
KNIHOMOLOVÉ SI CESTU K DOBRÉ ČETBĚ VŽDY NAŠLI

Nápis na obrázku domu U Nováků z roku 
1910 prozrazuje, že se Čtenářsko-ochotnická 
beseda Tyl scházela právě tam

Stará radnice v roce 1903 a za ní domek 
pekaře Michálka čp. 35, budoucí záložna, 
spořitelna, potažmo Husova knihovna

Husova knihovna stále patří k nejhezčím 
ukázkám meziválečné architektury 
v Modřanech

První čtenář přišel 1. října 1922
Tento den ctí Husova knihovna jako datum, 
kdy oficiálně začala působit jako obecní 
knihovna, takže za pár dnů i se svými čtenáři 
oslaví sté narozeniny. Dobrou a dostupnou 
četbu do Modřan však přivedla již Čtenářsko-
-ochotnická beseda Tyl. Osvětový a vzdělávací 
spolek vznikl na přelomu 19. a 20. století jako 
přímý důsledek přílivu dělníků a techniků 
do vzmáhajícího se cukrovaru. Na popud 
zakládajícího člena ČOB Prokopa Nesvadby 
byla zároveň zřízena půjčovna knih a časopisů, 
ovšem výlučně členům spolku. Knižní fond 
vydatně dotovaly jejich dary a po sloučení 
ČOB s Divadelním družstvem rovněž výnosy 
z divadelních představení. Na přelomu let 1903 
a 1904 tak byla besední knihovna nejlépe zá-
sobena, což jí dávalo privilegia jednat s ostat-
ními spolky o otevření obecní knihovny. Tehdy 
ještě bez úspěchu, proto se ČOB rozhodla 
nabídnout osadníkům alespoň své vlastní 
časopisy a knížky. K tomu účelu zřídila v domě 
Karla Nováka čp. 9 na Tylově náměstí veřejnou 
knihovnu a čítárnu. V dubnu 1915 pak předala 
obci své fondy čítající přes tisíc svazků a změ-
nila název na: Veřejná Husova knihovna. Uctila 
tím 500. výročí upálení mistra Jana Husa.

Prokop Nesvadba se otázkou zřízení obecní 
knihovny nepřestal zabývat, avšak první svě-
tová válka jeho bohulibý úmysl odsunula až 
do roku 1919. Po vzniku ČSR mu pak jednání 
s ostatními spolky ulehčil zákon o lidových 
knihovnách. A tak byly v roce 1920 do ve-
řejné knihovny převedeny také knižní fondy 
TJ Sokol, Dělnické tělovýchovné jednoty 
a Podpůrné jednoty Havlíček. Již tehdy byl 
přijat název Obecní Husova knihovna v Mod-
řanech, ale jak bylo řečeno, činnost Husovy 
knihovny fakticky začala až 1. října 1922. 

Do roku 1939 knihovně stačila jedna místnost 
ve škole přestavěné v roce 1920 z obecního 
úřadu. Zastupitelé se prozatímně přestěhova-
li do hasičské zbrojnice a v roce 1928 si vedle 
školy nechali postavit novou radnici.

Nevím jak kdo, ale audioknihám, elektronickým čtečkám ani jiným technickým vymoženostem jsem nějak nepřišla na chuť. A nejen proto, že 
jsem, tak řečeno, stará škola. I dvěma tisícovkám mnohem mladších čtenářů zapsaných do Husovy knihovny chybí vůně papíru, tiskařské čer-
ně a šustění obracených stránek v tichu noci. Pravda, po covidové pauze je to číslo o něco menší, ale to se srovná. Ve své historii modřanská 
knihovna zažila i horší katastrofy s dopadem na návštěvnost. Válku, dvě revoluce a několikerá stěhování hlavní budovy i poboček. 

I nový úřad sehrál v historii Husovy knihovny 
roli. Když vypukla válka, právě tam, do Vrch-
lického čp. 830, se knihovna přestěhovala 
pod změněným názvem Veřejná obecní 
knihovna Modřany. Hned po osvobození 
v roce 1945 se znovu přenášela do protěj-
ší budovy, do oblíbené hospůdky U Lišků 
v čp. 125, na rohu dnešních ulic Na Schůd-
kách a Komořanská. Starý přízemní domek 
nahradil po roce 1948 třípodlažní činžovní 
dům. Žádná z těchto budov již neexistuje, 
musely ustoupit dopravním stavbám.

Další přestupnou stanicí pro Husovu knihov-
nu byly místnosti na dvou popisných číslech 
v Modřanské ulici. Od roku 1948 našla svůj 
útulek v místnostech zlikvidované Sběr-
ny a platebny Městské spořitelny pražské 
v čp. 1/704. Jenže i tento dům dostal v roce 
1978 demoliční výměr, proto se knihovníci 
zabydleli o blok dál, v čp. 4/3, kde se uvolnily 
kanceláře po Uhelných skladech. Vedle, 
v čp. 5, bylo speciální oddělení pro děti. 
Kromě besed a výstavek knih se pořádaly 
i dětské besídky, promítání filmů a diapozi-
tivů. Mnozí čtenáři si tuto knihovnu na rohu 
Obchodního náměstí a Modřanské pamatují 
a možná i to, že nesla různé názvy. Od roku 
1963, kdy Modřany získaly statut města, se 
již nejmenovala Husova, ale Městská lidová 
knihovna. O pět let později se po připojení 
k hlavnímu městu jako součást Prahy 4 
rázem stala z Městské opět Místní lidová 
knihovna. Jenže její zařazení do centrálního 
nákupu Prahy nebylo pro knihovnu výhodné. 
Dostávala přírůstky tak pozdě, že novinky již 
nebyly novinkami. 

Zatím jsme pořád psali jen o hlavní budově, 
ač historicky existovaly i tři pobočky. V roce 
1966 byla otevřena v Komořanech, nejprve 
v rodinném domě, jehož majitelka zakrátko 
požádala o uvolnění místnosti. Ve druhém 
objektu, v Okružní ulici, bylo dost místa i pro 
dvě oddělení pro mládež, přesto pobočka 
pro malý zájem do roka zanikla. Neprospe-

rovala ani pobočka Na Beránku, která v roce 
1962 získala prostory v kulturní jizbě posta-
vené v akci „Z“. Také její činnost byla v roce 
1973 ukončena. Naopak velmi aktivní byla 
a je pobočka v Tyršově čtvrti, ačkoli i ona se 
několikrát stěhovala, až roku 1996 zakotvila 
v paneláku Lysinská 1862/42.

Ještě jedna zajímavost z 60. let minulého 
století. V roce 1962 bylo při knihovně zřízeno 
Okresní doplňkové oddělení pro pomoc 
venkovským knihovnám, nad nimiž měla 
modřanská knihovna patronát. Byly to obce 
Bojanovice, Bojov, Bratříkov, Cholupice, 
Klínec, Libuš a Čísovice.

Konečně ve svém
Ani Modřanská ulice nebyla konečnou štací 
Husovy knihovny. Tou je až současná budova 
v Komořanské čp. 35/12, kterou Praha 12 zís-
kala do nájmu od hlavního města v roce 1993. 
Původně to byl peněžní ústav, který dříve 
také úřadoval ve staré radnici. Kapacitně ale 
nestačil, proto záložna v roce 1932 koupila 
od pekaře Michálka dům čp. 35 na hlav-
ní ulici. Dům nechala zbourat a na jeho 
místě postavit novou moderní budovu. Když 
nástupnická instituce Čs. státní spořitelna 
po roce 1989 objekt uvolnila, nastěhovala 
se tam Husova knihovna, ale jen oddělení 
pro dospělé. To dětské do roku 2005 sídlilo 
v paneláku v ulici K Dolům čp. 937. Do hlavní 
budovy se přestěhovalo teprve po úplné 
přestavbě Husovy knihovny kvůli povodním 
před dvaceti lety. Skončila až roku 2006. 

Sté výročí oslaví Husova knihovna se svý-
mi čtenáři výstavou historických fotografií 
od počátku své existence. Od 15. září na ní 
budou k vidění nejen objekty knihoven, ale 
i staré zapomenuté Modřany a samostatný 
panel věnovaný povodním v srpnu 2002. 

  PhDr. Danuta Beranová
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