
NAUČNÁ STEZKA Farkáň - Malvazinky

Bývalý Fričův statek
Zastavení 

číslo 2

Vážení, vítáme vás na naučné stezce 
spolku Ekologická a humanitární služba 
občanů na Farkáně (EHSONF). www.osfarkan.cz 
 
MÁ 11 ZASTAVENÍ, JE DLOUHÁ ASI 3 KM.
Věříme, že vám přinese zábavu i poučení. Spolek vznikl 
v březnu 2013, má 90 členů. Předmětem činnosti je mimo 
jiné i pěstování společenského a kulturního života místních 
obyvatel. Formou přednášek a vycházek seznamujeme 
naše členy a spoluobčany s historií, architekturou a jinými 
zajímavostmi našeho bydliště, katastrálního území 
Radlice, Prahy 5 i celé Prahy.

Naučnou stezku 
financovala ČSOB, a.s.

Na prázdném rovném prostranství se dříve nacházela hospodářská usedlost Malá, která naposled patřila rodině 
Fričů. Byla zasažena při náletu 14. 2. 1945, téměř celá zničena a část obyvatel zahynula. K dispozici máme jen 
fotografie z doby těsně po náletu. Dodnes tu ale stojí němý svědek této tragické události - mohutný dub letní, 
jehož stáří je odhadováno na cca 185 let. Je vidět i na jedné z fotografií po náletu.

č. 1 Usedlost Malá po náletu.
č. 2 Dub letní v dnešní podobě.
č. 3 Pohled na torzo usedlosti Malá 
a staré Radlice po náletu 14. 2. 1945.

č. 4 Faksimile „Vypsání válečného děsu v Radlicích“
Postižení centra starých Radlic autenticky popsal pan V. Křivanec v roce 1946. Píše tam o obětech bombardování, 
o škodách, které Radlice utrpěly, vzpomíná na hašení požáru kapličky, na květnové povstání v Radlicích a Jinonicích 
i na poválečnou obnovu pobořené kapličky. Celé znění najdete na našich webových stránkách www.osfarkan.cz

2

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Trasa je dlouhá asi 3 km
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1. Staré Radlice
2. Bývalý Fričův statek - usedlost Malá
3. Vila od architekta Jana Gillara
4. Bývalá usedlost Vysoká
5. Bývalá morová nemocnice
6. Výhled na statek Bulovka
7. Náměstí Na Farkáně
8. První dům na Farkáně 
    a historie lokality
9. Modlitebna Církve adventistů 
    sedmého dne a židovský hřbitov
10. Xaveriova ulice a okolí
11. Smíchovský hřbitov Malvazinky
13. Foglar a jiní
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1945 Dál pokračujeme po 
malé asfaltce nahoru 
směrem k ulici Na 
Farkáně IV. Po pravé 
straně se nachází vilová 
čtvrť Farkáň a dál před 
námi kopec Vysoká. 
Na první křižovatce odbočíme doleva do ulice Na Vysoké I a hned 
doprava. Na další křižovatce ulic Na Vysoké I a Na Vysoké II na pravé 
straně se nachází naše další zastavení.

Mapa naučné stezky

Zdroje fotografií:  
č. 1 a 3 - kniha Strach 
nás ochromil – Michal Plavec;
č. 2 a 4 - archiv EHSONF, z.s.
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