ţe zde bych já osobně měla určité výhrady, jelikoţ právě díky 

této rekonstrukci se celá pláň stala doslova „přelidněnou“, jelikoţ sem jezdí lidé z celé Prahy 

za bruslením a jinými sportovními aktivitami a pláň kolem Ladronky jiţ nemá tu klidnou a 

příjemnou procházkovou atmosféru, kterou dříve mívala. Dříve tento park býval místem, kam 

lidé chodili na procházky se svými psy, kde se děti učily v zimě lyţovat a v létě si zde hrály.  

Dnes je vytlačily sportovní aktivity. Především bruslařská dráha sem přivádí návštěvníky 

z celé Prahy. Nabídka samotné Ladronky pak není cenově dostupná pro kaţdého. Obr. č. 12 
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Legendy spjaté s Ladronkou 

 

K Ladronce se váţe stará legenda, která se tradovala mezi jejími obyvateli. 

Zakladatelem usedlosti byl podle legendy loupeţivý rytíř Lagrone, který olupoval formany na 

jejich cestách a vţdy se podzemní chodbou vrátil zpět na Ladronku i se svým lupem.  

Podzemní chodby měly údajně vést třemi směry: jedna k Praţskému hradu, druhá 

k Hradčanům a třetí na Bílou Horu. 

 

Další legendou, která se v Břevnově tradovala, byla legenda o majiteli Ladronky, který se 

jmenoval František de la Crone. Dle jeho jména údajně vznikl i název Ladronka, jelikoţ lidé 

si jméno rytíře postupem času upravili na Lacrone, někdy Lagrone a odtud poté Ladronka. 

Dokonce se traduje, ţe v nejstarší budově Ladronky straší duch. Tento duch se objevuje vţdy, 

kdyţ Ladronce nebo jejím obyvatelům hrozí nějaké nebezpečí. Naposledy byl tento duch prý 

slyšet v prosinci roku 1993 před policejními raziemi. (Laube, 1996, s. 26 - 33) 

 

Závěrka 
 

V dnešní době patří Závěrka mezi zaniklé usedlosti Břevnova. Na území této usedlosti, která 

náleţela do osady Tejnka, se v 15. století rozkládaly dvě vinice. Vinice Ţejdlovka a vinice 

Jana Tykance z Hradčan. Tyto vinice se na území usedlosti Závěrka rozkládaly jen z části, 

jejich druhá část leţela na území pozdější, ale rovněţ jiţ zaniklé usedlosti, Liborka. Dvůr této 

usedlosti vznikl na přelomu 17. a 18. století a byla zde zřízena hospoda. I území této 

usedlosti, včetně jí samé, patřilo k majetku Benediktinům, kterým náleţely parcely takřka na 

celém Břevnově. Budovy této usedlosti zaţily první značné poškození během francouzské 

okupace, protoţe jedna ze dvou dělostřeleckých baterií byla právě zde na Závěrce. Závěrka 

byla tedy, jak jsem jiţ výše zmínila, usedlostí klášterní vinice a současně zájezdním 

hostincem.  

 

V roce 1805 klášter tento majetek prodal a usedlost přešla do soukromých rukou. Tato 

usedlost byla značně rozlehlá, proto má dvě čísla popisná. Bylo to čp. 276 a 277. Pod čp. 276 

byla jiţ zmíněná hospoda a pod čp. 277 bylo mýto. Z těchto skutečností vznikl právě název 

Závěrka, protoţe mýto bylo vţdy v noci uzavíráno. Od konce 20. století se zde nacházela 

dvoupatrová budova s přízemní budovou, která zasahovala do Šlikovy ulice a ještě jednou 

jednopatrovou budovou, která zasahovala do ulice Heleny Malířové.  
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Ve dvoře se nacházel jednopatrový dům s pavlačí. V tomto období byl majitelem usedlosti 

pan Hoffman, který ţil v Břevnově. Byty v objektu pronajímal. Budovy usedlosti byly 

postupem doby demolovány. (Laštovková, 2007, s. 338) Obr. č. 13 

 

Liborka 
 

Liborka je dnes jiţ zaniklá usedlost, která se nacházela v oblasti osady Tejnka. Umístění je 

přibliţně mezi ulicemi Bělohorská a Tomanova v místě, kde dnes ulice nese název Tejnka. 

Dnes je to číslo popisné 358.  Původně se zde v 15. století nacházely dva vinohrady  

Ţejdlovka a vinice Jana Tykance z Hradčan. Jak vinice, tak i usedlost nesly své jméno dle 

Liboria Ubella, který zde roku přibliţně 1650 nechal postavit kapli sv. Libora. Od roku 1715 

byla vinice v majetku metropolitní kapituly v Praze a od roku 1756 majetkem břevnovského 

kláštera. Břevnovský klášter nechal zrušit kapli a poté Liborku opět prodal. Pozůstatky 

starých budov, které patřily ke dvoru Liborka lze v dnešní době nalézt v ulici U dvora. Číslo 

popisné, které dřív patřilo Liborce, dnes patří činţovnímu domu v ulici Šlikova. Dle jiţ výše 

zmíněné kaple nese svůj dnešní název od roku 1911 ulice Liborova. V tomto roce začala 

v ulici probíhat výstavba dalších domů. Tato ulice je souběţná s ulicí Heleny Malířové a vede 

z ulice Bělohorská k ulici Závěrka. (Laštovková, 2007, s. 178) 

 

Kajetánka 
 

Usedlost Kajetánka se nachází nedaleko hlavní ulice Patočkova (dříve Pionýrů), podél které 

probíhá ulice Radimova a zároveň poblíţ místa, kde je postaveno sídliště Markéta. Levou 

stranu vozovky lemují vzrostlé kaštany a duby, které zde byly vysazeny v polovině 19. století. 

Projdeme-li ulici Radimovu, která nese svůj název dle Slavníkovce Radima, bratra biskupa 

Vojtěcha, ocitneme se v zahradě s rybníčkem, ve které stojí nebo v současné době, by se dalo 

říci, spíše stával, jednopatrový dům se třemi raně barokními štíty. V současné době je 

Kajetánka v rozsáhlé přestavbě na luxusní byty. Stále ale nese název Kajetánka, proto o této 

usedlosti píši v čase přítomném. Kajetánka patří mezi památkově chráněné budovy a je 

evidována v soupisu nemovitých kulturních památek pod číslem 30. Budova usedlosti byla 

postavena ve druhé polovině 17. století, kolem roku 1666, na viničním pozemku, který patřil 

břevnovskému klášteru. První historická zmínka o této usedlosti je patrná z doby vlády Karla 

IV. a je spojena s legendou, ve které se hovoří o tom, ţe do země přišli na pozvání Karla IV. 

orientálci, aby zde tkali koberce. 
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Dle této legendy se usadili na vinici a zde si vybudovali malý chrám na své bohosluţby. Po 

nich zde byli i další majitelé a nakonec usedlost náleţela rodu Martiniců. V roce 1666 byla 

Kajetánka darována Bernardem Ignácem z Martinic theatinům, řeholním klerikům, 

nazývaným také podle zakladatele řádu sv. Kajetána z Tiene, Kajetáni. Díky tomu se Kajetáni 

v Praze usadili natrvalo. K této vinici patřil ještě hospodářský dvůr s rybníkem. Na místě, kde 

bylo stavení, Kajetáni vybudovali malý klášter s noviciátem (část kláštera, kde se zaučují a 

ţijí společně novicové s řeholníky). Bernard Ignác z Martinic jim při tom poskytoval finanční 

podporu. Ten dal v roce 1666 pro Kajetány vybudovat kapli, která byla postavena „ke cti Boţí 

Panny Marie Etinské a sv. Kajetána“. Stavebním materiálem byla lámaná opuka a cihly. 

Kaple na Kajetánce byla kopií románské kaple v bavorském městě Alt-Ötting. skládající se 

z předrománské centrály, postavené před rokem 877, a přistavěné lodi z let 1518 – 1520. 

 

Pod kostelem byla zbudována krypta Panny Marie Bolestné, do které se dalo sestoupit po 

schodech uprostřed kostela. Tato krypta slouţila jako hrobka rodu Martiniců. Klášter 

zpočátku obývali pouze tři mniši, kteří zde začali věřícím prodávat odpustky a zázračné 

škapulíře. V kapli se pravidelně slouţily mše a postupem doby se z ní stalo vyhlášené poutní 

místo. Přibliţně v roce 1760 byl mnichy v severní části vybudován skleník, který se dochoval 

a v pozdějších dobách slouţil k bydlení. 

 

Roku 1845 byl přestavěn interiér usedlosti k bydlení. Klášter byl však v roce 1783 josefem II. 

zrušen a kaple byla odsvěcena, aby byla poté v roce 1790 prodána. Klášterní hospodářství 

bylo prodáno zvlášť, a to v roce 1791. Novým majitelem Kajetánky se stal hrabě Jan Hennet. 

Po něm koupil Kajetánku praţský pekař a měšťan Natali, který zastavil chátrání kaple a dal ji 

na vlastní náklady opravit. V roce 1814 přešla usedlost do vlastnictví rodu Kouniců a ti ji 

vlastnili aţ do roku 1832. Hrabě Vincect Kounic dal roku 1821 zbourat kostelní loď a kaple 

byla ponechána ve stavu románské zříceniny. Hrabě chtěl pravděpodobně zbořit i kapli, ale 

nedostal k tomu povolení úřadů. V části kaple, která byla nezbořena, byly slouţeny mše o 

mariánských svátcích. Mše zde slouţili kněţí z nedalekého Strahova. Kolem usedlosti byl 

Kounicem zbudován park v anglickém stylu. Poté rod Kouniců Kajetánku prodal a její 

pozemky byly rozparcelovány na stavby činţovních domů a v budově byla zřízena továrna na 

voskované plátno, která roku 1881 vyhořela a byla přesunuta do Holešovic. 

 

V letech 1885-1889 na Kajetánce pobýval Julius Grégr, český politik, spoluzakladatel 

Mladočechů (Národní strany svobodomyslné).  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mlado%C4%8De%C5%A1i
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Roku 1899 byla Kajetánka přebudována na výletní restauraci s výčepem piva, protoţe přešla 

do vlastnictví praţského měšťanského pivovaru, ale 1903 byla prodána dál a celý pozemek 

byl určen k rozparcelování. 

 

V období první republiky byla Kajetánka ve vlastnictví tehdejšího břevnovského starosty Jana 

Kolátora, který zde nechal vybudovat park a ovocný sad. Od roku 1948 se vlastníkem této 

usedlosti stal stát, který jí převzal do správy i s rybníkem a parkem. Park nechal zpřístupnit 

pro veřejnost a v budově měl sídlo Obvodní dům pionýrů a mládeţe v Praze 6. Kajetánka je 

vedená mezi kulturními památkami jako „barokní vilová stavba vyšší hodnoty“. 

(Thořová, 1987, s. 2 – 13) Obr. č. 14 

 

Schleiferka 
 

Usedlost Schleiferka se nachází mezi ulicemi Patočkova (dříve Pionýrů) a Na Petynce. Dříve 

byla sídlem Obvodního kulturního domu Prahy 6 a Lidové školy umění, dnes Kongregace 

školských sester sv. Františka. Tato budova byla postavena v roce 1770 na území bývalé 

vinice praţským měšťanem, panem Schelicherem a jeho manţelkou, šlechtičnou Adelhaid 

von Wiesenthal. Postavil ji jako dům a kolem něj nechal zbudovat velkou zahradu. Tím tedy 

vznikla barokní usedlost s číslem popisným 33 nazývaná Schleicherka. Tento název vznikl 

zkomolením jména původního majitele, pana Schelichera. 

 

V roce 1840 prodělala budova stavební úpravy, díky kterým získala klasicistní podobu. 

Tehdejší majitelkou usedlosti byla paní Rosalia Zinsmeister, která byla údajně vdovou po 

majiteli vinic z Velkého Břevnova. V tomto období ke Schleiferce napatřila pouze zahrada, 

ale i rozlehlé louky a pole, na nichţ se pěstovala pšenice, ječmen, ţito a další. Rosalie 

Zinsmeister nakonec usedlost prodala také, stejně jako majitel před ní. Zprávy o dalších 

majitelích nejsou plně doloţené, ale dle knihy Emanuela Baťka Břevnov pod Hvězdou z roku 

1898, měl ve vile nějaký čas bydlet Václav Kliment Klicpera. Byly zde pořádány dýchánky a 

společenské večery. Emanuel Batěk uvádí, ţe informace o Schleiferce získal od spisovatele 

Vavřínka, který tam také bydlel. Není však zcela doloţitelné, zda jsou tyto informace 

skutečně pravdivé. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kongregace_%C5%A1kolsk%C3%BDch_sester_sv._Franti%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kongregace_%C5%A1kolsk%C3%BDch_sester_sv._Franti%C5%A1ka
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V devadesátých letech 19. století byl majitelem Schleiferky pan František Kmoch, dle knihy 

Emanuela Baťka byl Kmoch milovníkem zahradnictví. Zahrada neustále kvetla a bylo v ní 

mnoho vzácných rostlin. 

 

Ve dvacátých letech 20. století byla uskutečněna rozsáhlá přestavba celé budovy. Bylo 

přistaveno jedno patro a navíc v severním křídle zbudovaná kaple. Dům se stal ţenským 

klášterem a domov zde měly školské sestry III. řádu sv. Františka Serafinského. Byl to řád, 

který pocházel z Francie a věnoval se vyučování mládeţe na školách, z čehoţ vyplývá, ţe 

všechny sestry v řádu měly aprobaci vyučovat. Vyučovaly tedy v sirotčincích, dobročinných 

ústavech a mimo jiné i v sousední usedlosti Petynce. V té době byla Petynka spolek pro 

dobrovolné ošetřování chudých a nevyléčitelně nemocných. V klášteru (Schleiferce) bylo 

zahradnictví, které zásobovalo klášter a přebytky prodávalo i mimo klášter. Lidé zde tedy 

nakupovali zeleninu a ovoce. 

 

V době německé okupace byla Schleiferka dokonce sídlem německé posádky. Poté v letech 

1945 – 1946 zde byla zřízena vysokoškolská kolej. Sídlem lidové školy umění a Obvodního 

kulturního domu, jak jsem jiţ uvedla výše se Schleiferka stala aţ po roce 1960, kdy byla 

sloučena Praha 5 a Praha 6 v jeden obvod Prahy 6. Vlastníkem se stal Okresní kulturní dům 

Prahy 6, se sídlem v ulici Radimova. Bývalá kaple v severním křídle začala slouţit a další 

řadu let slouţila jako nahrávací studio Československé televize. Bylo tomu tak aţ do roku 

1981. Po tomto roce byla kaple přebudovaná na koncertní sál. Zahrada budovy slouţila, jako 

veřejný park. Středem zahrady tohoto objektu protéká potok Brusnice, který pramení ve 

studánce Vojtěška v klášterní zahradě u sv. Markéty a který se pod Jelením příkopem vlévá 

do Vltavy. (Obvodní kulturní dům v Praze 6, 1983, s. 2 – 12) 

 

Petynka 
 

Usedlost Petynka, čp. 32, se nachází v ulici Na Petynce, která svůj název získala právě díky 

této usedlosti v roce 1925. Tato ulice tvoří hranici mezi Střešovicemi a Břevnovem. Petynka 

leţí mezi usedlostmi Šleiferka a Kajetánka. Petynka je letohrádek, který zaloţil hrabě 

František Eusebius Pötting z Persingu kolem roku 1650. K usedlosti patřila rozlehlá vinice, 

ovčín a byl zde velký hospodářský dvůr. 
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Rod Pöttingů pocházel z Dolního Rakouska a do Čech se dostal díky sňatku Františka 

Bedřicha (otce Františka Eusebia Pöttinga) s Eliškou ze Šternberka. František Eusebius 

v Čechách vlastnil ještě hrad Rumburk. Byl místokancléřem českého království, dvorským 

maršálem, od roku 1664 byl jako vyslanec ve Španělsku, kde obdrţel řád zlatého rouna. Roku 

1664 zemřel ve Vídni. Po smrti Františka Eusebia přešla Petynka jako dědictví mezi příbuzné. 

Posledním potomkem tohoto rodu byl hrabě Emanuel Pötting, který se narodil roku 1820 a 

byl proboštem olomoucké kapituly. Emanuel Pötting Petynku v 19. století pronajal a podle 

záznamů dne uloţených ve Státním ústředním archivu byla usedlost poté prodána. Po prodeji 

Petynka nějaký čas měnila majitele. Ještě před jejím prodejem, počátkem 19. století, byla 

usedlost velmi krátce spojena se sousední usedlostí Šleiferkou, kdy vlastníkem obou usedlostí 

byl říšský hrabě František von Sickingen, ale poté byla Petynka navrácena zpět do rodiny 

Pöttingů. 

 

Petynka byla původně barokní stavbou, ale později byla přestavěna v budovu se smíšenými 

motivy pozdního empíru a neogotiky. V 80. letech 19. století zde byl zřízen hostinec s velikou 

zahradou a pořádaly se zde plesy, slavnosti a jiné zábavy. Byla oblíbeným výletním místem 

Praţanů. Po zahradních cestách korzovali lidé, hrála zde kapela. Mezi velmi oblíbené atrakce 

zde patřila střelnice, houpačka a plechový panák, do kterého se hosté trefovali hadrovými 

míčky, které si zde kupovali. 

 

V srpnu roku 1898 byla Petynka prodána a přešla do vlastnictví spolku Vincence z Pauly – 

tedy Vincentina. Tento spolek slouţil k dobrovolnému ošetřování chudých a nevyléčitelně 

nemocných. Jeho předsedou byl Karel Ervín Nostitz z Reinecků. Vincentinum bylo zaloţeno 

1. listopadu 1889 v Husově ulici v domě paní Neumannové, kdy zde byly slavnostně otevřeny 

dvě místnosti s kuchyňkou, které byly určeny pro nevyléčitelně nemocné. Později 

Vincentinum přikoupilo dva domky v Holešovicích. Na Petynku se Vincentinum přestěhovalo 

6. června 1899 a o chovance se zde staraly Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského. Byla 

zde zřízena i školní výuka, kterou zajišťovaly školské sestry II. řádu sv. Františka 

Serafinského ze sousední Šleiferky, kde měly svůj klášter. 

 

Roku 1904 byla k usedlosti přistavěna na západní straně budova, která byla jednopatrová, a 

v roce 1908  k této budově bylo přistavěno druhé patro. V této době jiţ Vincentinum čítalo 

zhruba 83 chovanců.  
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Vincentinum se v tomto roce osamostatnilo a přestalo spadat pod spolek sv. Vincence. Mezi 

lety 1912 – 1913 byla k Vincentinu přistavěna třetí budova, která byla určena výhradně pro 

děti. V době první světové války bylo v ústavu kolem 170 chovanců a situace začala být 

špatná, protoţe ústavu chyběly peníze. Situace se nezlepšila ani po konci války, kdy finanční 

prostředky byly zcela vyčerpány. V čele správy Vincentina v tomto období stál profesor 

Julius Košnář, kněz a spisovatel, který se rozhodl zachránit Vincentinum vydáváním časopisu. 

Začal tedy vycházet dvouměsíčník Časopis Vincentina s podtitulem Zábavný povídkář, 

besedník a zpravodaj věnovaný dílu nezjištné lásky k bližnímu. Tento nápad Vincentinu 

pomohl a později si Vincentinum otevřelo pobočku ve Smečně u Kladna, věnovanou dětem. 

V roce 1938 bylo v ústavu kolem 468 chovanců, kteří nejčastěji trpěli křivicí, dětskou obrnou, 

slepotou, ochrnutím těla a podobně. 

 

Po roce 1941 začalo na Vincentinum doléhat mnoho okupačních omezení a příkazů. Mimo 

jiných vstoupilo v platnost nařízení, ţe k úřednímu jednání musí kaţdý ovládat německý 

jazyk. Všichni pracovníci museli sloţit zkoušku z toho jazyka, ale z 26 zaměstnanců jich u 

zkoušky 24 neuspělo. Filiálce ve Smečně hrozilo zrušení, jelikoţ měla slouţit jako letní tábor 

pro Hitlerjugend a nadále výhradně potřebám gestapa. Němci o samotné Vincentinum zatím 

zájem neměli, vzhledem k tomu, ţe bylo poměrně zchátralé. Ale existence Vincentina byla 

nejistá. Péče o nevyléčitelně nemocné byla v rozporu s nacionálněsocialistickou populační 

politikou (Bevölkerungspolitik). Přesněji řečeno, péče o nevyléčitelně nemocné byla přímo 

protikladná nacistické péči o dědičný potenciál (Erbpflege). Ta do praxe uvedla myšlenku 

eutanazie nevyléčitelně nemocných. Obţaloba při norimberském procesu s lékaři uváděla 

275 000 usmrcených buď přímo v ústavech nebo ve vyhlazovacích táborech. 

 

Po roce 1945 bylo Vincentinum zapojeno do arcidiecézního Svazu katolické charity. V tomto 

období se Vincentinum potýkalo s řadou problémů, kdy hlavním byl opět nedostatek 

finančních prostředků. Časopis, který léčebna vydávala, změnil svůj název na Zprávy 

Vincentina  a částečně pozměnil i svůj obsah. Roku 1949 bylo Vincentinum zrušeno a 

chovanci byli přestěhovaní do nově zřízených ústavů sociální péče. (Thořová, 1986, s. 1 – 15)  
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Malovanka 
 

Malovanka je usedlost nacházející se nedaleko usedlosti Petynka a vznikla ve 2. polovině 17. 

století. Její dřívější název nebyl Malovanka, jak ho dnes známe. V 18. století byla 

pojmenovaná dle svého tehdejšího majitele, pana Peterky. V tomto období byla usedlost 

zájezdní formanskou hospodou. V písemných zmínkách lze nalézt, ţe její název Malovanka 

byl odvozen od malované Strahovské brány, která se v její blízkosti nacházela. V 19. století 

byla usedlost upravena v klasicistním stylu, který je zde patrný dodnes. V období rozšiřování 

Patočkovy ulice byla část budov usedlosti zbořena, musela ustoupit rozšíření hlavní třídy, ale 

ostatní budovy byly opraveny a od roku 1976 patří Malovanka mezi památkově chráněné 

budovy. (Laštovková, 2007, s. 181) Obr. č. 15 

 

Marjánka 
 

Dříve proslulá hospoda s tanečním sálem Na Marjáce, dnes zrekonstruovaný secesní taneční 

sál. Pro místní je to i nadále hospoda Na Marjánce. Marjánka se nachází na ulici Bělohorská 

35, čp. 262. Byla postavena kolem poloviny 19. století a byla přistavěná k domku, který na 

tomto místě stál od roku 1800. V roce 1808 se jejími majiteli stali Josef a Anna Bartošovi, 

kteří od benediktinů koupili vrchnostenský grunt, kterým byla Marjánka, a roku 1821 zde 

postavili domek, který později dostal číslo popisné 32. Po dostavení domek majitelé prodali a 

tím začalo období, kdy Marjánka neustále měnila své majitele. Novými majiteli se po 

Bartošových stali roku 1822 Mates a Rozalie Frippovi, ale ty nemovitost ihned prodali 

Matyáši Durasovi z Pcher a po něm ji vlastnili Martin a Marie Zemanovi. Dle Marie 

Zemanové hospoda pravděpodobně získala svůj název „Marjánka“. Krátce po koupi Marie 

Zemanová ovdověla a vzala si za muţe Jana Černého, který byl vyhlášeným léčitelem, na 

Marjánku za ním docházeli klienti, kteří se od Jana Černého nechávali léčit. Po smrti Marie 

Zemanové roku 1862 jméno hospody Na Marjánce začalo upadat. Často zde docházelo 

k pranicím mezi vojáky z hradčanských kasáren a břevnovskými civilisty. Vznik tanečního 

sálu je spojen s novým majitelem Janem Tellingrem. Ten jej nechal postavit v roce 1883 a 

brzy rozšířit. Dnešní podobu získal taneční sál při přestavbě v roce 1909 podle projektu 

Aloise Dobra. V majetku rodiny Tellingerů zůstala Marjánka aţ do roku 1957, kdy ji převzal 

Elektropodnik hl. m. Prahy, nevhodně vyuţil jako sklady a zavinil chátrání.  



- 29 - 

 

V letech 2005 – 2007 prošla celá usedlost rekonstrukcí a dnes slouţí ke společenským 

účelům. Je zde secesní sál a galerií, jehoţ kapacita je 250 míst, restaurace a café bar. Pořádají 

se zde taneční kurzy, divadelní představení, společenské akce a plesy.  

(Laštovková, 2007, s. 185 – 187) Obr. č. 16 
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Benediktini v Břevnově 

 
Benediktini, jinak také Řád svatého Benedikta, latinsky Ordo Sancti Benedicti, zkráceně 

OSB. Tento řád je nejstarším existujícím mnišským řádem západního křesťanství. Řídí se 

Řeholí svatého Benedikta z Nursie (Benedictus Nursias), který ţil přibliţně asi 483 – asi 543, 

byl katolickým mnichem a  zároveň zakladatelem západního mnišství. Tato řehole byla 

sepsána počátkem 6. století a slouţila mnišskému společenství na Monte Cassinu ve střední 

Itálii, kde byl klášter, zaloţen právě Benediktem z Nursie přibliţně roku 529. Benediktini jsou 

tedy mnišské společenství. Slovo mnich pochází z řeckého slova „monos“, které v překladu 

znamená „osamocený“. Mnich ţil tedy osamoceně a skromně, vzdálen od světských proţitků. 

Svatý Benedikt, který byl prohlášen za svatého roku 1200, nesdílel názor, ţe by měl mnich ţít 

osamoceně. Vyšel z víry a názorů anachoretů, Otců pouště, ale tvrdil, ţe osamocenost 

nepřináší křesťanství ţádný uţitek. Proto zaloţil klášter v Monte Casinu, kde sepsal pravidla 

ţivota v klášteře, která nazval Řeholí Benediktovou – Regula Benedicti. Tato řehole se 

postupem času rozšiřovala po celé Evropě a v 10. století se objevila i zde v Čechách. 

 

První zmínky o zaloţení Břevnova můţeme nalézt v recenzi Pulkavovy kroniky, která pochází 

ze 14. století, ale dle klášterních pramenů, jako byla například konfirmace papeţe Jana XV., 

která se dochovala v příloze zlaté bully z roku 1224 je potvrzeno, ţe břevnovský klášter 

vznikl jiţ kolem roku 993 díky svatému Vojtěchu a kníţeti Boleslavovi II., kteří ho společně 

nechali vystavět. V začátcích byl Břevnov závislý na svatém Vojtěchovi a jeho ţácích, kteří 

po pádu Slavníkovců z Čech odešli a uplatnili se ve východních zemích. Ţivot v klášteře se 

upravil nazpět díky pomoci bavorských opatství, coţ dokazuje i šumavský poustevník Vintíř, 

který byl mnich kláštera v Dolním Altaichu (Niederaltaich), jehoţ ostatky jsou od roku 1045 

v Břevnově uloţeny. Ve 13. a 14. století byl Vintířův hrob hojně navštěvován. Vintíř byl 

uctíván, jelikoţ dle Knihy zázraků se v jeho blízkosti mohla odehrávat některá zázračná 

uzdravení. Vintířovy ostatky zničili husité. Kult blahoslaveného Vintíře byl potvrzen v roce 

1402 papeţem Bonifácem IX. (Royt, Dokoupil, 2002) 

 

Od 11. století je v Břevnově jiţ ustálený ţivot a Břevnov vzkvétá. Přibliţně v roce 1045 

začíná výstavba nového kostela, který je zasvěcený právě sv. Vojtěchu klášter byl od této 

doby nazýván klášterem sv. Benedikta a Vojtěcha, coţ dokazuje i obraz těchto obou světců, 

který lze nalézt na nejstarším pečetidle kláštera, které bylo vyrobené v 15. století. Kníţe 

Břetislav I. dával klášteru značné dary a byl počítán mezi jeho hlavní mecenáše.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Benedikt_z_Nursie
http://cs.wikipedia.org/wiki/483
http://cs.wikipedia.org/wiki/543
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katolictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnich
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mni%C5%A1stv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/6._stolet%C3%AD
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Mezi 11. a 14. stoletím bylo z Břevnova zaloţeno několik klášterů a některé z nich zůstaly 

spojeny s mateřským opatstvím, jako jeho proboštství, jiné se zcela osamostatnily. 

 

Ve druhé polovině 13. století byla do Břevnova převezena část ostatků sv. Markéty 

Antiochijské, starokřesťanské mučednice, která byla pronásledována a popravena přibliţně 

roku 304 císařem Diokleciánem. Sv. Markéta byla od středověku všeobecně uctívána jako 

patronka zemědělství a příznivého počasí. V pozdějších dobách byly vţdy 13. července na 

počest jejího svátku, pořádány slavnosti. Od 15. století má břevnovský klášter svatomarkétský 

titul. Dle pověsti se v roce 1260, během bitvy u Kressenbrunnu, české vojsko zmocnilo 

ostatků svaté Markéty, bylo to údajně v předvečer jejího svátku. Po této bitvě daroval král 

Přemysl Otakar II. ostatky svaté Markéty břevnovskému klášteru. Nejspíše to ale není pravda. 

Ostatky sv. Markéty byly původně uloţeny v chrámu sv. Víta, ale 13. 7. (den, kdy má svátek 

Markéta) 1262 byla za velkého sucha nesena z katedrály ve slavném procesí na vyprošení 

deště. Kdyţ průvod dorazil ke klášteru, začalo prý pršet. Ostatky klášteru ve skutečnosti 

daroval uherský král Béla IV. Břevnovské opatství tedy bylo sv. Markétě zasvěceno aţ po 

roce 1262. Díky tomuto ustoupila památka na původní patrony kláštera mírně do pozadí. 

Velký rozvoj zaznamenal klášter za vlády opata Bavora z Nečtin. Opat Bavor z Nečtin nechal 

na severní straně zbudovat kříţovou chodbu (ochoz) se studničním stavením a nechal zhotovit 

i původní chórové lavice a kalich. Kolem roku 1310 byl klášter velmi poškozen. K jeho 

dalšímu rozvoji došlo za opatů Předbora, Diviše I., Diviše II. a Seyfrida. 

 

V roce 1406 byl sestaven urbář. Ty v této době hojně vznikaly z iniciativy majitelů panství a 

statků a slouţily k evidenci platů a dávek, které jim plynuly z poddanských usedlostí.  

Dle tohoto urbáře břevnovskému klášteru patřilo 41 popluţních dvorů, 86 vesnic celých a 13 

zčásti a další zahrady a lesy. V předhusitské době byl klášter jedním z nejbohatších. 

Za husitských válek byl klášter vypálen a kompletně znovu postaven aţ počátkem 18. století. 

Po ukončení husitských válek byl opatem kláštera opat Heřman, který se za vlády krále Jiřího 

z Poděbrad i přes nesouhlas konventu postavil na stranu „husitského krále“. 

Doba vlády opata Wolfganga Zelendera z Prošovic s sebou přinesla další rozkvět kláštera, ale 

zároveň došlo ke sporům o kostel v Broumově, coţ byl v roce 1618 jeden z podnětů praţské 

defenestrace.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Panstv%C3%AD
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Od této chvíle byl klášter během třicetileté války několikrát poničen a podařilo se ho opravit 

aţ za probošta Šimona Chlodomastera, který se těšil podpoře císaře Ferdinanda II. 

 

Po tomto období probíhaly další opravy díky opatům Janu Benovi z Falkenberka, Augustinovi 

Seyfriedovi z Löwenthalu a také opatu Tomáši Sartoriovi, který nechal postavit nový konvent. 

V roce 1678 13. července na svátek sv. Markéty byl v klášteře velký poţár a kostel byl 

poškozen, ale stavitel Martin Allio a později architekt Pavel Bayer jej znovu opravili. 

 

Velmi významným obdobím pro klášter sv. Markéty bylo baroko, za kterého byl klášter velmi 

zvelebován. Nejvýznamnějším opatem tohoto období byl Otmar Zinke, který nechal postavit 

klášter v podobě, v jaké se nám dochoval. Otmar Zinke také nechal zaloţit hřbitov u sv. 

Markéty, který dodnes slouţí k pohřbívání. Roku 1708 byl tedy poloţen základní kámen nové 

budovy kláštera. Základy stavby byly zaloţeny dle návrhů českého architekta Pavla Ignáce 

Bayera, který do této doby měl zkušenosti s mnohými stavbami. Podílel se na stavbě průčelí 

kostela sv. Ignáce, pracoval v Praze na Novém a Starém Městě pro jezuity, v letech 1702 – 21 

byl činný pro rod Schwarzenberků, 1705 – 1712 vedl stavební práce na opevnění města 

Chebu. Přesto byl nakonec Pavel Ignác Bayer stavby zbaven, pro nespokojenost hlavního 

stavebníka s jeho prací. Na jeho místo nastoupil roku 1709 Kryštof Dientzenhofer, český 

architekt německého původu, který navrhl změny v plánech Pavla Ignáce Bayera. Ten nechal 

v letech 1709 -  1712 postavit loď kostela a poté zčásti zbourat starý kostel a v letech 1714 – 

1715 presbytář. Mezi lety 1716 – 1721 po dokončení konventu vystavěl prelaturu. Roku 1716 

začal Kryštof Dietzenhofer spolupracovat na stavbě kláštera se svým synem Kiliánem 

Ignácem Dietzenhoferem, který byl rovněţ architekt a stavitel. Právě Kilián Ignác 

Dietzenhofer navrhoval vnitřní zařízení a výzdobu kostela. Roku 1723 byla poloţena 

mramorová podlaha právě dle návrhů Kiliána Ignáce Dietzenhofera. Malby oltářních obrazů a 

fresek se ujali malíři Petr Brandl a Jan Jakub Stevens ze Steinfelsu, který v letech 1719 – 

1721 vymaloval klenby kostela. Na umělecké výzdobě kláštera se dále podílelo mnoho 

známých umělců a sochařů, například malíř Kosmas Damián a Egidius Asamové a sochař 

Matěj Václav Jäckel. 

 

Po opatu Otmaru Zinkem nastoupil opat Bennon Löbl, který byl opatem v letech 1738 – 1751, 

jehoţ poradcem byl právě Kilián Ignác Dietzenhofer. V roce 1750 byl v místě jiţ několikrát 

zmiňované studánky u kláštera postaven podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera 

jednopatrový barokní letohrádek s postranními křídly.  

http://leccos.com/index.php/clanky/jezuite
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V části, kde je studánka, dal tehdejší opat Benon Löbl umístit skupinu dřevěných soch, 

představujících sv. Vojtěcha s mnichem kníţete Boleslava II., doprovázeného zbrojnošem a 

panošem a v průčelí klenby byla deska s pamětním nápisem. Tento letohrádek byl nazván 

Vojtěška. Na sousoší ve Vojtěšce spolupracovali sochaři Karel Josef Hiernle a Josef Klein. 

 

V roce 1741 došlo ke krátkému zastavení prací na stavbě kostela, protoţe klášter byl obsazen 

francouzským vojskem. V tomto období se benediktini nakrátko přesunuli na Kladno a nazpět 

se vrátili v záři roku 1742. Budovy byly vinou císařského vojska značně poškozeny. Toto 

poškození se ještě zhoršilo vinou pruského vojska, které zde roku 1744 zřídilo pruský 

vojenský lazaret, coţ velmi poškodilo interiéry kostela. Roku 1757 zde byl lazaret zřízen 

znovu. To vedlo k dalšímu poškození kláštera. Po tom, co Prusové odešli, bylo nutné kostel 

znovu vysvětit a to jiţ zařizoval nový opat, nástupce Bennona Löbla, Bedřich Grundtmann, 

který roku 1762 na hřbitově, zaloţeném Otmarem Zinkem, nechal vystavět kapli Panny 

Marie, později zasvěcenou svatému Lazaru (Lazarka). Během vlády opata Grundtmanna 

bohuţel klášter ztratil svoji právní nezávislost na moci praţských arcibiskupů, kterou si do 

tohoto období udrţoval. Klášter byl ale ve velmi špatné finanční situaci, kterou zdárně vyřešil 

opat Franz Stephan Rautenstrauch. Začal rozprodávat klášterní zlato a stříbro, coţ nakonec 

zachránilo břevnovsko – broumovské arcikláštery v nelehké době, kdy byly mnohé kláštery 

zrušeny. Pouze klášter v Polici nad Metují se mu zachránit nepodařilo. Za vlády 

Rautenstraucha začalo docházet k modernizaci výzdoby kláštera. Malíř Antonín Tuvora 

vyzdobil některé místnosti prelatury (reprezentační místnosti opata) nástěnnými malbami 

s motivy krajiny. Tato modernizace pokračovala i za Rautenstrauchova nástupce Jakuba II. 

Chmela. V tomto období vznikly malby v tzv. Čínském salónku. Roku 1813 byl v klášteře 

opět zřízen lazaret. Bylo to v období Napoleonských válek. Opatem kláštera v tomto období 

byl Placidus Beneš (1814 – 1844). K velkým opravám došlo aţ za opata Jana Nepomuka 

Rottera (1844 – 1886). Byla provedena oprava Vojtěšky, oprava interiéru kláštera. Za této 

opravy byly odstraněny některé původní barokní nástěnné malby. 

 

Od 20. století byl klášter znám jako významné duchovní a kulturní centrum, Benediktini 

vydávali kniţnici Opus Dei (Boţí dílo). Posláním této kniţnice bylo šířit poselství o tom, ţe 

všichni, dokonce i laici, jsou povoláni k svatosti, a k tomu jim poskytovat podmínky a 

duchovní vedení, aby této moţnosti mohli vyuţít. Později vydávali i časopis s názvem 

Praporec, do kterého přispívalo mnoho významných spisovatelů. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Svatost&action=edit&redlink=1
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Krátce po skončení II. světové války zde byl zřízen na krátkou dobu internační tábor pro 

zajaté Němce, ale také pro Čechy, kteří kolaborovali s nacisty. Jedním z nejvýznamnějších 

představitelů kláštera sv. Markéty v moderní době byl Jan Anastász Opasek, který byl opatem 

od roku 1947. (Royt, Dokoupil, 2002) 

 

Jan Anastáz Opasek se narodil roku 1913 ve Vídni a zemřel roku 1999 v Bavorsku při 

návštěvě sesterského benediktinského kláštera v Rohru. Byl to římskokatolický kněz, básník, 

teolog a benediktinský mnich a od roku 1947 byl opatem břevnovského kláštera. Po 46 letech 

v břevnovském klášteře se stal jeho arciopatem. Poté, co se dostali k moci komunisté, byl 

tehdejší opat Anastasius Opasek zatčen a v roce 1950 byl ve vykonstruovaném procesu 

odsouzen za „špionáţ a velezradu“ na doţivotí. Ještě před tímto procesem došlo k likvidaci 

muţských církevních řádů a břevnovští benediktini byli z kláštera odvezeni a internováni.  

 

Později v roce 1960 byl amnestován. V roce 1968 Opasek emigroval do Rakouska a poté do 

tehdejší NSR, odkud se vrátil aţ po roce 1990 a opět se stal opatem břevnovského kláštera. 

Roku 1993 byl papeţem Janem Pavlem II. jmenován prvním břevnovským arciopatem, k 

příleţitosti povýšení opatství sv. Markéty na arciopatství. Jan Anastász Opasek je pochován 

na břevnovském hřbitově sv. Markéty. Po jeho smrti nastoupil na jeho místo Prokop Petr 

Siostrzonek, který je opatem kláštera dodnes.  

 

Budovy kláštera tedy zůstaly po internaci benediktinů opuštěné. Za vlády komunistického 

reţimu budovy kláštera značně chátraly. Nakonec se jich zmocnilo ministerstvo vnitra a 

zřídilo zde archiv. Bylo tu také sídlo jedné sloţky Státní bezpečnosti, která se zabývala 

sledováním cizích státních příslušníků na území tehdejšího Československa. Říká se, ţe zde 

byla dokonce i maskérna, kde upravovali vizáţ příslušníků StB, aby mohli snadněji sledovat 

vytipované občany. V této době byl do celého komplexu budov vstup zakázán, jen zahrada a 

ostatní pozemky okolo byly volně přístupné. Tím pádem zde bohuţel docházelo stále častěji 

k vandalismu. Nakonec zůstal funkční pouze klášterní kostel sv. Markéty, který byl občas 

alespoň trochu opravován.  

 

Po pádu komunismu byl celý areál kláštera vrácen zpět benediktinskému řádu. 13. února 1999 

byl břevnovský klášter, povýšený na arciopatství, prohlášen za národní kulturní památku. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1sn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teolog
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98ehole_svat%C3%A9ho_Benedikta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opat
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Jelikoţ byl břevnovský klášter postaven přímo u hlavní silnice ze západních Čech do Prahy, 

veškeré válečné události se na něm značně podepisovaly. Dnes je ale břevnovský klášter 

nejvýznamnější a nejkrásnější stavbou v celém Břevnově. Dokonce, a to bez nadsázky, je 

v mnoha knihách uváděn jako srdce Břevnova. Je otevřen široké veřejnosti, kaţdoročně vţdy 

v měsíci říjnu jsou zde pořádána Břevnovská posvícení a většina významných akcí se koná 

právě v prostorách komplexu břevnovského kláštera. (Beránek, Holický, 2006, s. 89 – 92) 

 

Stavební podoba kláštera a jeho areálu 

 

Současná barokní podoba kláštera, chrámu sv. Markéty a budov konventu a prelatury byla 

dána dle návrhů a plánů Pavla Ignáce Bayera a Kryštofa Dietzenhofera v letech 1708 – 1740. 

Tato podoba kláštera nahradila původní klášter vystavěný v roce 933, ale tento rozsáhlý 

klášterní komplex je okleštěn o některé hospodářské budovy a pozemky, které musely 

postupem doby ustoupit okolní bytové zástavbě a rušné komunikaci. Dřívější podoba kláštera 

byla románská, dále byl klášter upravován zejména v 15. století. Počátky raně barokního 

vzhledu kláštera spadají do roku 1674. První barokní přestavby začal v letech 1708 – 1709 jiţ 

zmíněný Pavel Ignác Bayer a v letech 1709 – 1722 se k němu přidal Kryštof Dietzenhofer, po 

kterém nastoupil jeho syn Kilián Ignác Dietzenhofer. V období vrcholného baroka podoba 

těchto staveb ovlivnila umění v Čechách i na Moravě. Celý areál patřil mezi nejrozsáhlejší 

komplexy v Čechách.  

 

Do areálu vstupujeme hlavní branou, která byla vystavěna dle návrhů Kiliána Ignáce 

Dietzenhofera roku 1740, za kterou se nalézá rozsáhlé nádvoří, na jehoţ pravé straně 

nalezneme hospodářský dvůr a na straně levé bývalou sýpku. Hospodářský dvůr je přistavěn 

na stěně Sartoriova konventu, který byl vystavěn v letech 1668 aţ 1672. Na nádvoří jiţ 

navazuje chrám sv. Markéty a rovněţ budova konventu. Obě budovy byly vystavěny dle 

návrhů Kryštofa Dietzenhofera. Slovo konvent je latinského původu a pochází ze slova 

conventus. Conventus znamená v překladu sejít se dohromady, shromáţdit se a právě 

v církevním pojetí konvent slouţí ke scházení všech příslušníků kláštera. Sartoriův konvent 

byl přistavěn za vlády opata Sartoria. Budova konventu byla patrová a její půdorys měl tvar 

písmene „U“. Budova byla postavena na starších základech. Po roce 1735, kdy bylo zbořeno 

severní křídlo konventu, byla část interiérů adaptována a vznikla zde klášterní nemocnice.  
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Poté právě zde v prostorách kláštera a v hospodářských objektech v letech 1969 – 1989 byla 

pobočka Státní bezpečnosti, která nesla krycí označení Montáţní ústav. Konvent byl 

přestavěn a v roce 2003 na jeho místě otevřen hotel Adalbert. 

 

Kostel svaté Markéty byl vystavěn mezi lety 1709 a 1715 Kryštofem Dietzenhoferem. Kostel 

má dva hlavní štíty, na jejichţ římsách nalezneme dvě sousoší od Matěje Václava Jäckela. 

Prvním je svatý Vojtěch a svatý Boleslav II. a druhým sousoším je svatý Benedikt se svatým 

Otmarem. Na západní bráně vstupu do kostela je ţelezná mříţ vyrobená roku 1986 podle 

návrhů manţelů Heleny a Jiřího Soukupa. Pod kůrem (kruchtou) se nacházejí tři obrazy. 

Obrazy světců Jeronýma, Petra a Pavla. Jsou zde umístěny zdobené varhany, jejichţ korpus 

byl navrţen Kiliánem Ignácem Dietzenhoferem s řezbami Matěje Václava Jäckela. Rovněţ 

zpovědnice, nacházející se pod kůrem jsou vyřezány Matějem Václavem Jäckelem. Postranní 

oltáře, nacházející se v hlavní lodi jsou vymalované Janem Ignácem Pešinou. Kaţdý z oltářů 

je vybaven obrazem Petra Brandla a sochami Matěje Václava Jäckela. Kazatelnu, na jejíţ 

střeše je plastika vzkříšeného Krista, zhotovil truhlář Kristián Kovář. Plastika byla vytvořena 

Matějem Václavem Jäckelem roku 1720. V lodi kostela se nachází mnoho nástropních maleb, 

které v letech 1719 aţ 1721 maloval Jan Steinfels. Tyto malby jsou chronologicky seřazeny 

od presbytáře aţ ke kůru (kruchtě). Od chóru jsou odděleny malovanou římsou, na které 

nalezneme erby konventu, a iniciály opata Otmara spolu s rokem 1719 – letopočtem 

dokončení. Mezi lodí a presbytářem nalezneme společný oltář poustevníka Vintíře a svatého 

Prokopa. Za oltářem je postavena opatská lavice, na které je vyobrazena plastika Richarda 

Prachnera, svatý Vojtěch. Na oltáři je dále obraz Panny Marie Benediktinských rozkoší, a 

sochy svatého Bernarda z Clairvaux, zakladatele řádu cisterciáků. Na severní straně 

presbytáře nalezneme dvoje dveře. Prvními vejdeme do sakristie, kde je nástropní malba 

z roku 1746 od J. V. Neinhertze, na které anděl oznamuje narození Jana Křtitele. Ze sakristie 

vede vstup do kapitulní síně, ta dříve slouţila k jednáním mezi opatem a konventem. Druhými 

dveřmi vejdeme do zasklené oratoře (zvláštní modlitebna). Za presbytářem zvenčí kostela 

nalezneme zvláštní vchod, vedoucí do krypty kostela. Tato krypta je románského původu a 

pochází z 11. století. Ihned ve vstupu do krypty nalezneme archeologické památky, nalezené 

při výzkumech, které zde v průběhu let probíhaly. V omítkách krypty nalezneme středověké 

nápisy, které se dochovaly dodnes. 
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Prelatura (sídlo představeného kláštera) byla vystavěná Kryštofem a Kiliánem Ignácem 

Dietzenhoferovými. Během stavby Kryštof Dietzenhofer zemřel, dokončil jí tedy jeho syn 

Kilián Ignác. V hale prelatury je umístěn hlavní vchod do konventu a v současné době i 

pokladna a prodejna se suvenýry, protoţe se zde organizují veřejné prohlídky. Na halu 

navazuje dvůr, ze kterého je moţno vidět fasádu prelatury, na níţ jsou umístěny troje barokní 

sluneční hodiny. Hlavní schodiště je lemováno torzy dřevěných soch z barokního sousoší 

Josefa Kleina, které bylo roku 1967 zničeno. Torza soch patří svatému Vojtěchu a kníţeti 

Boleslavovi II. Dále je zde umístěna série šesti obrazů, na kterých jsou vyobrazeni břevnovští 

patroni. Jsou to obrazy sv. Vojtěcha, Markéty, Vintíře, Anastázia, Prokopa a podobizna 

Boleslava II. Schodiště je doplněno ještě o fotografie areálu z let 1991 aţ 1993, kdy prošel 

rozsáhlou rekonstrukcí. V prelatuře nalezneme ještě devět reprezentačních místností. Jsou zde 

umístěny tři sály, Pompejský sál, dřívější opatská loţnice, šatna, opatská kaple, Tereziánský 

sál a Modrý salón. První sál dříve slouţil jako opatská jídelna. V současnosti tento sál slouţí 

jako přednášková místnost a zároveň obrazárna. Druhý sál v dřívějších dobách slouţil jako 

přijímací pokoj opata. Je bohatě zdoben vedutami Antonína Tuvory s idealizovanými výjevy 

římské krajiny, nástropní fresky a před vstupem do tohoto sálu je umístěna nástropní malba, 

na kterém je vyobrazeno dobytí břevnovského kláštera husity v roce 1420. Pompejský sál, jak 

uţ napovídá název, je vyzdoben klasicistickým stylem. Výzdoba sálu se datuje do 1. čtvrtiny 

19. století a je inspirována nálezy maleb v římských Pompejích. Dále je zde nástropní malba 

J. K. Kováře, na které je vidět znovuzaloţení kláštera v St. Gallen, které proběhlo za vlády 

krále Pipina Krátkého díky opatu sv. Otmarovi. Poté zde nalezneme místnost, která dříve 

slouţila jako opatská loţnice. Jsou zde umístěny skříňové hodiny, sekretář a klekátko. Vše 

vyřezané truhlářem Janem Sichtmüllerem. Šatna je pátou místností prelatury. V dřívějších 

dobách slouţila k ukládání oděvů a rouch slouţícím k bohosluţbám. Část těchto rouch 

z přelomu 17. a 18. století se dochovala dodnes. Dále se zde nachází opatská kaple, 

vyzdobená freskou z roku 1740 od J. K. Kováře představující setkání kníţete Oldřicha a 

svatého Prokopa. Nejvznešenější místností celého kláštera je Tereziánský sál, který je nejvíce 

zdobený. Výzdoba byla provedena mezi lety 1727 aţ 1728 bratry Asamovými. Na chodbě 

před sálem nalezneme fresku popisující zaloţení břevnovského kláštera. Poslední, devátou 

místností prelatury je Modrý salon, jehoţ název je odvozen od motivů uvnitř sálu laděných do 

modré barvy, vymalovaných Antonínem Tuvorem. Kromě těchto devíti jmenovaných 

místností v prelatuře nalezneme ještě Čínský salon s vyobrazením čínské krajiny. Tento salon 

vznikl aţ v 18. století, za vlády opata Štěpána Rautenstraucha a byl namalován 1787 

Antonínem Tuvorou. (Stehlíková, 1994, s. 2 – 30) Obr. č. 17 
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Zahrada břevnovského kláštera 
 

Zahrada kláštera je velmi rozsáhlá, její výměra činí 12,4 hektarů. V současnosti je zahrada 

volně přístupná veřejnosti, která ji hojně vyuţívá k relaxačním účelům. Barokní koncept a 

celkové členění zahrady je zachované z 1. poloviny 18. století, kdy docházelo i k přestavbám 

klášterních budov. V tomto období byl zaloţen terasovitý vzhled zahrady tak, jak ho známe 

dnes. Byly vystavěny terasové zdi a zahradní pavilon Vojtěška s pozdější novogotickou kaplí 

nad studánkou a skleník určený pro pěstování citrusů. 

 

Zahrada byla rozdělena na tři části. Byla to část veřejná, klausurní a hospodářská. Veřejná 

část, tedy část přístupná veřejnosti, jak jiţ napovídá název, byla situována od původní zrušené 

brány, která vedla z ulice Bělohorská aţ k chrámu a prelatuře (sídlu představeného preláta). 

Druhou částí byla část klausurní, veřejnosti přístupná pouze o církevních svátcích. Hlavní 

vstup do této části byl u západního průčelí kostela a kolem ní se rozkládaly další samostatné 

okrasné zahrady: Šudovka, Kuchyňská, Provizorská, Správcovská, Převorská a Farská. 

 

Na třetím nádvoří se nacházel tzv. Rajský dvůr. Rajský dvůr byl z velké části ovocný sad. 

V 70. letech 19. století byly přestavby zahrady ovlivněny motivací v anglickém krajinářském 

slohu. Do dnešní doby se zachovalo několik menších staveb nesoucích nádech tohoto slohu. 

Je to například oranţerie (skleník určený k pěstování citrusů) nebo například umělé pařezy či 

část terasových zdí. Bohuţel dokumentace těchto úprav se nedochovala. Od přelomu 19. a 20. 

století aţ do dnešní doby se dokumentace úprav jiţ zachovala. Právě díky těmto 

dokumentacím je moţné i v dnešní době zachovat vzhled původních zahrad. Podloţí zahrady 

je tvořeno opukovým skeletem a pískovcem. Právě opuka byla hlavním stavebním prvkem 

většiny staveb nejen kláštera, ale i mnoha staveb v Břevnově. 

 

Naproti zahradnímu pavilonu Vojtěška, zasazenému v prostoru zahrady, se nalézá barokní 

gloriet Josefka a za Vojtěškou kaple sv. Lazara (Lazarka). Osové rozloţení cest a teras 

v zahradě je pravoúhlé a orientované směrem od východu k západu. Základem kompozice 

celé zahrady jsou dvě hlavní osy. Cesta od Vojtěšky k Josefce a cesta od Vojtěšky k Lazarce. 

Tyto cesty jsou lemovány habry obecnými. Barokní oranţerie (skleník) se do dnešní doby 

nedochoval. Dříve ještě slouţil jako pěstební skleník, ale poté byl pobořen.  

 



- 39 - 

 

Ke skleníku vede cesta, která se rozléhá od hlavního vstupu přes Vojtěšku, aţ k zahradnímu 

domku za 1. poloviny 18. století, leţícímu za skleníkem, který dříve slouţil jako domek pro 

správce zahrady. Ještě do 30. let 20. století se před oranţerií nacházely květinové záhony. Na 

terasách, které byly umístěné mimo jiţ zmíněnou hlavní osu, byly vysázeny ovocné stromy.  

Stáří některých stromů v areálu je i více neţ 120 let. V celé zahradě nalezneme 11 druhů 

jehličnanů a více neţ 35 druhů listnatých dřevin.  

(Pacáková-Hošťálková, B. et. al., 2000, s. 68 – 70) Obr. č. 18 

  

Hřbitov v Břevnově 
 

Hřbitov v místě, ve kterém ho nalezneme dnes, byl zaloţen roku 1739 za vlády opata 

Bennona Löbla a měl slouţit jako pohřebiště řeholníků. Později slouţil téţ pro pohřbívání lidí 

z Hradčan. Původně se hřbitov, ve kterém obyvatelé Břevnova byli pohřbíváni, nacházel mezi 

Větrníkem a klášterní vinicí.  

 

Roku 1762 byla na hřbitově Anselmem Luraghem postavena kaple svatého Lazara, zvaná 

Lazarka. Kaple byla původně zasvěcena Panně Marii. Na hřbitov lze vcházet přímo 

z klášterního komplexu branou Lazarkou, vystavěnou rovněţ 1762. 

Na klenbě kaple jsou malby Posledního soudu. Malovaný oltář s obrazem Vzkříšení Lazara je 

dílem Josefa Hagena. V této části hřbitova se nachází i márnice z 19. století. Hřbitov je 

rozdělen na oddělení. V oddělení pro řeholníky stojí socha sv. Prokopa, která je z roku 1743 a 

je dílem K. J. Hiernleho. Původně se nacházela v kapli v osadě Tejnka, po jejím zrušení 

v roce 1869 byla přemístěna na hřbitov. Břevnovský hřbitov byl díky nedostatku prostoru za 

svoji existenci celkem dvakrát rozšířen, a to v letech 1869 a 1881. Přestoţe se tento hřbitov 

nachází v poměrně rušném městě, nedaleko komunikace a sídliště, dokázal si dodnes zachovat 

ráz venkovského pohřebiště. Na tomto hřbitově se pohřbívá dodnes. Mezi významné 

osobnosti, které jsou zde pohřbeny, patří například Jan Anastasius Opasek – arciopat 

břevnovského kláštera, Jan Patočka – filosof, profesor filozofické fakulty univerzity Karlovy 

a mluvčí Charty 77, Josef Ferdinand Lobkowicz – kníţe, Jaroslav Seifert - básník, Karel Kryl 

– písničkář a básník a další. (Beránek, Holický, 2006, s. 211 – 214) 
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Tejnka 

 

Benediktini, kteří zde ţili v klášteře, vedli farní břevnovskou osadu, jejíţ území se krylo 

s územím vesnic Velký a Malý Břevnov a Tejnka. Koncem 13. století se v pramenech 

objevuje zmínka o klášterním hospodářském dvoře, který se nacházel přibliţně v místě 

dnešního Kaštanu, s dvojím popluţím, kterému se říkalo Týn nebo také Týnek, kde byla 

chmelnice, vinice a zvonice. Tato část byla nazývána Stará Tejnka. Přibliţně v místě dnešního 

Pohořelce se nacházela vesnice Týnec, někdy se jí říkalo také Starý Týnec, která byla 

v majetku kláštera benediktinek u svatého Jiří. (Beránek, Holický, 2006, s. 45 - 48) 

 

Tejnka, tak jak ji známe dnes, vznikala v 18. století v době, kdy se stavěl nový klášterní areál, 

a vznikla ze Staré Tejnky a z vinice Liborka. Všechny tyto pozemky byly v majetku kláštera. 

Stará Tejnka byl původně popluţní klášterní dvůr (staročesky se mu říkalo týn nebo týnka), 

později zde byla postavena zájezdní hospoda, kterou klášter nakonec prodal. Ulice Tejnka 

nese svůj název přibliţně od roku 1922. Dříve se tato ulice jmenovala také Na schodech, díky 

schodům, které zde vedly, a které jsou zde dodnes. (Závorová, Holasová, 2007, s. 49) 

 

Přijdeme-li na zastávku tramvaje Drinopol, vystoupáme směrem nahoru aţ do ulice Za 

Strahovem, nacházíme se na historicky velice zajímavém místě. V tomto místě začíná čtrnácti 

kilometrová mariánsko – františkánská poutní cesta z praţské Lorety do Lorety v Hájku, kde 

nalezneme františkánský klášter. Od roku 1720 tuto poutní cestu lemovalo celkem 20 

výklenkových kaplí. V současné době jich zbylo pouhých dvanáct, ale nedaleko od tohoto 

místa je moţné zahlédnout dvě z nich, které jsou dokonce zrekonstruované. 

(Místa krásná, tajemná i zapomenutá, která neztrácejí svého Genia Loci, 2007) 

 

První kaple je postavena na Dlabačově, poté cesta vede ulicemi, kde je jiţ moderní zástavba 

vil, nahoru k Ladronce a směrem od Bílé hory vede rovnoběţně po dnešní Karlovarské silnici 

aţ do Hostivic. Z Hostivic pokračuje cesta poli aţ do Hájku. Z jiţ zmíněných 20 kaplí, které 

tvořily poutní cestu, se jich do současnosti dochovalo 11. První loretánská kaplička byla 

vybudována právě v Hájku v letech 1623 – 1625. Tuto kapličku nechal zbudovat Florian 

Jetřich Ţďárský ze Ţďáru jako poděkování za to, ţe se mu narodil syn, dědic jeho rodu. 

Posléze byla kaplička rozšířena a přestavěna, protoţe se stala cílem poutníků.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Florian_Jet%C5%99ich_%C5%BD%C4%8F%C3%A1rsk%C3%BD_ze_%C5%BD%C4%8F%C3%A1ru&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Florian_Jet%C5%99ich_%C5%BD%C4%8F%C3%A1rsk%C3%BD_ze_%C5%BD%C4%8F%C3%A1ru&action=edit&redlink=1
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V roce 1659 byl na tomto místě vybudován klášter a místo se stalo vyhledávané poutníky 

z celé země. Mezi lety 1720–1726 bylo díky darům podél této poutní cesty vybudováno 20 

kaplí. Kaple byly hranolovitého tvaru, na jejich špičce byl umístěn kříţ. Ve výklenku kaple 

byly malby, které byly rozděleny na dvě části. PV horní části byly výjevy ze ţivota Panny 

Marie a v dolní části, výjevy za ţivota sv. Františka. Mezi výklenkem a římsou kaple byl 

umístěn znak toho, kdo na zbudování kaple přispěl svým darem. Při výstavbě kaplí byla 

zaloţena i nadace, která se měla starat o jejich další existenci. Tuto nadaci zrušil Josef II. a 

kapličky začaly chátrat. Podél cesty probíhala výstavba nových domů a na některých místech 

cestu i přerušovala. V letech 1899–1900 prošlo rekonstrukcí čtrnáct kaplí, které se aţ do té 

doby dochovaly. V průběhu 20. století pokračovala moderní výstavba a zánik původní poutní 

cesty pokračoval. Na území Prahy se do roku 2001 z původního počtu 20 kaplí dochovalo 

pouze 9 kaplí, které byly značné zchátralé. (Závorová, Holasová, 2007, s. 46) Obr. č. 19 

Nejen díky jiţ zmíněné staré poutní cestě je  Tejnka velice významným místem v Břevnově. 

Pokud se dnes vydáme napříč Tejnkou, získáme pocit, jakoby se zde doba zastavila. Tejnka 

má zvláštní atmosféru a to i přesto, ţe je z části ovlivněna moderní zástavbou. Části Tejnky 

ale zůstal aţ do dnešní doby venkovský charakter. Napomohlo tomu místní sdruţení s názvem 

Občanská iniciativa Sdruţení Tejnka, díky kterému bylo toto místo v březnu 2003 prohlášeno 

za památkovou zónu. Název Tejnka nesla původně jedna z usedlostí, ke které údajně náleţelo 

i Vincentinum. Kolem této usedlosti pak začala vznikat drobná zástavba, jejíţ pozůstatky jsou 

zde dodnes – tedy dnešní Tejnka. Tato část Břevnova je nazývána Starý Břevnov. V současné 

době je Tejnka velice atraktivní lokalitou, o kterou se doslova „perou“ investoři. Jsou zde 

snahy ze strany investorů a developerů o zrušení Tejnky v podobě, ve které ji známe dnes, a 

její zastavění moderní bytovou výstavbou. Tím se klid a atmosféra Starého Břevnova vytrácí, 

ale přesto zde lze nalézt i v této době uličky, které stále vyzařují atmosférou dřívějších dob. 

(Místa krásná, tajemná i zapomenutá, která neztrácejí svého Genia Loci, 2007)  

 



- 42 - 

 

Počátky spolkového a kulturního života 
 

Počátkem 60. let 19. století se začaly zakládat nejrůznější spolky a společenstva, coţ výrazně 

přispívalo k rozvoji jak společenského, tak i kulturního ţivota. Jiţ v roce 1845 byla zaloţena 

Praţská měšťanská beseda. Praţská Měšťanská beseda patří mezi nejstarší a nejdéle existující 

spolky v českých zemích, protoţe vznikla jiţ v předbřeznové době (tedy v éře Metternichova 

absolutismu) a jiţ od počátku plnila funkci českého společenského střediska. Tomuto 

předesílá jiţ název „beseda“. Název beseda znamenal jak místo druţné zábavy, tak i místo 

poučení. V Praze v první polovině 19. století existovalo několik institucí podobných praţské 

Měšťanské besedě (byly to Adelige Ressource - 1805, Kaufmännisches Casino - 1833 nebo 

Deutsches Casino - 1848/1862), ale ani jedna z těchto kulturních institucí nebyla jazykově 

česká a pro většinu českého měšťanstva ani sociálně přístupná. Potřeba sdruţovat se, 

debatovat apod. tedy mezi Čechy stále rostla. (CevroInstitut, 2010) 

 

Vznikaly další organizace a to i tělovýchovné – sportovní kluby a spolky. Jednou z těchto 

organizací byl Sokol Praţský, který svou činnost zahájil 5. 3. 1862. Praha se neustále 

rozrůstala a modernizovala a neustále rostla ţivotní úroveň jejích obyvatel.  

 

Počátkem 20. století byl dokončen i systém městské kanalizace, který je funkční dodnes.  

 

Od konce 18. aţ do počátku 20. století prošla Praha velkým mnoţstvím změn, které vedly 

k její modernizaci. Spolu s těmito změnami stavebními se děly i změny ve způsobu ţivota 

obyvatel Prahy. Ve způsobu trávení volného času hrálo důleţitou roli sociální a národnostní 

sloţení tehdejších obyvatel města. Přibývalo mnoho přistěhovalců, kteří postupně splývali se 

starousedlíky. Společenský ţivot vycházel z katolického liturgického kalendáře a v pozdějších 

dobách pak měšťané začínali přejímat druhy zábavy, kterými v té době ţila zemská šlechta. 

Tyto formy zábavy k nám pronikaly z Vídně a v pozdějších dobách z Paříţe a bylo tomu tak 

díky tisku novin a časopisů a díky vynálezu telefonu a telegrafu. Informace se mohly šířit 

rychleji. Stále více vznikaly nové sporty, společenské aktivity a velký rozkvět zaznamenaly i 

divadlo, hudba a literatura. 
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Sporty nebyly ničím novým. K mnohým sportům se začalo vracet podle vzoru starého Řecka, 

kde vznikly první olympijské hry. Sport původně vznikal díky potřebě výcviku armád a to 

postupem času vyústilo v nejrůznější hry a soutěţe, které byly zaměřené na fyzickou zdatnost 

a bojové umění. (Míka, 2011, s. 5-10) Samo slovo „sport“ se odvozuje od slova „disport“, 

které je anglosaského původu a znamená obveselení, rozptýlení. 

 

Kultura, sport a spolkový život v Břevnově  
 

Bylo tomu tak v celé Praze, tak ani Břevnov nebyl výjimkou. Koncem 19. století se pole a 

zahrady, které v Břevnově byly, začaly měnit ve stavební parcely. Přibývalo obyvatelstva, 

výstavba v Břevnově se neustále zrychlovala a rozrůstal se i počet staveb. Břevnov se sice 

roku 1907 stal městem, ale pro místní obyvatele stále zůstal předměstím, jakým dříve býval, 

coţ bylo spojené s nevázanou zábavou, bály a tancovačkami. To je moţné vidět i na velmi 

známém popěvku písně „Jó Na Marjánce, Na marjánce tam se tancuje…“ Hospoda Na 

Marjánce byla skutečně vyhlášená a všude známá. Známá nebyla pouze hospoda Na 

Marjánce, ale také například U Vonásků, kam chodil i Jan Neruda. Dříve hospoda U 

Vonásků, dnes U zelené brány se nachází nedaleko Strahova. 

 

Vţdy po novém roce se začaly spolky v Břevnově připravovat na masopustní a karnevalovou 

sezonu. Průvody byly vţdy veselé a pestré a je tomu tak i v dnešní době. Masopust byl 

největším vyvrcholením celé sezóny. Spolky vţdy chodily průvodem v ulicích a zvaly na svůj 

maškarní bál. Ale kaţdá z hospod měla svůj vlastní sál, takţe bylo moţné tancovat a veselit se 

i na dalších místech. Tančilo a veselilo se U Kalců v Radimově ulici, Na Hubálce na 

Panenské (hospoda na Hubálce existuje dodnes a je v Břevnově velice známá), dále ve 

Stodole (u Jandáčkova biografu) a na dalších místech. V masopustním průvodu pochodovali 

řezníci, baráčníci, hokynáři, ševci a další. Vyvrcholením masopustu a tím i celé zimní sezony 

byly vţdy sokolské šibřinky, které se konaly Na Marjánce u Jana Tellingera a dále pak U 

Vonásků - U Zelené brány. (Atuka, 2009) 

 

Odjakţiva byl Břevnov znám i svým pestrým nejen sportovním ţivotem. Bylo zde mnoho 

spolků, společenstev a klubů. K roku 1898 jich bylo dokonce napočítáno 24. To je mnohem 

více neţ v jiných obcích. 



- 44 - 

 

Ve 2. polovině 19. století se stal spolkový ţivot hlavní zábavou obyvatel Břevnova. Neustále 

se zde něco dělo – od sdruţení břevnovských řemeslníků přes divadelní představení 

ochotníků, byl a dodnes je zde velmi známý spolek velocipedistů, kteří pořádali nejrůznější 

závody, aţ po známý Jandáčkův biograf Ve Stodole, později Bio Ideal a nakonec 

přejmenovaný na kino Radost. Ochotníci zde hráli známé divadelní hry. Některé spolky jsou v 

Břevnově dokonce aţ do dnešní doby. Zůstala zde Tělovýchovná jednota a Sokol Břevnov, 

spolek břevnovských ţivnostníků a také spolek velocipedistů, i kdyţ tak trochu pozměněný. 

Mnoho břevnovských rodáků ještě dnes vzpomíná na Jandáčkův biograf, který zde byl 

opravdu vyhlášený. Břevnovští řemeslníci nikdy netvořili samostatný cech, ale odjakţiva 

patřili ke kladenskému cechu. V roce 1838 se řemeslníci z Břevnova a okolních obcí sdruţili 

ve zvláštní sbor Řemeslnicko-ţivnostenské jednoty. V roce 1880 řemeslníci a ţivnostníci 

utvořili nástupnický spolek – Spolek řemeslnicko-ţivnostenský, se sídlem v Tejnce, coţ byla 

občanská beseda. Kromě tohoto spolku byly zaloţeny ještě další – např. Sokol Břevnov, 

Spolek svobodných střelců, Spolek českých vojenských vyslouţilců a záloţníků pro Břevnov 

a okolí a mnoho dalších. Společenstva veškerých ţivností byla ustanovena právě v Tejnce a 

sdruţovali se zde členové z Břevnova, Vokovic, Veleslavína, Dolní Liboce, Nebušic, Řep, 

Ruzyně a Střešovic. (Beránek, Holický, 2006, s. 134 – 139) 

 

V roce 1838 vznikl v Břevnově sbor Řemeslnicko-ţivnostenské jednoty, který byl u kostela 

svaté Markéty. Poté v roce 1880 se řemeslníci a ţivnostníci rozhodli zaloţit nástupnický 

spolek s názvem Spolek řemeslnicko-ţivnostenský spojených a vůkolních obcí 

velkobřevnovských, se sídlem v Tejnce. Zanedlouho vznikl i další spolek s názvem Podpůrný 

spolek samostatných mistrů a ţivnostníků Havlíček. 

 

Díky tomu, ţe byl vytvořen obvod Praha XVIII, který zahrnoval Malý a Velký Břevnov, 

Střešovice a Liboc zde v roce 1922 vzniklo i několik dalších cechovních korporací, např. 

Podpůrný spolek řezníků a uzenářů pro Břevnov a okolí. Ke schůzím spolků jejich členové 

vyuţívali zázemí vyhlášené hospody Na Marjánce. V roce 1946 vznikl Ţivnostenský spolek 

Havlíček. Zlom nastal v roce 1948, jelikoţ v této době komunistická strana zakázala 

jakoukoliv spolkovou činnost a tento spolek tedy musel být zrušen. Aţ do počátku 90. let tak 

veškerá spolková činnost v Břevnově ustala. 

V listopadu roku 1992 se několik podnikatelů bez ohledu na jejich zaměření rozhodlo sdruţit 

ve spolek. Vznikl tedy dnešní Spolek břevnovských ţivnostníků. Tento spolek zde 

v Břevnově existuje dodnes. (Spolek břevnovských ţivnostníků o. s., 2008) Obr. č. 20 
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Divadlo v Břevnově 

 

Divadlo v Břevnově má svoji dlouholetou tradici. Zde v klášterních prostorách se dle 

nejrůznějších dokladů hrálo jiţ od poloviny 19. století. Prolínaly se zde jednotlivé spolky 

nebo divadelní společenstva, která spolu spolupracovala. 

 

Jiţ v 60. letech 19. století bylo zaloţeno Střešovické ochotnické divadlo „Lípa slovanská“ a 

první správy o tomto ochotnickém divadle se nám zachovaly v časopise Břevnova z roku 

1888, kdy byla uvedena hra J. K. Tyla Pražský flamendr. Tento časopis zde vychází doposud.  

Kolem roku 1897 byla při břevnovském klášteře zaloţena Svatojosefská jednota a z té roku 

1919 vznikl zcela nový ochotnický spolek Tylova druţina. Hráli zde převáţně ţivnostníci, 

jako např. Rudolf Fink – hostinský bývalého břevnovského pivovaru. Prvním známým 

představením těchto ochotníků byli Kutnohorští havíři od J. K. Tyla. To bylo právě ve 

zmíněném roce 1919, poté následovaly další hry – Pražské švadlenky, Válka v míru a další. 

Jiţ rok po svém zaloţení se Tylova druţina tak rozrostla, ţe měla 79 členů a hrála v Břevnově 

na nejrůznějších místech. V roce 1923 byly dokonce uspořádány letní divadelní šibřinky i 

s taneční zábavou v pivovaru a průvodem v maskách. Z Tylovy druţiny se později část 

odštěpila a vznikla Lidová scéna, která se v hraní střídala s Tylovou druţinou vţdy po 14 

dnech. V pivovaru se však hrálo kaţdý den. Herci jednoho spolku většinou různě hostovali 

v druhém spolku a navzájem si pomáhali. 

 

Další břevnovskou divadelní společností byla tzv. Malá scéna, ta hrávala v hostinci Na bídě. 

Hrála například i známou hru Falešná kočička, která je známá i ze starých českých filmů. 

Po válce znovu obnovila svou činnost Tylova druţina a hrály se zde hry jako Psohlavci, 

Jiráskova Lucerna či Drdovy Hrátky s čertem. Zkoušky bývaly v lokále hostince U Kuchařů, 

jak tomu bývalo i v dřívějších dobách, zkoušky byly třikrát týdně a kaţdá z her se zkoušela 

maximálně čtrnáct dní. 

 

V roce 1950 byly oba spolky, jak Tylova druţina, tak Lidová scéna sloučeny pro nedostatek 

členů a ze všech členů obou spolků byl zvolen jeden nový výbor. Zároveň po zrušení skauta 

byly do Lidové scény přijatí noví členové z řad skautů. 

(Beránek, Holický, 2006, s. 134 – 139) 
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Shrnutí činnosti Dělnického divadla v Břevnově 

 

Další písemné záznamy o divadelnictví v Břevnově odkazují na 6. března roku 1910, kdy bylo 

v Břevnově v restauraci Na Viničce zaloţeno dělnické divadlo. Byla ustavena sedmičlenná 

rada, která vypracovala stanovy. Rada byla sloţena ze členů jak dělnického divadla, tak 

dělnické tělovýchovné jednoty. Stanovy divadla byly schváleny a dne 26. dubna 1910 bylo 

divadlo oficiálně povoleno na základě zákona z roku 1867 o právu spolčování. 

 

Vybavení divadla (kulisy, rekvizity atd.) bylo zakoupeno z příspěvků ustavujících členů a 

jeviště zakladatelé postavili svépomocí. Po svolání první valné hromady v květnu, byli 

ustanoveni jednotliví funkcionáři divadla. Funkcionáři zajišťovali propagaci divadla, texty 

divadelních her, příspěvky a další věci, potřebné k celkovému chodu divadla. Organizace a 

příprava pro spuštění divadla trvala přibliţně čtyři měsíce, během kterých členové divadla 

obdrţeli členské legitimace, byl schválen repertoár divadla a další.  

 

Po tomto období divadlo uvedlo svojí první hru, bylo to dne 18. září 1910 a v divadle byli 

hráni Psohlavci Aloise Jiráska. Od tohoto okamţiku uvedení první hry se v divadle kaţdých 

14 dní konala jedna premiéra nové hry. Sloţení členů divadla bylo velmi různorodé – byli to 

řemeslníci, dělníci a ostatní břevnovští pracující. Všichni byli dobrovolníci, nikdo ze členů 

neměl divadlo za své hlavní zaměstnání. Divadlu věnovali veškerý svůj volný čas, 

podporovali ho fyzicky, a pokud jim to jejich finanční zázemí dovolovalo, tak i finančně. 

Vzhledem k tomu, ţe divadlo nemělo svoji stálou scénu, členové pro nacvičování svých her 

vyuţívali sály přilehlých hostinců, ve kterých bylo jeviště. Nejčastěji vyuţívali sál restaurace 

Na Viničce, kde divadlo vzniklo a jejíţ majitel byl i jeho zakládajícím členem. Další stálá 

působiště divadla byly restaurace U Kaclů a U Libuše. Mezi příleţitostná místa působení 

divadla byly restaurace U Kaštanu, U Sládků, Na Závěrce a další. Činností divadla byla nejen 

herecká a organizační funkce, ale také výchovná a vzdělávací. Díky této funkci divadla se 

jeho členové snaţili neustále sebevzdělávat. Kromě své pravidelné divadelní činnosti, 

pořádali akce, kdy spolupracovali s politickými, sportovními a společenskými organizacemi, 

které v Břevnově byly. Jednotliví reţiséři si připravovali přednášky o jevištním umění, o 

vývoji dramatické literatury a další. Pořádaly recitační výstupy, večírky a další veřejné akce, 

protoţe právě tyto činnosti byly dalším zdrojem příjmů pro divadlo v Břevnově. 
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V roce 1911 se divadlo stalo jedním ze zakládajících členů samostatného Svazu dělnických 

divadelních ochotníků Československa. O zaloţení tohoto Svazu usilovala většina dělnických 

divadel z Čech, Moravy i Vídně v tomto období, ale největším iniciátorem této myšlenky byl 

Antonín Liška, tehdejší předseda dělnického divadla v Břevnově. Vedení Svazu nechalo zřídit 

knihovnu odborné divadelní literatury, dále půjčovnu divadelních her a nad školeními, která 

do této doby byla pořádána břevnovským divadlem a dalšími, převzalo záštitu a začalo 

pořádat navíc i školení pro funkcionáře jednotlivých spolků. Dělnické divadlo Břevnov mělo 

v tomto období jiţ 109 členů a do této doby sehrálo celkem 16 her, připravilo několik 

zahradních slavností, pořádalo dvě umělecké akademie a zorganizovalo šibřinky, krom jeho 

další činnosti. 

 

Divadelní sezona v tomto divadle začínala vţdy v září a končila oslavami 1. máje. Po 

oslavách sice nastaly divadelní prázdniny, ale i přes tyto prázdniny politická, metodická, ale i 

organizační práce ochotníků nekončila. Tato práce byla celoroční. Vypracovávaly se plány 

činnosti divadla, připravoval se dramaturgický program na příští sezonu, obsazovaly se 

postavy do jednotlivých her a rozdělovaly se funkce důleţité pro průběh her. Krom běţných 

divadelních vystoupení v Břevnově působil také hudební sbor a 45 členný muţský pěvecký 

sbor se sbormistrem Jindřichem Károu. Divadlo svoji činnost zastavilo aţ po začátku první 

světové války, protoţe většina jeho členů musela odejít bojovat na frontu. Tato přestávka ale 

neznamenala rozpad divadla, po skončení války činnost divadla a jeho členů pokračovala. 

Divadlo se rychle rozrůstalo a tím také rostla potřeba vlastního divadelního sálu s jevištěm. 

Sál restaurace Na Viničce, který ochotníci vyuţívali nejčastěji, přestal být pro divadlo 

dostačující.  

 

Od roku 1920 se tedy členové divadla zaměřili na to, aby výtěţek z divadelních koncertů, her 

a dalších činností byl věnován na výstavbu vlastní budovy Dělnického divadla v Břevnově. 

Tento nápad o postavení vlastní budovy nebyl nikdy realizován. Výtěţky z divadelních 

představení a ostatní činnosti byl zčásti pouţit na provoz divadla a zčásti pouţit k podpoře 

komunistické strany, která v daném obvodu fungovala. Po zaloţení Komunistické strany 

Československa dělnické divadlo přešlo pod její záštitu a divadlo se stalo hlavní propagační a 

agitační sloţkou strany. Divadlo pravidelně hrálo při příleţitostech nejrůznějších oslav, jako 

například 1. máje, dále při výročí zaloţení Komunistické strany Československé a při 

oslavách osobností KSČ a dělnických hnutí.  
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Mezi lety 1929 a 1932 Dělnické divadlo v Břevnově vydávalo časopis Meziaktí, jehoţ náplní 

bylo seznamování čtenářů s kulturou v SSSR, pojednávání o divadelnictví a další. Hry, které 

divadlo uvádělo, procházely cenzurou KSČ, coţ byl celkově negativní aspekt, který se 

dotýkal všech dělnických divadel. Po roce 1926 začaly tedy vznikat různé agitační skupiny 

dle vzoru SSSR. Dle doporučení KSČ byly zakládány tzv. agitační úderky, které měly za úkol 

pomáhat komunistické straně a propagovat komunistickou ideologii, šířit proticírkevní 

propagandu a další. Jejich vystoupení byly sloţené z tanců, recitací komunistických básníků a 

z vlastní tvorby úderky, jako například zpěvů lidových písní a dalších. 

 

Po roce 1938, kdy byla Komunistická strana Čech a její další sloţky zakázány, pokračovalo 

divadlo ve své činnosti jako Druţstvo pro vystavění a vydrţování Dělnického divadla 

v Břevnově. Toto divadlo pracovalo aţ do roku 1942, kdy sehrálo své poslední vystoupení, 

kterým byl Strakonický dudák Josefa Kajetána Tyla. Divadlo svoji další činnost obnovilo aţ 

po osvobození Československa, teda po roce 1945. Ještě v roce 1950 divadlo zinscenovalo 

čtyři hry. 

 

Rok 1950 byl však pro divadlo velice nepříznivým rokem, v roce 1951 byla uspořádána 

Osvětová beseda, které se však tento spolek nezúčastnil a bylo tedy rozhodnuto, ţe bude 

zlikvidován. Bývalí břevnovští herci se tedy snaţili nějak pokračovat ve své práci. Nakonec se 

naskytla příleţitost v pokračování při Obci baráčníků. Během dvou let tedy nastudovali 

několik her, ale veřejnost jiţ o ně neprojevovala takový zájem, jako v dřívějších dobách. Část 

ochotníků se z Břevnova jiţ odstěhovala a zbylá část neměla o hraní zájem. Nakonec byly 

uspořádány i Tylovy oslavy, ve kterých byly ukázky různých Tylových her. Herci se velice 

snaţili, ale nezískali příliš velký ohlas. Další problém byl se scénou, jelikoţ hospoda Na 

Marjánce začínala být ve značně havarijním stavu, pivovar byl zbourán a zbylá místa jiţ 

slouţila jiným účelům neţ doposud. Nebylo tedy kde hrát a ani kde pořádně zkoušet. Učinilo 

se tedy několik pokusů o to, aby bylo břevnovské divadlo znovuvzkříšeno, ale byly marné. 

Jak zájem veřejnosti, tak zájem ze strany herců začal velice rychle upadat, jelikoţ do 

domácností vstoupila televize a mnoho profesionálních herců – lidé jiţ tedy nepotřebovali 

ochotníky. Bohuţel roku 1957 se poslední břevnovský divadelní spolek rozpadl. 

(Smékalová, 1978, s. 2 – 43) 
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Biograf Josefa Jandáčka - kino Bio Ideal 

 

Biograf je starší označení dnešního moderního kina. Toto slovo pochází z řeckého slova bios,  

které v překladu znamená ţivot a slovo Graphein znamená psát, kreslit. Biograf se v 

Břevnově poprvé objevil v roce 1912 v hospodě Na Malovance, kde poprvé promítal Josef 

Jandáček. Josef Jandáček se narodil roku 1883 v Německém Brodě, který byl aţ do roku 1945 

nazýván Havlíčkův Brod. Josef Jandáček byl vynikajícím fotografem, ale začal se zajímat o 

biograf, takţe kariéry fotografa se vzdal. Byl jedním ze zakladatelů české filmové distribuce, 

podnikal v oboru provozu biografů. Josef Jandáček se seznámil s kinematografem kolem roku 

1903. V pozdější době se stal majitelem koncesované ţivnosti a začal provozovat pojízdný 

biograf a s tímto svým nápadem vyjel promítat na venkov. V té době to byl skutečně veliký 

zásah do způsobu ţivota lidí. S jednoduchým projekčním přístrojem projíţděl obce, kde 

s povolením k produkci v místních hostincích nebo hotelech promítal krátké filmy. Z důvodu 

nedostatku filmů k promítání musel Josef Jandáček cestovat. Postupem doby přibývalo více 

filmů, a tak i zastávek bylo stále více. Jednou ze zastávek se stal i Břevnov. Zde v Břevnově 

Josef Jandáček nejdříve promítal v hospodě Na Malovance a poté v hospodě Ve Stodole 

(hospoda stála v místě dnešních kolejí Kajetánka). V této hospodě se nacházel výčep, sál a 

letní zahrada, kterou si Josef Jandáček pronajal, a postavil zde letní projekční plátno a díky 

tomu mohl promítat venku. V sále hospody bylo hlediště, řady ţidlí, místo pro orchestr, který 

slouţil k podbarvení atmosféry jednotlivých filmů. Kolem Jandáčkova biografu se 

pohybovala téměř celá Jandáčkova rodina. Všichni měli přesně rozdělené funkce.  Hospoda 

začala být postupem času pro Jandáčka nedostačující, proto koupil 2 pozemky v dnešní 

Břevnovské ulici a postavil zde biograf a činţovní dům. V roce 1928 skončila éra němého 

filmu podbarvovaného hudbou a jiţ o rok později, tedy v roce 1929, vznikal film se zvukem 

z optického záznamu. Josef Jandáček tak musel změnit své podnikatelské počínání. Skončilo 

promítání pod širým nebem a vybavení sálu zvukovou aparaturou také muselo být o mnoho 

sloţitější a dokonalejší, neţ v dřívějších dobách. 

 

Roku 1930 se konalo slavnostní zahajovací představení kina, BIO IDEAL. Budova kina byla 

postavena podle plánů známého architekta ţijícího v Břevnově, Vojtěcha Puče. Interiér kina 

byl velmi moderní. Celý objekt byl vyhříván parním topením, pánové zde měli k dispozici 

kuřárnu. Kapacita kina byla aţ 400 osob, byl zde balkon, hala i bufet.  

Zvuk při promítání zde zajišťovaly dva zcela nové stroje značky Ernemann s velkými 

reproduktory, umístěnými přímo za projekčním plátnem. Projekční zařízení zde umoţňovalo 
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souvislé promítání celého filmu bez obvyklých přestávek. Prvním promítaným filmem zde byl 

jiţ barevný zvukový film Král Jazzu. Představení tohoto filmu zahájil pěvecký soubor s 

názvem Foerster a zazpíval skladbu Svůj k svému od K. Bendla a dále skladbu Velké širé lány. 

Kromě toho, ţe Josef Jandáček byl majitelem biografu, byl i jedním z prvních, kdo zakládal 

půjčovny filmů. BIO IDEAL bylo skutečně velice vyhledávaným místem, které bylo aktuální 

jak promítáním hlavních filmů, tak i týdeníků díky kterým se lidé mohli seznamovat 

s dalekým světem, který sami nikdy neměli moţnost spatřit. Probíhaly zde běţné filmové 

produkce a doprovázela je i mimořádná hudební představení. Vrcholem sezony byla vţdy 

silvestrovská představení spojená s tombolou. Hrála se zde i pravidelná představení pro děti – 

například Sněhurka a sedm trpaslíků. Biograf byl provozován aţ do přelomu roku 1944/1945. 

Koncem května 1945 byl ale vydán tzv. dekret o filmu, díky kterému byly všechny podniky 

tohoto typu znárodněny. Jandáček se tedy stal zaměstnancem ve svém vlastním podniku. Kino 

změnilo svůj název z BIO IDEAL na kino RADOST. Monopol československého filmu se 

postupně stal základnou pro komunistickou propagandu. Nakonec byl Jandáček vyhozen jak 

z kina, tak jemu s rodinou i jeho synovy s rodinou bylo nařízeno vystěhování z domu, ve 

kterém bydleli do Hrochova Týnce. (Beránek, Holický, 2006, s. 134 – 141)  

 

Dne 28. října 1952 Josef Jandáček zemřel – bylo to v den, kdy byla zaloţena samostatná 

republika. V roce 1958 byl jeho dům vyvlastněn a dům v Břevnovské ulici postupem času 

začal chátrat. Aţ do roku 1992 provozoval kino Radost Filmový podnik hlavního města 

Prahy. Toto kino patřilo mezi 50 nejnavštěvovanějších v Čechách a na Moravě, ale díky 

změně poměrů nebylo schopno provozu. Vnuk Josefa Jandáčka se ještě pokusil o obnovení 

provozu kina po roce 1992, ale nedostal povolení na provozování kina soukromou osobou, a 

tak tento biograf definitivně zanikl. V současné době se v kině Radost v nejrůznějších 

obdobích konají výprodeje oblečení, občas jsou zde různá hudební vystoupení. 

 

Já jiţ bohuţel neměla moţnost vidět toto kino v letech, kdy vzkvétalo a bylo jedním 

z nejlepších, ale z vyprávění starousedlíků včetně mé vlastní maminky musím říci, ţe je to 

velká škoda, ţe toto kino zaniklo. Mnoho lidí zde na Jandáčkův BIO IDEAL vzpomíná, i 

kdyţ na něj vzpomínají spíše pod novějším názvem Radost.  
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Nicméně si myslím, ţe toto kino zde bylo a je jakýmsi symbolem dřívějších časů, které 

„břevnováky“ do určité míry spojuje a dává jim šanci vzpomínat na časy, kdy si zde kupovali 

nanuky za pár haléřů, koukali zde na filmy a bavili se. (Beránek, Holický, 2006, s. 134 – 141) 

Obr. č. 21 

 

Tenisté v Břevnově 

 

Tenisový areál se nachází v ulici Tomanova čp. 21 a byl vybudován v akci „Z“ mezi lety 

1975 a 1982. Celková rozloha areálu je 6.046m
2
. Areál se skládá z budovy klubovny, 4 

tenisových dvorců a tzv. dětského tenisového kurtu spojeného s tréninkovou zdí. Na všech 

dvorcích je antukový povrch. Tři z těchto dvorců jsou orientovány sever – jih a jeden dvorec 

spolu s dětským dvorcem jsou orientovány východ – západ. 

 

Tenisový oddíl v Břevnově je součástí tělovýchovné jednoty Břevnov, krátce TJ Břevnov. 

Tělovýchovná jednota Břevnov byla zaloţena jiţ v roce 1906 jako fotbalový klub pod názvem 

SK Břevnov (Sokol Břevnov). Tato jednota má tedy více neţ stoletou tradici. V průběhu doby 

tento klub několikrát změnil svůj název, jak se neustále slučoval s dalšími kluby a znovu 

rozděloval. Svůj dnešní název „Tělovýchovná jednota Břevnov“ nese aţ od roku 1958. Do té 

doby to byl například TJ Posista nebo jiţ zmíněný Sokol Břevnov. 

 

V červnu roku 1975 bylo vydáno stavební povolení na stavbu dnešního tenisového areálu TO 

TJ Břevnov (Tenisový oddíl TJ Břevnov). Stavba areálu byla zařazena do akce „Z“. Konečná 

kolaudace areálu proběhla v roce 1982 v zimě a hned v dubnu 1983 byla zahájena první 

tenisová sezona. Předsedou tenisového oddílu se stal Ing. Karel Šilhan, který se velmi 

zaslouţil o jeho vybudování. Předsedou byl aţ do roku 2007, kdy zemřel. 

 

Tenisový areál je ve vlastnictví TJ Břevnov od roku 2003, kdy byly tyto pozemky bezplatně 

převedeny z vlastnictví státu. Pod záštitou Tělovýchovné jednoty se nacházelo v dřívějších 

dobách mnoho oddílů. Byl to oddíl jógy, horolezectví, odbíjené, volejbalu, fotbalu, turistiky a 

další krom tenisu. V současné době má Tělovýchovná jednota TJ Břevnov pod patronací 

pouze dva oddíly. Jsou to oddíly volejbalu a tenisu. V současnosti je předsedou Tělovýchovné 

jednoty Břevnov JUDr. Tomáš Procházka a tenisového oddílu TJ Břevnov Ing. Dimitrij 

Curev. Obr. č. 22 
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Cvičiště psů (IPK Břevnov) 

 

Chovem a výcvikem psů se zabývá věda zvaná kynologie. Slovo kynologie pochází z řeckého 

slova kynos, v překladu pes. Tato věda má dvě základní odvětví - sportovní a sluţební 

kynologii, které se od sebe liší náplní. 

 

Cvičiště psů je umístěno v ulici Skokanská, nedaleko strahovských stadionů. Organizací 

věnující se v Břevnově kynologii je IPK Břevnov (První praţský klub Břevnov). Klub byl 

zaloţen 21. ledna 1919 ustavující schůzí v hostinci U Šramotů na Václavském náměstí, pod 

názvem Klub policejních a ušlechtilých psů v Praze. Ustavující schůze se účastnilo 40 členů. 

Tento klub byl prvním klubem v Praze a pravděpodobně i v Československu, protoţe 

neexistují informace o tom, ţe by na území nově vzniklého Československého státu byl 

zaloţen nějaký klub dříve, neţ tento. 

 

Břevnov byl pro zaloţení tohoto klubu velmi příhodným místem díky rozrůstající se vilové 

výstavbě, která s sebou přinášela i příliv majitelů psů. Prvním předsedou klubu se stal Alois 

Slavík, který za necelé dva roky zemřel a na jeho místo nastoupil Václav Doucha. Dne 30. 

května 1919 vznikla organizace, do které byl později zařazen břevnovský Klub policejních a 

ušlechtilých psů v Praze a další nově vznikající kluby. Tato organizace nesla název 

Československý lovecký a kynologický říšský svaz, tuto zastřešující funkci postupem doby 

převzala dnešní Česká kynologická unie. Břevnovský klub byl ve svém začátku zaměřen na 

civilní kynologii, dnes bychom řekli sportovní. Byla to tedy organizace sloţená 

s dobrovolníků. 

 

Dnes je v čele klubu výbor, volený valnou hromadou na čtyřleté období, který odpovídá za 

chod organizace. Velmi podobně tomu bylo i dříve. I v současné době se tento klub věnuje 

sportovní kynologii, je to tedy organizace zájmová, dobrovolná. Kynologická organizace 

Břevnov je jedním ze spolků, který se v Břevnově dochoval dodnes. 

(Miroslav Schober, osobní komunikace, 28. prosince 2011) Obr. č. 22 
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Klub velocipedistů v Břevnově 

 

Prvním sportovním klubem v Čechách byl klub velocipedistů, který sídlil v Praze na 

Smíchově. Přípravy k jeho zaloţení začaly v listopadu roku 1880. Dne 2. února 1881 

ustavující schůzí klub oficiálně zahájil svojí činnost, nesl název Klub velocipedistů, který byl 

roku 1882 změněn na Český klub velocipedistů, ve zkratce ČKV. Ještě téhoţ roku uspořádal 

v Bubenči první přehlídku a závody, jejíţ výtěţek byl určen na obnovu Národního divadla. 

Kluby velocipedistů se hodně rozšiřovaly a stále vznikaly nové, tak roku 1883 byla zaloţena 

Česká ústřední jednota velocipedistů, jejím předsedou byl z cyklistiky známý František 

Kohout. (Míka, 2011, s. 34) 

 

Klub velocipedistů v Břevnově byl zaloţen roku 1898 a v roce 1920 se stal členem České 

ústřední jednoty velocipedistů. Klub velocipedistů Břevnov měl sídlo v břevnovském 

pivovaru na Bělohorské ulici. Tento klub měl 2 zakládající členy – Rudolfa Finka a Eduarda 

Kadeřábka, dále v něm bylo 26 činných členů, z toho dokonce 6 ţen, 21 přispívajících členů, 

8 dorostenců a 3 ţáky. Předsedou klubu byl František Hruška a jeho největším přeborníkem 

Josef Šídlo. Klub měl pronajaté cvičiště naproti klášteru o rozloze 3.600m
2
, kde se členové 

kaţdý den scházeli a trénovali. Klub pořádal řadu výletů a soutěţí. Kaţdý ujetý kilometr byl 

pečlivě evidován ve speciální výletní knize. Ta poskytuje dokonalý přehled o cílech cest a 

dosaţených vzdálenostech za den, týden, měsíc, rok. Klub skutečně jen vzkvétal. Pořádal 

nejrůznější závody a dokonce i velocipedisté zde hráli i divadlo, měli vlastní knihovnu a 

pořádali různé večírky. V roce 1945 břevnovský klub stihl ještě ústředí podat zprávu z valné 

hromady, ale o rok později na to, klub zanikl. (Beránek, Holický, 2006, s. 150 – 151) 

 

Jak vlastně vypadal typický velocipedista osmdesátých let minulého století? Byl to štíhlý 

vysoký chlapík. Obchodník, bankovní úředník, majitel realit či aristokrat (vysoká kola patřila 

v počátcích jen k vysoké společnosti). Byl oblečen do šedého soukenného saka, často 

zdobeného mnoţstvím vybojovaných metálů. Měl úzké kalhoty, které mu obepínaly nohy a 

končily těsně pod koleny řadou knoflíčků. Novinkou v té době byly modré dlouhé punčochy, 

nízké či kotníčkové botky z lehké kůţe. Na těle měli bílý trikot, který byl přes prsa modře 

pruhovaný. Ledviny kryl široký pás s monogramem daného klubu.  

(Český klub velocipedistů, 2009) 



- 54 - 

 

Závěrem ke spolkovému životu v Břevnově 

 

Sdruţování je přeci podstatou společnosti, bez něj by tato společnost nemohla existovat. Vţdy 

pokud chtěli lidé dosáhnout nějakého cíle, museli utvořit nějakou skupinu nebo společenství – 

museli se sdruţovat. Jak je zde patrné, existence spolkového ţivota se v Břevnově dochovala 

dodnes právě díky tomu, ţe občané Břevnova se sdruţují ve spolky. Právě spolkový ţivot je 

to, co Břevnov v dnešní době odlišuje od ostatních sousedních obcí. 

 

Břevnov má svůj časopis Břevnovan. Spolek břevnovských ţivnostníků zde organizuje 

Masopustní slavnosti, bály a setkání. Je zde mnoho dalších moţností jak kulturního, tak 

sportovního vyţití. Tradice společenského, kulturního ţivota v Břevnově byla zachována i 

díky tomu, ţe dnešní stanovy hlavního spolku, Spolku břevnovských ţivnostníků, respektují a 

snaţí se vycházet z původních stanov. Tento spolek sdruţuje drobné podnikatelé a 

ţivnostníky, kteří chtějí zachovat staré tradice a k nim utvořit nové. Díky tomu nese Břevnov 

stále nádech dřívějších dob, který se v současné době z většiny míst vytrácí a věci staré jsou 

povaţovány za omšelé a přeţité a lidé se snaţí těchto věcí a tradic spíše zbavovat, neţ je 

zachovávat. 
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Život v Břevnově od I. do II. světové války 

 

První světová válka byla odstartována 28. 6. 1914 sarajevským atentátem na Františka 

Ferdinanda d'Este, následníka rakousko-uherského trůnu. Během války patřil Břevnov do 

doplňovacího okresu praţského 28. pěšího pluku. Sbor pluku sídlil v kasárnách u Brusnice, 

která dnes jiţ neexistují. Řada břevnováků současně nastoupila i k 8. zeměbraneckému pluku 

na Pohořelci a k jiným útvarům. 

 

Do srpna 1914 tehdejší Jubilejní škola Františka Josefa I. (dnes ZŠ Marjánka) slouţila jako 

útulek pro děti, jejichţ otcové byli povolaní do armády. Od září byly tyto děti přesunuty do 

školy u sv. Markéty, protoţe dnešní ZŠ Marjánka začala slouţit jako ubytovna pro povolané 

záloţníky. Přesun do školy u sv. Markéty byl pouze nouzovým řešením situace. Bylo zde 13 

tříd, do kterých bylo zařazeno 680 ţáků. Poté, co Jubilejní škola, dnešní ZŠ Marjánka přestala 

slouţit jako ubytovna, byla zabrána znovu. Byla zde zřízena nemocnice pro zraněné vojáky. 

Díky tomu musela budova projít stavebními úpravami. Po dokončení úprav jiţ byla budova 

během celé války pro potřeby školy nepouţitelná. 

 

Od listopadu 1916 se zde se v Břevnově začali objevovat uprchlíci z Haliče, Poláci a Rusíni. 

Pro děti těchto uprchlíků bylo také potřeba zajistit výuku. Pro ně byl nakonec upraven dům 

v ulici Na Bídě. To vše a především odchod muţů do války velmi dolehlo i na břevnovský 

spolkový ţivot. Byla přijímána další opatření, například o právu spolčování a shromaţďování, 

volném pohybu osob, byla zavedena cenzura a další. Ale navzdory všem politickým 

omezením vládl v Břevnově relativní klid. Nejvíce na břevnovské občany doléhaly existenční 

problémy a starosti s obstaráváním potřeb nutných k přeţití, jelikoţ odcházeli ţivitelé rodin, 

ale i pracovníci důleţití pro běţný chod obce. V roce 1914 byl Břevnov připojen k Praze. 

V Břevnově se pomalu hroutila samospráva a břevnovský rozpočet, jelikoţ neustále rostly 

dávky pro rodiny, jejichţ ţivitelé odešli do bojů a rodiny tak byly odkázány na pomoc města. 

Stále narůstal počet občanů, který byl závislý na podpoře a dotacích obce. Narůstal počet 

chudých a nakonec se objem chudinského fondu zcela vyčerpal. Břevnov se tedy musel vydat 

na cestu úvěrů. Největším válečným problémem se stalo zásobování obyvatelstva. Od dubna 

1915 začala být řada potravin vydávaná na potravinové lístky, ale to s sebou nepřineslo 

garanci nákupu. Vznikl černý trh, pro většinu lidí však finančně nedostupný. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ferdinand_d%27Este
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ferdinand_d%27Este
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O zásobování občanů potravinami se tedy musely postarat obce. V Břevnově byly pro tento 

účel zavedeny dvě komise a na radnici byl zřízen sklad a prodejna potravin. Díky růstu inflace 

se neustále propadaly mzdy a tím klesala i kupní síla. Na důleţitosti začaly nabývat veřejné 

kuchyně, které byly po roce 1917 přejmenovány na válečné a začal je finančně i materiálně 

podporovat stát. V těchto kuchyních byla zajištěna základní potrava pro kaţdého, kdo byl 

v nouzi. Veřejnou kuchyni udrţovalo ve svých prostorách Vincentinum. Finančnímu provozu 

kuchyně pomáhalo smíchovské hejtmanství, Komitét pro podporování nuzných 

nezaměstnaných a břevnovský klášter. Provoz těchto kuchyní byl v Břevnově zastaven aţ 

koncem března 1920. Stále přibývalo ţádostí o podporu, rostl nedostatek materiálu a s tím 

klesala i poptávka po veškerém zboţí, krom základních potravin. To vedlo k úpadku 

ţivnostenského podnikání a díky tomu ubývalo pracovních příleţitostí. To vše vedlo 

k dalšímu nárůstu chudoby. Ve snaze zastavit tento úpadek, sjednal městský úřad dohodu se 

záloţnou v Tejnce o speciální úvěrové podpoře pro ţivnostníky, kteří byli poškozeni válkou. 

Pomoc měla ale jen omezený rozsah, takţe nebyla příliš účinná. Velmi poškozeno krizí bylo i 

břevnovské zemědělství. Obec se snaţila alespoň pronajmout nevyuţité pozemky.  

 

Po pádu Rakousko-uherské monarchie byly dne 30. června 1919 v Břevnově uspořádány 

obecní volby, starostou byl zvolen sociální demokrat Bohuslav Kopta – sociální demokraté 

měli vţdy v dřívějších dobách v Břevnově silné postavení. Do té doby byl starostou 

v Břevnově Bedřich Pokorný. Problémy se postupně začínaly řešit a město se začalo z války 

trochu vzpamatovávat. 1. ledna 1922 se Břevnov stal spolu s řadou dalších obcí součástí 

Velké Prahy. 

 

Po volbách v roce 1923 byla Velká Praha rozdělena celkem do 19 obvodů a Břevnov nesl 

spolu s Libocí a Střešovicemi označení Praha 18 a jejím starostou se stal Josef Böhm ze 

Střešovic. Od roku 1920 aţ do roku 1926 začal břevnovský klášter prodávat pozemky svého 

velkostatku stavebním druţstvům. Vlivem toho se v  Břevnově a okolí rozpoutal velký 

stavební ruch. Spolu s rozvojem stavitelství se začínala rozvíjet i dopravní síť – tramvaj 

dosáhla aţ na Vypich a v roce 1937 dokonce aţ na Bílou horu. V lednu 1939 papeţ Pius XI. 

prohlásil kláštery v Břevnově a v Broumově za samostatné. Břevnovský klášter začal být 

podřízen přímo Apoštolskému stolci.  

 

Za II. Světové války se řada obyvatel Břevnova aktivně zapojila do odboje, dokonce jeden 

z nich – Jan Duda se stal prvním velitelem letky A ve 312. letecké peruti ve Velké Británii. 
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Břevnovské kasárny byly za II. světové války obsazeny německými vojsky. V Břevnově 

působilo mnoho ilegálních odborových organizací. Koncem roku 1944 byl ustaven ilegální 

Revoluční národní výbor pro Prahu 18. Zpočátku byl tento šestičlenný, sloţený ze dvou 

zástupců komunistů, sociálních demokratů a národních socialistů. Později byl ještě rozšířen. 

V květnu 1945 (4. května) se na Břevnově začínaly objevovat první náznaky povstání. 

Úředníci a ţivnostníci zamazávali německé nápisy a občané odstraňovali němčinu z tabulek, 

na kterých byla jména ulic. Den poté na celém Břevnově byly německé nápisy zcela 

vymazány a lidé začínali rozvěšovat československé vlajky. Proběhli přestřelky mezi Čechy a 

Němci. Němci obsadili staré opevnění vedoucí od Pohořelce aţ po Růţový sad na Petříně a 

stadiony na Strahově. Břevnovský klášter byl obsazen německým stráţním praporem. Byla 

zorganizována 1. rota břevnovského povstaleckého praporu – ta byla rozmístěna u 

Strahovského stadionu, od Ladronky ke klášteru bylo postavení 2. roty, na ulici Bělohorská 3. 

roty, 4. a 5. rota byly v úseku pod Bělohorskou ulicí směrem dolů. Postupně obyvatelé 

Břevnova vybudovali mnoţství barikád, kterými zatarasili ulice, a začaly probíhat přestřelky.  

Dne 9. května 1945 směrem z Dejvic do Břevnova začala pronikat Rudá armáda, která 

rozstřílela německé kolony na Hládkově, Malovance a Dlabačově. V břevnovském klášteře 

byl zřízen tábor pro Němce a kolaboranty a na Sletovém stadionu byl zřízen zajatecký tábor 

pro německé vojáky. Tečkou za květnovými boji byla 30. května přehlídka Československé 

samostatné obrněné brigády z Velké Británie. (Beránek, Holický, 2006, s. 62 – 73) 

 

Změny v Břevnově po osvobození 

 

V roce 1945, po skončení okupace bylo upraveno katastrálního území Prahy a to se 

samozřejmě dotklo i Břevnova. Strahovská pláň i se stadiony začala spadat pod Břevnov a 

pod Břevnov patřily i celé hradby na Petříně aţ k Pohořelci – do této doby patřily 

Střešovicím. V tehdejší době to nebyla příliš podstatná úprava, jelikoţ Břevnov i Střešovice 

patřili společně pod Prahu 18. Dále byla nově určená hranice mezi Břevnovem a 

Veleslavínem – ta byla ve středu ulice Na Petřinách a v neposlední řadě byla k Břevnovu 

přičleněna Ladronka, která do té doby byla smíchovská. Rozloha Břevnova tedy činila 

z původních 419 hektarů 507 hektarů. Na jaře 1949 se zmenšil počet praţských obvodů 

z původních 20 na 16 a z Prahy 18 se stala Praha 5. V roce 1960 byla Praha opět 

přerozdělena. Dřívějších 16 obvodů bylo sníţeno na 10 a Praha 5 byla tehdy sloučena 

s Prahou 6. (Beránek, Holický, 2006, s. 79 – 81) 
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Genius Loci v Břevnově 

 

Genius loci je starý římský pojem. V římské mytologii představoval ducha či bůţka, který 

vţdy ochraňoval určité místo. Podle přesvědčení starých Římanů měla kaţdá nezávislá 

jsoucnost, člověk, krajina i konkrétní místo či sídlo svého genia loci - ochranného ducha. 

Tento duch vkládal lidem i místům ţivot, doprovázel je od stvoření aţ k zániku, určoval jejich 

povahu, charakter i jejich působení. Pokud chtěl člověk v minulosti přeţít a mít harmonický 

ţivot, musel mít jak z fyzického, tak z psychologického hlediska dobrý vztah k místu, musel 

v dobrém vycházet s duchem lokality, v níţ ţil.  

 

Dnešní člověk bezpochyby není tolik vnímavý, jako byli lidé dříve. Na dlouhou dobu moderní 

lidé věřili, ţe právě věda a technika je osvobodí od určité závislosti na místech, ale to se 

ukázalo být iluzí. Technika, obchod a komerce, které nás dnes oklopují, mají za následek to, 

ţe částečně ochabují nebo ustupují do pozadí naše smysly a určité smyslové vnímání.  

(Norberg-Schulz, 2010, s. 18) 

 

Ale i přesto vnímáme.  

 

Kdyţ vidíme dům v určité lokalitě, vnímáme to, zda li se do toho místa hodí či nehodí. 

Vnímáme určitou atmosféru toho místa – vnímáme genia loci. Genius loci je tedy místo, kde 

se cítíme dobře, bezpečně. Je to místo, ze kterého na nás dýchá určitá atmosféra, díky které je 

nám tam příjemně. Je to prostředí, které má určitý charakter. 

 

Norský teoretik architektury Christian Norberg – Schulz ve své knize Genius loci (2010) 

k tomu říká: 

„Aby člověk nalezl oporu pro svou existenci, musí být schopen se orientovat, musí vědět, kde 

je. Ale také se musí identifikovat se svým prostředím, tj. musí vědět, jaké je určité místo.“ 

(Norberg – Schulz, 2010, s. 18) 

 

Co tedy v tomto případě znamená schopnost orientovat se? 

 

Orientovat se znamená nebýt ztracen a zaţívat pocit bezpečí, kterým se vyznačuje kaţdé 

bydlení.  
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Podle Christiana Norberg – Schulze: 

„Strach z toho, že se člověk ztratí, pramení z potřeby každého pohyblivého organismu 

orientovat se ve svém okolí. Být ztracen je jasným protikladem pocitu bezpečí, jímž se 

vyznačuje bydlení“ (Norberg – Schulz, 2010, s. 19) 

 

Bydlení tedy předpokládá, ţe se člověk identifikuje s daným prostředím, ţe se s ním spřátelí. 

Být doma, bydlet, znamená také patřit k nějakému místu, identifikovat se s ním, znát ho.  

 

„ Seveřan musí být přítelem mlhy, ledu a studeného větru; musí nacházet potěšení v křupání 

sněhu pod nohama, když jde na procházku, musí vycítit, kolik je poezie v tom, když se ponoří 

do mlhy.“ (Norberg-Schulz, 2010, s. 20) 

 

Genius loci je tedy to, co člověku umoţňuje cítit se doma dobře. 

 

Pomocí rozhovorů s obyvateli Břevnova bych velice ráda zjistila, jak to cítí oni. Cílem mého 

výzkumu je zjistit, zda li si uvědomují genia loci Břevnova jako místa, kde ţijí. Zda-li cítí své 

„kořeny“ v Břevnově a to nejen starousedlíci, ale i ti, kteří zde bydlí krátce nebo se naopak 

z nějakého důvodu odstěhovali. Jak se oni identifikovali se svým domovem, s touto čtvrtí. 

 

Plně si uvědomuji, ţe vzorek 21 respondentů není zcela reprezentativní, ale přesto jsem se 

pokusila zachytit názory lidí různého sociálního postavení, všech věkových skupin a 

příslušníků obou pohlaví. 
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Rozhovory 

 

ROZHOVOR Č.1 

Respondent: 

- muţ 

- věk 14 let 

- nejvyšší dosaţené vzdělání: základní 

 

T: Jak dlouho už žiješ v Břevnově?   

R: V Břevnově ţiji jiţ sedmým rokem. Přistěhovali jsme se sem, kdyţ mi bylo 7 let. 

 

T: Co je podle Tebe pro Břevnov typické? Pokud něco takového je. 

R: Myslím si, ţe v Břevnově vládne klid a pohoda. 

Břevnov se nachází blízko centra města, takţe všude kam chcete, cestujete pohodlně a 

relativně krátce MHD (myslím časově krátce). Je tedy velmi dobře poloţen. 

Nachází se zde Ladronka – místo oddychu, sportu a procházky, břevnovský klášter – 

duchovní místo, spojené se zajímavou historií a přitom vše je od sebe nedaleko všude. 

Jsou zde blízko školy, nemocnice, krámy atd. 

 

T: Když před Tebou někdo vysloví slovo Břevnov, jaká asociace s tímto slovem Tě 

napadne jako první? „Co Ti doslova bleskne hlavou“? 

R: Jako první mne napadne slovo „domov“, protoţe tu bydlím, mám tu rodinu a cítím se zde 

dobře. 

 

T: Když popřemýšlíš, jaké všechny stavby je možné v Břevnově vidět, zkus vybrat 3, 

které jsou konkrétně podle Tebe důležité nebo nejvýznamnější a v čem ta jejich 

důležitost spočívá? 

R: První stavbou je Ladronka - je to velmi příjemné místo, kde člověk můţe dělat jakékoliv 

sportovní aktivity mimo plavání a bunde-jumpingu. Jde tedy o běh, tenis, in-line skating a 

další. Je to také příjemné místo na procházky. Jednoduše můţete zde relaxovat či trénovat 

kdykoliv se vám zachce a přitom stačí prakticky jen vyjít z domu, jak je to blízko. 

Druhou stavbou je břevnovský klášter - je to zaprvé historicky nejstarší muţský klášter 

v Evropě a zadruhé je to velmi klidný areál, vynikající pro trávení sobotního odpoledne 

s rodinou i bez ní. 
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Řekl bych to jednoduše – můţete zde relaxovat a přitom se ještě dovíte něco z historie. 

A třetím místem je knihovna - prostě knihovna se spoustou zajímavých knih, kde se dá strávit 

prakticky celý den, alespoň já jsem toho schopen. 

 

T: V Břevnově se neustále konají různé společenské a kulturní akce, zajímáš se o ně, 

účastníš se jich? 

R: Ne, osobně se ţádných akcí neúčastním, ale vím o nich. 

 

T: A když o nich víš, odkud se o nich dovídáš? 

R: Nejčastěji se o nich dovídám z časopisu Šestka. Pokud jde o významnější událost, tak 

z jiných novin nebo portálu seznam.cz. 

 

T: Zkus si představit, že máš například zítra volné odpoledne, můžeš ho trávit tak, jak 

chceš, vyber si, prosím, jedno místo v Břevnově, kde bys ho trávil.   

R: Trávil bych ho na Ladronce. 

 

T: A proč pávě Ladronka? 

R: Je to skvělé místo pro sport, chodím sem na tenis, který mi baví. Občas se jdu projít.  

Mám to tam rád. 

 

T: Jako každé místo, má určitě i Břevnov své pozitivní i negativní stránky, napadají Tě 

nějaké? 

R: Pozitivní jsou parky, doprava, člověk nemá strach vyjít v noci na ulici, jako je tomu tak 

někde v centru. 

Negativní stránkou Břevnova jsou psí exkrementy v parcích a na ulicích, ale je pravdou, ţe ty 

jsou všude. Také mi vadí sprejeři. Díky tomu, ţe mezi vilami je mnoho zákoutí, kde člověk 

není vidět, láká to sprejery malovat na dveře a zdi. 
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T: Jak jsi celkově spokojený s životem v Břevnově? Změnil bys na něm něco? 

R: Hodila by se rekonstrukce některých budov, mnoho domů zde hodně chátrá. Taky by bylo 

hezké, kdyby uţ byl dokončen tunel Blanka. 

 

T: Je pro Tebe Břevnov něčím specifický nebo jiný v porovnání s okolními obcemi jako 

je např. Ruzyně, Vokovice, Střešovice a další sousední obce? 

R: Nevím, k Břevnovu mám pozitivní vztah, protoţe tu bydlím a je to můj domov a nemohu 

ho tedy porovnávat s Ruzyní a ostatními částmi Prahy. Na druhou stranu, Břevnov mi připadá 

mnohem poklidnější neţ zmíněná Ruzyně či například Holešovice. 

 

ROZHOVOR Č. 2 

Respondent: 

- ţena 

- věk 59 let 

- nejvyšší dosaţené vzdělání: vysokoškolské 

 

T: Co je podle tebe pro Břevnov typické? 

R: Pro Břevnov je typická součinnost mezi lidmi, takový vesnický styl ţivota 

 

T: Když někdo vysloví slovo Břevnov, jaká asociace tě napadne jako první? 

R: Soudrţnost lidí, ne těch, kteří teď přišli, ale těch starousedlíků. Je to také vesnický styl 

ţivota, cechy a různé takové merendy. 

 

T: Zkus se zamyslet, jaké jsou v Břevnově stavby, a zkus vybrat 3 stavby, které jsou 

konkrétně pro tebe nejvýznamnější. 

R: Určitě je to Ladronka, ovšem původní Ladronka, nikoliv dnešní Ladronka. Určitě je to 

Petynka, kde byl velký sál i nahrávací studio a moţná z historického hlediska Bílá Hora.  
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T: V první větě jsi říkala Ladronka, ale stará Ladronka, ne ta nová. Co tím myslíš, proč 

je ta nová špatná a proč zrovna ta stará byla dobrá? 

R: Já si myslím, ţe nová je sice stavbou století nebo roku, je moderní, ale ta stará měla své 

kouzlo. Bydleli tam lidé, kteří pracovali na polích, dokonce si pamatuji, ţe i dráteník tam byl 

a choval se tam dobytek. Ladronka i Spiritka nebo Šafránka byly takové usedlosti, kde to 

mělo svoje kouzlo. Dneska je Ladronka taková, jaká je, lidé tam doslova schytávají veškeré 

Ladronka festy a veškeré akce z první ruky. Nejhůře jsou na tom lidé, kteří bydlí v ulicích U 

Ladronky, v Tomanově ulici, ale i níţe v Říčanově ulici. Na Ladronce je hluk, je to doslova 

malý Václavák. Z mého pohledu se tedy kouzlo staré Ladronky absolutně vytratilo. 

 

T: Takže máš pocit, že pro ty, kteří na Břevnově bydlí byla rekonstrukce Ladronky 

spíše negativní? 

R: Já si myslím, ţe ano. 

 

T: Vraťme se tedy k Břevnovu, jakožto celku.  

V Břevnově se neustále konají různé kulturní a společenské akce. Účastníš se těchto 

akcí, zajímáš se o ně? Zajímáš se o to, jaké akce jsou? 

R: Tak zajímám se o to velmi. Dovídám se o nich v časopise Břevnovan, díky spolku 

ţivnostníků, chodím na Marjánku, protoţe zrenovovaný sál vypadá velmi pěkně, je to takový 

malý Ţofín. Různé akce či společenské večery se pořádají také v Kaštanu, ale tam moc 

nechodím. Myslím si, ţe ten se také hodně změnil – uţ to není ono. 

 

T: Myslíš kulturní dům Kaštan? 

R: Ano kulturní dům. Tehdy to bylo sice muzeum dělnického hnutí, ale dnes si nemyslím, ţe 

to je tak dobré. 

 

T: Zkus si představit, že máš volné odpoledne a můžeš ho strávit jakkoliv chceš. Vyber 

si jedno místo na Břevnově, kde bys ho trávila.  

R: Já bych šla na cvičák se psem, protoţe je tam výborná parta lidí - je to nejstarší cvičiště psů 

v Praze. Ale bohuţel v současné době se tam opět tlačí developeři – jako takřka všude na 

Břevnově. 
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T: Mám trochu pocit, že současný Břevnov vidíš malinko negativně. Stejně jako ostatní 

části, kdekoliv jinde v Praze, má jistě Břevnov své pozitivní i negativní stránky. 

Vzpomněla by sis na nějaké? 

R: K pozitivním stránkám. Je zde dobrá dostupnost do centra, je zde mnoho obchodů. 

Břevnov je v podstatě plně vybaven počínaje lékárnami, konče hračkářstvím. 

Negativní je, ţe z Břevnova se stává elitní čtvrť, je to velmi vyhledávaná lokalita. A ne zrovna 

levná – myslím tím bydlení. S přívalem nových lidí, kteří chodí ať uţ na Ladronku či jinam 

roste kriminalita, sprejeři a podobné ţivly. To je negativní. 

 

T: Jak dlouho v Břevnově žiješ. 

R: Ţiji tam od narození. Vilu stavěla moje babička a moje maminka se tam narodila, takţe 

rodina jako taková tam má kořeny od roku 1925. V současnosti jsem se odstěhovala v červnu 

letošního roku, jedním z důvodů bylo, ţe tam byl neúnosný hluk. Nehledě na to, ţe udrţet 

velký dům je pro samoţivitelku velmi náročné. 

 

T: Máš pocit, že to co se teď v Břevnově děje přispívá k odlivu starých obyvatel?  

Máš pocit, že to Břevnov ovlivňuje? 

R: Ovlivňuje to Břevnov v tom, ţe starousedlíci koukají na to, ţe by šli pryč, nemůţou své 

domy udrţet třeba z finančních důvodů a stěhují se sem takzvané „náplavy“, jsou to lidi 

z bank, nebo ze Sovětského svazu, Ukrajiny a podobně. Tím pádem dochází k tomu, ţe 

starousedlíci se vzdalují sobě navzájem a dochází k jejich odlivu. 

 

T: Je pro tebe Břevnov něčím specifický, nebo je pro tebe něčím jiný v porovnání 

s ostatními obcemi (např. Střešovicemi, Vokovicemi, Ruzyní)? 

R: Určitě, Břevnov má své kouzlo, ať uţ se jedná o Markétu, o cechovní ţivot, o spolek 

ţivnostníků a podobně. Je zde specifický ţivot, který jinde nenaleznete. 
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ROZHOVOR Č. 3 

Respondent: 

- muţ 

- věk 30 let 

- nejvyšší dosaţené vzdělání: středoškolské s maturitou 

 

T: Jak dlouho žiješ v Břevnově?   

R: Přestěhovali jsme se sem, kdyţ mi byl 1 rok, takţe 29 let. 

 

T: Co je podle tebe pro Břevnov typické?  

R: Klid oproti centru, perfektní dostupnost z centra v jakoukoliv hodinu, spousta zeleně, 

minimum kriminality – sice se v poslední době v Břevnově zvyšuje, ale stále je to lepší, neţ 

v jiných částech Prahy 

 

T: Když před Tebou někdo vysloví slovo Břevnov, jaká asociace s tímto slovem Tě 

napadne jako první? 

R: Určitě doma. Vyrůstal jsem tam, mám tam dům, zahradu, vzpomínky na dětství, kamarády. 

Takţe místo, kam se rád vracím a cítím se tam dobře 

 

T: Když se zamyslíš, jaké všechny stavby lze v Břevnově nalézt, zkus vybrat 3, které jsou 

pro Tebe důležité. 

R: Břevnovský Klášter - významná a nepřehlédnutelná kulturní památka, díky níţ je Břevnov 

Břevnovem. 

Vládní vila (teď uţ moţná nevládní, nevím) - kdyţ jsem byl malý, ještě nebyla vládní a 

bydlela tam kamarádka mojí mámy. Trávil jsem tam část svého dětství 

Negativně na mne působí novostavba bytového komplexu s obchodem Billa. Zcela to 

zlikvidovalo nádech Břevnova tak jak ho znám z mládí. Byl tam prostor pro trţiště, garáţe, 

teď je tam akorát bordel a spousta lidí. Působí to tam na mě stísněním. Kromě toho si myslím, 

ţe takovéto „obludárium“ tam vůbec nepatří.  
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T: Myslíš si, že takovéto stavby, jako je například ten bytový dům, nějak ovlivňují 

Břevnov? Myslím pohled na něj? 

R: Určitě, Břevnov tím ztrácí svoje kouzlo. 

 

T: V Břevnově se neustále konají různé společenské a kulturní akce, zajímáš se o to, kde 

jaké akce jsou? Účastníš se jich? 

R: Víceméně neúčastním, maximálně posvícení.  

 

T: Odkud se o nich dovídáš? 

R: Nejvíce se dozvídám od kamarádů. 

 

T: Zkus si představit, že máš například zítra volné odpoledne, můžeš ho trávit, jak 

chceš. Vyber si jedno místo v Břevnově, kde bys ho trávil.  

R: Obora Hvězda 

 

T: Proč zrovna Hvězda? 

R: Na kole se v oboře dá jet kamkoli, v levém zadním rohu je terén jako stvořený na skákání a 

navíc dlouho jsem tam nebyl. 

 

T: Jako každé místo má určitě i Břevnov své pozitivní i negativní stránky. 

Napadnou Tě nějaké? 

R: Pozitivní: Klid, zeleň, hodně známých tváří 

Negativní: Čínští přistěhovalci útočící na mého psa, nová zástavba nehodící se do jinak 

starého Břevnova 

 

T: Jak jsi celkově s životem v Břevnově spokojen? Změnil bys něco? 

R: Břevnov jde stejně jako většina Prahy s dobou, takţe všemoţným „vylepšením“ se bohuţel 

nevyhneme, ale neměnil bych. 
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T: Je pro Tebe Břevnov něčím specifický nebo jiný v porovnání s okolními obcemi  

(např. Ruzyní, Vokovicemi, Střešovicemi a dalšími sousedními obcemi)? 

R: Kaţdá z těchto čtvrtí má svá specifika. Jediné co mne napadá je geologická členitost a 

podstatný historický základ.  

Ruzyně mi přijde špinavá, Vokovice panelákovitý, Střešovice jsou snad světlou výjimkou, 

protoţe i tam je poměrně klid a Ořechovka je taky hezké místo. 

 

ROZHOVOR Č. 4 

Respondent: 

- muţ 

- věk 65 let 

- nejvyšší dosaţené vzdělání: vysokoškolské 

 

T: Jak dlouho žijete v Břevnově?  

R: Ţiji zde od roku 1985, takţe uţ 26 let 

 

T: Co si myslíte, že je pro Břevnov jako typické? 

R: Podle mne je to poměrně hustá zástavba, úzké ulice, historicky nevyřešená a zřejmě 

neřešitelná komunikační (dopravní) situace, kdy hlavní vnitřní dopravní tepnou je ulice 

Hošťálkova.  

Z hlediska sociálního je zajímavá situace, kdy část původní zástavby je stále v drţení 

původních vlastníků či jejich potomků, zatímco další část je uţ v rukou nové, mnohem 

bohatší vrstvy. Lze tedy předpokládat, ţe atraktivita Břevnova způsobí postupný odchod 

původních vlastníků – pokud ovšem nezbohatnou – a to si myslím u většiny nehrozí. 

Co je dobré na Břevnově a rovněţ typické je kvalita ovzduší. Vzhledem na převáţné 

jihozápadní větry je ovzduší čisté, vzhledem k zániku berounských cementáren a vzhledem ke 

Křivoklátským lesům. 

 

T: Když před Vámi někdo vysloví slovo Břevnov, jaká asociace s tímto slovem Vás 

napadne jako první? 

R: Napadne mi pláň, tenis a taky schody, kopce a zase schody. A taky hluk z ploché dráhy. 
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T: A proč právě tyto asociace? 

R: To je jednoduché – jsem vášnivým tenistou, ale vzhledem k mému věku mi jiţ začínají 

překáţet schody a kopce. I kdyţ jsem v dobré kondici, kaţdým rokem se mi tyto překáţky 

překonávají hůř a hůř. A ten hluk je jasný – ve chvíli, kdy jsou na ploché dráze závody, ví o 

nich bezpečně všichni z Břevnova, ať se jich účastní či ne. 

 

T: Když se zamyslíte, jaké všechny stavby můžete v Břevnově nalézt a znáte je, můžete 

vybrat 3, které jsou dle Vás nejvýznamnější?  

R: No, to je těţký. Původní obytná zástavba patří v naprosté většině k tzv. polírské 

architektuře, která jiţ v době vzniku byla koncepčně stará 50 let. Tak uvedu U Kaštanu, 

Hvězdu a retranslační věţ. 

 

T: V Břevnově se neustále konají různé společenské a kulturní akce, zajímáte se o to, 

kde a jaké akce jsou? Odkud se o nich dovídáte?  

R: Moc toho nevím, nezbývá mi mnoho volného času, ale kdyţ se dovídám, tak z časopisu 

Šestka. 

 

T: Zkuste si představit, že máte například zítra volné odpoledne, můžete si vybrat, jak 

byste ho chtěl trávit. Vyberte si jedno místo v Břevnově, kde by to bylo? 

R: Pro mne je to velmi jednoduché. Nejprve v místní knihovně, kde bych si vypůjčil dobrou 

knihu a pak s novou knihou a lahví dobrého vína, které bych si po cestě z knihovny koupil, 

doma. 

 

T: Jako každé místo má určitě i Břevnov své pozitivní i negativní stránky.  

Jaké Vás napadají?  

R: Jak jsem jiţ říkal, jsou to ulice a schody, to je negativum 

Ale také je to zeleň, tenis a čistý vzduch – to je velmi pozitivní. 

 

T: Jak jste celkově spokojen s životem v Břevnově? Změnil byste na něm něco? 

R: Chtěl bych být mladší a umět lépe tenis. Ale chápu, ţe za to Břevnov nemůţe a ani to 

neovlivním, takţe celkově jsem spokojen. 
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T: Je pro Vás Břevnov něčím specifický nebo jiný v porovnání s okolními obcemi, např. 

Ruzyní, Vokovicemi, Střešovicemi a dalšími sousedními obcemi? 

R: Ţil jsem předchozích 40 let na Hanspaulce. To bylo obdobné. Domky, vilky, kopce, tenis. 

„Ale ty ţenský byly tehdy mnohem mladší. A vlastně i já.“  

 

ROZHOVOR Č. 5 

Respondent: 

- ţena 

- věk 24 let 

- nejvyšší dosaţené vzdělání: vysokoškolské – bakalář 

 

T: Jak dlouho žiješ v Břevnově? 

R: V Břevnově jsem se narodila, takţe 24 let 

 

T: Existuje něco, co je podle Tebe pro Břevnov typické? 

R: Je to určitě rodinná atmosféra trochu jako na vesnici (alespoň v části Břevnova s rodinnými 

domky – myslím tím ve staré zástavbě). Sousedi se navzájem znají, pomáhají si, stýkají se 

spolu kvůli zábavě. Myslím si, ţe tato atmosféra je zde díky tomu, ţe se tu hodně často domy 

dědí z generace na generaci a všichni se proto znají mnoho let. 

Také je pro Břevnov typické, ţe je zde hodně zeleně a míst pro sport.  

Díky poloze Břevnova nemají obyvatelé dlouhou cestu ani do centra Prahy ani do přírody.  

Dominanta Břevnova – břevnovský klášter, coţ je také takové typické místo zde. 

 

T: Výčet věcí je skutečně rozsáhlý, ale kdybys to měla shrnout, co Tě napadne první, 

když někdo vysloví slovo Břevnov? 

R: Napadne mi břevnovský klášter s parkem okolo – vidím ho kaţdý den, protoţe bydlím 

blízko něj – je to pro mě neodmyslitelná část Břevnova. Lidé se občas stěhují, ostatní budovy 

se mění, ale klášter je pořád stejný. 

 

T: Zkus se zamyslet nad všemi stavbami, které si v Břevnově vybavíš a vyber z nich 3, 

které jsou konkrétně pro Tebe nejdůležitější nebo nejvýznamnější?   

R: Takţe znovu je to břevnovský klášter – dominanta, která se za celý můj ţivot nezměnila. 

Kulturní dům Kaštan, kam od školky chodím – nejdřív na různé krouţky, později na koncerty 

a jiné akce, které se tam pořádají. Navíc kolem něj kaţdý den chodím a tramvaj. 
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Usedlost Ladronka s přilehlým parkem, kam chodíme s rodiči a s kamarády odjakţiva venčit 

psy a trávit volný čas při hezkém počasí. 

 

T: V Břevnově se neustále konají různé společenské a kulturní akce, zajímáš se o to, kde 

jaké akce jsou? Účastníš se jich?  

R: Účastním se akcí v kulturním domě Kaštan, o kterých se dozvídám většinou z plakátů, 

internetu nebo od kamarádů.  

Kaţdoročně chodím na Břevnovské posvícení, o kterém prostě vím, ţe kaţdý rok v říjnu bude 

a jen si zjistím přesné datum. 

Kaţdoroční pálení čarodějnic u břevnovského kláštera s country hudbou nebo pálení 

čarodějnic na Ladronce. 

Kaţdoroční rekonstrukce bitvy na Bílé hoře. 

Pokud je nějaká další mimořádná venkovní akce, tak se o ní většinou dovím od známých nebo 

tak, ţe si ji všimnu v době, kdy probíhá, protoţe bydlím blízko u ulice Bělohorská, kde je 

v průběhu konání větších akcí neobvyklý ruch. 

 

T: Zkus si představit, že máš například zítra volné odpoledne, můžeš ho trávit, jak 

chceš, kde v Břevnově bys ho nejraději trávila?  

R: Určitě by to bylo v parku na Ladronce – líbí se mi tam a vţdycky jsem tam trávila volná 

odpoledne – s kamarády, se psem, s rodiči, sama učením do školy nebo sportováním. 

 

T: Jako každé místo, má určitě i Břevnov své pozitivní i negativní stránky. 

Vzpomněla by sis na nějaké? 

R: Pozitivní  

-  přátelští sousedé 

- hodně zeleně, míst pro sport, pro scházení se s přáteli 

- snadná dostupnost  centra města MHD 

- klidná čtvrť 

- přítomnost obchodů se vším moţným zboţím; obchody s potravinami od malých 

aţ po supermarkety – kaţdý si vybere, co mu vyhovuje 

- Dostatek ZŠ, kam mohou rodiče posílat děti a nemají to daleko 

Negativní  

- moţná absence metra, takţe skoro pokaţdé, kdyţ jedu MHD z centra, musím   

  přestupovat do jiného dopravního prostředku, ale to mě zas aţ tak moc netrápí 
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- trochu mi vadí v posledních letech velký automobilový provoz na křiţovatce   

Malovanka a s tím spojené vybudování velkého mnoţství semaforů pro tramvaje, 

coţ zpomaluje tramvajovou dopravu, v ranní a odpolední špičce se tvoří okolo 

dopravní zácpa 

 

T: Jak jsi celkově spokojena s životem v Břevnově? Změnila bys něco? 

R: Myslím, ţe je to ideální místo, kde v Čechách ţít, pokud máte rádi kulturu, stýkáte se rádi 

s lidmi. Všechno je snadno dostupné, a to i pokud nevlastníte auto. Je to vhodné místo pro 

sportovce (přímo v Břevnově nebo v blízkém okolí jsou různá sportovní zařízení, jako např. 

plavecký bazén, atletický stadion, tenisové kurty, squashové kurty, baseballové hřiště, 

beachvolejbalové kurty, dostatečně velké parky pro provozování rekreačních sportů).  

Je zde klidné prostředí s dostatečnou dostupností všech potřebných věcí pro starší lidi se 

sníţenou pohyblivostí, pro rodiče s malými dětmi. Je to zde vhodné i pro mladé lidi, kteří rádi 

sportují, mají rádi kulturu nebo i noční ţivot v centru Prahy, protoţe je s centrem snadné 

spojení MHD i v nočních hodinách. 

 

T: Je pro Tebe Břevnov něčím specifický nebo jiný v porovnání s okolními obcemi, 

např. Ruzyní, Vokovicemi, Střešovicemi a dalšími sousedními obcemi? 

R: V Břevnově jsem se narodila a ţiji tu celý ţivot. Nemůţu proto příliš srovnávat. Břevnov 

se mi díky všem výše napsaným věcem jeví jako ideální, ţe okolním částem Prahy vţdy 

některá z věcí chybí – méně tradičních kulturních akcí pořádaných v dané čtvrti, méně parků, 

horší dopravní obsluţnost MHD. 

 

ROZHOVOR Č. 6 

Respondent: 

- muţ 

- věk 26 let 

- nejvyšší dosaţené vzdělání: vysokoškolské 

 

T: Jak dlouho žiješ v Břevnově?   

R: Ţil jsem zde 20 let, teď bydlím 6 let na Vinohradech, ale do Břevnova pravidelně jezdím 

za rodiči. 
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T: Co je podle Tebe pro Břevnov typické? Jestli něco takového je.  

R: Zeleň, kaštany na bělohorské ulici, zastávka u Kaštanu jako ekonomické centrum, určitě to 

jsou důchodci na poště, park Ladronka, břevnovský klášter, non stop na drinopolu, kde se 

cestou z hospůdky občas zastavíme s přáteli.  

Jsou to úzké průchody pro pěší ve strmém kopci spojující jednotlivé ulice a také stará točna 

tramvají na Malovance.  

Těch věcí je hodně. 

 

T: Co Tě napadne jako první, když se vysloví slovo Břevnov? 

R: Kaštan – centrum Břevnova, stromy lemující hlavní ulici, kulturní centrum, vše se točí 

kolem kaštanu 

 

T: Když se zamyslíš, jaké všechny stavby lze v Břevnově nalézt, zkus vybrat 3, které jsou 

konkrétně pro Tebe nejvýznamnější. 

R: Ladronka – médii tisíckrát skloňovaná, historie squatingu, je to kultovní místo 

U Kaštanu – myslím tím kulturní dům, ale říkáme tomu u kaštanu. Je to centrum kultury na 

Břevnově 

ZŠ Pod Marjánkou – základní škola se vryje do paměti z jasných důvodů,  

chodil jsem tam 9 let 

Hvězda – svým okolím i architekturou unikátní stavba 

 

T: V Břevnově se neustále konají různé společenské a kulturní akce, účastníš se jich? 

Zajímáš se o ně? 

R: Účastním se nepravidelně. Pouze některých vybraných akcí. 

 

T: Odkud se o nich dovídáš? 

R: Většinou o akcích vím od přátel, kteří zde jsou nebo z letáků, občas se něco objeví na 

internetu 

 

T: Představ si, že máš volné odpoledne a můžeš dělat cokoliv.  

Kde na Břevnově bys ho trávil? 

R: Podle počasí a nálady, ale nejspíš na Ladronce na tenisových kurtech.  

Hraji tam od mala, mám to tam rád, je tam perfektní atmosféra. 

Je to pro mne aktivní vyţití v příjemném prostředí. 
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T: Jako každé místo má určitě i Břevnov své pozitivní i negativní stránky. 

Jaké by Tě napadly? 

R: Pozitivní stránky – je zde klid, zeleň, je to vhodné místo pro rodiny s dětmi, dobrá 

dostupnost MHD a samozřejmě sportovní vyţití 

Negativní – v současnosti zvýšený provoz díky tunelu Blanka, postarší komunita, nedostatek 

útulných kaváren, barů, klubů pro odpolední relax nebo noční vyţití – za tím člověk musí do 

středu města 

 

T: Jsi celkově spokojen s životem v Břevnově? 

Změnil by si něco? 

R: Jsem velmi spokojen, zvýšil bych důraz na aktivity pro mladé lidi, kteří se často bezradně 

potulují po ulicích. Ale musím říci, ţe mi vadí často aţ havarijní stav silnic. To bych určitě 

změnil 

 

T: Je pro Tebe Břevnov něčím specifický nebo jiný v porovnání s okolními obcemi např. 

Ruzyní, Vokovicemi, Střešovicemi a dalšími sousedními obcemi? 

R: Břevnov má svou atmosféru, je to směsice vilek, rodinných domků, ale i paneláků a 

bydlení na niţší úrovni. Dohromady tak vytváří pestrou mozaiku společenských vrstev, které 

se konfrontují na relativně malém prostoru. Tím, ţe je z vícerostran ohraničen parky, vzniká 

taková distriktní oáza. 

 

ROZHOVOR Č. 7 

Respondent: 

- ţena 

- věk 24 let 

- nejvyšší dosaţené vzdělání: vysokoškolské - bakalář 

 

T: Jak dlouho žiješ v Břevnově?   

R: Ţiji zde od narození 

 

T: Existuje něco, co je podle Tebe pro Břevnov typické? Něco, co Břevnov vystihuje? 

R: Pro Břevnov je podle mě typický relativní klid, čistota, pořádek, dostatek kulturních, 

společenských a sportovních akcí.  
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T: Proč právě kulturními, společenskými a sportovními akcemi? 

R: Proto, ţe mám pocit, ţe těmito věcmi se Břevnov odlišuje od některých jiných městských 

částí.  

 

T: Když před Tebou někdo vysloví slovo Břevnov, jaká asociace s tímto slovem Tě 

napadne jako první? 

R: Určitě je to břevnovský klášter  

 

T: Proč právě klášter? 

R: Je to pro mě symbol Břevnova 

 

T: Když se zamyslíš, jaké všechny stavby lze v Břevnově nalézt, můžeš zkusit vybrat 3, 

které jsou pro Tebe důležité nebo nejvýznamnější?   

R: Jak jsem uţ říkala, je to břevnovský klášter  

Hotel Pyramida, protoţe u něj bydlím 

Taneční sál na Marjánce – je to nádherně zrekonstruovaný prostor, který mě velmi těší, 

vzhledem k tomu, ţe tam pravidelně chodím tančit 

 

 

T: V Břevnově se neustále konají různé společenské a kulturní akce, zajímáš se o to, kde 

a jaké akce jsou?  

R: Ano, zajímám a jejich nabídka mě těší,  

 

T: Účastníš se jich? 

R: Většinou se však účastním pouze Břevnovského posvícení.  

 

T: Odkud se o akcích dovídáš? 

R: Dovídám se o nich většinou z plakátů, které jsou vyvěšeny na Břevnově. 

 

T: Zkus si představit, že máš například zítra volné odpoledne, můžeš ho trávit tak, jak 

chceš – vyber jedno místo v Břevnově, kde bys ho trávila. 

R: Asi bych ho strávila v zahradách břevnovského kláštera a u blízkého rybníčka, protoţe je 

to místo, které se mi velmi líbí a kde velmi ráda relaxuji. 
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T: Jako každé místo, má určitě i Břevnov své pozitivní i negativní stránky. 

Napadly by Tě nějaké? 

R: Určitě. Pozitivní je, ţe Břevnov je klidné místo, velice mi vyhovuje rychlá a snadná 

dostupnost centra z Břevnova, výhodou je i moţnost bez problémů na Břevnově nakoupit vše 

podstatné. Pokud člověk nechce, nemusí z něj vůbec vyjít do jiných částí Prahy. 

Negativní je současný relativně dynamický rozvoj - jednak samozřejmě vše v souvislosti se 

stavbou tunelu Blanka, ale dále i obecně rozvoj, nové stavby, přináší to s sebou hluk apod.  

 

T: Jsi celkově spokojená s životem v Břevnově? Změnila bys něco? 

R: Ano, na Břevnově jsem velmi spokojená a rozhodně bych tam nic neměnila, přijde mi jako 

jedna z nejlepších čtvrtí v Praze. 

 

T: Je pro Tebe Břevnov něčím jiný v porovnání s okolními obcemi, např. Ruzyní, 

Vokovicemi, Střešovicemi a dalšími sousedními obcemi? 

R: Asi pouze tím, ţe jsem se tam narodila a vyrostla jsem tam, jinak obecně rozdíl mezi 

okolními obcemi na Praze 6 moc nevidím, Praha 6 je mi blízká jako celek. 

 

ROZHOVOR Č. 8 

Respondent: 

- muţ 

- věk 25 let 

- nejvyšší dosaţené vzdělání: středoškolské s maturitou 

 

T: Jak dlouho už žiješ v Břevnově?  

R: Uţ 24 let. Přestěhovali jsme se do Břevnova, kdyţ mi byl 1 rok. 

 

T: Co je podle Tebe pro Břevnov typické?  

R: To je jednoduchý. Břevnov má výbornou geografickou polohu.  

Je tu perfektní kombinace klidu, přírody a dosahu centra města. 

Mou oblíbenou ulicí je Bělohorská. Je to hlavní břevnovská tepna.  

Líbí se mi, ţe v jedné ulici najde člověk všechny obchody. 
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T: Když před Tebou někdo vysloví slovo Břevnov, co Tě v tu chvíli napadne jako první? 

Jaká asociace myslím. 

R: Jako první mě napadne samozřejmě domov. Raději říkám o sobě, ţe jsem břevnovák, neţli 

ţe jsem Praţák. Malý, avšak podstatný detail. Jako druhou asociaci mám slovo „klid“, neboť 

tím je dle mého Břevnov typický. 

 

T: Když se zamyslíš, jaké všechny stavby lze v Břevnově nalézt, zkus vybrat libovolné 3, 

které jsou pro Tebe důležité. Které pro Tebe něco znamenají.   

R: Břevnovský klášter. Je to první místo, kam vedu kaţdého přítele – cizince.  

Je pro mě symbolem Břevnova a české historie. 

 

T: V Břevnově se neustále konají různé společenské a kulturní akce, zajímáš se o to, 

jaké akce se konají? Účastníš se jich?  

R: Upřímně kromě kaţdoročního posvícení jiné aktivity zde nevyhledávám. Břevnov je dobré 

místo pro ţití, ale za zábavou vyjíţdím za hranice Břevnova. 

 

T: Představ si, že máš například zítra volné odpoledne, můžeš ho trávit tak, jak chceš. 

Vyber si jedno místo v Břevnově, kde ho budeš trávit. 

R: To je těţké, poslední dobou mám příliš práce, takţe volné odpoledne bych chtěl rozhodně 

zůstat doma v bytě. 

 

T: Jako každé místo má určitě i Břevnov své pozitivní i negativní stránky. 

Napadly by Tě nějaké? 

R: Pozitivní je rozhodně relativně velké mnoţství zeleně, klid a dobrá dostupnost snad úplně 

kamkoliv. 

Negativního mě nic nenapadá. Před lety akorát vysoká míra vykrádání aut, ale to uţ je snad 

minulostí pokud vím. 

 

T: Jak jsi celkově spokojen s životem v Břevnově? Změnil bys něco? 

R: Nemáme na Břevnově pořádnou saunu! Ne váţně – jsem tu naprosto spokojený, ţádné 

velké změny mne nenapadají. 
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T: Je pro Tebe Břevnov něčím specifický nebo jiný v porovnání s okolními obcemi, 

např. Ruzyní, Vokovicemi, Střešovicemi a dalšími sousedními obcemi? 

R: Na to nedokáţu pořádně odpovědět.  

Břevnov je fajn, jestli je to někde lepší, tak mě to nezajímá, neboť já jsem zde spokojen. 

 

ROZHOVOR Č. 9 

Respondent: 

- ţena 

- věk 61 let 

- nejvyšší dosaţené vzdělání: vysokoškolské 

 

T: Jak dlouho žiješ nebo v Břevnově?   

R: Ţiju tady uţ 31 let. 

 

T: Co je podle Tebe pro Břevnov typické? Pokud něco takového je. 

R: Je to určitě klidné bydlení, hodně zeleně. 

Břevnov je zvláštní kombinace, není to ani město, ani venkov. 

 

T: Když před Tebou někdo vysloví slovo Břevnov, jaká asociace s tímto slovem Tě 

napadne jako první? 

R: Břevnovský klášter, protoţe je to krásná historická památka. Je nejstarší. Patří sem. 

 

T: Když by ses zamyslela, jaké všechny stavby lze v Břevnově nalézt, mohla bys zkusit 

vybrat 3, které jsou pro Tebe důležité?   

R: Břevnovský klášter, jak jsem jiţ říkala. 

Ladronka, protoţe bydlím kousek od ní, chodím tam se psy na procházku. Je to krásný park, 

kdyţ zde bývá aţ příliš mnoho lidí. 

Jak břevnovský klášter, tak Ladronka jsou umístěny v krásné zeleni. To je na nich nádherné. 

 

T: V Břevnově se neustále konají různé společenské a kulturní akce, zajímáš se o ně? 

R: Vím o nich z časopisu Břevnovan, který pravidelně čtu, ale neúčastním se jich.  
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T: Zkus si představit, že máš například zítra volné odpoledne, můžeš ho trávit tak, jak 

chceš. Vyber si jedno místo v Břevnově, kde bys ho trávila.  

R: Na zahradě u svého domu a samozřejmě péčí o zahradu. Je to můj druh relaxace. A navíc, 

kdyţ má člověk dům, musí se o něj starat. 

 

T: Jako každé místo má určitě i Břevnov své pozitivní i negativní stránky. 

Napadly by Tě nějaké? 

R: Negativní - ubývá zeleně, příliš silný ruch okolo Ladronky. 

Pozitivní - dobré spojení s centrem, díky pozici Břevnova. 

 

T: Jak jsi celkově spokojena se životem v Břevnově? Změnila bys něco? 

R: Jsem naprosto spokojená, určitě bych neměnila nic. 

 

T: Je pro Tebe Břevnov něčím specifický nebo jiný v porovnání s okolními obcemi, 

např. Ruzyní, Vokovicemi, Střešovicemi a dalšími sousedními obcemi? 

R: Mám pocit, ţe je víc součástí města Prahy. 

 

ROZHOVOR Č. 10 

Respondent: 

- ţena 

- věk 17 let 

- nejvyšší dosaţené vzdělání: základní 

 

T: Jak dlouho žiješ v Břevnově?  

R: Přestěhovali jsme se sem s rodiči před 3 lety. 

 

T: Co je podle Tebe pro Břevnov typické?  

R: Je to určitě břevnovský klášter, ale to snad pro kaţdého z Břevnova, pak je to Ladronka, 

obora Hvězda a taky vilové čtvrti nebo ulice. Je tu krásná stará zástavba. 

 

T: Jaká asociace Tě napadne, když před Tebou někdo vysloví slovo Břevnov? 

R: Je to určitě Ladronka.  
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T: Proč právě Ladronka? 

R: Protoţe tam trávím hodně času a je to jedno z mých nejoblíbenějších míst v Praze. Jezdím 

tu na bruslích, běhám a trénuji na tenisových kurtech u Ladronky. 

 

T: Když se zamyslíš, jaké všechny stavby lze v Břevnově nalézt, vyber 3, které jsou pro 

Tebe důležité nebo nejvýznamnější.   

R: Strahovský klášter, břevnovský klášter a knihovna – ta poslední dobou nejvíce, pořád zde 

hledám něco do školy.  

 

T: V Břevnově se neustále konají různé společenské a kulturní akce, účastníš se jich? 

Zajímáš se o to, jaké se kde konají? 

R: Moc se o ně nezajímám, pouze občas. Dovídám s o nich hlavně od přátel nebo z internetu.  

 

T: Zkus si představit, že máš například zítra volné odpoledne, jak bys ho v Břevnově 

trávila?  

R: Určitě Ladronka, protoţe je to moje nejoblíbenější místo na Břevnově a je tam spoustu 

moţností jak tam strávit příjemné odpoledne (např: in-line brusle, běhání tenis) 

 

T: Jako každé místo má určitě i Břevnov své pozitivní i negativní stránky. 

Vzpomněla by sis na nějaké? 

R: Negativní – velký provoz aut, některé části Břevnova jsou špinavé a občas nebezpečné. 

Pozitivní -  ţije zde mnoho mladých lidí, je zde hodně sportovišť a určitě je to dobrá 

dostupnost do centra.  

 

T: Jak si celkově spokojena se životem v Břevnově?  

R: Jsem spokojena.  

 

T: Změnila bys na něm něco?  

R: Bydlím tu sice jen 3 roky, ale mám to tu ráda. Břevnov je krásný takový, jaký je, a to se 

všemi pozitivními i negativními stránkami. 
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T: Je pro Tebe Břevnov něčím specifický nebo jiný v porovnání s okolními obcemi, 

např. Ruzyní, Vokovicemi, Střešovicemi a dalšími sousedními obcemi? 

R: To je těţké, Břevnov je má srdeční záleţitost, protoţe ho povaţuji za svůj domov a 

myslím, ţe mi v tom srdíčku uţ zůstane napořád. 

 

ROZHOVOR Č. 11 

Respondent: 

- muţ 

- věk 26 let 

- nejvyšší dosaţené vzdělání: vysokoškolské - bakalář 

 

T: Jak dlouho žiješ v Břevnově?  

R: Ţiju tady od narození. 

 

T: Co je podle Tebe pro Břevnov typické?  

R: Břevnov je podle mne vesnice ve městě. Lidé se tu vzájemně dost znají, jako na vesnici a 

přitom jsme kousek od „centra“ města.  

 

T: Když před Tebou někdo vysloví slovo Břevnov, jaká asociace s tímto slovem Tě 

napadne jako první? 

R: Místo které dobře znám, kde ţiji cely ţivot, kde to mám rád. Prostě domov. 

 

T: Když se zamyslíš a představíš si všechny stavby v Břevnově, můžeš z nich vybrat 3, 

které jsou pro Tebe nejvýznamnější?   

R: Kromě domu, kde bydlím, mi napadá snad jen břevnovský klášter, na který mám výhled 

z balkonu. 

 

T: V Břevnově se neustále konají různé společenské a kulturní akce, účastníš se jich? 

R: Krom posvícení se společenských akci neúčastním. 

 

T: A odkud se o nich dovídáš? 

R: Většinou z internetu nebo od rodičů a přátel. 
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T: Představ si, že máš například zítra volné odpoledne, můžeš ho trávit tak, jak chceš. 

Vyber si jedno místo v Břevnově, kde bys ho trávil.  

R: Teď mi ţádné místo nenapadá, ale kdyby to bylo v létě, tak určitě na Ladronce nebo ve 

Hvězdě. Asi bych se jel projet na kole. 

 

T: Jako každé místo má určitě i Břevnov své pozitivní i negativní stránky. 

Jaké Tě napadají? 

R: Pozitivní je to, ţe je zde relativní klid, je to blízko do města, perfektní tramvajová i 

autobusová dostupnost. 

Negativa – v některých částech Břevnova si tu člověk připadá, jak v ghettu.  

Je to díky sociální nevyváţenosti obyvatel. 

 

T: Jak jsi celkově spokojen s životem v Břevnově? 

Změnil bys tu něco? 

R: Vadí mi aktuální situace na Ladronce. Vadí mi to, ţe se sem sjíţdí cela Praha.  

Z mého pohledu mi Ladronka víc vyhovovala před rekonstrukcí. 

 

T: Je pro Tebe Břevnov něčím specifický nebo jiný v porovnání s okolními obcemi, 

např. Ruzyní, Vokovicemi, Střešovicemi a dalšími sousedními obcemi? 

R: Víceméně Ne. 

Nepřipadá mi, ţe by byl Břevnov nějak výrazně jiný neţ ostatní části Prahy 6. 

Kromě Řep. 

 

ROZHOVOR Č. 12 

Respondent: 

- muţ 

- věk 51 let 

- nejvyšší dosaţené vzdělání: vysokoškolské  

 

T: Jak dlouho žiješ v Břevnově?  

R: Ţiju tady od narození, jen jsem se po svatbě posunul o pár ulic výš.  

Takţe 51 let. 
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T: Co je podle Tebe pro Břevnov typické?  

R: Je to celá řada věcí. Břevnovský klášter, vilová zástavba, Ladronka, hodně zeleně, 

propojení Ladronky s oborou Hvězda, místní hospůdky, prostor pro sportovní vyţití, kopa 

známých, kamarádů a spoluţáků z mládí. Je toho hodně. 

 

T: Když před Tebou někdo vysloví slovo Břevnov, jaká asociace Tě napadne jako první? 

R: Pohoda.  

 

T: Pohoda? Myslíš to tak, že je tu klid? 

R: Je to proto, ţe jsem se tu narodil a proţil celý ţivot. A ten jsem tu strávil  protoţe jsem  si  

Břevnov  zamiloval uţ jako kluk, kdy jsme se proháněli po cizích zahradách, hráli fotbal na 

úle, kdyţ vyhrál Kodeš Wimbledon, tak jsme si předělali úl na tenisový kurt, v zimě jsme 

chodili hrát hokej na rybníky ke klášteru, lyţovali a sáňkovali u pomníku, sbírali papír a 

ţelezo a chodili s ním do starého Břevnova do sběrny. Prostě veškerou energii jsme vybíjeli 

v tom dokonalém Břevnově, na který jsem nikdy nedal dopustit.  

 

T: Když se zamyslíš, jaké všechny stavby můžeš v Břevnově nalézt, zkus vybrat 3, které 

jsou pro Tebe důležité nebo nejvýznamnější.   

R: Břevnovský klášter. Na něm vidíme, ţe Břevnov má svoji nezastupitelnou roli v naší 

historii. 

Televizní věţ – vţdy mi bude připomínat kamaráda malíře Mílu Hilského. 

Můj dům v Tomance – ten jsem stavěl svými rukama. 

 

T: V Břevnově se neustále konají různé společenské a kulturní akce, účastníš se jich, 

zajímáš se o ně? 

R: Pravidelně pouze Břevnovského posvícení, ostatních jen náhodně, coţ je asi ostuda. 

Přiznávám. 

 

T: Představ si, že máš například zítra volné odpoledne, můžeš ho trávit tak, jak chceš. 

Vyber si jedno místo v Břevnově, kde bys ho trávil. 

R: Klášter, kde na mě dýchne historie a majestátnost stavby. Nebo tenisové kurty, kam si jdu 

zahrát, popovídat, prostě relaxovat. 
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T: Jako každé místo má určitě i Břevnov své pozitivní i negativní stránky. Napadnou Tě 

nějaké? 

R. Pozitivní je umístění v rámci Prahy - západní okraj, kde nám vţdy bude foukat lepší 

vzduch, neţ všude jinde, charakter zástavby. Jsou zde převáţeně vily a rodinné domky, 

relativní blízkost k Praţskému hradu a historickému centru, mnoţství  

Negativa: to je developerský boom, který se ani Břevnovu nevyhnul a je leckdy k Břevnovu 

velmi necitlivý (Kaufland, „ţlutý“, bytový dům ve Šlikovce, obří vily v lokalitě bývalé 

deponie Tejnka apod. A taky silná doprava. 

 

T: Jak jsi celkově spokojen s životem v Břevnově? 

Změnil bys na něm něco? 

R: Změnil bych řešení dopravy a úpravu některých nových developerských projektů. 

Ale miluju to tady. 

 

T: Je pro Tebe Břevnov něčím specifický nebo jiný v porovnání s okolními obcemi, 

např. Ruzyní, Vokovicemi, Střešovicemi a dalšími sousedními obcemi? 

R: Je pro mě specifický a neporovnatelný s ostatními čtvrtěmi přesně z důvodů, jeţ jsou 

vyjmenovány v předchozích odpovědích rozhovoru. 

Břevnov je Břevnov a to se nedá shrnout v pár větách, tady se musí ţít, aby mu člověk přišel 

na chuť. Pak na něj ale nedá dopustit. 

 

ROZHOVOR Č. 13 

Respondent: 

- muţ 

- věk 24 let 

- nejvyšší dosaţené vzdělání: vysokoškolské - bakalář  

 

T: Jak dlouho žiješ v Břevnově?  

R: Ţil jsem zde 19 let, před 5 lety jsem se odstěhoval, ale pravidelně se v Břevnově vyskytuji, 

bydlí tam můj otec. 
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T: Existuje podle Tebe něco, co je pro Břevnov vysloveně typické? 

R: Typická je velká fluktuace obchodníků. Na Bělohorské ulici se stále mění obchody, které 

zde vydrţí jen pár měsíců. To je podle mě způsobené i tím, ţe obchodníci špatně odhadují 

sortiment.  

Dále byla pro Břevnov typická velká skupina nepřizpůsobivých obyvatel, která ale během pár 

let takřka vymizela. Břevnov pro mne byl srdcová záleţitost, ale zjistil jsem, ţe bydlení ve 

Vysočanech s krytým parkovací stáním, se sluţbami (Centrum Černý most a Galerie Harfa 

v blízkém okolí), cyklistická stezka za domem, mi vyhovuje víc, ačkoli nebydlím v těsné 

blízkosti Hradu (coţ mimochodem bývá v Břevnově „odměněno“ zvýšeným nájemným i 

cenami bytu). 

 

T: Když před Tebou někdo vysloví slovo Břevnov, jaká asociace s tímto slovem Tě 

napadne jako první? 

R: Napadne mě určitá konzervativnost, moţná aţ nuda.  

 

T: Proč konzervativnost až nuda? 

R: Břevnov je podle mého názoru aţ příliš konzervativní a usedlá čtvrť.  

Ale také musím ţíct, ţe zároveň mi ale připomíná dětství, přeci jen jsem zde strávil většinu 

ţivota. 

 

T: Když by ses zamyslel, jaké všechny stavby lze v Břevnově nalézt, zkus vybrat 3, které 

jsou pro Tebe důležité.  

R: Jednak je to usedlost Ladronka – je zde perfektní sportovní vyţití, příjemná restaurace, 

půjčovna sportovních potřeb. 

Pak je to pro mne stadion Evţena Rošického – trénoval jsem zde a trénuji (atletiku a boby). 

Potom je to novější stavba. Je to Kaufland na Vypichu, protoţe je to dlouhou dobu chybějící 

větší obchodní řetězec v Břevnově, který zde zaplnil tu pomyslnou mezeru. 

 

T: V Břevnově se neustále konají různé společenské a kulturní akce, zajímáš se o ně? 

Účastníš se jich? 

R: Neúčastním se vůbec akcí, ale vím o nich z novin Šestka, případně vývěsek (letácích) na 

obchodech. Jsem velmi pracovně vytíţen. Ale o dění v Břevnově se zajímám, kdyţ se ho 

neúčastním. Dříve jsem chodil na kaţdoroční posvícení, ale atrakcím jsem uţ odrostl. 
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T: Zkus si představit, že máš například zítra volné odpoledne, můžeš ho trávit tak, jak 

chceš. Kde v Břevnově by to bylo? 

R: Šel bych si zaběhat do obory Hvězda. Je podle mě úţasné, ţe takovýto lesopark je umístěn 

v Praze a tak blízko mého bydliště. Mám to tam moc rád. 

 

T: Jako každé místo má určitě i Břevnov své pozitivní i negativní stránky. 

Jaké by napadly Tebe? 

R: Na Břevnově je pozitivní ten klid, hodně zeleně, široká nabídka sportovního vyţití   

Na druhou stranu ten klid přerůstá aţ v nudu, usedlost a dalo by se říct aţ šeď. To je podle 

mne negativum. 

 

T: Jsi celkově spokojen s životem v Břevnově? 

R: Z Břevnova jsem se nedávno přestěhoval do Vysočan. Kdyţ to vidím teď s odstupem, 

Břevnov mi přijde příliš usedlý a šedivý, chtělo by to nějakou svěţí vlnu. 

 

T. Napadá Tě nějaká konkrétní změna? 

R: Nic konkrétního nenavrhuji. Jde podle mě o komplexní pojetí této čtvrti. 

 

T: Je pro Tebe Břevnov něčím specifický nebo jiný v porovnání s okolními obcemi, 

např. Ruzyní, Vokovicemi, Střešovicemi a dalšími sousedními obcemi? 

R: Břevnov na mě působí více historicky a přeci jen zde nějaká občanská obsluţnost je.  

Ruzyně je podle mého názoru pouze čtvrť plná panelových domů, kde opět chybí větší 

občanská vybavenost.  

Střešovice se mi osobně líbí více. Jsou sice také usedlé, ale stylové a přijde mi, ţe oblast více 

dýchá. Kdyţ bych se to pokusil shrnout, obecně je Praha 6 hezká a klidná, ale někdy i nudná 

čtvrť. Jediné Dejvice jsou podle mě díky studentskému ţivotu ţivější. 

 

ROZHOVOR Č. 14 

Respondent: 

- ţena 

- věk 26 let 

- nejvyšší dosaţené vzdělání: vysokoškolské  
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T: Jak dlouho žiješ v Břevnově?  

R: Prakticky od narození 

 

T: Co je podle Tebe pro Břevnov typické? Může to být cokoliv. 

R: Je toho hodně. Břevnovský klášter, rodinné baráčky, vily, park Ladronka, obora Hvězda, 

Strahovský stadion, jsou to z mého pohledu dominanty a nejznámější objekty nebo místa 

Břevnova 

Břevnov je ale také dle mého názoru i toho, co slyším, kdyţ řeknu, kde bydlím, luxusní a 

drahá čtvrť.  

Mé návštěvy nejvíce oceňují, klid, ticho a zeleň; 

 

T: Když před Tebou někdo vysloví slovo Břevnov, jaká asociace Tě napadne jako první? 

R: Domov, protoţe v Břevnově bydlím od narození a mám ho v srdíčku. 

 

T: Když by ses zamyslela, jaké všechny stavby lze v Břevnově nalézt, vyber 3, které jsou 

pro Tebe nejvíc důležité nebo nejvýznamnější. 

R: Usedlost Ladronka, břevnovský klášter. 

Další mi teď nenapadají 

 

T: V Břevnově se neustále konají různé společenské a kulturní akce, zajímáš se o ně? 

Účastníš se jich? 

R: Akcí se většinou neúčastním, nejčastěji se o různých akcích dozvídám z letáčků 

vylepených na autobusových zastávkách a také z časopisu Šestka. 

 

T: Zkus si představit, že máš volné odpoledne a můžeš ho trávit tak, jak chceš. Vyber si 

jedno místo v Břevnově, kde bys ho trávila.  

R: Šla bych se s naším psem projít do Hvězdy a na brusle na Ladronku. Protoţe kdyţ je hezké 

počasí, ráda sportuji a jsem venku v přírodě. 
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T: Jako každé místo má určitě i Břevnov své pozitivní i negativní stránky. 

Napadají Tě nějaké? 

R: Jako pozitivní stránku vnímám celkovou atmosféru Břevnova. Myslím, ţe lidé jsou zde 

spokojení, zajímají se o dění v Břevnově, hojně se účastní všech pořádaných akcí jako je 

Břevnovské posvícení a akce na Ladronce a chodí k volbám.  

Také pozitivně vnímám úroveň škol na Břevnově, především Gymnázum Jana Keplera. 

Negativně vnímám relativně dlouhou cestu na metro a dlouhé intervaly autobusu č. 191 

především mimo špičku a o víkendech.  

 

T: Jsi celkově spokojena s životem v Břevnově? 

Změnila bys na něm něco? 

R: Jsem velmi spokojená, snaţila bych se pouze stále zlepšovat dopravní obsluţnost a stav 

silnic a chodníků na Břevnově. 

 

T: Je pro Tebe Břevnov něčím specifický nebo jiný v porovnání s okolními obcemi, 

např. Ruzyní, Vokovicemi, Střešovicemi a dalšími sousedními obcemi? 

R: Vyzdvihla bych historii Břevnova představovanou hlavně břevnovským klášterem, taky 

angaţovanost jeho občanů ve volbách a mnoţství zahrad a zeleně. 

Myslím si, ţe to jsou ty drobné detaily, které Břevnov a břevnováky činí jiným, neţ ostatní 

čtvrtě. 

 

ROZHOVOR Č. 15 

Respondent: 

- ţena 

- věk 32 let 

- nejvyšší dosaţené vzdělání: vysokoškolské  

 

T: Jak dlouho žiješ v Břevnově?    

R: Uţ hodně dlouho. 28 let 

 

T: Existuje podle Tebe něco, co je pro Břevnov typické? 

R: Je to klid, ticho a krásné staré domy. Stará vilová zástavba. 
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T: Když před Tebou někdo vysloví slovo Břevnov, jaká asociace s tímto slovem Tě 

napadne jako první? 

R: Určitě luxus, protoţe bydlení tady je na vysoké úrovni. Taky velké vily. A taky to, ţe zde 

ţije spoustu známých osobností. 

 

T: Zkus se zamyslet, jaké všechny stavby lze v Břevnově nalézt. Vyber 3 z nich, které 

jsou pro Tebe důležité nebo nejvýznamnější. 

R: Břevnovský klášter, je to historické místo. Jádro Břevnova. 

Ladronka, protoţe bydlím kousek od ní, miluju procházky tam. 

Letohrádek Hvězda – je to příjemné místo, klidné. 

 

T: V Břevnově se neustále konají různé společenské a kulturní akce, zajímáš se o ně? 

Účastníš se jich?  

R: Akce navštěvuju pouze občas díky časové vytíţenosti. 

 

T: A odkud se o nich dovídáš? 

R. Většinou z letáků, internetu nebo od rodiny a kamarádů. 

 

T: Zkus si představit, že máš volné odpoledne (například zítra), můžeš ho trávit tak, jak 

chceš. Vyber si jedno místo v Břevnově, kde bys ho trávila. 

R: Určitě na Ladronce. 

 

T: Proč právě tam? 

R: Procházela bych se, je tam klid, taky proto, ţe je tam moţnost sportovního vyţití. 

Je to perfektní místo k relaxaci. 

 

T: Jako každé místo má určitě i Břevnov své pozitivní i negativní stránky. 

Vzpomněla by sis na nějaké? 

R: Negativní – není tu metro, a přestoţe je to kousek od centra, doprava tam není ideální. 

Pozitivní - mám tady domov, je tu klid a hodně zeleně. 

 

T: Jak jsi celkově spokojena s životem v Břevnově? 

Změnila by si něco? 

R: Nic bych neměnila. Mám to tu ráda, jsem tu spokojená. 
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T: Je pro Tebe Břevnov něčím specifický nebo jiný v porovnání s okolními obcemi, 

např. Ruzyní, Vokovicemi, Střešovicemi a dalšími sousedními obcemi? 

R: Jsem tu doma a jednoduše je to tu hezčí, čistší. 

 

ROZHOVOR Č. 16 

Respondent: 

- ţena 

- věk 56 let 

- nejvyšší dosaţené vzdělání: středoškolské s maturitou 

 

T: Jak dlouho žiješ v Břevnově?   

R: Uţ 28 let. 

 

T: Co je podle Tebe pro Břevnov typické?  

R: Bydlení v zeleni v přímém sousedském setkávání a přesto v Praze jako ve městě.  

Přitom je to v podstatě vesnice. 

Vilková čtvrť – zvláštní specifikum, lidé se znají od nepaměti, volají na sebe ze zahrady, 

zdraví se a nejednou si i pomáhají navzájem. To dnes uţ moc není. 

Klášterní zahrada, Ladronka, super místa… 

Bělohorská ulice je taky specifická se svými krámky. 

 

T: Když před Tebou někdo vysloví slovo Břevnov, jaká asociace Tě napadne jako první? 

R: Domov, místo kde jsem vychovala děti a vţdycky bude moje srdeční záleţitost.  

 

T: Když se zamyslíš, jaké všechny stavby lze v Břevnově nalézt, zkus z nich vybrat 3, 

které jsou pro Tebe důležité nebo nejvýznamnější?   

R: Klášter Markéta se svoji zahradou a přilehlými rybníky. Jsou tu nádherné procházky, 

poklidné prostředí, důstojný klidný ráz. 

Statek Ladronka  od naprostého zdevastování k citlivé přeměně. 

Hřbitov, kdyţ to není stavba. 
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T: V Břevnově se neustále konají různé společenské a kulturní akce, účastníš se jich, 

zajímáš se o ně? 

R. Já vím o pořádání akcí v Kaštanu v kulturním domě. Vím o filmech a koncertech, které se 

tam pořádají. V poslední době jsem tam ale nebyla. 

 

T: Zkus si představit, že máš volné odpoledne, můžeš ho trávit tak, jak chceš. Vyber si 

jedno místo v Břevnově, kde bys ho trávila. 

R. Určitě v klášterní zahradě. Je tam klid. Moţná bych si vzala kníţku. 

 

T: Jako každé místo má určitě i Břevnov své pozitivní i negativní stránky. 

Napadají Tě nějaké? 

R: Negativní, tak to vůbec nevím, moţná bych zmínila zvyšující se provoz aut a teď uţ hodně 

drahé nemovitosti. 

Co bych řekla pozitivního? Vlastně všechno o čem jsme se teď bavily. 

 

T: Jak jsi celkově spokojena s životem v Břevnově? 

Změnila bys na něm něco? 

R. Já jsem spokojená. Určitě bych nic neměnila. 

 

T: Je pro Tebe Břevnov něčím specifický nebo jiný v porovnání s okolními obcemi, 

např. Ruzyní, Vokovicemi, Střešovicemi a dalšími sousedními obcemi? 

R: Břevnov je brána k Praţskému hradu a tím i do Prahy. Ty ostatní obce to štěstí nemají. 

 

ROZHOVOR Č. 17 

Respondent: 

- muţ 

- věk 55 let 

- nejvyšší dosaţené vzdělání: vysokoškolské 

 

T: Jak dlouho v Břevnově žiješ? 

R: V Břevnově ţiji 29 let. 
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T: Co je podle tebe pro Břevnov typické?  

R: Jako první mě napadne Marjánka. Je to vyhlášená hospoda, vyhlášený sál v současné době 

opět po renovaci, ale kaţdý z Břevnova zná, nebo slyší na slovo Marjánka. A já taky. 

 

T: Když někdo vysloví Břevnov, co tě napadne jako první.? 

R: Úplně to samé. 

 

T: Kdyby ses zamyslel, jaké všechny stavby jsou v Břevnově, zkus mi říct alespoň 3 

stavby, které jsou konkrétně pro tebe v Břevnově nejvýznamnější. 

R: Je to klášter, je to právě Marjánka, je to Ladronka a je to dole na Bělohorské ulici 

Pyramida. Myslím tím hotel Pyramida. Beru to za střed, takové břevnovské centrum tuhle 

část. 

 

T: V Břevnově se neustále konají různé kulturní a společenské akce. Účastníš se těchto 

akcí? Zajímáš se o to, jaké právě probíhají? 

R: Ano zajímám se a snaţím se jich účastnit pravidelně. 

 

T: Zkus si představit, že máš volné odpoledne. Zítra máš volné odpoledne, můžeš si to 

odpoledne dělat vše, co chceš. Vyber si jedno místo v Břevnově, kde bys ho chtěl trávit. 

R: Buď by to bylo doma, jsou tam příjemní lidé, někde se známými, nebo by to bylo 

příjemnou procházkou na Ladronce po parku. Nebo by to bylo na Bělohorské ulici v nové 

restauraci Valcha. Je tam dobré jídlo a pití. 

 

T: Tak jako každé místo všude na světě má i Břevnov své pozitivní i negativní stránky. 

Napadly by tě nějaké? Vyjmenoval bys mi nějaké? 

R: Z pozitivních stránek - je to příjemné a klidné prostředí, je tady dobrá dopravní obsluţnost. 

Z negativních stránek - nemá centrum jako takové, jsou tady poměrně vysoké ceny, protoţe 

jsou tady ţivnostníci, jsou tady malé krámky, které se nevyrovnají velkoobchodům cenami, 

více mi nenapadá. 

 

T: Jsi celkově spokojen s životem v Břevnově? 

R:Ano to jsem? 
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T: Změnil bys tu něco? 

R: Asi ani ne, je to tu hezké tak, jak to je. 

 

T: Je pro tebe Břevnov něčím specifický, nebo je pro tebe něčím jiný v porovnání 

s ostatními obcemi, např. Ruzyní, Vokovicemi, Střešovicemi a dalšími sousedními 

obcemi? 

R: Má delší historii, neţ ty obce, nebo neţ tito sousedi. Má určitě větší sportovní vyţití. Jsou 

tady různé veřejné aktivity. Kaţdý rok se koná rekonstrukce bitvy na Bílé hoře.  

Je tady první nebo druhý týden v říjnu posvícení na Markétě, jsou tady prostě větší veřejné 

aktivity.  

Určitě je pro mě důleţitý a specifický tím, ţe v jiných částech nemám tolik známých a přátel, 

jako v Břevnově. 

 

ROZHOVOR Č. 18 

Respondent: 

- ţena 

- věk 28 let 

- nejvyšší dosaţené vzdělání: vysokoškolské 

 

T: Jak dlouho žiješ v Břevnově? 

R: V Břevnově ţiju od narození. 

 

T: Co je podle Tebe pro Břevnov typické?  

R: Má atmosféru rodiny. Má krásnou hlavní ulici s obchody a perfektním zázemím. Je to ve 

městě, ale přitom je tady hodně zeleně a dětských hřišť. Vţdycky je kam vyjít a vţdycky je 

s kým se pobavit tady na Břevnově. 

 

T: Když někdo vysloví slovo Břevnov, co Tě napadne jako první, jaká asociace. 

R: Jako první mě napadne asociace domov. Břevnov je krásná zástavba rodinných domů.  

Je to vesnice ve městě. 
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T: Pokud by ses zamyslela, jaké všechny stavby jsou v Břevnově, jaké 3 z nich jsou 

konkrétně pro Tebe nejvýznamnější? 

R: Je to břevnovský klášter, ten je samozřejmě známý je to srdce Břevnova, Ladronka, statek 

Ladronka, Kajetánka a také obora Hvězda a Letohrádek Hvězda. 

 

T: V Břevnově se neustále konají nějaké kulturní a společenské akce. Účastníš se jich? 

Zajímáš se o to, jaké akce se konají? 

R: Zajímám se a účastním se jich občas vzhledem k tomu, ţe v současné době mám miminko, 

tak nemám tolik času a příleţitostí se jich účastnit. 

 

T: Představ si že máš volné odpoledne, můžeš ho trávit tak, jak chceš. Vyber jedno místo 

v Břevnově, kde bys ho chtěla trávit. 

R: Tak napadají mě 2 místa. Obě jsou spojené s klidem a pohodou. Prvním místem je 

Ladronka. Jednak bych šla na dětské hřiště, protoţe bych šla s mojí malou a pak bych šla na 

procházku. Nebo bych šla na procházku do Hvězdy, kde bych pak poseděla v kavárně.  

Myslím si, ţe je to příjemně strávené odpoledne. 

 

T: Jsi celkově spojena s bydlením a životem v Břevnově? 

R: Ano jsem. Naprosto. 

 

T: Stejně jako každé místo má určitě i Břevnov své pozitivní i negativní stránky. 

Napadají tě nějaké? 

R: Pozitivní je určitě příjemná atmosféra. Je tady ticho a klid. V Břevnově je mnoho zeleně a 

přitom je z Břevnova velmi dobrá dostupnost do centra. Z negativních stránek je v Břevnově 

velmi pozitivní, ţe se lidé znají a ţe se o sebe na jednu stranu starají, vţdycky je s kým 

popovídat si, ale zároveň je to i negativní stránka ţivota v Břevnově, protoţe lidé jsou někdy 

příliš zainteresovaní do vašich problémů. Přílišná zainteresovanost, zejména starších sousedů. 

Další negativní stránka ţivota v Břevnově je, ţe pokud je hezky je na Ladronce příliš mnoho 

lidí. Dalo by se říci, ţe z Ladronky je takový malý Václavák. A jsou tu také chodníky a 

travnaté pásy plné psích výkalů. To je také velmi negativní musím říct. 

 



- 94 - 

 

T: Je pro Tebe Břevnov něčím specifický, nebo jiný v porovnání s ostatními obcemi, 

např. Ruzyní, Vokovicemi, Střešovicemi a dalšími sousedními obcemi? 

R: Určitě je, Břevnov má svoje centrum. Coţ je Bělohorská ulice. Jsou zde obchody, 

restaurace, je zde kde posedět. To centrum je plně saturované. Přesto v Břevnově převaţuje 

vilová zástavba v kopcích. Jsou tady příjemné procházky a máte spojené obě dvě části. Je to 

zároveň město i zároveň vesnice. To je určitě velké specifikum Břevnova. Další je atmosféra 

Břevnova, je tady atmosféra staré zástavby plné starousedlíků, a kdyţ jste v Břevnově, tak na 

vás na určitých místech přímo dýchne historie. Vidíte historii, vidíte starou dobu, a v určitých 

místech je i docela moţné si představit, jak to tady dříve chodilo, coţ ne všude v Praze tyto 

stopy zůstaly. Vzhledem k tomu, ţe všude se moderně staví a buduje, tak bohuţel v současné 

době z mnohých míst vymizely stopy dřívějších dob. 

 

ROZHOVOR Č. 19 

Respondent: 

- ţena 

- věk 51 let 

- nejvyšší dosaţené vzdělání: středoškolské s maturitou 

 

T: Jak dlouho žiješ v Břevnově? 

R: Ţiju tady uţ 30 let. 

 

T: Co je podle Tebe pro Břevnov typické?  

R: Pro Břevnov je typická maloměstská atmosféra, která je ve velkoměstě. V podstatě vesnice 

ve městě. 

 

T: Když někdo vysloví slovo Břevnov, co tě napadne jako první, jaká asociace? 

První asociací je domov. 

 

T: Zkus se zamyslet a řekni, jaké 3 stavby jsou pro tebe v Břevnově nejvýznamnější? 

R: Je to klášter Markéta, obora Hvězda, Vypich, hotel Pyramida, Bělohorská ulice - to je 

hlavní třída. 
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T: V Břevnově se neustále konají kulturní a společenské akce.  

Účastníš se jich? Zajímáš se o ně? 

R: Ano zajímám se. Účastním se jich. 

 

T: Zkus si představit, že máš volné odpoledne a můžeš ho trávit tak, jak chceš a dělat si 

co chceš. Můžeš si vybrat jedno místo v Břevnově, kde ho budeš trávit?  

R: Buď bych ho trávila sezením na zahradě se sousedy, nebo procházkou na Ladronce, ve 

Hvězdě, na Markétě. 

 

T: Jsi celkově spokojena s bydlením v Břevnově? 

R: Ano jsem. 

 

T: Jako každé místo má i Břevnov své pozitivní i negativní stránky.  

Napadly by tě nějaké? 

R: Tak pozitivní stránky jsou, ţe je to klidné místo s vymoţenostmi města. Doprava, škola, 

nákupy, ale zároveň je to klidné, i kdyţ je to ve městě. Další pozitivní stránkou jsou sousedi, 

nebo lidé kolem mě. Lidé k sobě mají blízko. Takřka všichni se všemi se tady znají. Negativní 

stránky mě momentálně nenapadají. 

 

T: Je pro tebe Břevnov něčím specifický, nebo jiný v porovnání s ostatními obcemi, 

např. Ruzyní, Vokovicemi, Střešovicemi a dalšími sousedními obcemi? 

R: Tak určitě je specifická Bělohorská ulice v Břevnově. Bělohorská je centrum dění  jezdí 

tam tramvaj, jsou tam obchody. Je to takové centrum, nebo hlavní místo Břevnova. Specifický 

je i park Ladronka, kde si člověk můţe odpočinout příjemnou procházkou, je to klidné místo a 

jak uţ jsem několikrát řekla, je specifický tím, ţe je tu klidné bydlení blízko centra, ale 

zároveň si stále zachovává ráz vesnice, kde k sobě lidé mají blízko a všichni se znají. 

 

ROZHOVOR Č. 20 

Respondent: 

- ţena 

- věk 29 let 

- nejvyšší dosaţené vzdělání: vyšší odborná škola 
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T: Jak dlouho žiješ v Břevnově?  

R: 29 let. Od narození. 

 

T: Co je podle Tebe pro Břevnov typické? Co Břevnov vystihuje? 

R: Břevnovský klášter, areál Ladronka, Stadion Strahov. 

Je to klidné místo vhodné pro rodinný ţivot. 

 

T: Když před Tebou někdo vysloví slovo Břevnov, jaká asociace Tě napadne jako první? 

R: Můj domov. Je to místo kde jsem vyrůstala, chodila do škol, a kde doteď ţiji. 

 

T: Když se zamyslíš, jaké všechny stavby můžeš v Břevnově nalézt, zkus vybrat 3, které 

jsou pro Tebe důležité nebo nejvýznamnější. 

R: Nejvýznamnější je dům, kde jsem vyrůstala - mám k němu citový vztah. 

Pak areál břevnovského kláštera a usedlost Ladronka. Tam jsem často trávila čas s kamarády 

a s mojí rodinou.  

 

V Břevnově se neustále konají různé společenské a kulturní akce, zajímáš se o ně? 

Účastníš se jich?  

Příliš se nezajímám o tyto akce a aktivně je nevyhledávám, ale občas se některých zúčastním, 

nejčastěji se o nich dovídám z novin, internetu a plakátů. 

 

T: Zkus si představit, že máš například zítra volné odpoledne, můžeš ho trávit tak, jak 

chceš, vyber si jedno místo v Břevnově, kde bys ho trávila.  

R: V areálu Ladronka.  Je to ideální pro sport a trávení volného času. 

 

T: Jako každé místo má určitě i Břevnov své pozitivní i negativní stránky. 

Prosím můžeš vyjmenovat nějaké pozitivní a nějaké negativní? 

R: Pozitivum je to, ţe je to klidná oblast, relativně bezpečná se spoustou zeleně. 

Negativum momentálně ţádné nevím. Snad jen zvýšená kriminalita v době léta v okolí areálu 

Ladronky. 

 

T: Jak jsi celkově spokojena s životem v Břevnově? 

Změnila bys na něm něco? 

R: Spokojená jsem a zatím bych nic neměnila. 
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T: Je pro Tebe Břevnov něčím specifický nebo jiný v porovnání s okolními obcemi, 

např. Ruzyní, Vokovicemi, Střešovicemi a dalšími sousedními obcemi? 

R: K Břevnovu mam citový vztah, jinak mi okolní části přijdou velmi podobné. 

 

ROZHOVOR Č. 21 

Respondent: 

- muţ 

- věk 57 let 

- nejvyšší dosaţené vzdělání: vysokoškolské 

 

T: Jak dlouho žijete v Břevnově?  

R: Ţiji zde od roku 1964, takţe pokud dobře počítám, tak v příštím roce to bude 48 let. 

 

T: Co je podle Vás pro Břevnov typické? 

R: Je to směs staré a nové zástavby, i kdyţ je škoda, ţe bolševik zničil starou náves, na kterou 

si ještě pamatuji. Naštěstí se uchovala část domů na jih od Bělohorské, dostavby nových 

domů jsou méně rušivé a převáţně přijatelně zasazené.  

V Břevnově je i více velkých ploch zeleně neţ jinde, nejen malé zelené dvorky nebo parky, 

jako v jiných čtvrtích.  

 

T: Když před Vámi někdo vysloví slovo Břevnov, jaká asociace s tímto slovem Vás 

napadne jako první?  

R: Je toho více. Určitě Bělohorská, se spoustou obchodů, takţe i sluţeb. Přestoţe je Břevnov 

poloţen na kraji Prahy, lze tramvají 22 snadno a rychle dosáhnout Praţského Hradu, centra, 

divadla 

 

T: Když se zamyslíte, jaké všechny stavby lze v Břevnově nalézt, můžete vybrat 3, které 

jsou konkrétně pro Vás důležité nebo nejvýznamnější?  

R: Benediktinský klášter a kostel sv. Markéty díky své historii, kterou mám celkově moc rád a 

zajímám se o ni. Na tento klášter mám výhled z okna kuchyně, ten pohled se neokouká.  

A je to také Ladronka – říkáme jí pláň, třešňovka na pláni, v posledních dvaceti letech jsou to 

tenisové kurty. 
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T: V Břevnově se neustále konají různé společenské a kulturní akce, zajímáte se o to, 

kde jaké akce jsou? Účastníte se těchto akcí?  

R: Účastním se posvícení, to však v posledních letech představuje spíše hlukovou zátěţ od 

pseudoatrakcí, líbilo se mi posvícení spojené s výročím zaloţení města Břevnova s příjezdem 

císaře, které před pár lety proběhlo. 

Účastním se akcí v obnoveném tanečním sálu na Marjánce, chodíme tam tancovat. 

 

T: Odkud se o těchto akcích dovídáte? 

R: Většinou jsou to informace z internetu Prahy 6 nebo z časopisu Šestka. 

 

T: Zkuste si představit, že máte například zítra volné odpoledne, můžete ho trávittak, 

jak chcete. Vyberte si jedno místo v Břevnově, kde byste ho trávil. 

R: Za pěkného počasí by to bylo procházkou po Ladronce s výhledy na Prahu 5, šel bych aţ 

ke stadionu odkud je vidět aţ na Říp. 

Kdyby pršelo a měl jsem k dispozici sál Marjánka, pak bychom asi tančili/trénovali 

s manţelkou. Chodíme se do tanečních pro pokročilé. 

 

T: Jako každé místo má určitě i Břevnov své pozitivní i negativní stránky. 

Napadly by Vás nějaké pozitivní a nějaké negativní? 

R: Tak to mi teď nenapadá. Mám to tu rád. 

 

T: Jak jste celkově spokojen s životem v Břevnově?  

R: Jsme moc. Já i celá rodina. 

 

T: Změnil byste na něm něco?  

R: Ano měnil, zrušil bych plochou dráhu a stadion změnil na otevřené sportoviště, přesunul 

bych ji směrem k letišti, kde hluk navíc není patrný.  

Určitě bych nestavěl tunel od vyústění strahovského kopanou/povrchovou metodou a po dobu 

výstavby zničil ţivot a domy v okolí Bělohorské. 
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T: Je pro Vás Břevnov něčím specifický nebo jiný v porovnání s okolními obcemi, např. 

Ruzyní, Vokovicemi, Střešovicemi a dalšími sousedními obcemi? 

R: Ruzyně je příliš v "ďolíku", chybí tam tramvaj 

Vokovice – to je zástavba (sídliště) poplatná době a je zde nehezká teplárna 

Střešovice jsou rovněţ pěkné svojí polohou, z mého pohledu je tam však méně příznivá 

dopravní poloha. 

V Břevnově je "páteřní" tramvaj i autobusy k metru. 



- 100 - 

 

Vyhodnocení výzkumu 

 

Ze sondy, provedené pomocí hloubkových rozhovorů, zcela jasně vyplývá, ţe obyvatelé této 

čtvrti se zcela identifikovali s prostředím, ve kterém ţijí. 

 

Je patrné, ţe za svůj domov povaţují celý Břevnov, ne pouze dům, ve kterém ţijí. Mezi dvě 

nejvýznamnější místa je řazen areál břevnovského kláštera, který obyvatelé této čtvrti 

povaţují za její srdce. Za druhé nejvýznamnější místo v Břevnově je povaţována usedlost 

Ladronka a přilehlý park. 

 

Dále je z výsledků sondy patrné, ţe obyvatelé Břevnova velmi silně vnímají stavební ruch, 

který s sebou přinášejí developeři, pro něţ je tato lokalita velice atraktivní. Díky tomu 

v Břevnově vzniká nová sociální vrstva. Starousedlíci vilové části této čtvrti začínají ve velké 

míře své domovy opouštět. Převáţná většina těchto starousedlíků pochází z dříve váţených a 

bohatých rodin a své nemovitosti zde získala dědictvím. Dnes nejsou schopni toto finančně 

náročné bydlení nadále udrţet. Jejich domy poté kupuje velmi bohatá vrstva obyvatel. Je 

moţné tedy tvrdit, ţe právě atraktivita bydlení v této čtvrti způsobuje odliv starousedlíků. 

 

Většina respondentů velmi silně vnímá vesnickou atmosféru Břevnova, ale zároveň oceňuje 

dobrou dostupnost středu města a plnou vybavenost. Je dokonce moţné cítit určitý druh 

patriotismu obyvatel ke „svému“ Břevnovu. 

 

Závěrem mohu konstatovat, ţe sonda splnila má očekávání. Všechny rozhovory potvrdily 

silnou citovou vazbu respondentů k Břevnovu. Její míra není závislá na délce pobytu, ve 

velké intenzitě ji prokazovali i ti, kdo zde ţijí jen krátce, i ti, kdo se odstěhovali.  

 

Je tedy vidět, ţe Břevnov má svého genia loci, který obyvatelům umoţňuje cítit se zde dobře 

a doma, přestoţe ho lze jen velmi těţko vyjádřit jedním slovem či jednoduchou definicí.   
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Závěr 
 

Břevnov je čtvrť, patřící mezi atraktivní lokality, ve kterých nalézáme poměrně stabilní 

strukturu obyvatelstva. 

 

Cílem mé práce bylo nejen zachytit změny hmotného prostředí v průběhu vývoje Břevnova, 

ale také poukázat na změny v sociální struktuře této lokality od jejího zaloţení aţ po dnešní 

dobu. Pokusila jsem se provést interdisciplinární analýzu kulturně historického vývoje této 

městské části. 

 

V teoretické části práce jsem se zaměřila především na osídlení této oblasti a jeho vývoj. 

Věnovala jsem pozornost architektonickému vývoji jak sakrálních, tak profánních staveb této 

oblasti, který ve své práci ukazuji na vybraných stavbách, jako je zejména břevnovský klášter 

a zemědělské usedlosti. 

 

Se změnami artefaktů hmotné kultury jsou spojeny i změny v oblasti nehmotné kultury, tedy v 

oblasti mezilidských vztahů a lokální kultury. Velkou pozornost jsem proto věnovala 

rekonstrukci spolkového ţivota Břevnova, který byl oproti ostatním čtvrtím obdobných 

rozměrů značně specifický. To vše sleduji ve vztahu historického vývoje a současného stavu 

tak, aby byl poskytnut celistvý obraz dějin této lokality, zachycující její skutečnou atmosféru. 

Snaţila jsem se přiblíţit ţivot v Břevnově takový, jaký zde skutečně byl a jaký v současné 

době skutečně je. 

 

V praktické části jsem se věnovala kvalitativní výzkumné sondě, vedené prostřednictvím 

hloubkových rozhovorů s obyvateli této čtvrti. Tato sonda měla řadu omezujících faktorů, 

především byla prováděna na velmi malém vzorku respondentů. Přesto je z výsledků patrné, 

jak kaţdá událost, která se Břevnově odehraje, ovlivní ţivoty jeho obyvatel. 

 

Výzkum potvrdil, ţe lze v této oblasti nalézt lokálně specifické mezilidské vztahy, které si 

sami obyvatelé uvědomují a dokonce se je snaţí i záměrně udrţovat. Přes veškerou moderní 

zástavbu, která v Břevnově vyrůstá, je patrné, ţe určité oblasti této čtvrti mají stále spíše 

vesnický ráz, neţ městský nejen architekturou, ale právě mezilidskými vztahy a kulturním 

ţivotem. 
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Anotace 
 

Diplomová práce Břevnov – kulturně historická a sociokulturní analýza města a městské 

komunity je kulturně historickou syntézou, podávající kulturní historii Břevnova od počátku 

po současnost. Pojednává o architektonickém vývoji této lokality a změnách v její sociální 

struktuře. Důraz klade na rekonstrukci spolkového a kulturního ţivota městské komunity. 

Klíčová slova: Břevnov, město, městská komunita, kultura, sociokulturní analýza.  
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Abstract 
 

Thesis Břevnov - culturally and socio-cultural analysis of city and urban community is the 

cultural and historical synthesis, making the cultural history of Břevnov from the beginning to 

the present time. It discusses the architectural development of the site and changes in its social 

structure. Emphasis on the reconstruction of the federal and cultural life of urban community. 

Keywords: Břevnov, city, urban community, culture, socio-cultural analysis. 
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Kostel Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře (mapy.cz, 2011) 
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Areál kostela Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře (mapy.cz, 2011) 
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Pamětní kniha Břevnova a jeho znak, který vznikl 1907  

(Beránek, Holický, 2006, s.11) 
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Erb Břevnova 

(Spolek břevnovských ţivnostníků o.s., 2008) 



- 112 - 

 

Obr. č. 7 

 

Usedlost Kneislovka  

 

 

Pohled na kapli usedlosti Kneislovka 
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Usedlost Hybšmanka  

 

Obr. č. 9 

 

usedlost Spiritka (mapy.cz, 2011) 
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Erb hrabat z Ladronu – Laterana Castelromana 

(Laube, 1996, s. 33)
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Obr. č. 11 

 

 

 

Půdorys a průřezy usedlostí Ladronka (ASB, 2007)
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Obr. č. 12 

 

 

Ladronka v 50. a 90. letech a dnes 
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Obr. č. 13 

  

Usedlost Závěrka (Za starou Prahu, 2003) 

 

Obr. č. 14 

 

 

Usedlost Kajetánka a její skleník, přestavěný v 19. stol. na byty 

http://www.zastarouprahu.cz/ruzne/zaverka.htm
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Obr. č. 15 

 

Usedlost Malovanka, dnes jiţ neexistující 

 

Obr. č. 16 

   

                        Zahradní terasa Marjánky           Zahradní terasa Marjánky v současnosti  

                                                                                            (Na Marjánce 2007) 

 
Vzhled Marjánky v současnosti 

(Na Marjánce 2007)   
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Obr. č. 17 

 

  Podoba kláštera v 1. polovině 20. století                    Současná podoba kláštera 

 

Obr. č. 18 

 

Zahrady břevnovského kláštera 

(Rezidence Šlikova, 2012) 
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Kaple umístěná v blízkosti usedlosti Ladronka 

 

Kaple umístěná v zahradě domu v ulici U Ladronky čp. 36 



- 121 - 
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Pravidelné zasedání spolků Na Marjánce 

(Spolek břevnovských ţivnostníků o.s., 2008) 
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Dříve BIO IDEAL dnes kino RADOST  



- 122 - 
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Areál tenisových kurtů TJ Břevnov 

 

Obr. č. 22 

 

Cvičiště psů IPK Břevnov 

 


