
 

NAUČNÁ STEZKA Farkáň - Malvazinky

Výhled na statek Bulovka
Zastavení 

číslo 6

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, 3, 4 - veřejné zdroje.
č. 2 - soukromé foto.
Mapka - Císařské povinné otisky stabilního 
katastru, ČÚZK.
Naučnou stezku 
financovala ČSOB, a.s.

Nacházíme se na trojmezí katastrů Radlic, Jinonic a Košíř. 
Objekt tohoto zastavení, se nachází již v katastru Košíře.

Historie
Původní viniční usedlost ze 14. století s viničním lisem. Rozsáhlá stavba 
s objekty stodol, stájí, seníků a obytnou budovou nese od konce 18. století název 
Bulovka podle majitele Ferdinanda Bully. Byla obklopena parkem s novogotickým 
glorietem a skleníky, což dávalo usedlosti i oddechový charakter. Svou barokní 
podobu získala usedlost pravděpodobně až začátkem 19. století. Sloužila však 
především zemědělskému provozu, byla zde ale i provaznická a soustružnická 
dílna. Později k ní patřila i blízká cihelna. Při odkrývce cihlářské hlíny se našly 
fosilie savců vč. mamuta, pravěkého jelena a tura. Usedlost Bulovka je od roku 
1964 památkově chráněna a je v soukromých rukou. Sídlí zde i jízdárna.

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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Od zastavení č. 6 jdeme podél ulice Peroutkova 
mírně do kopce směr Farkáň. Z přechodu již 
vidíme zastavení č. 7 na dolní části náměstí 
Na Farkáně.
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č. 1 Usedlost Bulovka v roce 1905. č. 2 Pohled od Vysoké na Bulovku.

č. 3 Usedlost v dnešní podobě. č. 4 Gloriet v zahradě usedlosti.
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