
Hřbitov Malvazinky 
 

Vchod od křižovatky Na pláni – U smíchovského hřbitova – K vodojemu 

 

Smíchovský hřbitov Malvazinky leží při západním okraji pražské čtvrti Smíchov, v oblasti bývalých vinic 

a dnešní čtvrti Malvazinky, těsně u hranice Radlic. Svou rozlohou (7,58 ha) i počtem pohřbených 

(54 468) patří mezi největší hřbitovy v Praze. 

 

Založen byl v roce 1876 podle návrhu Antonína Viktora Barvitia v místech, kde se nacházely 

hospodářské usedlosti malostranského měšťana Tomáše Malvazyho - v 17. století zde stála hospodářská 

usedlost Malvazinka, kterou postavil (někdy kolem roku 1628, kdy pozemky získal) Tomáš Malvazy - 

odtud její jméno. Tyto pozemky zakoupila v roce 1875 obec Smíchov, aby na nich postavila nový 

hřbitov. Hřbitov byl v následujícím roce založen a na sklonku roku 1876 vysvěcen a začal sloužit svému 

účelu. Později byl několikrát rozšiřován, až dosáhl dnešní rozlohy a stal se po Olšanském hřbitově 

nejrozsáhlejším pražským hřbitovem. 

  

Dominantou hřbitova je novorománský kostel sv. Filipa a Jakuba postavený v letech 1894 až 1896, 

který je dnes kulturní památkou.  

 

Popis hřbitova 

Na hřbitově se nachází 8 420 hrobů a dalších 680 urnových hrobů. Vedle toho je v areálu hřbitova ještě 

12 kaplových hrobek. K rozptylu slouží dvě rozptylové loučky. 

Bez zajímavosti nejsou ani funerální plastiky vytvořené A. Barvitiem, I. Platzerem, S. Suchardou, J. 

Štursou či J. V. Myslbekem.  

 

Pohřbené osobnosti 

 prezident Antonín Novotný 

 spisovatelé Jakub Arbes (podle jeho povídky Svatý Xaverius je pojmenovaná i sousední 

Xaveriova ulice), Ondřej Sekora, Ladislav Klíma, Egon Bondy, Hermann Ungar či Jiří Karásek ze 

Lvovic, Mařenka Zieglerová 

 divadelní režisér Petr Lébl 

 herec Ferenc Futurista 

 lékaři Jan Janský, Karel Chodounský 

 fotbalista František Veselý 

 Jan Křtitel Pauly - teolog, spisovatel a smíchovský farář 

 farář Vojtěch Kubašta 

 biskup Kajetán Matoušek 

 hudebník ze skupiny The Plastic People of the Universe Milan Hlavsa 

 herečky Milada Gampeová, Antonie Nedošínská 

 Lev Lerch - umělec 

 František Pokorný - ředitel Národního divadla v Brně 

 profesoři Vojtěch Brechler (umělec), Karel Feistmantl (geolog) 

 

 

Odraz v kultuře 

Dva bývalí zaměstnanci hřbitova – Jakub Sejkora a Josef Jeřábek – založili hudební uskupení Pláče kočka 

a debutové album této skupiny se jmenovalo Malvazinky a obsahovalo také písně inspirované tímto 

hřbitovem. 

 

Kostel sv. Filipa a Jakuba 
 

Roku 1891 byl původní kostel sv. Filipa a Jakuba na dnešním Arbesově náměstí zbořen, protože ho 

nahradil kostel sv. Václava. Materiál ze zbořeného kostela byl převezen na Malvazinka a upotřeben při 

stavbě nového kostela. 
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Základní kámen k pseudorománskému kostelu sv. Filipa a Jakuba na Malvazinkách byl položen 13. září 

1894. Projekt vypracoval Adolf Duchoň. Ke stavbě poměrně velkého objektu stojícího uprostřed hřbitova 

byl částečně použit materiál ze starého zbořeného kostela. Stejně tak i barokní socha Spasitele byla 

umístěná v kostelním průčelí a barokní plastiky Ferdinanda Maxmiliána Brokofa v arkádách. 

Novorománský kostel byl vysvěcen 28. května 1896 biskupem Ferdinandem Kalousem a konaly se v něm 

i pravidelné nedělní bohoslužby. 

Dominantu průčelí tvoří vysoká věž. Má tři poschodí a stejně jako kostel je stavěná z cihel a kamene. 

Jsou v ní velká polokruhově zakončená okna románských tvarů, v horní části druhého podlaží okénka 

kruhová. Na rozhraní druhého a třetího podlaží i v podstřeší je ozdobný pseudorománský vlys. Střechu 

tvoří vysoký, štíhlý jehlan, který v nárožích doplňují menší věžičky. Na vrcholu střechy i čtyř vížek jsou 

makovice. 
 
 

Židovský hřbitov 
 

Nový židovský hřbitov na Smíchově přiléhá ke hřbitovu Malvazinky a přístup k němu je z Peroutkovy 

ulice (poblíž Urbanovy). 

Byl založen v roce 1903 a používal se až do roku 1990. Na ploše 6205 m² se dochovalo asi 800 

náhrobních kamenů. 

Východní části vévodí novobarokní hrobka Josefa a Rosy Porgesových z Portheimu. U vchodu je 

umístěna pamětní deska zakladatelů hřbitova. 

Z významných literárních osobností je tu pohřben německy píšící básník, překladatel a právník Friedrich 

Adler (1857–1938). Roku 1956 zde byla uložena urna básníka a prozaika Rudolfa Fuchse (1890–1942), 

který zahynul v londýnském exilu za německého bombardování. 

Po roce 1980 byl hřbitov zmenšen o severní část s dětskými hroby a na místě obřadní síně vyrostla v 

letech 1982–1985 novostavba Církve adventistů sedmého dne. Zmenšen byl i na jihu, zde je plotem 

oddělen od zahrádky s domkem, při původní jižní zdi lze vidět ještě několik pomníků. 
 
 

Kolonie Malvazinky 
 

Kolonie Malvazinky je na rozdíl od jiných kolonií trochu tajuplná tím, že o ní nejsou dohledatelné téměř 

žádné materiály nebo zdroje. A ty co existují, si protiřečí, takže její vznik a historie se poněkud ztrácí v 

mlhách. Proto jsem zvolil metodu průzkumu dotazovaním těch nejstarších obyvatel, které jsem uviděl při 

práci na miniaturních zahrádkách, velkých jako dlaň. Jedna paní mě informovala, že se nejedná o 

dělnickou kolonii, jak se mnohdy uvádí, nýbrž o kolonii obecní. 

Jak bylo za první republiky dobrým zvykem, pražská obec se snažila o zajištění bydlení pro různé vrstvy 

obyvatel. Proto na samém úsvitu dvacátých let, kdy v těchto místech ještě nestály žádné luxusní, ani 

řadové vily a našli bychom tu jen lány polí, město Praha vykoupilo pozemky těsně u severní zdi 

osamělého malvazinského hřbitova a v roce 1921 tu byla postavena kolonie několika řad bydlení pro 

sociálně slabší vrstvy. 

Tvůrce kolonie se mi bohužel nepodařilo přesně určit, ale dotazovaná místní obyvatelka mě sdělila, že prý 

to byl „nějaký anglický architekt“. Dotazy ohledně vnitřní dispozice jsem pro změnu položil pánovi 

vyhlížejícímu spokojeně do miniaturní zahrádky, do které se kupodivu vešel ještě jeho trochu menší pes. 

Pán mě informoval, že do přízemí se vejde jen obývací pokoj a příslušenství, někdo prý tam má ještě 

kuchyň. Jinak ložničky jsou prý až v podkroví. Ale kupodivu jsou domky podsklepené, což dnes naopak 

nebývá z důvodu vysokých nákladů zvykem. Takže dohromady, jak říkal místní obyvatel, je to prý jen 

samé schodiště nahoru a dolů. 

Kolonie na Malvazinkách se skládá ze dvou samostatných částí (viz. mapa) – jedna se nachází těsně u 

malvazinského hřbitova mezi ulicemi Xaveriova a Přímá, druhá se nachází asi o sto metrů východněji 

mezi ulicemi Pravoúhlá a Malá Xaveriova. 
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Paví vrch 
 

Paví vrch (281 m n. m.) je vrch v Praze-Smíchově, nad záhybem Radlické ulice. Jižní svah tvoří stráň 

údolí Radlického potoka. Na severní straně se nachází park Santoška. K vrcholu kopce směřuje ulice Nad 

Santoškou, na niž navazuje serpentina ulice Na Pavím vrchu a bezejmenná účelová komunikace. Pro pěší 

je kopec přístupný z více stran. 
Dostal jméno Paví vrch, to podle pávů, kteří se zde procházeli v době, kdy jejich chov byl v Praze velkou módou. 

 

Pod severovýchodním úbočím vede silniční tunel Mrázovka, který má na hřebeni kopce asi 48 metrů 

vysokou věž větrací šachty hloubky 79 metrů, vybudované v letech 2001–2002. U paty šachty se nachází 

podzemní ventilátorovna o ploše 207 m² a trafostanice o ploše 157 m². 

 

Jednou z vrcholových dominant je honosná vila č. p. 1949. Původně patřila uhlobaronu Krulišovi, proto 

je někdy označována jako Krulišova vila. Při pražském povstání v roce 1945 zde dlouho odolávaly 

jednotky SS, ale nakonec se 6. května v poledne vzdaly. Roku 1948 byla vila znárodněna a od té doby ji 

užívá ministerstvo vnitra. Za socialismu spadalo toto pracoviště pod šestou správu Státní bezpečnosti a 

byl zde mimo jiné jeden ze 7 československých řídicích bodů rušiček zahraničního rozhlasového vysílání. 

Koncem 80. let byla vila nákladně zrenovována, na práci byli dováženi vězni. Dnes ji užívá Ministerstvo 

vnitra České republiky (objekt je označen "Radiokomunikační a měřící středisko MVČR"). Za 

minulého režimu byl objekt proslulý jako rušička signálu Svobodné Evropy a Hlasu Ameriky. 

 

Severně od ní, nad záhybem stoupající ulice, se nachází architektonicky významná konstruktivistická 

Říhova vila č. p. 1911. Architektonicky významná konstruktivistická stavba. Tu architekt Josef Karel 

Říha postavil v roce 1928pro potřeby své rodiny. Svého času v ní pobýval politik Jan Kalvoda. 

 

U východního konce hřebene je vyhlídka na údolí Vltavy, Nové Město, Vyšehrad a Pankrác, na západním 

konci hřebene je palouček s vyhlídkou na Radlice a přilehlé stráně. 

 

Místo dobré energie – Paví vrch je podle Pavla Kozáka, odborníka na energetické systémy, nejsilnějším 

dodnes nezastavěným energetickým místem v Praze. Vlastní jeho síla je prý na úrovni dvojnásobku 

průměru, zemská složka pětinásobku a kosmická téměř čtyřnásobku průměrných hodnot. Energetické 

body na Pavím vrchu jsou dva, hlavní leží zhruba uprostřed plošiny a k němu se vztahují výše uvedené 

údaje. Náleží ke svatyním, jejichž vznik koresponduje s uvažovanou dobou aktivace. Je obklopen 

zápornou ochrannou kruhovou zónou a je zde také zóna spirální. Druidi jej používali ke komunikaci 

s duchovním kosmickým prostorem i s Matkou Zemí a tato možnost stále trvá. Druhý bod je, co se týká 

energie, průměrný a nachází se asi 20 m východněji od hlavního. Jeho význam je v uchované energii 

zjevení vysoké bytosti ještě před vznikem božiště. Celý tento malý kultovní okrsek byl opuštěn relativně 

brzy, neboť jeho energie byla i pro druidy při delším pobytu příliš silná.  
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Paví vrch je prý prostoupen chodbami a občas se také stalo, že se zde někdo propadl do podzemních 

prostor. V současné době je zde zcela bezpečno a nehrozí žádná újma na zdraví v podobě nečekané 

„návštěvy“ podzemních prostor. Pod Pavím vrchem totiž byly chodby a sklepy vinařů, ale také hornické 

štoly – hledalo se zde uhlí a zlato.  

 

Ještě jedna zajímavost  - v zatáčce u ulice Na Pláni rostou na úpatí vrchu tři památné duby, které jsou 

zbytkem původního porostu, jejich stáří je odhadováno na cca 180 let. Nejmohutnější z jedinců má obvod 

kmene 440 cm. 

 

 

Park Santoška 
 

Původně vinice u barokní usedlosti vybudované roku 1654 a po roce 1863 novogoticky přestavěné na 

vilu. V roce 1907 smíchovská obec Santošku odkoupila a zpřístupnila veřejnosti, ve vile byla zřízena 

restaurace. V současnosti je zde mateřská školka. V horní části parku je opocené dětské hřiště s domkem 

správce, umývárnou a WC. 

Paví vrch pokrývaly ve středověku vinice, u kterých byla roku 1654 vybudována raně barokní usedlost. 

Tuto dostal kolem r. 1719 darem za právnické služby doktor František Vilém Sonntag, jemuž jí daroval 

kníže Adam František ze Schwarzenbergu. Právě po něm je Santoška nazvaná. Usedlosti se říkalo dříve 

Sontoška, posléze se to změnilo na Santoška.  

Roku 1813 koupila usedlost rodina Doubků. Tato pozemky rozšířila přikoupením sousedních usedlostí 

Klavírka, Březinka a Václavka, které byly původně situovány v severní části dnešního parku. Doubkové 

také zahradu oddělili od okolí ohradní zdí a příkopem, které nechala ve 20. století odstranit smíchovská 

obec.  

Zahrada bývala vyzdobena barokními plastikami, které vytvořil Ignác František Platzer ve 2. polovině 18. 

století. Zůstaly z ní jen fragmenty – pískovcová socha ležící Flory a sousoší puttů  na vstupní bráně do 

parku. V roce 1907 celý objekt zakoupila smíchovská obec, zahradu změnila na městský park a usedlost 

na restauraci. V letech 1933 až 1935 byly provedeny první velké úpravy zahrady. Její severní část zabrala 

stavba církevního sboru a vodojemu a jižní hranici změnila komunikace Nad Santoškou. Její část byla 

přeměněna na dětské hřiště . Později byly zbourány správní budovy, restaurace byla přeměněna na 

učňovský domov a později se zde zřídila mateřská škola. Zahrada je v mírně zvlněném terénu, s 

upravenými cestami, porostlá starými stromy jako platany, jasany, jírovce a jsou zde situovány i lavičky k 

odpočinku pro veřejnost. Ze Santošky vedou schody k silnici Radlická a odtud se dá dostat přes most ke 

smíchovskému nádraží. 
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