
         

Vlastivědné procházky 
 Jižním Městem  

I. Historické památky do roku 1968 
 

Pražské Jižní Město jako zdánlivý betonový monolit nabízí 
nečekanou rozmanitost míst s otiskem historie. Díky 
snadné dostupnosti se nabízí různé varianty trasy, nebo 
rozdělení poznávacích vycházek na více částí. 
 
1) Ulice do pravěku 
Na širším území dnešního Chodovce byly archeology 
vykopány stopy kultur se šňůrovou keramikou (cca 2 800 
let před Kristem), knovízské (cca 1 300 let před Kristem), 
halštatské (cca 800 až 380 let před Kristem). Zdejší 
archeologické nálezy uložené v depozitářích inspirovaly 
pojmenování nové ulice. Knovízská ulice je přístupná od 
zastávky Ledvinova po mostu přes Chodovský potok, nebo 
od Top hotelu Blažimskou ulicí. Z jejího jižního konce je 
vidět vrch Šance nad dnešní Hostivařskou přehradou, 
hradiště z pozdní doby halštatské na tomto kopci ovládalo 
zdejší region. 
 

2) Brána neexistujícího hřbitova 
Nedaleko zastávky autobusu Chodovec u vjezdu do 
komerčního areálu stojí široká brána a část oplocení, které 
jsou pozůstatkem  nerealizovaného projektu zřízení 
nového pražského hřbitova na Chodovci ve 30. letech 20. 
století. Následné historické události a vyšší hladina 
podzemní vody ponechaly záměr jen v podobě plánů. Do 
areálu chystaného, ale nerealizovaného hřbitova byla 
v roce 1945 navážena suť z trosek Staroměstské radnice. 

 
 

3) Chodovec  
Původně hornická osada obce Chodov zřízená k těžbě 
kamence na konci 18. století, která byla také nazývána 
„Bergwerk“, nebo „Chodoves“, se postupně  přeměnila na 
usedlosti drobných zemědělců a dělníků. Okolo nich ve   
30. letech 20. století začaly vyrůstat řadové vilky, které 
navazovaly na vznikající sousední pražskou čtvrť Spořilov 
v Záběhlicích. Zdejší prvorepubliková zástavba 
předznamenala budoucí přeměnu Chodova na příměstskou 
čtvrť a budoucí sídliště. Dnes zde můžeme spatřit 
prvorepublikové vilky i původní hospodářská stavení. 
Nejsevernější cíp Jižního Města leží v úzkém výběžku       
u Chodoveckého náměstí.  
 

4) Samota Pohodnice  
Přestavěnou starodávnou samotu, kde dříve likvidoval 
uhynulá, nemocná a toulavá zvířata pohodný (ras), 
zvanou také „Abdeckerei“, zmiňovanou na mapách z     
19. století, nalezneme kousek od stanice metra Roztyly 
v poněkud nepřehledném okraji Jižního Města nedaleko 
lávky přes dálnici na Spořilov. Stará Pohodnice stávala 
v místě bývalého areálu Intrelov (dnes veřejnosti 
nepřístupný) na půl cesty mezi Dolními a Horními Roztyly, 
u Roztylského potoka, který vytékal z rybníka v místech 
dnešního autobusového nádraží. Pamětníci rovněž 
vzpomínají na zaniklé koupaliště zvané plivátko s velmi 
studenou vodou. 
 

 

5) Roztylský dvůr 
Mezi hotelem Globus a restaurací Koliba nedaleko ulice 
Gregorova stával hospodářský dvůr Horní Roztyly, jehož 
základem byl ovčín z přelomu 16. a 17. století.  Dvůr 
demolovaný na konci 90. let 20. století dal své jméno 
novému osídlení. Šlo o poslední místní stržený historický 
objekt. Zdejší zplanýrované dvořiště v atraktivní lokalitě 
s výhledem by si zasloužilo alespoň připomínku své dávné 
minulosti. 
 

5) 0 kilometr dálnice D1 
Na 0 kilometru uprostřed dálnice stojí kamenný patník 
s vytesaným letopočtem 1967, kdy byla znovuzahájena 
stavba dálnice do Brna (poprvé v roce 1939). Patník je 
nepřístupný, nejlépe je vidět z restauračních komplexů 
Centra Chodov. Více o historii dálnice naleznete na 
http://www.ceskedalnice.cz/historie.htm   
 

6) Socha sv. Izidora 
Na severozápadním konci Starochodovské ulice u aleje 
památných jasanů, naproti zaniklé bráně chodovského 
hospodářského dvora stojí na původním soklu replika 
bývalé barokní sochy sv. Izidora madridského. O historii 
původní sochy není mnoho známo. Poslední zmínka o její 
existenci pochází z roku 1947, kdy měla být restaurována. 
Oprava soklu a replika sochy byla pořízena v roce 2010 
díky iniciativně občanského sdružení Chodov. 
 

7) Akcíz – chodovská „celnice“ 
Nedaleko východního konce ulice K Remízku stojí 
přestavěný objekt Úřadu potravní daně dnes s adresou 
Starochodovská 65. Od roku 1921 byl první státní budovu 
v Chodově.  Jeho zřízením byl Chodov rozdělen tak, že 
Chodovec ležel v pásmu potravní čáry a Chodov s 
Litochleby se nacházely vně tohoto pásma. Službu zde 
konali strážníci Finanční stráže.  Dnes je objekt 
soukromým firemním sídlem. 
 

8) Chodovská tvrz 
V Ledvinově ulici stojí nejznámější památka Jižního Města 
Chodovská tvrz. Pod barokně klasicistní podobou zámečku 
se skrývá původní středověká vodní tvrz kruhového 
půdorysu. Podle archeologických nálezů je její vznik 
kladen na přelom 13. a 14. století, první zmínka o obci 
Chodov pochází z roku 1185. Dávnou historii tvrze 
připomíná zachovalý gotický portál na jižní straně. Historie 
Chodovské tvrze byla popsána v různých publikacích. 
Podle nich tvrz několikrát v dějinách prošla obdobími 



         

chátrání i znovuobnovení. V současné době slouží po 
rozsáhlé rekonstrukci od roku 1988 jako kulturní zařízení 
a je zde také možnost posezení ve stylové restauraci. 
Okolo dnešní ulice Ledvinova u tvrze stávalo také původní 
historické jádro Chodova složené z několika selských 
statků. Dnes se v okolí nalézají bytové domy a nový park.  
Více na www.chodovskavrz.cz  

 

9) Stará chodovská škola 
Na Starochodovské ulici č.16/74, stojí hotel Grand Mary. 
Před přestavbou zde bývala tzv. stará chodovská škola 
postavená v roce 1874, sloužící jak o škola do roku 1905. 
Ještě předtím se vyučovalo od roku 1869 ve stavení 
statkáře Kubeše.  
 

 

10) Hostinec Na Rychtě 
Stojí vedle „staré školy“ v čísle 5/72. Jde o původně 
panský hostinec, kde se v dávných dobách čepovalo pivo 
ze zaniklého chodovského pivovaru. Své dnešní jméno 
hostinec získal podle sídla chodovské baráčnické rychty, 
jejíž členové se zde scházeli od roku 1931. Uvnitř jsou 
k vidění zajímavé historizující obrazy naivního lidového 
malířství. 
Více o restauraci http://www.narychte.eu 
 

11) Chodovský obchodní dům  
Vedle restaurace nalezneme na Starochodvské ulici         
č. 41/68 bývalý chodovský obchodní dům.  Je upomínkou 
na bouřlivý rozvoj Chodova ve 30. letech minulého století, 
kdy zde fungovalo množství firem a živností. Nároží tohoto 
funkcionalistického objektu rovněž připomíná na zaniklou 
křižovatku s dnešní ulicí Květnového vítězství, která 
zanikla po výstavbě ulice Türkova. Objekt byl postaven 
velmi moderní technologií, která umožnila využít 
zamokřenou stavební parcelu nad Chodovským potokem, 
který podtéká základy objektu. V současnosti je objekt 
spojený s vedlejším číslem popisným 52/70 a slouží jako 
firemní sídlo. 
 

12) Kostel sv. Františka 
Prostá sakrální stavba se štíhlou věží stojící v ulici Na 
Sádce, byla postavena v letech 1937-38 stavitelem 
Vojtěchem Pospíšilem adaptací bývalé porážky. Vysvěcení 
proběhlo 4. září 1938 kardinálem Karlem Kašparem. 
Kostel včetně vnitřního mobiliáře doznal několika úprav. 
Vitrážová okna jsou opatřena dárcovskými tabulkami se 
jmény místních rodin. Ve věži jsou ve zvonovém patře 
zavěšeny dva zvony Anna a František (111 kg a 27 kg), 
které 6. července 1948 posvětil pražský arcibiskup Josef 
Beran. Současné vybavení pochází z roku 1958, kdy byla 
pořízena nástěnná freska sv. Františka od ak. malíře Karla 
Solaříka a mobiliář vytvořený chodovským spoluobčanem 
sakrálním umělcem Jiřím Konvičkou. Vnější podoba 
kostela pochází z dostavby v počátku 90. let minulého 
století. Kříž před kostelem dovezl v roce 2000 z Budyně 
nad Ohří tehdejší administrátor chodovské farnosti         
P. Václav Chroust, který ho nechal zrekonstruovat a 
usadit. Kostel stále slouží věřícím a při jeho návštěvě je 
nutno dbát na duchovní podstatu svatostánku. 
Více informací: http://chodovska.farnost.cz 

 
 

13) Hostinec 28 - U Papežů 
Nedaleko kostela na Starochodovské č. 28/64 najdeme 
hostinec, nazývaný dříve také „ U Černých, U Melicharů, 
Na Sále“ Zájezdní hostinec zde byl postaven u nové 
okresní silnice  v poslední třetině 19. století. Velký sál 
v patře sloužil po založení místního Sokola v roce 1908 
jako první Sokolovna. Kromě cvičení byl sál využíván 
k tanečním zábavám, později byl přestavěn na kino 
Chodov. Dnes celý objekt opět slouží pohostinství. 
Prostory hostince, vinárny i sálu jsou vyzdobeny 
historizujícími kresbami a fotografiemi. 
Více na http://www.28.cz  
 

14) Hospodářské stavení 
Objekt č. 63/34 v ulici 7. května je jednou z mála 
připomínek na podobu zdejších zemědělských stavení 
s uliční orientací průčelí, původním vnitřním uspořádáním, 
klenbami, vstupem na půdu a trojdílnými okny. Vše je (v 
roce 2010) typologicky shodné se zaniklými místními 
zemědělskými staveními z přelomu 19. a 20. století. 
Objekt je veřejnosti nepřístupný. 
 

15) Historická pumpa 
Na kraji ořechové aleje na křižovatce ulic U Kolonie           
a Švabinského stojí v roce 2006 zrekonstruovaná 
historická pumpa staropražského typu. Je připomínku 
prvorepublikové dělnické kolonie tzv. Pražských domků, 
pro kterou spolu se zaniklou sestrou dodávala vodu. 
Vodovod a kanalizace zde byly zavedeny až v 70. letech 
minulého století. Studna je dnes z hygienických uzavřena 
a neslouží k čerpání vody. Podobné pumpy nalezneme 
také třeba na Starém Městě, na Petříně a Vyšehradě. 
 

16) Pamětní deska ve Švabinského ulici 
Na zeď rodinného domu č. 286/45 (928) byla v roce 2009 
nákladem občanského sdružení Chodov pořízena nová 
pamětní deska obětem povstání ze 7. května 1945, kdy 
zde byli členy jednotek SS brutálně zabiti Miroslav Skála 
(*1923), Štěpánka Svatošová (*1899) a teprve 
dvanáctiletý Václav Svatoš (*1933).  Po bitvě instalovaná 
a později ztracená pamětní deska byla obnovena na 
popud místních obyvatel, spolužáků Václava Svatoše,  
pamětníků této tragédie. Bitva o Chodov 7. 5. 1945 si 
vyžádala mnoho obětí z řad obránců i civilních obyvatel. 
 

17) Sokolovna 
V čele křižovatky Starochodovské a Bartůňkovy stojí 
chodovská Sokolovna. Jde o funkcionalistickou stavbu od 



         

místního stavitele Josefa Černého z roku 1938. Střešní 
atiku zdobí socha sokola s rozepjatými křídly. Stavba je 
dalším dokladem předválečného rozmachu obce Chodov. 
Sokolovna s několika přestávkami slouží tělovýchově 
dodnes. V roce 2008 oslavili chodovští Sokolové sté výročí 
založení místní jednoty. 

 
 

 
18) Pruský kříž 
Naproti Sokolovně stojí v parčíku u ulice Bartůňkova  
železný kříž na žulovém podstavci s letopočtem 1868, 
který na původním rozcestí pěti cest v polích nechali 
postavit obyvatelé Chodova a Litochleb z válečných 
náhrad roku 1866. Posvěcen byl 3. května 1868 od 
hostivařského faráře P. Antonína Hory a kaplana              
P. Antonína Hermana za účasti čtyř tisíc věřících. Památka 
šťastně  přežila výstavbu sídliště. Díky občanskému 
sdružení Chodov byl kříž v roce 2008 opraven a znovu 
požehnán. V roce 2009 zde byly vysazeny tři lípy 
připomínající historické cesty do Kateřinek, Šeberova       
a Kunratic. Do výstavby sídliště stával nedaleko tohoto 
kříže ještě tzv. Kámen republiky s lípou zřízený 
chodovskou baráčnickou obcí. Více o památce: 

http://www.kcmt.cz/fchodoviny/05_08.pdf 
 

19) Pomníky na Litochlebském náměstí 
Nedaleko stanice autobusů Litchlebské náměstí se 
rozkládá pietní háj s pomníky. Nachází se v místě bývalé 
kruhové návsi obce Litochleby. Zdejší velké selské 
usedlosti byly kompletně zdemolovány při výstavbě 
Jižního Města. Zachován zůstal pouze žulový obelisk se 
znakem Československé republiky a opravenou nápisovou 
deskou. Tento památník byl odhalen dne 4. 9. 1921. Již 

v roce 1919 zde byly vysazeny 21. dubna první čtyři lípy 
(Masarykova, Wilsonova, Denisova a Legií). Později na 
bývalém Švehlově náměstí byly vysazeny další lípy dnešní 
památné aleje. V časech výstavby sídliště pomník zarostl 
křovinami a byl opraven péčí učitelů a žáků chodovské 
školy. V pietním háji se dnes dále nachází pamětní deska 
obětem II. světové války, která byla umístěna na původní 
baráčnický Kámen republiky od Sokolovny a další pamětní 
kámen obětem z řad obránců Chodova ze 7. 5. 1945. 
Podobných pomníčků se nacházelo v Chodově do doby 
vyasfaltování ulic více. Pietní háj dostal svojí současnou 
podobu při úpravách v počátku 90. let 20. století jako 
Symbolický hřbitov obětí 1914-1945.  
 

 
20) Chodovská škola 
Od pietního háje je severním směrem vidět důstojnou 
budovu chodovské školy, která stojí na ulici Květnového 
vítězství č. 57/17. Tato dodnes sloužící škola byla 
postavena v roce 1905, jako jednopatrová novorenesanční 
budova. Podobnou nalezneme v nedalekém Šeberově. 
Proměna Chodova ze zemědělské obce na životem kypící 
pražské předměstí si žádala v každé generaci přístavby 
nových prostor (druhé patro, boční křídla), které postupně 
setřely původní ráz. Na půdě však stále odbíjí čas 
historický hodinový stroj z roku 1905, na chodbách 
nalezneme historické busty T. G. Masaryka, Mistra Jana 
Husa i Jana Ámose Komenského a novodobou bustu Maxe 
Švabinského. Ve vstupním vestibulu jsou rovněž pamětní 
desky se jmény místních obětí světových válek i pamětní 
desky k pořízení bust.  
Více o škole: www.zskv.cz  
 

 
21) Chodovská radnice 
Naproti škole se v objektu č. 620/16 nelézá bývalá 
chodovská radnice. Objekt místní samosprávy byl 
s rostoucími nároky na odpovídající zajištění servisu pro 
rostoucí počet obyvatel Chodova postaven v roce 1938. 
Jednoduchá funkcionalistická stavba byla ve své době 
prvním zdejším domem s plochou střechou. Později byla 
radnice rozšiřována do dnešní podoby. Dům byl využíván 
také jako penzion a restaurace. 
 

22) Havlíčkova vila zvaná Barvírna 
Na konci ulice Šalounova v č. 137/5 stojí prvorepublikový 
dům zvaný též „Barvírna“, který tehdy sloužil jako malý 
průmyslový podnik rodiny Havlíčků. K této samotě také 
patřila dodnes zachovalá rozlehlá zahrada, která svým 
umístěním na plochém hřebeni na kopci zvaném Háj 
nabízela jedinečné výhledy na Prahu i do kraje. Zdejší 
romantické prostředí učarovalo známému malíři Maxu 
Švabinskému, který sem od války až do své smrti zajížděl 
na letní byt. Pro svoje umění a moudrost se stal 
v Chodově populárním a byl často navštěvován. Vytvořil 
zde také mnoho svých děl, z nichž mezi nejznámější patří 
grafický cyklus Chodovská zahrada (1948), Altán 
v zahradě, nebo obrazy s námětem žní a Chodovská 
Madona. Vila je soukromým objektem a je veřejnosti 
nepřístupná. 
 

23) Chodovský hřbitov 
Vchod na hřbitov nalezneme v ulici Lečkova. Rostoucí 
počet obyvatel Chodova a Litochleb ve druhé třetině 20. 
století si vyžádal i zřízení vlastního hřbitova. Obec pořídila 



         

pozemek v pěkném místě na vrcholu hřebene u kopce Háj 
vedle cesty do Kateřinek, které navozovalo blízkost 
k nebi. Hospodářská krize a následná válka však jeho 
stavbu zpomalily. Hřbitov byl budován v době II. světové 
války a prvními pohřbenými se staly oběti Chodovského 
povstání v květnu 1945 a vojáci Rudé armády, kteří 
zemřeli na konci války v polní nemocnici v Krči. Jejich 
pomníky nalezneme v jižní části hřbitova. V červnu 1957 
zde byl postaven pylon z kvádrů s pamětním nápisem      
a  pískovcovým sousoším vojáka a děvčátka od Jana 
Hány. Hřbitov nezanikl na přání původních obyvatel ani při 
výstavbě sídliště. Vstup na hřbitov upravuje návštěvní 
řád. 
 

24) Komunitní centrum Matky Terezy 
Novodobý sakrální a společenský objekt na východním 
konci Centrálního parku ve svých třech nových zvonech 
Jan Křtitel, sv. Václav a Matka Tereza uchovává i 
zvonovinu z historického zvonu ze zaniklé západočeské 
zvoničky darovaného farnosti panem Oldřichem Hakenem. 
Hlasy zdejších zvonů jsou ovlivněné i tímto historickým 
zvonem. Užitečné spojení zaniklého s novým je tím 
pravým obrazem současného Jižního Města. 
http://www.kcmt.cz/ 
 

25) Hájecký dvůr 
Na východním konci ulice Květnového vítězství v č. 2/83 
naproti vyústění ulice Kazimírova se v Hájích rozkládá 
starobylý hospodářský dvůr, který vyrostl u rybníčku na 
Hájeckém potoce.  Je poprvé připomínám k roku 1670 a 
stal se základem pozdější zemědělské osady. Hájecký 
dvůr byl na přelomu 19. a 20. století přestavěn v tzv. 
tyrolském slohu. Dvůr přečkal i výstavbu sídliště, ale při 
své poslední rekonstrukci přišel o mnoho zdobných prvků 
a původní bránu. Objekt v současnosti slouží 
podnikatelským účelům a není veřejnosti běžně přístupný. 
 

26) Pomník obětem II. světové války v Hájích                                                                                                          
Vně východní strany Hájeckého dvora v malém 
trojúhelníkovém parčíku se tyčí pomník obětem II.světové 
války z Hájů. Jde o vysoký hranol ze žulových kvádrů s 
nápisovou deskou se jmény místních obětí zřízený v roce 
1949. Podle některých podání se při výstavbě sídliště 
přemisťoval. 
 

27) Kaple sv. Jana Nepomuckého v Hájích 
Skromná stavba na rohu ulic Starobylá a U Rybářství. 
Kaplička stojí na místě původní strmé hájecké uliční návsi, 

která směřovala nahoru do polí na horizontu. Byla 
postavena po roce 1841 zřejmě v souvislosti s rozvojem 
hostivařské osady Háje. Jednoprostorovou kapli zdobí 
litinová kolorovaná socha světce. Dne 23. dubna v roce 
1922 byly u kaple vysazeny dvě lípy na památku vzniku 
republiky a osamostatnění Hájů. Traduje se, že již v roce 
1955 a před tím byla kaplička opravována. V polovině 80. 
let 20. století ji zachránil Klub za starou Prahu, který 
pořídil také současný zvon. Jde o importovanou 
historickou památku z Moravy. Na přelomu 20. a 21. 
století se o rekonstrukci zasadili místní obyvatelé společně 
s Úřadem městské části Praha 11. Kaple je ozdobou zdejší 
části Jižního Města a je stále ve vzorné péči obyvatel 
Hájů. Pouť se zde koná první neděli po 16. květnu. 
Více o památce: 

http://www.kcmt.cz/fchodoviny/05_08.pdf 
 

28) Milíčovský dvůr 
Najdeme na dotyku ulic Exnárova a K Milíčovu u odbočky 
k Milíčovskému lesu. Zdejší dvůr je pozůstatkem 
stejnojmenné obce, která zanikla v první třetině 18. 
století. Dvůr místně náležel k hostivařské osadě Háje, ale 
hospodářsky byl však spravován průhonickým 
velkostatkem. Ve dvoře stojící tzv. panský dům je někdy 
nazývaný zámeček. Do výstavby sídliště dvůr sloužil 
zemědělským účelům, dnes v něm sídlí několik organizací. 
Původní zemědělský účel částečně vrátilo objektu ustájení 
koní městské policie a ekologického stáda ovcí a koz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další informace o památkách Jižního Města přináší také: 
publikace vydané MČ Praha 11: Chodovská tvrz (1996), 
Kniha o Praze 11 (1998), Praha 11 na Prahu 21. století 
(2007) a webové stránky: 
http://www.praha11.cz/cs/jizni-mesto-v-kostce/z-
minulosti-prahy-11/ 
www.muzeumjm.cz  

Popisy fotografií, číslování podle kapitol: 
2) Plán uvažovaného městského hřbitova na Chodovci 
z 30. let 20. století 
4) Výřez mapy okolí Chodova z 30. let 20. století se 
samotou  Pohodnicí („Poh.“) 
8) Chodovská tvrz, kresba z 19. století 
9) Stará chodovská škola z roku 1889 s částí 
původního objektu restaurace Na Rychtě (vpravo) 
17) Chodovská sokolovna v roce 1938 
19) Prvorepubliková podoba pietního místa na 
dnešním Litochlebském náměstí  
20) Historická podoba „nové“ školy v Chodově z roku 
1905 
 

 

Připravujeme: Památné stromy JM, Kašny a fontány JM.  

Rádi zveřejníme i další náměty na rozšíření edice Vlastivědné 

procházky Jižním Městem. 

V roce 2010 vydal Kulturně osvětový spolek ve spolupráci 
s občanským sdružením Chodov a TJ Condor Praha. Autoři textů 

Martin Flosman a Michal Streubel.  
© 2010 Kulturní osvětový spolek 

 
 
 
 
 

 


