
NAUČNÁ STEZKA Farkáň - Malvazinky

Bývalá morová nemocnice
Zastavení 

číslo 5

Vážení, vítáme vás na naučné stezce 
spolku Ekologická a humanitární služba 
občanů na Farkáně (EHSONF). 
 
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.

Zdroje fotografií: č. 1 - archiv EHSONF, z.s.; 
č. 2, 5 - veřejné zdroje; č. 3 - Ruth František  
- Kronika Královského města Prahy; č. 4 - Juřík 
Pavel - Jihočeské dominiu; č. 6 s laskavým 
svolením Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

Naučnou stezku 
financovala ČSOB, a.s.

V místech tohoto zastavení probíhá rozhraní mezi katastrálním územím Jinonice a Radlice. Kníže Ferdinand Vilém 
ze Schwarzenbergu zde v době moru v letech 1679–1680 založil morovou nemocnici, do které byli sváženi chudí, 
nakažení morem. Později zde stály dva menší obytné domky až do 60. let 20. století. Mezi starousedlíky se zde proto 
také říkalo „U nemocnice“. Toto označení najdeme i na staré mapě viz obr. č. 2. Existenci tohoto místa popsal občan 
Jinonic Alois Loučka v Kronice Jinonic a Butovic, která vycházela na pokračování v příloze novin Nový signál.

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

Mapa naučné stezky Farkáň - Malavazinky

Trasa je dlouhá asi 3 km
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Přejdeme na druhou stranu ulice 
Peroutkova, odtud již vidíme cíl 
dalšího zastavení 6.
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Morová nákaza se v letech 1679-
1680 rozšířila z Vídně před 
Moravu a jižní Čechy do Prahy, 
kde na její následky zemřelo 
několik tisíc lidí.  
Morové nemocnice vznikaly 
za městskými hradbami, např. 
v okolí kostela sv.Rocha na 
Žižkově a v místě dnešního 
Malostranského hřbitova. Hrozivé 
následky moru daly podnět 
ke zkvalitnění péče o hygienu 
a čistotu ulic. Poslední epidemie 
moru v českých zemích byla v roce 
1711 – 1715, která dala podnět 
k budování první primitivní 
kanalizační sítě.

č. 4 Ferdinand kníže 
ze Schwarzenbergu se 
zasloužil o zvládnutí morové 
epidemie ve Vídni, odkud 
se mor rozšířil i do českých 
zemí. Za účinnou pomoc 
a zavedení účinných opatření 
mu byl udělen titul Král 
moru, jak dokládají dobové 
kroniky. Za zmínku stojí 
i informace, že tehdejší 
panovník Leopold I. se 
z Vídně uchýlil před morem 
do Prahy, kde setrval se svou 
rodinou do května 1680.

č. 3 Jako prostředek proti odvrácení morových epidemií se stavěly morové sloupy. 
Bohoslužby se nekonaly v kostelích, ale na náměstích.
Na Malé Straně v roce 1713 zemřelo na mor za jediný den 285 osob a tak konšelé 
slíbili na náměstí postavit sochu sv. Václava. Z nařízení císaře však bylo postaveno 
sousoší Nejsv. Trojice podle návrhu významného barokního architekta Giovanni 
Battisty Alliprandiho. Tato památka dodnes stojí na Malostranském náměstí.
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21
č. 1 Obrázek z Kroniky Jinonic a Butovic - noviny Nový signál. č. 2 Mapa z roku 1909.

č. 6 Na odlehčení 
tématu mor nabízíme 
pro pamětníky foto 
retro obuvi zvané 
šedý „mor“, které 
poskytlo Muzeum 
jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně - expozice 
obuvi.

č. 5 Bakterii moru odhalil roku 1894 
francouzsko-švýcarský lékař Alexandre 
Yersin (1863–1943). Vyrobil účinné 
sérum proti moru. Jeho očkování bylo jak 
prevencí, tak i lékem.
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