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Jsme na  přelomu devatenácté-
ho a  dvacátého století, kdy se 
Modřany začaly překotně roz-
růstat. Noví obyvatelé přicházeli 
s novými myšlenkami a nápady, 
zakládali osvětové besedy, tě-
lovýchovné jednoty, ochotnic-
ké a  kulturně zaměřené spolky. 
Všichni se snažili vymanit český 
národ z vlivu Vídně. Společnými 
znaky všech spolků byly silný 
vlastenecký, národovecký ak-
cent a  boj za  obranu českého 
jazyka. 

Ze spolkových jedna 
společná

„Přední místo si v  tomto 
ohledu vydobyla v  Modřanech 
Čtenářsko-ochotnická beseda 
Tyl, kterou považujeme za  bez-
prostředního předchůdce Hu-
sovy knihovny,“ říká paní Květa 
Strejčková. „Myšlenka utvořit ze 
zdejších knihoven spolkových 

knihovnu a  čítárnu veřejnou se 
datuje od  roku 1903. Na  popud 
neúnavného knihovníka pana 
Prokopa Nesvadby byla otáz-
ka řešena opět v  roce 1914, kdy 
zaslala Beseda ,Tyl‘ všem spol-
kům a  majitelům knihoven toto 
provolání: V  roce 1915 slaviti 
bude národ náš svátek veliký, 
významu dalekosáhlého, a  to 
pětistoleté výročí upálení Mistra 
Jana Husa. Celý národ se chystá 
k  oslavě. I  my chceme přispět 
malou hřivnou, a  to utvořením 
,Husovy knihovny‘ a předat tuto 
do správy obce k veřejnému po-
užívání.“ 

Jednání spolku Beseda „Tyl“ 
bylo díky válce bezvýsledné. Te-
prve 1. října 1922 se knihy začaly 
půjčovat občanům podle pravi-
del knihovní rady Obecní Huso-
vy knihovny v Modřanech, usta-
vené 20. října toho roku. Činnost 
začala v  jediné místnosti školy 

v  ulici U  Radnice, kde knihovna 
sídlila až do  roku 1939. V  roce 
1945 byla prozatímně umístěna 
do  domu č. p.  125 v  Palackého 
ulici (bývalá hospoda U  Lišků). 
O čtyři roky později se přestěho-
vala do  ulice Modřanské č. p.  1 
a posléze do č. p. 3.

Šedesátá léta
Prvním poválečným počinem 

nové vlády komunistů bylo vy-
řazení takzvaně podřadných 
knih z  fondu Husovy knihovny. 
Od  60.  let se už nejmenova-
la Husova, ale Městská lidová 

podařilo zachránit a  roku 1993 
jej knihovna získala od hlavního 
města do pronájmu. Na této ad-
rese sídlí dodnes.

Nové dějiny
V  roce 1995 stanula Husova 

knihovna počtem 75  272 výpůj-
ček na prvním místě mezi 37 míst-
ními knihovnami v Praze. Kapacit-
ně však prostory nestačily, proto 
bylo dětské oddělení přesunuto 
do panelového domu v ulici K Do-
lům. O  rok později se otevřela 
nová pobočka pro děti i dospělé 
v Lysinské ulici. V  roce 2002 pad-
lo rozhodnutí modřanské radnice 
knihovnu rekonstruovat a  zvětšit 
její prostory, vinou povodní však Velká voda nakonec pomohla

Představujeme: Husova knihovna v Modřanech (1/3)
Husova knihovna v Modřanech má bohatou historii 
datující se do počátku dvacátého století. O jejím 
vzniku i současném dění s námi pohovořila paní 
Květa Strejčková z Oddělení pro dospělé čtenáře 
a správkyně webu i facebooku.

knihovna a měla pobočky v Tyr-
šově čtvrti a  Na  Beránku. Knižní 
fond tehdy obnášel kolem 25 ti-
síc svazků, ale po  další revizi se 
o  šest tisíc snížil. V  roce 1962 
bylo zřízeno Okresní doplňkové 
oddělení pro pomoc venkov-
ským knihovnám v obcích Boja-
novice, Bojov, Bratřínov, Cholu-
pice, Klínec, Libeň a Čísovice. 

V  roce 1966 se zřizovala třetí 
pobočka v Komořanech a vznik-
la také dvě samostatná oddělení 
pro mládež. Po  připojení Mod-
řan k Praze se objevily problémy. 
Knihovna dostávala přírůstky tak 
pozdě, že novinky už nebyly no-
vinkami. Zato dětské knížky se 
od  ledna 1973 začaly půjčovat 
zdarma, což o třetinu zvedlo po-
čet výpůjček. Tou dobou byla 
pobočka Na  Beránku pro malý 
zájem zrušena. 

O dům dál
V devadesátých letech se uva-

žovalo o  přestěhování knihov-
ny do  budovy bývalé Občanské 
záložny (později České spořitel-
ny). Jenže objekt ohrožovala vý-
stavba tramvajové rychlodráhy, 
dokonce byl na  něj vydán de-
moliční výměr, ale nakonec se 
tento skvost meziválečné archi-
tektury 30. let minulého století 

k tomu došlo až později a v mno-
hem větším rozsahu. 

„Při velké vodě v  roce 2002 
tlaková vlna zaplavila celé pří-
zemí do  výše dospělého muže. 
Za své vzalo kolem 16 000 svaz-
ků knih. Ačkoli se místnosti vy-
soušely, zachvátila je plíseň až 
do prvního patra a nezbylo, než 
budovu podrobit celkové rekon-
strukci,“ vzpomíná paní Květa 
na  těžké chvíle. Živelná katast-
rofa nakonec svým způsobem 
dopomohla k opravě celé budo-
vy, dokonce v  daleko větší míře 
oproti původním záměrům. 

„Ráda bych veřejně podě-
kovala Městské části Praha 12, 
našemu zřizovateli, za  finanční 
podporu, ale také za  propaga-
ci knihovny. Dále pak Městské 
knihovně v Praze, která nám po-
mohla s materiálním vybavením 
v podobě nových počítačů i for-
mou konzultací, a  to zejména 
paní Dagmar Volencové. Vděk 
za pomoc a spolupráci patří také 
knihovnám Městské části Praha 
– Letňany a  knihovně Radotín, 
v  neposlední řadě též knihovně 
na  Vinohradech v  Korunní 15,“ 
přidala do  vzpomínání slova 
díků paní knihovnice.

(jas)
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Správní výbor besedy 
Tyl v roce 1905 

Rok 2013 znamenal nebezpečí povodně. Knihy musely do patra

Divadelní ochotníci o své slavnosti 
kráčeli kolem Občanské záložny 
(v pozadí) – dnes Husovy knihovny


