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Připojení k Velké Praze

31. 12. 1920, plán Velké Prahy

3. 1. 1922

Sto let je jednomu dlouhá doba. Pro strom, třeba takový dub, je
to jen začátek života. A z pohledu vesmíru pouhý okamžik. Pro
lidi a město, které obývají, je to doba významná. Dokonce tak

významná, že stojí za to se za ní ohlédnout. Za 100 let se ze Smíchova,
původně periferní industriální části Velké Prahy, stala památkově chrá-
něná součást vnitřní metropole. Místo fabrik vznikly obytné čtvrti, di-
vadla, parky a obchodní domy. Přestali jsme jezdit v kočárech a auto
se stalo samozřejmostí. Dokonce se nám na chodnících povalují sdí-
lené koloběžky.

Je to velká čest a šťastná shoda okolností, že právě v době stého vý-
ročí přijetí Smíchova do Velké Prahy mohu hovořit, tedy psát za naši
městskou část. Historicky, i podle pověstí, si toto místo k životu vybrali
již naši dávní předci. Šemík zde přebrodil Vltavu, když zachraňoval Ho-
rymíra. Schwarzenbergovi zde pěstovali zeleninu. Einstein odsud jezdil
do práce na patentový úřad a po cestě potkával rozjímající Toyen. Pra-
dědeček Václava Havla zde mlel obilí a Ringhoffer stavěl vagony. 

Proto je pro nás důležité připomínat si historii a citlivě přistupovat
k budoucnosti. Aby nám nebylo v budoucnu spíláno, ale vzpomínáno
na nás podobně, jako my vzpomínáme na ty, kdo Smíchov a Pětku vy-
budovali. 

David Dušek, radní Prahy 5, květen 2022
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Ve 20. letech do Prahy a dalších evropských měst prchá množství
Rusů a Ukrajinců pronásledovaných v důsledku ruské Říjnové revo-
luce. Československo 5. ledna 1923 zastihla zpráva o atentátu na mi-
nistra financí Aloise Rašína, který 18. února na následky zranění
umírá. V září 1923 se konají první volby do zastupitelstva Velké Prahy,
z nichž vítězně vyšli zástupci Čs. strany národně socialistické,
Čs. strany socialistické a komunisté. Ve stejném roce zahajuje ve Kbe-
lích pravidelné vysílání Radiožurnál Praha. Dvacátá léta byla také ve
znamení stávek, za snížení cen demonstrovalo 10. února 1925 v centru

Prahy 30 tisíc lidí. Policie do nich střílela a šest osob bylo zraněno.
Ve stejný měsíc se ulicemi Prahy začínají prohánět první čtyři auto-
busy. Červencové připomínky upálení Jana Husa, které se konaly po
celé republice, způsobily diplomatickou roztržku s Vatikánem. Ne-
úspěšný fašistický převrat, který na den výročí vzniku republiky zor-
ganizovala Národní obec fašistická, jen umocnil napětí panující ve
společnosti. Devatenáctého dubna 1927 mají Pražané poprvé možnost
spatřit představení slavného Osvobozeného divadla. V červnu pak do-
chází ke schválení fúze závodů Českomoravská–Kolben s karlínskou

Akciovou společností (Breitfield–Daněk a spol.) a vzniklý koncern
ČKD se zařadil mezi nejvýznamnější podniky v zemi. S rokem 1928
začínají bratři Havlové s výstavbou Barrandova. Tábor lidu na Staro-
městském náměstí upozornil v dubnu 1928 na nespokojenost občanů
s úpravami zákona o sociálním pojištění. K obrovské tragédii došlo
9. října 1928, když se zřítilo torzo nedostavěného hotelu Centrum Na
Poříčí. Pohřbu šedesátky zemřelých dělníků se zúčastnilo na sto tisíc
občanů. KSČ se po svém pátém sjezdu v únoru 1929 začíná více orien -
tovat na Komunistickou internacionálu, vedenou Sověty…

Jednání o připojení Smíchova k Praze se vlekla již od 80. let 19. století
a příčinou počátečních nezdarů byly zřejmě hospodářské zájmy –
 činžovní a domovní daň v Praze a v předměstích se lišila. Tzv. Velká
Praha o rozloze 17 164 ha, jejíž součástí se stalo i tehdejší město
Smíchov, byla vyhlášena zákonem č. 144/1920 Sb. (s účinností od
1. ledna 1922). V souvislosti s ním byla také upravena hranice poli-

tického okresu Smíchov (zanikl k 1. červnu 1927, sloučením okresů
Smíchov a Karlín vznikl nový okres Praha-venkov). Roku 1923 bylo
rozšířené území města Prahy rozděleno na 19 obvodů. Smíchov spa-
dal do Prahy XVI. Počet obyvatel stále narůstal: od 56 249 v roce
1921 až na 61 854 v roce 1930. Umístění úřadů s celopražskou nebo
celostátní působností stimulovalo rozvoj čtvrti. Vznikla zde řada ve-

řejných budov (Ministerstvo veřejných prací, budova pro provizorní
umístění Ministerstva veřejného zdravotnictví, v bývalém klášteře
Nejsvětějšího Srdce Páně mělo sídlo Ministerstvo pošt a telegrafů.
Začaly vyrůstat školy, pojišťovny, komplex budov Ženských domovů
či sanatoria). Bohatý byl v meziválečném období kulturní a spole-
čenský život Smíchova.

Československo a Praha v letech 1922–1929: 

… a zatím na Smíchově:

24. 9. 1923 Arbesovo náměstí, 20. léta1929, vysvěcení kostela z Podkarpatí

Radnice, 20. léta

10. 4. 1929, slavnostně otevřeny Barrandovské terasy

5. 10. 1929

Barrandovské terasy sloužily Pražanům k odpočinku, ale i sportovním kláním, jako byly například Středoškolské hry (na snímku vlevo)

25. 9. 1929Barrandovský plavecký bazén

17. 1. 1927

5. 4. 1923
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Již 30. ledna 1933 se v Lucerně konal protest proti dosazení Hitlera do
funkce říšského kancléře. TGM se počtvrté stává prezidentem republiky,
avšak 14. prosince 1935 z funkce odstupuje a na jeho místo je zvolen
Edvard Beneš. Dne 14. září 1937 TGM umírá. První květen 1938 se promě-
nil v obří manifestaci proti fašismu, na Václavském náměstí demonstrovalo
120 000 lidí. Následně je vydán manifest Věrni zůstaneme, vyzývající k ob-
raně republiky, podepsal jej téměř milion obyvatel. Třicátého září česko-

slovenská vláda přijímá Mnichovskou dohodu, 5. října abdikuje Edvard
Beneš a role prezidenta se ujímá Emil Hácha. Nacistické Německo zabírá
15. března 1939 zbytek území republiky a vzniká Protektorát Čechy a Mo-
rava, do Prahy dorazil i Adolf Hitler. Ve spolupráci s domácím odbojem je
27. května 1942 v Libni úspěšně vykonán atentát na zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydricha. Následné represe, včetně vyhlazení obcí
Lidice a Ležáky, si vyžádaly mnoho životů. Ani Praha se během války ne-

vyhnula bombardování, k útokům došlo hned několikrát, přičemž za nej-
tragičtější je považován nálet 14. února 1945. Pátého května vypuklo Praž-
ské povstání, v hlavním městě vyrostlo na 1 600 barikád. Při bojích shořela
8. května část Staroměstské radnice. Ještě téhož dne odpoledne se ně-
mecké vedení dohodlo s Českou národní radou na kapitulaci, 9. května do
Prahy vstoupila Rudá armáda. Druhá světová válka si jen v Českosloven-
sku vyžádala dle odhadů 365 tisíc životů.

Pokračovalo budování nábřeží a v letech 1931–1933 byl postupně otevřen
Jiráskův most, spojující Smíchov s pravobřežní Prahou. Za oběť mu padly
zbytky zahradních staveb Buquoyské zahrady. Československá církev
(husitská) byla sice založena již v lednu 1920 v Národním domě na Smí-

chově, ale vlastní dům se jí podařilo postavit až v roce 1934 v ulici Na
Santošce. Významnou sakrální stavbou období první republiky je v roce
1931 funkcionalistická přestavba smíchovské synagogy v Plzeňské ulici.
Autorem plánů byl Leopold Ehrmann, autor náhrobku Franze Kafky,

který vypracoval pro smíchovskou židovskou obec i plány přestavby ob-
řadní síně židovského hřbitova na Malvazinkách. Ani Smíchov neunikl
bombardování na konci války. Poškozen byl Palackého most a oblast
Malvazinek; továrny i smíchovské nádraží poškození unikly.

Československo a Praha v letech 1930–1945:

… a zatím na Smíchově a v okolí:

Ve filmu Extase (1933) 
si zahrály i Barrandovské
terasy. Podívejte se 
na ukázku.

14. 2. 1945, následky náletu

26. 2. 1939

23. 1. 1933
Květen 1945, barikáda v Třebízského ulici

Odhalení pamětní desky 
Ludvíku Očenáškovi

23. 11. 1931, začátek výstavby ateliéru společnosti AB na Barrandově

25. 12. 1932

Extase & střízlivost

20. 3. 1934 12. 9. 1938

29. 9. 193620. 3. 1934
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Poválečná léta vrcholí únorovou vládní krizí v roce 1948, jíž využila Ko-
munistická strana Československa (dále jen KSČ) k převzetí moci. Po-
čátkem června abdikoval prezident Edvard Beneš a na jeho místo usedá
Klement Gottwald. Padesátá léta jsou ve znamení drastického upevňo-
vání komunistické moci. Od 31. května do 8. června 1950 v Praze probíhal
vykonstruovaný soudní proces s národněsocialistickou političkou Mila-
dou Horákovou (v době zatčení žila na Smíchově v Zapově ulici 2, kde
má pamětní desku) a dalšími dvanácti lidmi. Čtyři z nich, včetně Horá-
kové, byli popraveni. Oběťmi vykonstruovaných procesů se v dalších le-
tech stali také představitelé církve i nepohodlní členové KSČ. Rok 1953
je rokem zahájení televizního vysílání v objektu Měšťanské besedy ve Vla-

dislavově ulici. V březnu 1953 umírá Gottwald a jeho post přebírá Antonín
Zápotocký. Naprostou většinu obyvatel zasáhla 1. června 1956 měnová
reforma. V roce 1960 se Praha stává samostatným krajem a postupně do-
chází k dalšímu rozšiřování. V souvislosti s pádem kultu J. V. Stalina na-
stává rozkol i v samotné KSČ. Stalinův pomník, který na Letné vyrostl
v roce 1955, byl nicméně stržen až v roce 1962. Novým prezidentem se
roku 1957 stává Antonín Novotný. Roku 1958 zahajují provoz Divadlo Ro-
koko a Na Zábradlí, o rok později Semafor. Dochází k masivní výstavbě
panelových sídlišť, mezi prvními v roce 1957 vzniká Sídliště Antala Staška
v Krči. V květnu 1963 zahájila činnost Galerie hl. města Prahy, během
první poloviny 60. let vyrostly na Strahově studentské koleje a roku 1964

začala více než dvacetiletá výstavba Severního Města. Ve Vysočanech vy-
růstala od roku 1966 estakáda a ve stejné době začala sloužit budova Fe-
derálního shromáždění poblíž Václavského náměstí. Roku 1967 vznikl
sportovní areál SK Slavia ve Vršovicích. Zvolením Alexandera Dubčeka
do čela KSČ na začátku roku 1968 do pozice generálního tajemníka
ÚV KSČ začíná takzvané pražské jaro – uvolnění poměrů v Českosloven-
sku a naděje na reformy. Od března je novým prezidentem Ludvík Svo-
boda. Nastává rozkvět české kultury, Národním shromážděním prošel
zákon o zrušení cenzury. V červnu 1968 zahájilo provoz mezinárodní le-
tiště v Ruzyni. Reformní proces zastavil v noci z 20. na 21. srpna 1968
vstup vojsk států Varšavské smlouvy na československé území. 

Československo a Praha po válce a v letech 1946–1968:

Symbolem poválečného Smíchova se měl stát tank č. 23, památník
sovětských tankistů připomínající osvobození Československa v roce
1945. Památník byl slavnostně odhalen v červenci 1945 na tehdejším
Štefánikově náměstí (od roku 1951 náměstí Sovětských tankistů, dnes
náměstí Kinských). Od 60. let do roku 1991 byl tank dokonce veden
jako kulturní památka.

Do života smíchovských obyvatel zasáhlo v poválečných letech
hned několik správních reforem. Vládní nařízení z roku 1947 za-
chovalo rozsah obvodu Prahy XVI, určilo jej však rovněž obvodem
pro státní správu a název se rozšířil na Praha XVI – Smíchov.
Neměl však dlouhého trvání, 1. dubna 1949 byla Praha rozčleněna
novou správní reformou na 16 městských obvodů, číslovaných

arabskými číslicemi. Část Smíchova, Radlice a Hlubočepy utvořily
obvod Praha 16, zbylá část Smíchova byla začleněna do obvodu
Praha 4. 

V roce 1950 měl Smíchov téměř 62 000 obyvatel. Teprve
11. dubna 1960 zákon vymezil 10 obvodů, přičemž Smíchov, Rad-
lice, Hlubočepy a Malá Chuchle připadly do obvodu Praha 5.

… a zatím na Smíchově a v okolí:

Řidič splnil plán
a závazek

Před osmi lety začínala u ČSAD nová soutěž za jízdu bez
nehody. Mezi prvními, kteří podepsali závazek ujet bez
nehody z vlastní viny 100.000 km, byl také zaměstnance
smíchovského závodu ČSAD J. Vodička. Plynuly měsíce
a s každým přibylo na kontu 5 000 ujetých kilometrů.

Když v pátek ráno přijel ozdobený autobus Praha –
Písek na smíchovské autobusové nádraží, očekávaly jej
již desítky zaměstnanců, zástupci ministerstva dopravy,
Svazu zaměstnanců v dopravě a OV KSČ. Srdečná slav-
nost měla svůj dobrý důvod: Jaroslav Vodička, jako
první řidič autobusu u nás, toho dne splnil svůj závazek,
že ujede bez nehody a závad, bez dopravních přestupků
– půl milionu kilometrů. Na trati Praha – Písek splnil
tento veliký úkol za 8 let a dva měsíce. (h)

26.10. 1957

22. 8. 1968, okupační tanky Varšavské smlouvy u Petřína

10. 3. 1968

Květen 1945, zajatí němečtí vojáci a obyvatelé odstraňují
barikády na Andělu

14. 11. 1950, prosovětská manifestace na Arbesově náměstí

9. 8. 1945

28. 6. 1945

1950

Nár. podnik Tatra, závod Smíchov: 
1500 pro – 6 proti!

Také osazenstvo smíchovského závodu nár. podniku
Tatra odhlasovalo 1500 hlasy proti 6 na své celozávodní
schůzi resoluci, v niž žádají uzákonění ústavy do voleb,
odmítají licitační politiku s úpravou platů státních a ve-
řejných zaměstnanců, trvají na tom, aby byl znárodněny
závody nad 50 zaměstnanců, zejména pak vývozci, do-
vozci, výrobci léčiv a lihovin.

19. 2. 1948

20. 9. 1963

4. 5. 1956

SMÍCHOVSKÁ STOVKA
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Na protest proti srpnové okupaci se v lednu 1969 na Václavském ná-
městí upálil student Jan Palach. Ve velkou demonstraci se změnily
také oslavy vítězství československých hokejistů nad Rusy na MS
ve Švédsku. S jmenováním Gustáva Husáka do funkce generálního
tajemníka KSČ začínají v roce 1970 v řadách strany masivní čistky
(takzvaná normalizace stavu ve společnosti). O pět let později se
Husák stává prezidentem. Československá televize se stěhuje na
Kavčí hory a v roce 1973 zahajuje vysílání v barvě. Vyrůstají nová pa-
nelová sídliště, včetně Jižního Města. V roce 1971 je historické jádro
Prahy prohlášeno městskou památkovou rezervací. V říjnu 1972
z ulic metropole mizí trolejbusy, v květnu následujícího roku vyjíždí

na trase C první souprava metra (trasa A zahájila provoz v srpnu
1978, trasa B pak v roce 1985). Sloužit začínají také Nuselský most,
severojižní magistrála, Leninova třída (Evropská) či stadion Dukly
na Julisce. V letech 1975–1976 vítají své první zákazníky obchodní
domy Kotva, Máj a Družba. V roce 1978 byla zahájena výstavba Bar-
randovského mostu. V únoru 1981 byly dokončeny práce na Paláci
kultury, během poloviny 80. let začíná ražba Letenského tunelu
a řada dalších stavebních akcí. Mnohým však není politická situace
lhostejná: na Nový rok 1977 bylo zveřejněno prohlášení Charty 77,
vyzývající k dodržování demokratických principů. V říjnu 1988 po-
dala vláda Lubomíra Štrougala demisi a nahradil ji kabinet v čele

s Ladislavem Adamcem. Ve společnosti však sílí protesty. Nevole
proti totalitě vrcholí 17. listopadu 1989 demonstrací, na dav tvořený
z velké části studenty zaútočila na Národní třídě policie. Touhu
 občanů po demokracii již ale nebylo možné zastavit ani obušky.
 Generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš abdikoval 24. listopadu,
 Letenskou pláň zaplnili demonstranti volající po svobodných vol-
bách. Představitelé nově vzniklého Občanského fóra se 26. listopadu
dohodli se členy vlády na rozšíření kabinetu o zástupce opozice. De-
sátého prosince zasedá nová vláda pod vedením Mariána Čalfy, pre-
zident Husák oznamuje rezignaci. Dne 29. prosince se hlavou státu
stává dramatik a vůdčí postava disentu Václav Havel.

Československo a Praha v letech 1969–1989:

Od konce 60. let se začala vnitřní Praha vylidňovat ve prospěch no-
vých sídlišť. Pro Barrandov, Řepy a Jihozápadní Město se Smíchov
stal novou spádovou oblastí. Most Antonína Zápotockého (Barran-
dovský), otevřený v roce 1988, umožnil rychlé spojení na další sídliště.
Zásadní byla také výstavba metra, Strahovského tunelu a odvedení
aut z křižovatky u Anděla, která se stává nejdůležitějším smíchov-
ským průsečíkem tramvajové dopravy. Především výstavba metra si

pak vyžádala rozsáhlé demolice několika domovních bloků, díky
čemuž se zcela proměnil vzhled tohoto srdce Smíchova. 

A jaké byly v Praze 5 revoluční dny v listopadu 1989? Nejznámějším
počinem bylo dění v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého (Švan-
dovo). Již 18. listopadu se v něm konalo shromáždění studentů a di-
vadelníků. Byla zde čtena očitá svědectví účastníků brutality na
Národní třídě a hovořilo se o dalším postupu. 

Právě na Smíchově zazněl výrok Jiřího Kodeta: „40 let hrajeme jako
blbci, každý večer, a dostali jsme se tam, kam jsme se dostali! Jestli
chceme udělat něco víc než dosud, pak nám zbývá jenom nehrát.“
Tomáš Töpfer zde vyzval ostatní divadla, aby se připojila k týdenní
stávce, s tím, že v tyto dny budou herci číst stanoviska a poskytnou
prostory divadel k veřejné diskusi.

… a zatím na Smíchově a v okolí:

PRAŽSKÉMU REALISTICKÉMU
DIVADLU JE ČTYŘICET

Do nové sezony
v novém

PRAHA (Od našeho zpravodaje) –
Pražské realistické divadlo Zdeňka
Nejedlého hraje už čtyřicet let
v jednom z nejstarších divadelních
sálů v našem hlavním městě. Ve více
než stoleté budově se vystřídalo
mnoho souborů, nejdéle zde působí
současný kolektiv.

Ve čtvrtek se sešli umělci a další pra-
covníci divadla na slavnostním shro-
máždění ke 40. výročí založení této
přední pražské scény. Setkání bylo o to
radostnější, že prostory  divadla dostaly
nový kabát a v „prodloužených prázd-
ninách“ v průběhu půl roku se uskuteč-
nila snad nejrychlejší rekonstrukce
v Praze v tak širokém rozsahu. Za tu
dobu byla vyměněna veškerá osvětlo-
vací technika, vybudovány zvukařské
a osvětlovací kabiny. Značných změn
doznal balkon, vznikl nový osvětlovací
most a byl modernizován foyer. 

Postupná rekonstrukce začala
v roce 1980. V příštích letech čekají
další úkoly, úpravy šaten, kotelny, vy-
budování náhradních prostor v zadním
traktu budovy apod. Nyní se hlavní po-
zornost soustřeďuje na vlastní umělec-
kou tvorbu.

Na oslavy, kterých se ve čtvrtek
zúčastnil i člen předsednictva ÚV KSČ
a vedoucí tajemník MV KSČ v Praze An-
tonín Kapek a další představitelé poli-
tického, veřejného a kulturního života,
přijeli rovněž zástupci snad ze všech
českých divadel a samozřejmě přišli i ti,
kteří v Realistickém divadle pracovali.

Za zmínku jistě stojí i některá čísla.
Za čtyřicet let nastudoval soubor 295
inscenací, uvedl jedenáct tisíc předsta-
vení, která zhlédly čtyři miliony diváků.
Za tu dobu zde mělo československou
premiéru 44 nových původních če-
ských her.

Soubor zahajuje nastávající sezonu
hrou V. Šukšina Čáry na dlani, v níž vy-
stupuje většina členů uměleckého ko-
lektivu. (da)

29. 11. 1985

1985, stavba Barrandovského mostu

Tramvaje pro Sovětský svaz
Nemalou položku ve vzájemné
 československo-sovětském ob-
chodě představují dodávky tram-
vají. Velké dodávky tramvají do
Moskvy, Kyjeva, Rostova, Kujby-
ševa dalších tří desítek sovět-
ských měst umožnily sovětským
dopravním podnikům hospodár-
nější provoz, jednodušší údržbu
a snadnou obsluhu. Sovětský svaz
není jen odběratelem, ale i tech-
nickým rádcem při vývoji česko-
slovenských tramvají. Spolupráce
sovětských a českých techniků
při zkouškách a jejich vývoji po-
máhá významnou měrou k tomu,
aby tramvaje ČKD Tatra byly na
světové úrovni. 

V současné době můžeme
 dokumentovat tuto spolupráci na
společném vývoji příkladem
z města Lvov, kde probíhají zkou-
šky dvou prototypů kloubových
tramvají KT4 SU určených pro
provoz v úzkých ulicích historic-
kých částí měst. Na zkouškách se
mimo našich techniků podílejí so-
větské  výzkumné ústavy. Vzá-
jemná spolupráce se projevila
i při vývoji a zkouškách tramvaje
T5B6. Spolupráce se sovětskými
 orgány se projevuje i při vypra -
covávání no rem pro městskou
hromadnou dopravu, včetně rych-
lodráhy, v rámci RVHP.

1976

8. 3. 1983
21. 9. 1983

14. 11. 1986

Velmi radostný průběh měla
diamantová svatba manželů

BOHUMILA A AMÁLIE JOSEFOVÝCH
z Prahy 5, Malé Strany, dne 7. prosince 1979
v obřadní síni v Praze 5. 

Bohumil Josef je jedním z nejstarších ob-
čanů Prahy 5, stále se živě zajímá o veřejnou
činnost, je horlivým návštěvníkem kulturních
akcí a členem Klubu za Starou Prahu. 

Je i nejstarším žijícím odborářem a spor-
tovcem, který ve svém mládí, ještě v době
před prvou světovou válkou – aktivně působil
v lehké atletice a několikráte zvítězil v cho-
deckých závodech.

To vše vyzvedla ve svém vřelém projevu
předsedkyně obvodního sboru s. Alena Tichá,
místopředsedkyně ONV 5. 

Slavnosti se zúčastnili nejen členové rozvě-
tvené rodiny jubilantů, ale i zástupci n.p. Poly-
grafia, v jehož smíchovském závodě Bohumil
Josef dlouhá léta pracoval jako tiskař a zástupci
čs. sportu a tělovýchovy, mezi nimi i zasloužilí
mistři sportu Emil a Dana Zátopkovi.

1979

1988, otevření Barrandovského mostu1989, mezi hlavní centra revolučního dění v metropoli patřila divadla, 
na Smíchově Realistické. Foto: Zuzana Humpálová



Prvním demokratickým primátorem Prahy se počátkem února 1990
stává Jaroslav Kořán, je zrušena státní bezpečnost. Již 5. února přijíždí
tibetský dalajlama, který se stává první celosvětově významnou osob-
ností, která do republiky po revoluci přijela. Následovali mnozí další,
v dubnu například papež Jan Pavel II. Od 8. do 9. června se konaly
první svobodné volby, které vyhrálo Občanské fórum, do jeho čela se
postavil Václav Klaus. V důsledku privatizací a transformací dochází
od února 1990 k velkým změnám ve státních podnicích. V červenci
1991 se v Praze konalo setkání představitelů zemí Varšavské smlouvy
a bylo domluveno rozpuštění tohoto paktu. Primátora Kořána nahra-

dil Milan Kondr. V prosinci 1992 se Pražská památková rezervace do-
stává na seznam světového dědictví UNESCO. 

Na sklonku roku pak dochází k významné historické události:
s účinností od 1. ledna 1993 vzniká samostatná Česká republika.
Novým pražským primátorem se v květnu 1993 stává Jan Koukal,
jehož po pěti letech vystřídal Jan Kasl. Rok 1998 je rokem velké spor-
tovní radosti, čeští hokejisté přivezli z olympiády v Naganu zlato. Od
12. března 1999 je ČR členem NATO, jeho summit se v Praze konal
v roce 2002. Přelom dvou století přináší do české metropole také za-
sedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu v roce 2000.

Počátek 21. století poznamenala tisíciletá povodeň, která v roce 2002
zaplavila téměř celou zemi. Také mnohé pražské čtvrti musely být
evakuovány, pod vodou bylo i metro. Novým primátorem se stal Pavel
Bém. Prvního května 2004 se ČR stala členem států Evropské unie.
Trasa metra C byla v červnu téhož roku prodloužena ze stanice Ná-
draží Holešovice do Ládví. 

V Praze v tomto období vyrostly moderní stavby kolem křižovatky
u Anděla, vznikla Sazka arena ve Vršovicích, začal sloužit tunel Mrá-
zovka, rozšířením prošla Botanická zahrada v Troji a železnici začaly
sloužit dva tunely pod Vítkovem. 

Československo a Praha v 90. letech až do současnosti

Zákon o hlavním městě Praze s účinností od 24. 11. 1990 a Statut hlav-
ního města Prahy s účinností od 1. 7. 2001 zařadily Smíchov do měst-
ské části Praha 5. Poslední a největší symbol průmyslového
Smíchova, Ringhofferova strojírna, po válce znárodněná Vagonka
Tatra Smíchov (později ČKD Tatra), ukončila výrobu počátkem de-

vadesátých let a v roce 1998 byla demolována, z ulice Stroupežnic-
kého zmizela kolej vlečky. V roce 1991 byl po velkých diskusích od-
straněn sovětský tank z náměstí Kinských. Roku 1993 vznikla městská
památková zóna o rozloze 220 ha, která zahrnuje celou střední část
Smíchova, Malostranský hřbitov, zahradu Kinských atd. Zásadní pro-

měnou, která začala již před rokem 1990 během výstavby pražského
metra, prošlo přirozené centrum Smíchova, křižovatka Anděl. Prů-
myslový komplex nahradily kancelářsko-obchodní patrové budovy
a symbolem čtvrti se stal blok Zlatý Anděl, postavený v roce 2000
podle návrhu francouzského architekta Jeana Nouvela.

… a zatím na Smíchově a v okolí:

25. 9. 1990 2002, tisíciletá povodeň – ulice Na Bělidle1996, kráceno

Pětka má znak 
a prapor

Parlament ČR 31. ledna udělil naší městské části znak a prapor. Není
to poprvé, kdy se toto území bude honosit vlastními insigniemi. Na
území „velké“ Prahy 5 se nacházelo pět místních částí majících znak. 

Nejnověji získalo znak Jihozápadní Město, nyní městská část Prahy
13, které nás „předběhlo“ téměř o dva roky – znak a prapor jim byl
udělen v dubnu 1994. O něco starší znak má Radotín, samostatná
městská část Prahy. Byl povýšen na město roku 1867 a znak získal
v roce 1971. Zbraslav, dnes také městská část, začala městský znak
používat v polovině 19. století.  

Na území městské části Praha 5 se nacházejí zbývající dvě histo-
rická osídlení mající znak a prapor: 

Košíře, honosící se městským privilegiem od roku 1895, užívaly
znak od následujícího roku. Příčně dělený štít znaku má v horním, mo-
drém poli tři stříbrné srpy a v dolním, zlatém se nachází modrý lev.
Okolo štítu je arabesková obruba a na štítě hradební koruna se čtyřmi
věžičkami (zjednodušený popis). Hradební koruna se čtyřmi věžič-
kami je heraldický unikát. Košíře užívaly prapor mající tři vodorovné
pruhy, shora stříbrný, modrý a zlatý. 

Posledním místem je Smíchov. Přestože
používal označení „město Smíchov“ již od
roku 1838, kdy byl povýšen na předměstí,
městem se stal až roku 1903. Znak mu byl
udělen o rok později a byl prakticky totožný
s tím, který „nelegálně“ užíval již od roku
1849. Znak Smíchova je poměrně složitý
a vychází ze znaku města Prahy. Prapor se
skládá ze tří vodorovných pruhů, a to
(shora) stříbrného, červeného a zlatého.

Znaky Smíchova a Košíř zanikly v roce
1922 v důsledku připojení těchto měst
k „Velké Praze“. Při tvorbě znaku městské
části Praha 5 se vycházelo právě z nich. Pro
prapor městské části byl převzat historický
prapor Smíchova.

Spíš než zpět hleďme kupředu
Ing. ARNOŠT BĚLOHLÁVEK,

Starosta městské části Praha 5
V listopadu loňského roku proběhly volby do Senátu, druhé komory
Parlamentu ČR. V našem volebním obvodu byl ve druhém kole zvolen
Michael Žantovský, dosavadní velvyslanec ČR v USA. Nejsem tak zku-
šený politik, abych posoudil již dnes, zda tato volba byla příznivější,
než kdybyste byli své hlasy dali druhému z obou kandidátů druhého
kola voleb, ing. Petru Bratskému, starostovi městské části Praha 13,
to ukáže čas. Naše radnice však z vlastního rozpočtu uvolnila dalších
400 |Kč pro členy volebních komisí za to, že obětavě absolvovali
a z vlastního volna poskytli čas nezbytný ro druhé kolo voleb.

Co mě však na senátních volbách v našem volebním obvodu zara-
zilo, byl váš značný nezájem. Vím, že řada našich politiků existenci či
nutnost Senátu ve sdělovacích prostředcích zpochybnila, ale Senát je
zakotven v Ústavě ČR a svou funkci má. A zkreslení výsledků voleb
neúčastí voličů může mít významné následky a dopady pro další prů-
běh transformace naší společnosti. Velmi mě to mrzí.

1997, kráceno

Chutné jídlo i na Barrandově
Zveme vás do nově otevřené restaurace na Barrandově v ulici V Remízu 1030. Restaurace

BONANZA, která je pár metrů od zastávky Záhorského (autobus č. 126), nabízí zcela ojedinělé
pohoštění. Jaké? Jídlo zde připravuje šéfkuchař s láskou a péčí, připravoval totiž menu v ně-
kolika vyhlášených restauracích a nyní chce i barrandovským „usedlíkům“ ukázat, že jde i na
sídlišti posedět u dobrého jídla. K dispozici je zde i salonek s možností rozličných akcí, včetně
dětských narozenin. Veškeré další informace jsou k dispozici na telefonním čísle 58 18 257.
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1997

9. 6. 1990, svobodné parlamentní volby

9. 6. 1990, podpora Občanského fóra do voleb 1998, bourání Tatrovky

Svobodné parlamentní volby Policie pátrá, radí, informuje
Případ krádeže řetízku ze žlutého kovu –
portrét pachatele
Dne 28. 9. 1998 byla okolo 14. 10
hodin napadena poškozená K. Li-
buše, nar. 13. 11. 1937 neznámým pa-
chatelem v Praze 5, roh ul. Drtinova
a V. Huga, který jí z krku strhl řetízek
ze žlutého kovu. Popis pachatele: muž ve věku asi
25 let, vysoký cca 178 cm, sportovní postavy, opá-
lený obličej, vlasy černé delší na ramena, oblečen
do zelené mikiny s kapucí a černých džínových
kalhot, v obličeji vousy neoholené na strniště ve
tvaru tzv. kozí bradka.

Případ je veden na MOP Smíchov pod č. J. QR
5-22971MO1-TČ-98 ve spolupráci s 1. SKP Praha 5,
tel.: 61 45 52 61.

Privatizace bytových domů
Městská část Prahy 5 současné době pokračuje v privatizaci bytových domů, která byla započata v minulém
volebním období. K tomuto kroku přistupuje po podrobném zhodnocení výnosnosti bytových domů a výše
příslušných nákladů.

Na území městské části je 5705 domů a 31 500
bytů. Z toho v domě svěřených městské části Prahy
5 je 8883 bytů, což představuje 28,2 % bytů na území
městské části. Stav podílů svěřených jednotlivým
městským částem je uveden na obrázku č. 1 a č. 2.
Z diagramů je patrné, že městská část Prahy 5 má
relativně nižší hodnotu svěřeného majetku oproti
jiným městským částem. 

V současné době eviduje odbor správy majetku
175 žádostí na privatizaci bytového domu od druž-
stev nájemníků nebo potencionálních družstev ná-
jemníků a 196 žádostí od jednotlivců nebo firem. 

Pro zajištění potřeb městské části je zapotřebí za-
chovat jistou část bytového fondu v majetku obce.
Komunální bytový fond by měl zabezpečovat po-
třeby, které ani v budoucnu nebudou uspokojeny
volným trhem. Za potřebný rozsah je usnesením Za-
stupitelstva hl. m. Prahy požadována alespoň pětina
veškerého bytového fondu v Hlavním městě Praze.
Uvedený limit prodeje obecních bytů vztažený
pouze na naši městskou část, to znamená privatizo-
vat maximálně do úrovně pětiny obecních bytů
v městské části Prahy 5, schválilo obvodní zastupi-
telstvo na svém 18. zasedání.

RNDr. Miroslav Škaloud, zástupce starosty Prahy 5

SMÍCHOVSKÁ STOVKA
Devadesátá léta
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Být před 100 lety starostkou Smíchova, mým přá-
ním by bylo, aby se stal oblíbenou, moderní a vy-
hledávanou součástí Velké Prahy, ne jenom jakousi
periferií. Aby se stal místem, kam lidé rádi jezdí za
prací i za odpočinkem. Místem, kde se daří i drob-
ným živnostníkům a kde to v dobrém slova smyslu
žije. Místem, které láká nové obyvatele k trvalému
životu a přitom si uchovává své osobité kouzlo,
oceňované i starousedlíky. Tím vším dnes Praha 5
je a po sto letech znovu stojí na určité pomyslné
křižovatce. 

Smíchov se stává nejvýznamnějším centrem
Prahy. Koncentrace lidí u Anděla je nebývalá, na
Pětku míří lidé ze všech koutů Prahy a jejího širo-
kého okolí. Jezdí sem za prací, nákupy, zábavou
a společenským životem. Smíchov, Radlice, Košíře
či Barrandov dnes patří k nejdynamičtěji se rozví-
jejícím lokalitám celé metropole. 

Když jsme před rokem jako zastupitelé Prahy 5
schvalovali strategický rozvojový dokument Stra-
tegie 2030+, vetknuli jsme mu do záhlaví heslo
„Praha 5 – moderní vizitka metropole“. Přesně to
přeji v roli starostky Praze 5 do dalších let.  Moc si
přeji, aby nově zastavěné brownfieldy provzdušnily
dlouho zanedbávaná území a přinesly moderní
bydlení budoucím obyvatelům Pětky – s dostatkem
občanské vybavenosti a prostoru pro aktivní trá-
vení volného času, se zázemím pro děti ať už v po-
době nových škol, či sportovních hřišť. Společně
se svými kolegy na radnici se právě o takovou mo-
derní a přívětivou Prahu 5 snažíme. Je však žá-

doucí, aby všechny změny byly prováděny citlivě,
s ohledem na starousedlíky, přírodu a charakter da-
ného místa.

Smíchovu přeji, aby se v brzké době podařilo
v rámci Velké Prahy vyřešit dlouhodobý problém
s vysokou koncentrací lidí závislých na návyko-
vých látkách. Obyvatelé si zaslouží čistý a bez-
pečný veřejný prostor a představitelé samosprávy
by pro to měli udělat vše, co je možné.  

Pod pojmem moderní vizitka metropole si
zkrátka představuji dynamickou městskou část
s dobrou dopravní dostupností, se širokou nabíd-
kou uplatnění na trhu práce, která je místem, kde
se dá relativně rychle uniknout ruchu rozšířeného
centra Prahy do udržovaných parků a zeleně. Je
místem, kde se dobře pracuje, tráví volný čas, bydlí
a chodí za kulturou. Kde se dobře žije.  

Jsem přesvědčená, že k tomu má Praha 5 dobře
našlápnuto a stává se moderní vizitkou metropole.
Přeji si, aby naši potomci za dalších sto let ocenili
dnešní úsilí stejně kladně, jako my oceňujeme
práci svých předků. 

květen 2022

Ať je Pětka moderní vizitkou metropole 
Renáta Zajíčková, starostka Prahy 5

Současnost
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SMÍCHOVSKÁ STOVKA

Z Lihovaru na Dvorce
povede most

PRAHA Pražští zastupitelé dnes schválili změnu
územního plánu týkající se toho, že na území Smí-
chova – od Lihovaru až po Smíchovské nádraží –
vznikne výstavba bytů, kancelářských budov, ná-
městí, pěší zóny, centrálního parku, parkoviště
a autobusového terminálu. 

Investorem je společnost Sekyra Group, která po
rozhodnutí zastupitelů může začít žádat o potřebná
povolení a poté stavět. Předpokládané náklady se
pohybují kolem 15 miliard korun.

Podle ČTK zastupitelé svým rozhodnutím odstra-
nili stavební uzávěru a území se tak „otevřelo“ vý-
stavbě. Změna se týká území ohraničeném ulicemi
Ostrovského, Nádražní, Dobříšskou, Radlickou
a nadjezdem ulice Na Zlíchově. Pro záměr hlasovali
zastupitelé TOP 09, ČSSD i velká část opozice.

Aby se odtamtud mohli lidé dobře dostávat na
pravý břeh řeky, je třeba ještě přemostit Vltavu.
Most by měl vést ze smíchovského Lihovaru na po-
dolské Dvorce. Týkal by se území Prahy 5, Prahy
4 a Prahy 2.

Podle primátora Tomáše Hudečka (TOP 09) by
most ulehčil mostu u Tančícího domu. Přemostě-
ním Vltavy se ale podle něj zastupitelstvo ještě bude
zabývat – počítá se asi s pěti přemostěními.

Zastupitelka Aleksandra Udženija (ODS) z Prahy
2 uvedla, že si neumí most představit – už nyní se
podle ní druhá městská část vybydluje, například
Legerova či Sokolská ulice. Most by podle ní měst-
skou část ještě více zatížil.

29. května 2014

Obsáhlý rozhovor
s Renátou Zajíčkovou 
si můžete přečíst zde:

Listopad 2020, požár dřevěného pravoslavného kostela
sv. Michala v Zahradě Kinských

Březen 2019, česká vláda jmenovala Bertramku 
národní kulturní památkou

duben 2020

listopad 2020

říjen 2020


