
Vážení čtenáři a badatelé, 

předkládám Vám excerpta, výpisky z odborné literatury a historických pramenů, které se tak či onak 

dotýkají území a obyvatel dnešní Prahy 3, především však Žižkova. Tato verze textu je aktualizována a 

podstatně doplněna. Zveřejněna bude na www stránkách MČ Praha 3 roku 2022. Je třeba však důsledně 

dodržovat etický kodex, tedy nevykrádat myšlenky, citovat zdroje atp. Samozřejmostí je respektování 

autorského práva k tomuto neveřejnému dílu. 

 

P.S. 

Dílo neprošlo odbornými korekturami, ani jazykovou korekturou. 

 

S přátelským pozdravem 

PhDr. Jan VLK, 

historik a kronikář městské části Praha 3 
 

Dne 8. září roku 1041 vtrhl německý císař Jindřich III. do Čech. Saská vojska postoupila ze severu až ku Praze, aby 
pokořila českého knížete Břetislava I. Podle kronikáře Kosmy se vojska rozložila táborem na vrchu Šibenici. Není 
zcela jisté, jakou pražskou lokalitu má kronikář na mysli, avšak nelze vyloučit, že se jednalo o území právě 

nynějšího Žižkova (Šibeniční vrch, vrch sv. Kříže). Kosmas tuto událost chybně vkládá do roku 1042. In: 
Kosmova kronika..., s. 93. 

 
První zmínka o pěstování vína na území dnešních Vinohrad a Žižkova pochází údajně z roku 1197. In: Praha 3 
křížem krážem…, s. 29. odkud to vzali? zjistit 

 
F. Vacek uvádí ve své studii (Ves Olšany u staré Prahy, in: Časopis přátel starožitností 43, 1935, s. 13) první 

písemnou zmínku o Olšanech – vročení 1226, náležely prý v té době k majetku želivskému klášteru. Tuto dataci 
však nelze přijmout jednoznačně. Odporují tomu historici jak W. W. Tomek, tak i pražský archivář František Holec. 
Nejstarší prokazatelná písemná zmínka o vesnici Olšany je z roku 1306. In: Holec, Zaniklé vesnice., s. 129nn. 

 
Na konci 13. století náležela ves Olšany milevskému klášteru, který tehdy prodal dva zdejší dvory pražskému 

(staroměstskému) měšťanu Rollovi. In: Holec, Zaniklé vesnice., s. 129nn. 
 
Z roku 1306 pochází nejstarší písemná zmínka o vesnici Olšany. In: Holec, Zaniklé vesnice., s. 129nn. 

 
Ve 14. a 15. století bylo území pozdější Rajské zahrady osázeno vinnou révou. Vinice se zvala svatomikulášskou a 

náležela pod faráře od sv. Mikuláše na Starém městě pražském. Oblast mezi dnešními ulicemi Seifertovou a 
Husitskou spolu s jižním svahem vrchu Vítkova patřila klášteru sv. Ambrože. In: Ottův slovník naučný, díl 
XXVII, heslo Žižkov. 

 
K roku 1348 uvádí kronikář Beneš Krabice z Weitmile, že se tehdy, těsně po založení Nového Města Pražského, 

rozhodl císař a král Karel IV. založit kolem tehdejší Prahy v okruhu 3 mil vinice. Tato událost se však vztahuje až k 
roku 1358. In: Beneš Krabice z Weitmile, s. 225. 
 

Roku 1348 je poprvé v písemných pramenech zmíněn název Vítkov (Vítkova hora, Mons Witkonis, Witkenberg). 
Vítek z Hory byl pražským měšťanem a v letech 1350 až 1357 dokonce konšelem. In: Tomek, Dějepis…II., 

s. 279. 
 
Ve druhé polovině 14. století se druhý olšanský dvůr ocitl v majetku staroměstského měšťana Štěpána Puše, 

majitele Dolních Počernic (+1353). Po jeho smrti převzala majetek vdova Dorota, pak Mikuláš z Olšan a poté jeho 
syn Štěpán (ml.) zvaný též Počernický. V té době patřily do jeho majetku tři poddanské chalupy, pole, louky, 

rybníky a vinice. In: Holec, Zaniklé vesnice., s. 129nn. 
 
Ve druhé polovině 14. století existovala směrem od Vítkova k Malešicím dnes již zaniklá ves Šešowice. Byla 

majetkem Vyšehradské kapituly. In: Tomek, Dějepis…II., s. 279. 
 

Není přesně známo, kde, ale nedaleko tehdejší Horské silnice se nacházelo místo označené navršenými kameny 
zvané „odpočinek sv. Václava“ (pausa sive requies beati Wenceslai). To vzniklo patrně při převozu ostatků 
zavražděného českého knížete ze Staré Boleslavi na Pražský hrad (pozn. aut.). In: Tomek, Dějepis…II., s. 279. 

 



Roku 1355 založil Karel IV. na Novém Městě Pražském klášter sv. Ambrože a do jeho majetku přešel mj. i první 
olšanský dvůr s rozsáhlými pozemky začínajícím už u novoměstských hradeb. In: Holec, Zaniklé vesnice., s. 

129nn. 
 

Deset let po založení Nového Města Pražského se rozhodl císař a král Karel IV. vymýtit okolní lesy a 3 míle okolo 
tehdejší Prahy začít budovat vinice a zahrady. Historik W. W. Tomek zpracoval toto téma ve svém II. díle Dějepisu 
města Prahy následovně: /cit./ „Karel IV. nařídil dne 16. Unora 1358, aby se hned w postě tehdy příštím na horách 

na tři míle okolo Prahy dělaly winnice, tak aby každý, komužby to což náleželo, začal dělati we 14 dnech po 
wydání tohoto listu, a když by sám nechtěl neb nemohl, aby dopustil jinému dělati pod jistými práwy a 

wýminkami.“ Karlovo nařízení bylo rozšířeno ne celou českou zemi dne 12. května téhož roku. K tomuto účelu 
nechal císař dovézt révu z Rakous. Zároveň byl zřízen úřad perkmistra (správce viničných hor, podřízen Starému 
Městu až do roku 1547) a zakladatelé vinic byli na 12 let osvobozeni od daní a poplatků. In: Tomek, Dějepis. II., s. 

42n. 
 

Směrem od Vltavy, po levé straně dnešní Seifertovy ul., /cit.:/ „Winnice přede zdmi Nowého města hned při silnici 
k sw. Prokopu až s nynější zahradau Kanalskau byly zdělány roku 1359, we kterém Radislaw opat sw. Ambrože 
(dnes na místě paláce U hybernů, pozn. aut.) postaupil k tomu swých polí a wrchů desíti měšťanům Pražským dle 

smyslu nařízení Karlowa. Ostatně klášteru náležela v té době ves Olšany, respektive její větší část, s rybníkem a 
pozdějšími hřbitovy. Dále mu náležely jižní svahy Vítkova, kde nedaleko byla také pražská šibenice (mons 

patibuli). In: viz Tomek, Dějepis…II., s. 279. 
 
Po roce 1391 zemřel Štěpán ml. Počernický, majitel 2. olšanského statku, avšak zadluženého. Statek tak po jeho 

smrti získal kramář a staroměstský měšťan Jindřich Holdin z Trnavy (zv. Henric). In: Holec, Zaniklé vesnice., s. 
129nn. 

 
Roku 1394 je připomínán statek s rybníkem a vinicí v tehdejší osadě Olšany. Patřil klášteru řádu ambrosiánů, 
založenému Karlem IV. roku 1355. Za husitských válek klášter zanikl a statek následně vystřídal řadu majitelů . In: 

Poche, Prahou., s. 334. 
 

Koncem 14. století byly v Olšanech 2 dvory a 3 chalupy. In: Holec, Zaniklé vesnice., s. 129nn. 
 
Jeden z nejstarších pražských lékárníků italského původu, Angelo z Florencie (+1408), dokonce staroměstský 

konšel (1381 a 1394), vlastnil vinici v pozdější tzv. Pštrosce, tedy za Koňskou branou směrem k Vinohradům a 
pozdějšímu Žižkovu. Patřila mu z vůle krále Karla IV. od roku 1406. Svou lékárnu provozoval na Starém městě 

Pražském, na Malém nám. čp. 144. Po Angelově smrti získal vinici jeho příbuzný Ludvík (zvaný též Loys). In: 
viz Tomek, Dějepis…II., s. 140, 277 a 482. In: Tomek, Dějepis…II., s. 140, 277 a 482. 
 

Dne 14. července 1420 odrazil vojevůdce Jan Žižka útok křižáckých vojsk císaře Zikmunda na hoře Vítkově. Husité 
zahnali nepřátele na Špitálské pole (dnes Karlín). Bitva definitivně rozhodla o zmaru celého Zikmundova tažení 

proti husitům. In: Dějiny Prahy v datech 1988, s. 75. 
 
Olšanský klášterní dvůr byl roku 1421 zabrán husity – Pražany. Ti jej připsali do majetku staroměstského měšťana 

Jana ze Žatce. Ten je však pustil před rokem 1428 a majetek připadl novoměstskému měšťanovi, Františku 
Šilinkovi. Roku 1346 připsal statek král Zikmund Lucemburský novoměstskému měšťanu a pozdějšímu 

purkmistrovi, Pavlu Dětřichovi. Prý vše nasvědčuje tomu, že král Jiří z Poděbrad Dětřichovi majetek odňal a připsal 
nejvyššímu mincmistrovi, Zdeňkovi Kostkovi z Postupic, a ten ho prodal roku 1495 novoměstskému měšťanu 
Jakubovi kotláři a po jeho smrti ho zdědil Jakub střelec. In: Holec, Zaniklé vesnice., s. 129nn. 

 
Roku 1422 byl vypálen tzv. Henricův olšanský statek. Majetek však nezanikl. In: Holec, Zaniklé vesnice., s. 

129nn. 
 
Roku 1426 zakoupil vinici na Ohradě kramář Zikmund od Jednorožce. Prodal mu ji Pavlík Svachov z Újezdce. In: 

Laštovková, Pražské., s. 208. 
 

V pondělí 9. září 1437 byl na rozkaz krále Zikmunda popraven husitský radikál a vojevůdce Jan Roháč z Dubé 
spolu s více než 50 stoupenci. Stalo se tak na pražském popravišti (Žižkov, Šibeniční vrch). Jan Roháč, věrný 
stoupenec Jana Žižky z Trocnova, odmítl v roce 1436 přijmout za českého panovníka Zikmunda Lucemburského a 

odešel se svými věrnými radikálními spolubojovníky na svůj hrad Sion nedaleko Kutné Hory. Na podzim 6. září 



roku 1437 byl však Sion po obléhání Hynkem (Hyncem) Ptáčkem z Pirkenštejna dobyt a zajatci odvedeni do Prahy 
dne 8. září 1437 a uvězněni ve zdech Staroměstské radnice. Následujícího dne byli zajatci odvedeni na staroměstské 

popraviště (na šibeniční vrch na Žižkově) a tam popraveni. Sionští zajatci prošli v potupném průvodu v čele se 
šlechticem Janem Roháčem, jenž byl oděn rovněž potupně v červených šatech se zlacenými pouty a pozlaceným 

pásem. Jedna ze tří připravených šibenic s pozlacenou oprátkou byla přichystána právě pro Roháče. Zakrátko bylo 
dokonáno. In: Francek, s. 144n; Urbánek…, s. 241. 
 

Od roku 1455 je užíván název Ohrada, pro místo, kde stávala vinice a usedlost (čp. 11). In: Laštovková, Pražské., 
s. 208n. 

 
Na cestě mezi Židovskými pecemi a Malešicemi (Českobrodská ul.) ležela dnes již zaniklá obec Šešovice s 
poplužním dvorem, tvrzí a krčmou. V letech 1481 a 1482 je tam připomínána vinice. In: Ottův slovník naučný, 

díl XXVII, heslo. 
 

Roku 1510 získal bývalý Henricův olšanský statek Jeroným z Hradešína (vlastnil ho do roku 1544). In: Holec, 
Zaniklé vesnice., s. 129nn. 
 

Roku 1541 shořely Zemské desky a majetkoprávní či pozemkové spory se staly jen velmi těžko řešitelné. In: 
Holec, Zaniklé vesnice., s. 129nn. 

 
Roku 1544 zakoupila tzv. Spojená pražská města ves Olšany (nyní katastr Žižkov). In: Dějiny Prahy v datech 
1988, s. 101. 

 
Roku 1544 zakoupili staro i novoměstští zastupitelé, tedy obě města, od Jeronýma z Hradešína veškerý jeho 

olšanský majetek i s veškerými právy za 2.250 kop gr. českých. In: Holec, Zaniklé vesnice., s. 129nn. 
 
Roku 1550 koupili Staroměstští olšanský statek od Vilíma z Hradešína za 4500 kop míšeňských. (In: PSH XXVII, 

s. 27, pozn 6. Desky zemské, kvatern červený, 1550 sub lit. C 11.). 
 

V letech 1557 až 1565 přešel 2. olšanský dvůr (kdysi Henricův) do majetku Starého města Pražského. In: Holec, 
Zaniklé vesnice., s. 129nn. 
 

Na konci třicetileté války (1618–1648) byl staroměstský olšanský dvůr (dříve též Henricův) zničen při švédských 
útocích na Prahu. In: Holec, Zaniklé vesnice., s. 129nn. 

 
Roku 1648 vytvořil Karel Škréta mědiryt s vyobrazením Švédů obléhajících Prahu před hradbami Nového města na 
konci třicetileté války. Na obraze je na vrcholu Šibeničního vrchu umístěna zděná šibenice. Je to poslední známé 

vyobrazení tohoto popravčího místa. Od druhé poloviny 17. století se poloha původně staroměstského popraviště 
několikrát změnila. In: Mikota, Z místopisu., s. 105. 

 
V pražských městech vypukl roku 1680 mor a to zavdalo příčinu zřídit v Olšanech tři nové hřbitovy – staroměstský, 
novoměstský a židovský. In: Holec, Zaniklé vesnice., s. 129nn. 

 
„V této době /po r. 1680/ morové rány zakoupen také magistrátem Nového města blíže Olšan zahradu /nečitelné/ 

pohřebiště ku pohřbení mrtvol morem zemřelých v osadách novoměstských.“ In: PamKn-sv-Rocha, s. 89n. 
 
Roku 1680 (1686) dal postavit staroměstský měšťan, pozdější primátor a zároveň majitel usedlosti Bezovka, Jiří Jan 

Reismann z Riesenberka, Boží muka (morový sloup) uctění patronů ssv. Rocha, Rozálie, šebestiána a Ježíše Krista, 
ochránců před morem. Postavil je na cestě k Olšanským hřbitovům pod „volšanským dvorem“ (v těsné blízkosti 

vrchu Sv. Kříže) ještě před vybudováním kostela sv. Rocha. Sloup plnil i funkci slunečních hodin. Restaurována by 
la v roce 1970. In: Ekert, s. 307n.; též Rybařík, Pražská boží muka… 
 

„…r. 1680 koupil staroměstský magistrát pražský od Jakuba Štiky z Paseky zahradu u Olšanského dvora za 809 zl. 
rýnských, zřídil na ní pohřebiště ku pohřbívání osob uvnitř hradeb městských morem zemřelých a vystavěl kapli ku 

poctě patronů proti moru sv. Rocha, sv. Šebestiana a sv. Rozalie.“ In: PamKn-sv-Rocha, s. 89. 
 
Od strany 148 obsahuje Pamětní kniha kostela sv. Rocha odbornou studii Václava Vojtíška týkající se vzniku a 

vývoje Olšanských hřbitovů, včetně odkazů na archiválie uložené v Archivu hl. m. Prahy. Studie sleduje i osudy 



kostela sv. Kříže. In: PamKn-sv-Rocha, s. 148nn. 
 

V letech 1680 až 1682 byl postaven původně morový kostelík sv. Rocha v dnešní Olšanské ulici. Je snad dílem 
barokního architekta Jana Křtitele Matheye a vnitřní výzdobu, fresku nad vchodem do sakristie provedl roku 1766 

Josef Steter. Stavitelem byl pak Jan Hainric. In: Operativní seznam památek, s. 234. 
 
Roku 1680 byl zřízen židovský morový hřbitov a lazaret v dnešní Fibichově ulici. Pohřbívalo se zde až do roku 

1891, kdy úředně zanikl. Roku 1958 byla jeho část narušena při parkové úpravě okolí. In: Operativní seznam 
památek, s. 233. 

 
Zahradu olšanského statku s rybníkem a vinicí prodal 15. ledna roku 1680 Jakub Štika staroměstské pražské obci 
(za 809 zl. rýnských) za účelem pohřbívání zemřelých při morové nákaze. Proto byl na tomto místě následně 

zbudován i morový kostel sv. Rocha a Rozálie. U této svatyně stál původně hlavní vchod hřbitova. Pohřebiště 
vysvětil 29. ledna téhož roku farář od sv. Martina – Jan Václav Olomoucký. In: Poche, Prahou., s. 334; Ekert 

II., s. 307. 
 
15. leden roku 1680 je považován za počátek existence Olšanských hřbitovů. Tehdy zakoupili měšťané Starého 

Města Pražského od Jakuba Štiky z olšanského statku pozemky, aby zde založili morový hřbitov a vzápětí nechali 
postavit kostel sv. Rocha (1680–1682, patrně podle návrhu J. B. Matheye). Nové Město pražské postupovalo 

obdobně, zakoupilo rovněž žižkovské pozemky a založilo morový hřbitov, k němuž roku 1719 nechali vystavět 
kapli sv. Kříže. Když bylo 1. června roku 1786 vydáno nařízení o zákazu pohřbívání uvnitř města, staly se Olšanské 
hřbitovy pohřebištěm celé pravobřežní tehdejší Prahy (Pražských měst). In: Ekert, Posvátná., s. 307nn. 

 
Olšanské pohřebiště vysvětil 29. ledna roku 1680 farář od sv. Martina – Jan Václav Olomoucký. In: Ekert II., s. 

307. 
 
Dne 16. srpna 1680 učinil pražský staroměstský magistrát slavnostní slib, že na Olšanském hřbitově vybuduje 

kostel ku cti ssv. Rocha, Šebestiána a Rosalie. Pražský arcibiskup Jan Bedřich hrabě z Valdštejna tomu požehnal 7. 
září 1680. Nad vchodem do kostela byl pak při stavbě umístěn erb Starého města a zkratkový nápis: S.P.Q.A.U.P. 

EX VOTO EREXIT ANNO MDCLXXX. (Senatus Populusque Antiquae Urbis Pragensis ex voto erexit anno 
1680). Kostel byl dokončen 1682. In: Lány..., s. 11. 
 

Předchůdcem starší kaple sv. Dismase (zvaná též Salomonovská) na Žižkově byla socha světce umístěná nedaleko 
staroměstského popraviště na Šibeničním vrchu na Žižkově. Měla posloužit jako útěcha odsouzencům k smrti. 

Nejstarší zmínka vztahující se k patrně k této kapli pochází z roku 1694, kdy staroměstský konšel Václav Moric 
Salomon z Friedberku požádal o vysvěcení kaple. Kaple zpustla nebo dokonce zcela zanikla po Salomonově smrti 
asi po roce 1714. V roce 1720 byla v těsné blízkosti postavena nová kaple zasvěcená rovněž sv. Dismasovi. In: 

Mikota, Z místopisu..., s. 99. 
 

Roku 1694 došlo v Praze na Starém (židovském) městě k tragické události, která měla svou smutnou dohru na 
staroměstském popravišti na nynějším pražském Žižkově. Teprve dvanáctiletý židovský chlapec Šimon Abeles se 
tehdy o své vůli rozhodl konvertovat ke katolické víře. Klementinský jesuita P. Andreas Müntzer respektoval po 

chlapcově návštěvě jeho přání a připravil ho ku svátosti křtu. Tomu však samozřejmě nebyl nakloněn otec Lazar 
Abeles a synovi rozhodnutí tvrdě rozmlouval. Nedlouho poté přišlo na pražské místodržitelství anonymní udání na 

Lazara, že svého syna zavraždil. Zda tomu tak bylo skutečně, i když indicie tomu napovídají, nelze s jistotou 
prokázat. Lazar byl nicméně uvězněn pro důvodné podezření a v cele spoután okovy. Přesto se mu podařilo spáchat 
sebevraždu, kterou žalobci přijali jako přiznání k hrůznému činu. „Mrtvé tělo bylo vyvezeno na popraviště, kde mu 

kat vyrval srdce a omlátil mu je o tvář, pak následovalo rozčtvrcení a upálení.“ Dne 31. března 1694 bylo tělo 
chlapce pohřbeno v lodi chrámu P. Marie před Týnem na Starém Městě Pražském, kde je náhrobek zachován 

podnes. In: Francek…, s. 281n. 
 
V roce 1713 vznikla na I. hřbitově olšanského komplexu nejstarší známý, tehdy ještě německy psaný náhrobní nápis 

na náhrobku malíře Sebastiana Ziellera, jenž zemřel ve věku 30 let . In: Lány, Olšanské., s. 79. 
 

V letech 1713 a 1714 byl Krusiem z Krausenberku na novoměstském morovém hřbitově založen kostelík 
(Povýšení) sv. Kříže. Stavba dokončena 1719, roku 1729 postaveno obydlí pro kněze. V roce 1787 byla při kostele 
zřízena samostatná fara. Roku 1787 byl hřbitov u sv. Kříže zrušen a společným hřbitovem pro Nové i Staré město 

se staly Olšanské hřbitovy u sv. Rocha. In: PamKn-sv-Rocha, s. 89n. 



 
V letech 1717 až 1719 byl postaven barokní, jednolodní kostelík sv. Kříže na novoměstském morovém hřbitově 

(dnešní ul. Čajkovského). Byl vybudován zásluhou novoměstského primátora Jana Krusia z Krausenberku. 
Základní kámen posvětil roku 1717 farář od sv. Štěpána, Jan Václav Ditrich. Roku 1719 zde byla zřízena poustevna 

a poustevník měl za úkol pečovat o kostel a zvonit. Roku 1843 byl kostel zrušen a v roce 1984 přebudován na 
koncertní a výstavní síň. In: Mikota, Z místopisu., s. 97;. 
 

V červnu roku 1720 byla vysvěcena nově postavená kaple sv. Dismase. Již roku 1718 požádal František Bayer, 
registrátor místodržitelství a zplnomocněnec hejtmana plzeňského kraje, Kazimíra Ferdinanda hraběte z 

Kupperwaldu, o povolení ke stavbě svatyně. Stavitel kaple není znám. In: Mikota, Z místopisu., s. 100;. 
 
Roku 1724 bylo rozhodnuto přesunout popraviště blíže ke kapli sv. Dismase na severní svah Šibeničního vrchu. 

Zřízeno bylo 1763. In: Mikota, Z místopisu., s. 105. 
 

Na straně 215 Pamětní knihy kostela sv. Prokopa (sv. II.) je fotografie dřevěné sochy P. Marie, dnes chované v 
chrámu sv. Prokopa. „Místní tradice vypráví, že jeden důstojník měl býti popraven. Vzýval Pannu Marii, aby jej 
ochránila před potupou – a Svatá Panna jej osvobodila. Z vděčnosti dal sochu dělati a postaviti v kapli sv. Dismasa 

/založena 1746/ na popravišti v Žižkově. Když kaple ta byla sbořena, byla socha ta přenesena ´na Krenovku´ v 
Žižkově. Když však Krenovka byla sbořena a na místě tom se stavěly budovy pro dráhu, byla prý dána socha ta do 

kostela v Karlíně. Leč ku podivu! Vždy ráno bylo viděti, že se vždy odsouvala ke dveřím chrámovým. Proto zase 
prý ji dali na staré místo, kde stávala – do nového domu státních drah – Husova tř. č. 20“ Popiska pod fotografií: 
Kamenná socha P. Marie z kaple sv. Dismasa, nyní/?/ v Husově tř. čp. 42./ PamKn-Prokop-II, s. 215. 

 
Dne 6. května 1757 prohrála rakouská vojska bitvu u Štěrbohol. Vítězní Prusové oblehli Prahu a mj. zničili na 

okraji města 880 domů, polnosti i vinice na území dnešního Žižkova a Vinohrad. Před začátkem bitvy byla 
rakouská vojska rozložena od vrchu Vítkov směrem na Kyje, Hostavice a Štěrboholy. Pruská vojska pod velením 
maršála Schwerina operovala v oblasti Štěrbohol. In: Dějiny Prahy v datech 1988, s. 142. (doplnit vyplenění 

kostela sv. Kžíže). 

 

Roku 1761 založil dřívější kaplan od sv. Jindřicha, František Trnka, latinsky psanou Pamětní knihu (Liber 
memorabilium.) fary u sv. Jindřicha a v předposlední kapitole se zmiňuje o kapli, respektive kaplích, sv. Dismase na 
Žižkově. /Cit.:/ „Kdysi na tomto místě, kde byla vystavěna dnešní kaple, byla toliko malá kaple staroměstská 

nedaleko od téhle, která stojí.“ Léta založení kaplí však Trnka neuvádí. In: Mikota, Z místopisu., s. 98. 
 

Roku 1763 bylo zřízeno nové popraviště na severním svahu Šibeničního vrchu naproti kapli sv. Dismase. Pražská 
města, kromě Hradčan, se dohodla na společném používání tohoto popraviště. Nepoužívalo ho tudíž již jen Staré 
město jako dříve, ale i ostatní pražská města (Nové město a Malá Strana). Vyobrazeno je poprvé na plánu J. D. 

Hubera z roku 1769. In: Mikota, Z místopisu., s. 106. 
 

Z roku 1769 pochází nejstarší známé vyobrazení kaple sv. Dismase na Žižkově. Nachází se perspektivním plánu 
Prahy z dílny Josefa Daniel Hubera. Je patrné, že měla půdorys šestiúhelníku, byla orientována k východu. 
Zakončena byla lucernou a věžičkou, uvnitř které byl zvon. In: Mikota, Z místopisu., s. 100; Huber, Plán… 

 
Roku 1781 byl staroměstský olšanský statek raabizován. Toho roku čítaly Olšany 17 čísel popisných. In: Holec, 

Zaniklé vesnice., s. 129nn. 
 
Roku 1784 byla kaple sv. Dismase převedena z farnosti u sv. Jindřicha do farnosti kostela sv. Kříže (dnes síň 

Atrium v Čajkovského ulici). In: Mikota, Z místopisu., s. 101. 
 

Dne 1. srpna 1784 zahájil poprvé svou činnost pražský magistrát. Byla mu svěřena policejní a bezpečnostní agenda 
pro celé území Prahy. In: Dějiny Prahy v datech 1988, s. 152. 
 

K roku 1785 máme první zmínku o usedlosti zvané Dirixka (též Dyryrka, čp. 20). Zanikla v 19. století. Stála v 
oblasti dnešního náměstí Winstona Churchilla. Není vyloučeno, že se jedná o tutéž budovu, jakou je usedlost zvaná 

Kavková. In: Laštovková, Pražské., s. 64. 
 
K roku 1785 je pramenně doložena existence usedlosti zvané Čapková (čp. 8). Vinice, jejíž byla součástí, zde 

prokazatelně existovala již v 16. století. Zbořena byla někdy na počátku 20. století. Stála poblíž dnešní Domažlické 



ulice. In: Laštovková, Pražské., s. 58. 
 

K roku 1785 je v pramenech poprvé uváděna žižkovská usedlost Šubrtka (též Klejovka). Zanikla koncem 19. století.
 In: Laštovková, Pražské., s. 299. 

 
K roku 1785 je pramenně doloženo stavení dnes zaniklé viniční usedlosti s názvem Bayrová. Svůj název získala 
patrně po svých majitelích někdy v 17. nebo 18. století. Zanikla po roce 1900. In: Laštovková, Pražské., s. 27n. 

 
K roku 1785 je prvně doložena existence žižkovské usedlosti zvané Boudečka (čp. 15). Stávala v místech dnešního 

náměstí Winstona Churchilla. Po jejím zániku bylo popisné číslo přeneseno na jiný dům. In: Laštovková, Pražské., 
s. 39. 
 

K roku 1785 je prvně zmíněna usedlost zvaná Ševčíková (čp. 5 a 6). In: Laštovková, Pražské., s. 288. 
 

K roku 1785 je prvně zmíněna žižkovská usedlost (nikoli vinohradská) Smetanka v místech dnešní Koněvovy ulice. 
V 18. století patřila majoru Františku Antonyovi. Zanikla na přelomu 19. a 20. století. In: Laštovková, Pražské., 
s. 271. 

 
K roku 1785 je doložena existence usedlosti Hrabovka (čp. 1). Dnes z ní zbyl jen malý domek v objektu kolejišť 

Masarykova nádraží. In: Laštovková, Pražské., s. 108. 
 
Roku 1785 je datována první písemná zpráva o usedlosti Dolní Sklenářka. Zanikla na konci 19. století a na jejím 

místě jiný dům. In: Laštovková, Pražské., s. 266. 
 

Dne 1. června 1786 byl vydán zákaz pohřbívání uvnitř pražských městských hradeb. Pro Staré i Nové Město 
pražské byly za tímto účelem rozšířeny Olšanské hřbitovy. In: Dějiny Prahy v datech 1988, s. 154. 
 

Guberniálním výnosem dne 16. června 1785 (č. 15820) bylo pražskému magistrátu uloženo zrušit a zbořit 
žižkovskou kapli sv. Dismase z důvodu, že /cit.:/ „.se tam od ven jdoucího lidu víc nešvaru než pobožnosti koná.“ 

Zbořena sice kaple nebyla, ale 11. října 1787 šla do dražby. Novým majitelem se stal Antonín Jan Douša, bývalý 
novoměstský radní, jenž za nemovitost zaplatil 85 zl. In: Mikota, Z místopisu., s. 101n. 
 

Roku 1787 byl založen a vysvěcen II. hřbitov v komplexu Olšanských hřbitovů. Z nařízení císaře Josefa II. se stal 
pravidelným pohřebištěm pro pražské zemřelé na pravém břehu Vltavy. In: Lány, Olšanské., s. 89. 

 
Od roku 1787 až do konce 19. století pohřbívala pražská židovská obec své mrtvé na hřbitově ve Fibichově ulici. 
Od konce 19. století pak užívá podnes židovský olšanský hřbitov. In: Heřman, s. 23. 

 
Dne 1. září 1787 vstoupilo v platnost nové farní zřízení. V Praze (tehdy ještě bez území nynější Prahy 3) působilo 

21 farních obvodů Dějiny Prahy v datech 1988, s. 155. 
 
Dne 11. října 1787 se konala veřejná dražba zrušené kaple sv. Dismase a nejvyšší nabídku 85 zl. dal bývalý 

novoměstský radní, Antonín Jan Douša (+1797). Kapli roku 1792 zadaptoval a vybudoval v ní hostinec. In: Mikota, 
Z místopisu., s. 103. 

 
Roku 1788 byla vytvořena nová katastrální obec Vinohrady (Viničné Hory, Weinberggemeinde) zaujímající plochu 
dnešních Vinohrad a Žižkova. Tento rok je obecně přijímán za počátek zániku samostatné vsi Olšany. In: Holec, 

Zaniklé vesnice., s. 129nn. 
 

Roku 1788 byla úředně vytvořena katastrální obec Vinohrady zahrnující i území pozdějšího Žižkova. In: RN 
5/2011. 
 

Někdy před rokem 1790 založil Josef Emanuel hrabě Canal botanickou zahradu na pomezí Žižkova a Vinohrad, 
nynější Riegrovy sady a Rajskou zahradu. V zahradě vznikl rovněž statek, kde se choval švýcarský dobytek a různé 

druhy drůbeže. Nedlouho po založení byla zahrada za účelem poznávání a studia zpřístupněna veřejnosti. In: 
Praha národního probuzení, s. 77. 
 

Roku 1792 vytvořil František Ignác Platzer na Olšanských hřbitovech empírový náhrobek Elisabethy Bertoniové 



(1751–1792). In: Praha nár. prob., s. 213. 
 

Roku 1795 byl založen III. hřbitov v komplexu Olšanských hřbitovů. In: Lány, Olšanské., s. 89. 
 

Na straně 187 Pamětní knihy kostela u sv. Prokopa (sv. II. z let 1911 až 1943) na Žižkově je obrázek historických 
domovních dveří v dnešní ulici Pod Vítkovem a pod  ním popiska: „Tyto dveře o pateru zámcích kdysi chránily 
přístup ke Korunovačním klenotům v dómě svatovítském na Hradčanech. Když za císaře Leopolda vyměněny byly 

za nové, koupil je kterýsi občan žižkovský a dal je na památku zasadit do zahradní zdi domu čís. 4 ve Vítkově ulici 
na Žižkově.“ In: PamKn-Prokop-II, s. 187. 

 
Od roku 1800 patřila usedlost Pražačka Janu Stomeovi a jeho rodině až do svého zániku v roce 1947. In: 
Laštovková, Pražské., s. 237. 

 
Po roce 1800 zanikla vinice patřící k usedlosti Proutková (později Olšanský dvůr) a před polovinou 19. století zde 

vznikla továrna na cikorku. In: Laštovková, Pražské., s. 241. 
 
Počátkem 19. století byl postaven těsně pod temenem vrchu Žižkov historizující vyhlídkový altán, drobná šestiboká 

stavba s mansardovou střechou. In: Operativní seznam památek, s. 234. 
 

Od roku 1804 je užíván název Parukářka pro žižkovskou usedlost. Pojmenování je odvozeno od výroby paruk, 
kterou zde provozoval Jan Hrabánek. In: Laštovková, Pražské., s. 218. 
 

Roku 1805 byly pražské domy označeny popisnými čísly, která jsou podnes platná. In: Dějiny Prahy v datech 
1988, s. 159. 

 
Nejstarší česky psaný náhrobek na I. Olšanském hřbitově pochází z roku 1806 a připomíná sestry Antonii a 
Františku Klenkové. In: Lány, Olšanské., s. 81n. 

 
Na bývalém popravišti, zrušeném roku 1787 na základě výnosu Josefa II. o zrušení trestu smrti, zůstala opuštěná 

kaple sv. Dismase. Tu po odsvěcení ve stejném roce koupil novoměstský radní Jan Douša a otevřel v ní zájezdní 
hostinec. Pak ji v roce 1814 prodal úředníku pražského magistrátu Antonínu Krenovi, který místo proměnil v 
lokalitu, již Pražané vyhledávali v touze po odpočinku a dobrém pivu. Idyla skončila na začátku roku 1842, kdy 

začaly práce na technickém zázemí budoucího Masarykova nádraží. Budovy v Krenových sadech byly zbořeny a 
majitel si za odstupné od dráhy postavil nový objekt s restaurací – Krenův dům. Ten stojí dodnes v Husitské ulici 

čp. 42. Hostinec, který v budově sídlil od jejího postavení, se různě stěhoval, až skončil v přístavku domu blízko 
mostu (Malé Hrabovky). Tam se až roku 1935 čepovalo benešovské pivo. In: (In: Jan Schütz, RN 6/2020, 
upraveno.) Dne 16. května roku 1814 zakoupil Antonín Josef Krenn od Františka Albitze za 2200 zl. hostinec v 

bývalé kapli sv. Dismase. Postupným skupováním okolních pozemků s jejich úpravou zde po roce 1816 začaly 
vznikat sady zvané Krennovy. In: Mikota, Z místopisu., s. 104. 

 
Roku 1792 postavil sochař Václav Práchner na Olšanských hřbitovech náhrobek brandýskému poštmistrovi 
Romediu Tomáškovi (1745–1815). In: Praha nár. prob., s. 218. 

 
Nejpozději roku 1817 vyrostl na bývalé vinici honosný komlex budov usedlosti Horní Sklenářka. Od konce 19. 

století náležela rodině Lorenzů. In: Laštovková, Pražské., s. 267. 
 
Na úpatí Vítkova, nedaleko místa dřívějšího popraviště, nechal roku 1820 staroměstský měšťan Kren vystavět sad s 

výletním hostincem – Krenovku. Ta však zanikla v souvislosti s budováním nynějšího Masarykova nádraží po roce 
1845. In: Laštovková, Pražské., s. 166. 

 
Osazení kříže na Vrchu sv. Kříže na Žižkově. V publikaci Karla Procházky Památky žižkovské. [Část] 1. Praha 
1924 je na straně 23 pasáž věnovaná kříži na Vrchu sv. Kříže. Z charakteru textu i jeho porovnání s nám 

dostupnými prameny můžeme soudit, že jeho popis událostí bude blízko skutečnosti. Jím uvedená citace z „Pamětní 
farní knihy olšanské“ je téměř přesná s originálním zápisem v Pamětní knize kostela sv. Kříže z let 1784–1831, 

která je součástí archivního fondu Farní úřad  u kostela sv. Rocha Praha-Žižkov, takže lze předpokládat, že K. 
Procházka nebo jeho zdroj měl pamětní knihu k dispozici. Přepis dotyčného zápisu ze strany 11 knihy připojujeme: 
„. ctní a nábožní Šeflovský manželé, František Xav. Šefl pražský měšťan a pekař totižto a Eva manželka jeho . – 

Neboť ti samí nadjmenovaní manželé nechali Roku Páně 1822 dne 14 září, /: na slavnost pozd.[vižení] s. Kříže :/ 



onen, na volšanském vrchu nyní se vynacházející Kříž Svatý, jenž v zkázu uveden jest byl, opět znovu, po 
obdrženém povolení slav. krajského úřadu, postaviti a zvelebiti.“ Z informace zde uvedené můžeme soudit, že kříž 

na vrchu existoval již dříve, ale byl zničen. (Citováno z posudku Archivu hl. m. Prahy, 2021. Č. j.: MHMP 
1158111/2021, Sp. zn.: S-MHMP 979577/2021, 2. 8. 2021). 

 
Roku 1825 byla na Parukářce zahájena výroba kapslí (roznětek). Majitelé Louis Sellier a Jean Maria Nicolaus 
Bellot založili budoucí světoznámou muniční továrnu. Fungovala zde do roku 1936. In: Dějiny Prahy v datech 

1988, s. 164. 
 

Roku 1835 byl založen IV. olšanský hřbitov. In: Lány, Olšanské., s. 89. 
 
V roce 1836 bylo přestěhováno žižkovské popraviště dále za Prahu, až na západní konec návrší zvaného Židovské 

pece (nedaleko Vápenky). In: Mikota, Z místopisu., s. 107. 
 

Roku 1839 byl vysvěcen IV. olšanský hřbitov a otevřen 1841. In: Lány, Olšanské., s. 89. 
 
„Dekretem gubernia ze dne 10. října 1839 č. 48534 výše citovaným bylo více prohlášeno, že dosavadní farní kostel 

sv. Kříže pro své stavební závady se zrušuje a kostel sv. Rocha povyšuje za farní… (dočíst a ověřit rok)

 PamKn-sv-Rocha, s. 91. 

 
K roku 1843 byl v usedlosti Dolní Sklenářka zmíněn hostinec. In: Laštovková, Pražské., s. 266. 
 

Osazení kříže na Vrchu sv. Kříže na Žižkově. O podobě kříže a o jeho dalším osudu jsme v archivních fondech a 
sbírkách nenalezli žádné informace. Interpretovat můžeme pouze podle druhotných informací. Že byl kříž původně 

dřevěný, lze soudit nejen z toho, že pravidelně podléhal zkáze, než byl vyměněn za kovový (K. Procházka), ale 
především ze stabilního katastru 1824–1843, kde je zakreslena značka znamenající dřevěný kříž (pro kamenný kříž 
byla podle Předpisu ke kresbě katastrálních plánů určena jiná značka). Výřez z indikačních skic stabilního katastru 

1840–1842 zachycující nejen dřevěný kříž s triangulačním bodem, ale i vlastnictví okolních pozemků majitelem 
olšanského statku čp. 4 Emanuelem Ekhardtem a existenci lomu na kámen ve východní části vrchu (Schuttergrube) 

připojujeme v příloze č. 5. Na kresbě Jaroslava Koutného publikované v knize Karla Procházky na str. 21 (příloha č. 
1) je kříž zachycen tak, že by mohl být interpretován jako krucifix. Nerovností na jeho svislém trámu však může být 
i ona plechová skříňka zmíněná v příloze č. 3. O zániku kříže se můžeme pouze dohadovat. V dochovaných 

úředních spisech bývalého města Žižkov (uspořádány jen částečně) ani Magistrátu hl. m. Prahy jsme žádnou 
zmínku nenalezli – nejspíše také proto, že postavení kříže bylo soukromou iniciativou místních obyvatel. 

Nejpravděpodobnější se nám jeví verze uvedená u Karla Procházky, že kříž se sesul spolu se skálou nedávno před 
vydáním jeho knihy. Tomu by napovídal i esej Karla Čapka Vrch sv. Kříže otištěný v Lidových novinách 15. 8. 
1925, podle něhož už tam kříž nebyl a svah se drobil (vydáno in: Čapek, Karel: Od člověka k člověku. Díl. 1. Praha 

1988, s. 509–510). Na mapové zdroje, které jsou např. ve velkém počtu uvedeny v příloze projektové zprávy Vrch 
Křížek/Parukářka. Dost místa pro všechny z AP Ateliéru architekta Josefa Pleskota z roku 2017, dostupné na webu 

Úřadu městské části Praha 3, asi nelze stoprocentně spoléhat, protože u některých plánů z meziválečného období se 
lze domnívat, že bez korekce převzaly starší podklady se značkou kříže. Poslední případné pozůstatky kříže a terasy 
pod ním zcela jistě zmizely při výstavbě bunkrů v podzemí Vrchu sv. Kříže. V příloze č. 6 pro doplnění připojujeme 

výřez z nedávno objeveného plánu z roku 1827, který je součástí Sbírky map a plánů našeho archivu, na němž je 
kříž na Vrchu sv. Kříže zřetelně zobrazen. (Citováno z posudku Archivu hl. m. Prahy, 2021. Č. j.: MHMP 

1158111/2021, Sp. zn.: S-MHMP 979577/2021, 2. 8. 2021). 
 
V místech dnešního Kostnického náměstí bývala usedlost Miranka (čp. 3 a 4, zvaná též Bontámka či Halovka). K 

roku 1843 je vedena jako poplužní dvůr s vinicí. In: Laštovková, Pražské., s. 193. 
 

Dne 19. července 1845 přinesly pražské německé noviny Prag. Beiblätter zu Ost und West krátkou informaci: 
„Minulý týden v Krennových sadech, při bourání velké budovy, několik loktů pod sklepem byla objevena podlouhlá 
bedna (na způsob židovské rakve) s kostrou ženy, jejíž lebka s kaštanovými vlasy, ležela u jejích nohou.“ Tento 

nález lze považovat za doklad popravy stětím. Ženy totiž nesměly být oběšeny. In: Mikota, Z místopisu., s. 112. 
 

Dne 20. srpna 1845 projel po pozemcích Antonína Josefa Krenna (Krennovy sady) první vlak. Z Olomouce dojel na 
slavnostně vyzdobené dnešní Masarykovo nádraží. Příjezd prvního vlaku do Prahy byl náležitě oslaven. Téhož dne 
také zemřel Antonín Josef Krenn při záchvatu mrtvice a jeho majetek zdědil bratr Jan Krenn. In: Mikota, Z 

místopisu., s. 113. 



 
Osazení kříže na Vrchu sv. Kříže na Žižkově. Bohemia z 15. září 1846 (v překladu) „Kříž na vrchu za Bezovkou 

(Fliedermühle), odkud se otevírá hezký výhled, byl při poslední bouři roztříštěn. Majitel olšanského dvora, pan 
Emanuel Eckart /Ekhardt/, nechal ze zbožného popudu na tom samém místě zbudovat zděnou terasu a na ní postavit 

nový kříž. Ten byl předevčírem (v neděli) za obvyklých církevních úkonů a obzvláštních slavností na náklady 
zřizovatele posvěcen. Později povede od vesnice Olšany nahoru k hezkým výhledům pohodlná upravená cesta, 
která také má být osazena stromy.“ (Citováno z posudku Archivu hl. m. Prahy, 2021. Č. j.: MHMP 1158111/2021, 

Sp. zn.: S-MHMP 979577/2021, 2. 8. 2021). 
 

Osazení kříže na Vrchu sv. Kříže na Žižkově. Ve druhém díle Pamětní knihy kostela sv. Kříže z let 1836–1955 je na 
straně 32 zápis z roku 1846 o dalším vztyčení kříže: (v překladu) „13. září 1846 byl na návrší u Olšan 
nejslavnostněji posvěcen Sv. Kříž, který ve staré aleji nechali udělat majitel dvora Olšany čp. 4 pan Emanuel 

Ekhardt a jeho manželka paní Amalia, dcera p. Josefa Hübsche majitele hostince u Černého koně v Praze. Mnohé o 
tom je písemně uloženo v plechové schránce na kříži.“ (Citováno z posudku Archivu hl. m. Prahy, 2021. Č. j.: 

MHMP 1158111/2021, Sp. zn.: S-MHMP 979577/2021, 2. 8. 2021). 
 
Dne 13. června 1849 byla na území katastrální obce Viničné hory zřízena obec Vinohrady (od r. 1867 Královské 

Vinohrady). In: Dějiny Prahy v datech 1988, s. 184. 
 

Roku 1850 nechal majitel Josef Hraba přestavět usedlost Hrabovku na zahradní restauraci. In: Laštovková, 
Pražské., s. 108. 
 

Počátek výstavby Žižkova jistě nelze stanovit jednoznačně, ale dá se objektivně klást i do 50. let 19. století. Tehdy 
roku 1854 koupil karlínský zahradník Václav Laxa od Karla Spens-Boodena (majitel usedlosti Reismanka) část 

pole, konkrétně parcelu č. 783 ležící zhruba mezi dnešními ulicemi Seifertovou, Jeronýmovou a Husitskou. Roku 
1855 zde podle projektu karlínského stavitele Františka Šlechty vystavěl přízemní domek (dostal čp. 94) a na 
zbytku pozemku založil zahradnictví. Domek se stal první stavbou budoucího pražského předměstí, sídliště 

vzniklého při tehdejší Vídeňské silnici. In: Holec–Mikota., s. 131. 
 

V roce 1857 byl na dnešním Žižkově (název Žižkov používán až od r. 1877) vystavěn první pavlačový činžovní 
dům. Stál v dnešní Husitské ulici (tehdy Vídeňská) 63/čp. 103. Nedaleko na téže ulici pak postavil roku 1863 další 
dům (čp. 160, U Karla IV.) Karel Hartig, budoucí starosta Žižkova. In: Praha 1891–1918…, s. 132. 

 
Roku 1858 začala stavba prvního nájemního domu na území dnešního Žižkova. Stál tehdy u Vídeňské silnice (roh 

dnešních Husitské a Jeronýmovy). In: RN 5/2011. 
 
V říjnu 1861 byl karlínským klempířem Ferdinandem Kuhnem dostavěn první typický žižkovský jednopatrový 

nájemní dům (čp. 103) s pavlačemi a nádvorním křídlem při Vídeňské silnici (dnes Husitská). In: 
Holec–Mikota., s. 131. 

 
V roce 1861 byl založen V. olšanský hřbitov a následujícího roku vysvěcen a otevřen. In: Lány, Olšanské., s. 89. 
 

Dne 28. října 1861 spáchal na svých dětech vraždu jistý krupař z Františku. Odvedl své 4 děti na Vítkov, zavedl je 
do staré věže a podřezal jim a poté i sobě krky. In: NárL 1861-10-29. 

 
Roku 1862 vyrostl při dnešní Husitské ulici další žižkovský jednopatrový nájemní dům (čp. 109). Byl postaven 
Ferdinandem Kuhnem hned vedle jeho předešlého domu čp. 103. In: Holec–Mikota., s. 131. 

 
„…dne 14 září L.P. 1862 Sv. kříž nad Volšany tak byl již sešel, že nový zříditi nutno se stalo. Zakoupil se tedy 

štědrostí pana Mikuláše Bellot-a továrníka a majitele vinice Parukářky, starostlivostí pana Františka Kliky, pachtýře 
Bezovky vzláštního /sic!/ ctitele tohoto sv. místa a kříže. Na den povýšení sv. kříže byl jest tento nový kříž důstoj. 
pánem Eduardem Teršem, Doktorem bohosloví a ředitelem k. a k. semináře slavně posvěcen, při kteréžto 

příležitosti u kříže řečnil místní administrátor fary Ferdinand Bořický.“ In: PamKn-sv-Rocha, s. 45. 
 

„Téhož roku o sv. Václavě /28. 9. 1862/ byly tak zvaná Boží muka neb morový sloup na silnici z Volšan ku Praze 
opraven a obnoven.“ Dne 28. srpna téhož roku proběhl první pohřeb na V. Olšanském hřbitově. In: 
PamKn-sv-Rocha, s. 45. 

 



Roku 1863 vystavěl Antonín Fanta dva nájemní domy (čp. 115 a 118) na parcely č. 787, kterou koupil od Marie 
Stomeové (majitelka Pražačky). Další domy zde pak do roku 1866 postavili majitelé Fantou rozprodaných částí téže 

parcely, byla to čp. 123, 125 a 127, které dodnes stojí. Parcela 787 se rozkládala mezi ulicemi a Husitskou, 
Chlumovou, Prokopovou a Prokopovým náměstím. In: Holec–Mikota., s. 132. 

 
Dne 3. listopadu 1863 navštívil Olšany J. E. Bedřich kníže Schwarzenberg, pražský arcibiskup. In: 
PamKn-sv-Rocha, s. 45. 

 
Roku 1865 zahájil budoucí první starosta Žižkova, Karel Hartig první parcelaci budoucího města v oblasti dnešního 

Komenského náměstí. Tento rok je některými historiky považován za rok založení města Žižkova. In: RN 
5/2011. 
 

Podle Miloslava Mikoty /cit.: / Rok 1865, kdy Hartig zhotovil regulační plán, se považuje za rok založení Žižkova, 
jak svědčí nápis na zvonu ve věžičce školy na Komenského náměstí: „Na oslavu sv. Václava, ochránce národa 

českého L. P. 1873 v roku osmém po založení Žižkova věnován první škole občany žižkovskými.“ Za zakladatele 
Žižkova byli kromě Hartiga považováni také klempíř Ferdinand Kuhn z Karlína (1815–1876) a krejčí Antonín 
Fanta, pražský měšťan (1817–1878), kteří vystavěli v letech 1861–1863 první jednopatrové pavlačové domy na 

Vídeňské silnici (Koněvova-Husitská). In: Mikota, Karel Hartig. s. 9. 
 

Dne 20. října 1865 byl položen základní kámen ke stavbě žižkovské plynárny v místech dnešního náměstí Winstona 
Churchilla. In: Novák, Kronika., s. 31. 
 

V pondělí 30. října 1865 se na Žižkov (tehdy ještě Vinohrady) přiženil budoucí první starosta Žižkova, Karel Hartig 
(*4. 5. 1833). Po čtyřleté známosti si vzal Amálii Stomeovou, dceru pražského měšťana Josefa Stomeho. Byla 

dědičkou mj. jednoho z největších tehdy vinohradských statků – Pražačky (čp. 10). In: Mikota, Karel Hartig. 
s. 9. 
 

Roku 1866, po bitvě u Hradce Králové, se na usedlosti Horní Sklenářka ubytovalo 40 pruských vojáků spolu s 
hejtmanem. Prahu opustili Prusové v září téhož roku. In: Laštovková, Pražské., s. 267. 

 
Z činžovních domů na Husitské třídě, postavených do roku 1866 z iniciativy Ferdinanda Kuhna, stojí dodnes 
budovy čp. 103, 114 a 122. In: Holec–Mikota., s. 131. 

 
Žižkov čítal v roce 1866 na 95 bytových domů. In: RN 5/2011. 

 
Karel Hartig vystavěl při tehdejší Vídeňské silnici (dnes Koněvova) v letech 1866–1869 první dva jednopatrové 
domy čp. 126 a 128 stojící dodnes. In: Mikota, Karel Hartig. s. 9. 

 
„P. Alois Škampa Administrátor fary Volšanské 4. ledna 1866 v shromáždění pp. obecních starších Královského 

hlavního města Prahy 48 hlasy zvolen za faráře Kojetického /…/ Nástupce jeho v administratuře Volšanské 
jmenován jest… velebný Pán František Kareš, bývalý kaplan u sv. Mikuláše na malé Straně v Praze, administrátor 
fary Kojetické, kde z leta ve velmi smutném postavení setrvával a do Volšan 1. února přiby/l/ svůj úřad zde 

nastoupil.“ Škampa v Olšanech působil pak 16 měsíců. „Leta Páně 1866. Jeho Eminencí P. T. panem kardinálem a 
arcibiskupem Pražským nově jmenovaný administrátor P. František Kareš posud administrátor v Kojeticích, přibyl 

v průvodu ctěného výboru obce Vinohradské dne 31. ledna /…/ večer do Volšan a 1. únorem úřad svůj nastoupil.“
 In: PamKn-sv-Rocha, s. 47n. 
 

Dne 28. dubna 1866 byla do provozu uvedena žižkovská plynárna (zbořena, dnes nám. W. Churchilla). Jejím 
ředitelem se stal její projektant a bývalý ředitel plynárny v Drážďanech – Karl Friedrich August Jahn. Řídil ji až do 

roku 1870. Stavba započala roku 1865. Od 16. září 1867 zajišťovala pouliční osvětlení v celé Praze. Od roku 1882 
zásobovala plynem rovněž Královské Vinohrady. In: Novák, Kronika., s. 31. 
 

V létě 1866 vypukla prusko-rakouská válka vyhlášená 17. června Rakouskem. „I osada zdejší /Olšany/ mnoho 
utrpěla dílem válečnými requisicemi, dílem stravováním a vydržováním nepřátelského vojska, v požadavcích svých 

ne vždy skromného, a nesčíslnými přípřežemi, kteréž dávati hospodáři nuceni jsou byli, tak že jen s hrůzou budou 
osadníci zpomínati /sic!/ na ty doby, které uvalily na ně tolik starostí a ouzkosti, bázně a strachu, zmatku a bídy. 
Velká vyučovací síň školy Volšanské upravena byla polovicí měsíce června z dobrovolných příspěvků v nemocnici 

pro raněné c. k. rakouské vojíny, a však nepoužito jí, pročež špitalní nářadí vyklizeno a 1. zářím školní vyučování 



opět řádně započalo. A sotva válka přešla, dostavily se neblahé družky její: nouze, hlad a morová nákaza – cholera. 
– Ve Volšanech, Vinohradech a v Starých Strašnicích celkem zemřelo cholerou 26 osob, nepočítaje ty, kteříž v 

nemoci dopraveni byli do pražské všeobecné nemocnice…“ In: PamKn-sv-Rocha, s. 48n. 
 

Poté, co bylo popraviště roku 1836 přesunuto na Židovské pece poblíž usedlosti Vápenka, uskutečnila se poslední 
veřejná poprava v Praze dne 21. června 1866. Popravčím byl pražský kat Jan Kř. Piperger a odsouzeným k oběšení 
Václav Fiala za vraždu milenky. Vzpomínky kata zaznamenal spisovatel Karel Ladislav Kukla (1863–1930). Podle 

něj se popravy účastnilo na 30 tisíc diváků. Spolehlivost informací tohoto autora je však značně pochybná. In: 
Praha 3 křížem krážem…, s. 118. 

 
Jedna z nejslavnějších žižkovských fabrik 19. století stála na úpatí Vítkova v místě dnešního divadla Ponec. 
Jmenovala se Rudolf Stabenow Metallwerke a v roce 1867 obklopoval její areál viniční usedlost Miranka. Strojírna 

se později přestěhovala do Čelákovic. Prázdný areál zakoupil mladoboleslavský podnikatel a průkopník 
kinematografie František Ponec, který tu založil kino – třetí stálý žižkovský biograf – Royal Bioskop. (Zdroj: Klub 

přátel Žižkova a Josef H. Mysliveček, RN 4/2021, red. upraveno). 
 
Od roku 1867 zásobovala žižkovská, první obecní, plynárna pouliční osvětlení celé tehdejší Prahy. Převzala tak 

dřívější odpovědnost soukromé karlínské plynárny. In: Novák, Kronika., s. 31. 
 

Císařským rozhodnutím byla dne 7. ledna 1867 přejmenována a povýšena obec Vinohrady na Královské Vinohrady.
 In: Dějiny Prahy v datech 1988, s. 195. 
 

„Dne 16. září /1867/ v pondělí po ´Povýšení sv. Kříže´ v 6té hodině ranní vypukl oheň ve Volšanech v stodolách 
dědiců páně Eckhartových, které toho času v pachtu měl israelita pan Herrmann Polák a s úžasnou rychlostí zmohl 

se tak, že v době dvou hodin veškeré stodoly v plamenech stály. Po příchodu hasičského sboru pražského a 
stříkaček z vůkolních obcí stodoly v šanc dány býti musily a pomýšleno toliko na zachování ostatních stavení a 
domů vůkolních. Farnímu stavení č.p. 18. též dědicům Eckhartovým patřícímu všeliké hrozilo nebezpečenství…“ 

Ve škole žárem popraskala okna, avšak vlastní požár zůstal omezen jen na stodoly, žel i s obilím. Na večer toho dne 
již žádné nebezpečí nehrozilo. „…farní dům za příčinou západních větrů po celý ten čas naplněn byl smrdutým 

čmoudem.“ In: PamKn-sv-Rocha, s. 49. 
 
Nejvyšším rozhodnutím ze dne 4. října 1867 vyznamenal císař olšanského učitele Jana Cikana za jeho celoživotní 

činnost „Záslužným stříbrným křížem s korunou“. Slavnost předání proběhla v neděli 10. listopadu v olšanské 
škole. Císař osobně přítomen nebyl. Na slavnosti promluvil mj. i olšanský farář František Xaver Kareš. V kostele 

sv. Rocha byla odsloužena slavnostní mše. In: PamKn-sv-Rocha, s. 50n. 
 
/1867/. „Obci Vinohradské dostalo se od Jeho Veličenstva Nejmilostivějšího zeměpána císaře a krále Františka 

Josefa I. u příležitosti Jeho návštěvy v pražské plynárně č.p. 44. na Vinohradech, kdež J. V. obecním 
zastupitelstvem obce Vinohradské slavně uvítán a p. JUDrem Helminger-em t. č. obecním radním osloven byl, toho 

vyznamenání, že se smí jako za starých časů nazývati: ´Královská obec Vinohrady´.“ /Pod textem je datum 19. 
listopadu 1867, ale není zcela jasné, k čemu se datum vztahuje/. In: PamKn-sv-Rocha, s. 50. 
 

V letech 1866 až 1868 bylo dostavěno na území dnešního Žižkova celkem 26 domů. In: Holec–Mikota., s. 134. 
 

V roce 1868 zřídil žižkovský továrník, chemik a technolog, František Šebor (1838–1904) ve svém podniku na 
Žižkově výrobnu amoniaku (čpavku), kdy se surovinou staly odpadní vody ze žižkovské plynárny. Do té doby totiž 
tyto odpadní vody odtékaly do Vltavy. In: Novák, Kronika., s. 32. 

 
„Když r. 1868 dolejší část obce vinohradské vymohla si název Žižkov, dali tamější občané pp. Karel Hartig, Václav 

Stomé a Václav Uher na vlastní útraty ve slévárně Benkeho na Smíchově zhotoviti tabulky jen s českým nápisem: 
Obec Král. Vinohrady, část Žižkov. Tyto tabulky provedeny byly v barvách národních…“ Pozdější tabule s názvy 
ulic a náměstí měly text pouze česky a opět byly v národních barvách a pořízeny byly opět z iniciativy K. Hartiga a 

z obecních peněz. In: NárL 1893-03-22. 
 

V roce 1868 vytvořil Antonín Barvitius se svým švagrem Ignácem Ullmannem hrobku Vojtěcha Lanny a Jana 
Šebka na Olšanských hřbitovech. Jedná se o otevřenou kapli s románskými, gotickými a renesančními výtvarnými 
prvky. In: Praha nár. prob., s. 141. 

 



Obec vinohradská se rozhodla pro předání základního kamene pro stavbu Národního divadla, a to z vrchu Vítkova. 
V provolání výboru zaznělo: „K tomuto cíli zvolili jsme den, kdy občané krajiny řipské se svým kamenem do Prahy 

přibudou. V pondělí 11. dne t.m. /května 1868/ ke třetí hodině odpoledne shromáždíme se na úpatí Žižkova 
/Vítkova/ na Hrabovce a odtud půjdeme společně do Karlína, kde průvod náš k statečným občanům okolí řipského 

se přidruží“. In: NárL 16. 5. 1868. 
 
V pondělí 11. května 1868 byl starostou obce Vinohrady Václavem Keršem věnován na stavbu Národního divadla 

základní kámen z vrchu Vítkova. Ten dal na vlastní náklady vylomit nedaleko dnešního altánku Karel Hartig. 
Neopracovaný kámen nesl červený nápis Žižkov a na desce text: „Nejmladšímu strážci národa nejstarší strážce 

Prahy.“ In: Mikota, Karel Hartig. s. 13. 
 
V srpnu 1868 odešel na odpočinek olšanský kaplan Augustin Hoch (následně zemřel 6. 4. 1869). Na jeho místo 

nastoupil dne 7. září t. r. z Proseka Jindřich Rein. In: PamKn-sv-Rocha, s. 51. 
 

V úterý 15. září 1868 požádal Karel Hartig spolu s dalšími 56 občany vinohradský obecní výbor o to, aby se část 
obce Vinohrady podél tehdejší Vídeňské silnice (dnes Koněvova), zhruba od usedlosti Proutková (čp. 2 a 41) až po 
Bezovku nazývala nově Žižkov. Žádost byla schválena a název zaveden o rok později. In: Mikota, Karel 

Hartig… s. 14. 
 

Na svátek českého zemského patrona sv. Václava, na den 28. září roku 1868 byl karlínskou Dělnickou besedou 
svolán tábor lidu na vrch Vítkov. Účastnilo se na 14 tisíc osob, avšak shromáždění bylo rozehnáno policií a 
přivolanými vojáky. In: Dějiny Prahy v datech 1988, s. 196. 

 
Roku 1869 bylo dokončeno 22 nových žižkovských domů. Žižkov i s Olšany čítal tehdy celkem 4336 obyvatel v 

celkem 135 domech. In: Holec–Mikota., s. 134, 137. 
 
Při sčítání lidu roku 1869 měl Žižkov (bez Olšan) 4044 obyvatel ve 111 domech. In: Mikota, Karel Hartig., s. 25. 

 
Kaplani při kostele sv. Rocha. Po smrti Augustina Hocha se olšanským kaplanem u sv. Rocha stal Jindřich Rein 

(*1840 +1881), od 27. července 1877 ho následoval Jan Láska (*1842 + 1883). Dne 30. září 1874 byl ustaven ze 
druhého kaplana a katechetu Matěj Baťha (*1846, působil do července 1876), pak 26. července 1876 přišel 
František Matys (*1852, působil do srpna 1877). Na jeho místo nastoupil František Bečka (*1846, působil zde do 

února 1882). Na jeho místo prozatímně nastoupil 1. března 1882 Vendelín Honěk, ale jen do srpna 1882. Přišel 
Václav Tvrdý (*1856). Po smrti Jana Lásky byl do Olšan dosazen v srpnu 1883 Josef Tykal (*1850). In: 

PamKn-sv-Rocha, s. 58n. 
 
„Žižkov – budoucí předměstí Prahy. Včera /28. 5. 1869/ mělo obecní zastupitelstvo královské obce vinohradské 

poradu, v níž jednohlasně (tedy Češi i Němci) uzavřelo, aby se celý ten komplex domů a budov, který se nyní na 
vídeňské silnici až téměř k Bezovce povstává, jmenoval Žižkov k věčné slávě a památce největšího hrdiny českého 

národa. Nové tabulky s nápisem Žižkov budou tam na vhodných místech již v nejblíže příštích dnech upevněny. – 
Taktéž dostal stavitel a architekt p. K. Hartig od obecního úřadu obce vinohradské povolení, aby směl dáti na svůj 
dům v Žižkově nápis U Jana Žižky z Trocnova. Žádost za toto povolení byla předložena od obecního úřadu 

vinohradského c. k. pol. ředitelství v Praze, které povolení schválilo.“ In: NárL 29. 5. 1869. 
 

V pátek 28. května 1869 schválil vinohradský obecní výbor pro část vinohradské obce podél Vídeňské silnice název 
Žižkov. (Žádost podal K. Hartig r. 1868). Zprávu otiskly mj. Národní listy 5. června 1869. In: Mikota, Karel 
Hartig. s. 14. 

 
Dne 29. května 1869 schválil Obecní výbor Kr. Vinohrad nové pojmenování Žižkov, a to pro zástavbu kolem 

tehdejší Vídeňské silnice (dnes Husitská). In: Dějiny Prahy v datech 1988, s. 197. 
 
Národní listy přinesly 19. července 1869 následující zprávu: „Žádáme, aby, kdož kámen nějaký s míst památních 

dopraviti se usnesou na pole Žižkovo /Vítkov, zákl. kámen k pomníku Žižky/, již nyní nám tento úmysl svůj 
přípisem nám oznámili… K přihlášení tomuto přiloženo budiž udání, jakého druhu jest kámen a pokud možná 

přiložen budiž i kousek na ukázku. /…/ Přihlášky prosíme aby zasílaly se Výboru pro zřízení pomníku Žižkova v 
tělocvičně Sokola pražského /…/“ Za výbor podepsáni mj. Karel Hartig, Jan Otto, Gabriel Žižka či Bohuslav 
Šnyrch. In: NárL 19. 7. 1869. 

 



Dne 31. července 1869 nechal Karel Hartig na západním konci hřebenu Vítkov (na vlastním pozemku!) vztyčit 
praporový stožár. Vyvěšování bílého praporu s červeným husitským kalichem nebo naopak smutečního, mělo 

připomínat významné národní dny: 21. 6. – výročí popravy odpůrců Habsburků na Staroměstském nám. 1620, 6. 7. 
– upálení Jana Husa, 14. 7. – výročí vítězné bitvy na Vítkově 1420, 8. 11. – výročí bitvy na Bílé hoře. In: Mikota, 

Karel Hartig. s. 17. 
 
„Král. obec Vinohradská měla dne 1. srpna 1869 svůj slavnostní den. Živnostensko-řemeslnická jednota kr. obce 

Vinohradské odbývala v ten den slavnost svěcení práporu svého, a odbyla slavnost tu způsobem tak okázalým, že 
slavnost vinohradská může se čítati k nejzdařilejším slavnostem podobného druhu. /…/ V neděli ráno 1. srpna sešly 

se všechny spolky a účastníci slavnosti v Kanálce. /…/ V průvodu hrála hudba ́ Sokola´ pražského, za ní co vůdce 
průvodu kráčel p. Stomé… /…/ Průvod ubíral se Kanálkou po černokostelecké silnici ke koňské bráně, pak kolem 
hradeb, kolem nové brány na vídeňské silnici… /…/ Nedaleko sv. kříže nad Volšany zbudováno veliké, velmi 

krásně ozdobené podium, kolem něhož na prostranství prapory vytýčeném seřadili se účastníci slavnosti. /…/ S 
protějšího kopce Žižkova zatím zaznívala ustavičná střelba z moždířů.“ Prapor posvětil dp. František X. Kareš a 

kmotrami praporu byly dámy Marie baronka Spens-Boden a paní Hartigová, matkou paní Hellebrantová. Slavnost 
skončila po poledni a následovala zábava v Bezovce. K slavnosti byl vyražen pamětní peníz. Podoba praporu: 
zhotoven z červeného damašku, zlaté třepení, na aversu obraz Karla IV., na rubu znaky veškerých místních 

řemeslnických spolků a jednot. In: PamKn-sv-Rocha, s. 52nn. 
 

Členové Řemeslnické jednoty vinohradské se rozhodli 1. srpna 1869 uspořádat slavnost zasvěcení svého 
spolkového praporu, a to na Vítkově. Na pozvánce je podepsán mj. starosta jednoty V. Hellebrant. Prapor posvětil 
olšanský farář. (viz 1869-07-22-vítkov-řemeslníci) NárL 15. 7. 1869. 

 
Na neděli 15. srpna 1869 byl svolán tábor lidu na vrch Vítkov, aby byla dostatečně uctěna památka M. Jana Husa. 

Shromáždění však bylo vzhledem k blížícím se doplňujícím volbám do zemského sněmu policejně zakázáno. In: 
Mikota, Karel Hartig. s. 15. 
 

V roce 1870 byl založen nejstarší žižkovský politický spolek – Občanská beseda v Žižkov. Její předsedou se stal 
Karel Hartig. In: Mikota, Karel Hartig. s. 10. 

 
Roku 1870 bylo dokončeno 24 nových žižkovských domů. In: Holec–Mikota., s. 134. 
 

Usedlost Lidmonka v místech dnešní Husitské ulice pod Vítkovem zanikla někdy mezi lety 1870 až 1910. In: 
Laštovková, Pražské., s. 179. 

 
V roce 1870 se stal novým ředitelem první pražské obecní plynárny na Žižkově Josef Krost (1840–1916). In: 
Novák, Kronika., s. 33. 

 
Český sochař a pedagog, autor sousoší M. Jana Husa na Staroměstském náměstí, Ladislav Jan Šaloun se narodil 1. 

srpna 1870 a zemřel 18. října 1946 v Praze. Mládí strávil na Žižkově a později měl ateliér v Husinecké ulici. 
 
V pondělí 16. ledna 1870 se v hostinci U vévody Břetislava sešlo na 50 žižkovských občanů, aby založili nový 

vlastenecký spolek – Občanskou besedu sídlem v Žižkově. Kolem 20. hodiny byl zvolen předsedou schůze Karel 
Hartig. Návrh stanov byl přijat a zvolen výbor, jehož členy se stali: Karel Hartig a pánové Stomé, Uher, Hellebrant 

a P. Rein. Účelem spolku bylo dle § 2 stanov podněcování a utužování politické a živnostenské či kulturní a 
společenské vzdělanosti. Při té příležitosti bylo na stavbu pomníku Jana Žižky z Trocnova vybráno 10 zlatých a 40. 
krejcarů. Stanovy spolku byly vzápětí v březnu c. k. úřady schváleny a bylo možné zahájit činnost. In: NárL 

19. 1. 1870. 
 

Dne 15. března 1870 přinesly Národní listy zprávu o „verbování“ do prorakouského spolku pražských ostrostřelců: 
„před nedávnem jakýsi tajný verbmistr zavítal do Žižkova, aby i do této jaré dosud půdy zasil semeno šosáctví a 
národní nemravnosti…“ Vzápětí však svou naivitou svedení nováčci své původní rozhodnutí „odvolali a kající 

vesměs za členy k pražskému Sokolu přistoupili.“ In: NárL 15. 3. 1870. 
 

Na ustavující schůzi dne 21. března 1870 byl založen nejstarší žižkovský spolek mladočeského zaměření s názvem 
Občanská beseda v Žižkově. Předsedou byl zvolen Karel Hartig a čestnými členy se stali mj. F. Palacký, dr. F. L. 
Rieger nebo dr. K. Sladkovský. In: Mikota, Karel Hartig., s. 19. 

 



Dne 12. května 1870, v obecně politicky napjaté době, došlo při pohřbu libereckého socialisty Josefa Krosche na 
Olšanských hřbitovech k demonstraci dělnictva. In: Dějiny Prahy v datech 1988, s. 199. 

 
Dne 25. června 1870 zveřejnili Národní listy ostrý výpad starosty Královských Vinohrad pana Č./Čeňka/ Vávry 

proti užívání názvu Žižkov a zejména vyvěšování domovních a uličních tabulí s tímto názvem. „…usnešeno /bylo/, 
aby tabulky tyto se sejmuly a nahradily novými, na nichž by železným písmem bylo psáno, že Žižkov není celým, 
nýbrž jen čtvrtí (!) královské obce vinohradské.“ S tím se však pravověrní Žižkované nehodlali smířit. In: NárL 

25. 6. 1870. 
 

Roku 1871 bylo dokončeno 34 nových žižkovských domů. In: Holec–Mikota., s. 134. 
 
„R 1864. vystavěl karlínský občan p. Ferd. Kuhn v místech těchto první nový dům pod číslem 103. Tedy až do toho 

roku čítala král. obec Vinohradská 102 čísla. Roku 1865. dala pí M. Stoméová, majitelka vinic malé a velké 
Ševčíkové, na povzbuzení pražského stavitele p. Karla Hartiga na pozemky k vinicím těmto patřící, ku parcelování 

na místa stavební, sdělati řádný polohopisný (situační) plán, který od c. k. náměstnictví schválen a potvrzen byl. 
Tímto pojednou byl stavební ruch v místech těchto nemálo povzbuzen. /…/ Když poptávky po místech stavebních 
se množili, přistoupili majitelé dvora Volšanského a Bezovky, po nich majitel vinic Reismonky, baron Spens, a. j. v. 

ku parcelování pozemků… /…/ Nyní /1871/ jsou veškeré pozemky od úpatí vrchu Žižkova až k Bezovce a silnici 
Volšanské, a podél vídeňské silnice od malé Proutkové a Miránky až k Rožmitálce a Parukářce na stavební místa 

rozprodány a větším dílem zastaveny. Od r. 1865., tedy v době 6 roků vystavěno v místech těchto 200 nových 
výstavných, skoro vesměs dvou a třípatrových domů, v nichž přes 6000 obyvatelů bydlí. /…/ Občanská beseda… 
/…/ Všímá sobě pilně všech záležitostí obecních… /…/ Přední zásluhu o blahodárnou činnost a působení spolků 

těchto má občan K. Hartig, který co starosta Občanské besedy i Záložny neúnavně ku zd aru jich pracuje… /…/ 
Žižkov jest výsledkem ryze české pracovitosti, české vytrvalosti, české síly, českého ducha.“ In: Světozor 16. 6. 

1871. 
 
1871 založen Zábavní spolek Žižkovan. In: Laštovka, Pražské spolky… 

 
Na jaře 1870 pukl v olšanském chrámu sv. Rocha menší zvon, k uctění Svaté rodiny, a bylo třeba ho nechat přelít. 

V roce 1871 však dcera zvonaře Bellmanna, Anna Bellmannová, věnovala kostelu zvon nový a dvojnásobně těžký 
(160 liber). Nápis na zvonu: „Chrámu Volšanskému u sv. kříže zvon tento ke cti a slávě sv. rodiny Ježíš Maria Josef 
věnovali Karel a Anna Bellman/n/, jejichž rodiče na zdejším hřbitově v Pánu odpočívají. Litý od dcery Karla 

Bellmanna v Praze 1871.“ Větší zvonek tento nemohl zavěšen býti na posavádní dřevěné, již povážlivě sešlé a 
chatrné vížce nad průjezdem vedoucím k bytům hrobníků; pročež nákladem pražské záduše postavena prozatimní 

zvonice nynější na 2. hřbitově u vchodu na 3. hřbitov, a chatrná vížka nad průjezdem nápotom snešena… /…/ 
zvoněno ponejprv v svatvečer slavnosti Povýšení sv. Kříže roku letošního. In: PamKn-sv-Rocha, s. 55. 
 

V říjnu 1871 vznesl Karel Hartig jako předseda Občanské besedy v Žižkově podnět k postavení první žižkovské 
školy (dnes čp. 400 na Komenského nám.) Výuka začala roku 1873. In: Mikota, Karel Hartig. s. 11. 

 
Myšlenka vzniku školy (=Občanského domu) pro Žižkov se zrodila s rostoucím počtem školou povinných dítek. 
Jejím iniciátorem byla Občanská beseda roku 1871. Během října toho roku se sešel přípravný výbor a 6. listopadu 

rozhodl v čele s Karlem Hartigem o budoucí stavbě. Nejprve však bylo nutné jednat s c. k. karlínskou školní radou, 
nalézt vhodný pozemek a dále vypracovat stanovy akciové společnosti. Školní rada souhlasila a pozemek o rozloze 

496 čtverečních sáhů (=cca 1594,2 m2) byl získán na Komenského náměstí. Byl zakoupen za 9500 zl. od K. 
Hartiga. On sám věnoval 1000 zl. na pořízení školních pomůcek. Stanovy společnosti byly rovněž předloženy ke 
schválení příslušným úřadům. (Světozor 20. 2. 1874) Světozor 20. 2. 1874. 

 
Roku 1872 bylo dokončeno 58 nových žižkovských domů. In: Holec–Mikota., s. 134. 

 
V letech 1871 až 1873 bylo učiněno na Žižkově několik archeologických nálezů keltských artefaktů ze 4. a 3. století 
př. Kr. Počátkem září 1871 totiž daroval kamenický mistr František Zeman šest bronzových náramků a zlomky 

železného meče nalezené na Žižkově Museu království Českého (dnes Národní muzeum v Praze). Roku 1873 
daroval stavitel Karel Hartig muzeu další archeologické nálezy z keltských hrobů. Část nálezů, především šperků, 

však zůstala v majetku sběratele a starožitníka Emanuela Mikše. Čtyři žižkovské bronzové náramky se tak do 
muzea dostaly až s celou Mikšovou sbírkou počátkem 20. let 20. století. Víme, že při kopání základů domů U 
deklarace a U krále Václava, jakož i při zakládání školy na Komenského náměstí (tehdy Občanský dům pro školy v 

Žižkově) bylo objeveno keltské pohřebiště, celkem 22 kostrových hrobů. Řada nalezených předmětů, byť 



zaznamenaných, se však časem ztratilo. Zmizel například prsten z dvacetikarátového zlata vážící 7 gramů. S 
objevením pohřebiště na Komenského náměstí souvisí i nález mincí, které jsou však o století mladší od doby, kdy 

se zde pohřbívalo. Pět mincí získal od stavebních dělníků na přelomu září a října 1873 opět Karel Hartig a daroval 
je obratem muzeu (2 stříbrné a 3 zlaté, každá váží cca 1,5 g a v průměru měří 15 mm). Roku 1879 se při krádežích v 

Národním muzeu ztratily rovněž některé keltské artefakty pocházející z Komenského náměstí. Nálezová studie byla 
publikována Františkem Benešem v periodiku Památky archeologické a místopisné 10/1874-1877, s. 76. (Mikota, 
Karel Hartig. s. 50, pozn. 51; dále též Hlava, Miloš: Příběh o keltském pohřebišti a pokladu keltských mincí. In: 

Dvořák, Tomáš a kol.: Žižkov – svéráz pavlačí a strmých ulic. Praha, MMP 2012, s. 130–133.) 
 

Dne 24. března 1872 byla v Roháčově ulici, v domě U bílého beránka založena Tělovýchovná jednota Sokol Žižkov 
(žižkovský). In: ŽL 6/2012, s. 38. 
 

V polovině roku 1872 bylo jasné, že Žižkov je předurčen stát se významným a velkým městem. Například: 
„…nejen veškerá stavební místa na majetcích Stomeových, Eckhardtových, Otšinkových a bar. Spensových jsou 

téměř z úplna odprodána, alebrž že se již i parcelováním okolních pozemků počíná. Tak dal majitel Raismanky 
shotovit plán na dělení rozsáhlého tohoto majetku… Na všech těchto místech /domy/ postaveny budou… Žižkov 
místo nynějších 8000 nejméně 30.000 obyvatelů čítati bude.“ In: NárL 5. 4. 1872. 

 
Výbor pro zařízení školy v Žižkově zakoupil v dubnu 1872 za 9500 zlatých pozemek na dnešním Komenského 

náměstí a rozhodl se alespoň hrubou stavbu zastřešit ještě do konce roku. In: NárL 12. 4. 1872. 
 
Vinohradské zastupitelstvo rozhodlo dne 10. května 1872 o pojmenování ulici v žižkovské části (Kr. Vinohrad). 

Budou nazvány k oslavě husitských osobností (třída Husova, náměstí Žižkovo atp.) NárL 14. 5. 1872. 
 

/cit.:/ „V části tehdejší vinohradské obce v okolí /tehdy/ Vídeňské silnice, která z podnětu K. Hartiga dostala roku 
1869 podle stejnojmenného vrchu název Žižkov, vzrůstal rok od roku počet domů. Z praktických důvodů bylo 
potřeba pojmenovat stávající ulice a tvořící se náměstí v žižkovské čtvrti. Všechny názvy vycházely převážně z 

husitské tradice a byly obecní radou přijaty. K vyhlášení uličních názvů byl ještě potřebný souhlas obecního 
zastupitelstva. V odůvodnění svého návrhu Hartig uvedl: „Nejsouce ještě sto (!), abychom velikým mužům stavěli 

velkolepé důstojné pomníky, stíme tímto způsobem památku jejich, vzbuzuje se tím uvědomění národní a šlechtí 
ona láska k vlasti, národu a pravdě, která z národu našeho v době husitské učinila národ hrdinů.“ Navrhl 
pojmenovat: Husovou třídou ulici po Vídeňské silnici od Hálovky (čp. 70) až k domu čp. 125 co hlavní ulici v 

Žižkově, prostranství, kterým pokračuje tato třída Žižkovým náměstím, ulici, která se táhne po Vídeňské silnici od 
Žižkova nám. nahoru, třídou Poděbradovou, ulici vedoucí od Husovy tř. k Bezovce (čp. 6 v Olšanech) třídou 

Prokopovou, prostranství v téže třídě mezi domy U Karla IV. (čp. 260) a Prokopa Velkého (čp. 220), ulici vedoucí 
od domu čp. 125 na Prokopovo nám. ulicí Želivského, ulici z Prokopova nám. k Olšanské silnici vedle domu U Jana 
z Chlumu (čp. 183) ulicí Chlumovou, ulici z Prokopova nám. okolo domu U Roháče z Dubé (čp. 255) ulicí 

Roháčovou, prostranství pod „křížem“ mezi domy U deklarace (čp. 276) a domky Oulu (čp. 227–230, 292–294, 
297), kde Občanský dům (později škola čp. 400) státi má, Komenského náměstím a uličku od Husovy rřídy k úpatí 

vrchu Žižkov, k vile U Sokola (čp. 200) Vítkovou ulicí. Vinohradské obecní zastupitelstvo návrh jednomyslně 
schválilo ve schůzi dne 10. května 1872.“ /konec cit./ 
 

Dne 1. června 1872 byla slavnostním prvním představením otevřena půlkruhová aréna na Komotovce. Při té 
příležitosti byla provedena hra německého dramatika Leopolda Feldmanna s názvem Řemeslnická revoluce. In: 

Javorin, Pražské arény., s. 161. 
 
Dne 1. června 1872 začala fungovat na Komotovce jedna z pražských divadelních arén. Zanikla roku 1874. 

Postavili ji ředitel Jaroslav Hof a Josef Mikuláš-Boleslavský (vl. jm. Josef Mikuláš) Javorin, Pražské arény., s. 
148. 

 
Dne 12. září 1872 schválilo c. k. místodržitelství záměr postavit na Žižkově školu na Komenského náměstí a 
ministerstvo vnitra vydalo povolení k zahájení počátečních přípravných prací. Stavbu za zatím předpokládaných 75 

000 zl. měl realizovat K. Hartig. Dne 16. září 1873 byly konečně schváleny stanovy akciové společnosti. (Světozor 
20. 2. 1874) Světozor 20. 2. 1874. 

 
V letech 1872 a 1873 propukly v Olšanech epidemie neštovic a asi také cholery. Počátkem prosince 1872 až do 
konce února 1873 byla uzavřena škola. Rozkazem místodržitelství byla v Olšanech čp. 5 (tzv. zámeček) zřízena 

prozatímní obecní nemocnice pro Kr. Vinohrady. Celkem v osadě zemřelo cholerou(?) na 300 osob…



 PamKn-sv-Rocha, s. 55. 
 

Dne 2. prosince 1872 zemřel olšanský farář Josef Thomas (*1805), v pořadí osmý. In: PamKn-sv-Rocha, s. 
57. 

 
Roku 1873 bylo dokončeno 66 nových žižkovských domů. In: Holec–Mikota., s. 134. 
 

Roku 1873 byla postavena nejvýchodnější žižkovská usedlost Viktorka nazvaná podle majitele Viktora Kosa. 
Zanikla v souvislosti s rozšiřováním Nákladového nádraží po roce 1945. In: Laštovková, Pražské., s. 316. 

 
1873 založeny Ženský sbor Vlasta v Žižkově a Občanská beseda v Žižkově. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 

Na žádost faráře Františka Kareše byl v kostele sv. Rocha proražen na západní straně nový vchod do sakristie 
(1873?). In: PamKn-sv-Rocha, s. 59. 

 
František Horn byl původně karlínský kožešník, později stavební podnikatel a spekulant na Žižkově. Jeho cílem 
bylo stavět domy co nejlevněji, avšak na úkor kvality materiálu, která měla za následek několik neštěstí. Dne 15. 

ledna roku 1873 se v průběhu stavby v Žerotínově ulici (dnes na jeho místě čp. 397) zřítil téměř dostavěný 
dvoupatrový dům a v troskách zemřelo 5 dělníků a šestý na následky zranění. Horn byl odsouzen k 6 měsícům 

vězení a k „jisté náhradě“ pozůstalým rodinám. In: Holec–Mikota., s. 139n. 
 
Dne 29. ledna 1873 vypovídal Karel Hartig na c.k. policejním komisariátu v Karlíně ohledně vyvěšování praporu v 

národních barvách na vrchu Vítkově. Ve své výpovědi údajně snižoval důstojnost policie a dopustil se prý i urážek. 
Bylo s ním tudíž zahájeno trestní řízení a byl odsouzen na 8 dní vězení s možností odvolání. Podepsán 

místodržitelský rada Karásek dne 15. února 1873. In: NárL 1. 3. 1873. 
 
Dne 2. února 1873 se na pozemcích Karla Hartiga v kopci nad Bezovkou u Olšan sešel tábor lidu za účelem zaslání 

petice (ze 17. ledna) českých vlastenců ohledně přímých voleb do říšské rady. Vše se událo bez komplikací a za 
mohutné asistence policie. Její jednotky se ubytovaly v olšanské škole a v olšanském dvoře. In: NárL 3. 2. 

1873. 
 
Dne 18. března 1873, na zasedání vinohradského zastupitelstva, byl zvolen nový, již v pořadí 9. farář v Olšanech – 

František Kareš, dne 27. března investován. (odstavec ještě ověřit, datace) PamKn-sv-Rocha, s. 56. 
 

Národní listy 29. dubna 1873 přinesly zprávu, že: „Obyvatelé Žižkova podali žádost za zřízení telegrafní stanice v 
Žižkově, poněvadž zmáhající se obchod a průmysl v místě tom nezbytně toho vyžadují. /…/ …dokladem jest 
okolnost, že žižkovský poštovní úřad žádal, aby mu byla povolena jízdní pošta, poněvadž pouhý posel již nyní 

nedostačí…“ In: NárL 29. 4. 1873. 
 

9. květen roku 1873 je nazýván černým pátkem na vídeňské burze. Ekonomický krach se projevil i na Žižkově, kdy 
byl starostou právě stavitel Karel Hartig. Nezaměstnanost související s ubývající poptávkou po stavbě nových 
nemovitostí neznala mezí. Ještě v roce 1873 bylo dokončeno 66 nových domů, avšak v letech následujících nastal 

prudký pokles. Roku 1876 to bylo jen 7 domů, rok poté 4 a roku 1878 5 domů. In: Mikota, Karel Hartig., s. 26. 
 

„Dne 25. května t. r. /1873/ byly Volšany jevištěm slavnosti, jakých zajisté pořídku; byly svědkem slavnosti 
inštalace nově zvoleného faráře důst. p. Frant. Kareše. Již z příprav dalo se očekávati, že bude důstojná. Hlavní 
zásluhu o zvýšení slavnosti té mají zajisté občané přifaření, zvláště živnostensko-řemeslnická jednota v Král. 

Vinohradech… /…/ Brzy pak seřadil se průvod, za hlaholu zvonů a hřmění hmoždířů bral se… ku chrámu Páně, 
kdež posvátný obřad počal. /…/ Počasí bylo pěkné a tudíž účastenství lidu ohromné. Chrám Volšanský pro osadu 

ovšem již velmi malý, nemohl veliké to množství ve svých prostorách pojmouti.“ In: PamKn-sv-Rocha, s. 57n. 
 
Dne 11. června 1873 padly u soudu závěrečné řeči ve věci zřícení domu „páně Hornova“ Zednický mistr Jan Krtek 

byl odsouzen na jeden rok vězení, pokutě 500 zl. zákazu činnosti. Podnikatel Horn a polír Červenka byli odsouzeni 
rovněž na rok. Konečný rozsudek padl v pátek v poledne. In: NárL 1873-06-12. 

 
„Občanský dům“ (škola) v Žižkově byl ve své době nejrozsáhlejší tamější budovou. Zaujímal celou jednu stranu 
Komenského náměstí. V roce 1873 byly dokončeny 10 učeben, kreslírna, tělocvična, kabinet, sborovna a byt pro 

školníka. Rizalit má být na vrchu ozdoben hodinami, jež daroval Arnošt Güttling. Topení bude zajištěno 



patentovanými kamny prof. Studničky. Zvon plánovaný do vížky byl již ve slévárně Bellmann ulit. Poprsí J. A. 
Komenského ztvárnil František Heidlberg. Průčelí dále ponese nápis „Občanský dům“. In: NárL 25. 6. 1873. 

 
Dne 23. července 1873 po poledni vypukl v hostinci na Ohradě požár. První ho spozoroval pan Stome a poslal 

„koňmo“ pro pomoc do Prahy a do Karlína. První přijela hasičská stříkačka z továrny na Parukářce, poté karlínští a 
nakonec pražští hasiči. Okolní stavby byly polévány vodou a dobytek vyváděn ze stájí. Tato nehoda postihla pana 
Poláčka, jenž měl hospodu pronajatou od dědiců Masopustových. Karel Hartig poslal k hašení požáru všechny 

stavební dělníky, pan Stome poslal voznice. „Požár tento bohdá přesvědčí každého o naléhavé nutnosti, aby 
Vinohrady měly konečně svou vlastní stříkačku, jak bylo již v obecním zastupitelstvu usnešeno, avšak z nedostatku 

peněz opět bohužel odloženo. Rovněž nutno, aby obec vinohradská /…/ měla v Žižkově dobrovolný sbor hasičský. 
Či musí ještě několikrát hořeti, než na to vše dojde?“ NárL 1873-07-24. 
 

Vinohradské zastupitelstvo v rpnu 1873 zamítlo žádost pražské obce o stavbu márnic na Olšanských hřbitovech, a 
to především z hygienických důvodů. In: NárL 1873-08-24. 

 
Na schůzi vinohradského obecního zastupitelstva v srpnu 1873 (23?. 8.) byl schválen nákup hasičské stříkačky za 
1500 zl. „…stříkačka odevzdána bude ve správu dobrovolného hasičského sboru, který tvořen jest z členů 

žižkovského Sokola.“ In: NárL 1873-08-24. 
 

Konečně vyhověno nutné potřebě a dávnému přání obyvatelstva žižkovského otevření nově zařízené a hojně 
zásobené, c. k. komisí dříve náležitě prohlédnuté lékárny v Žižkově dne 1. srpna t. r. v domě Ježkově č 298 blíže 
Bezovky.“ In: NárL 1873-08-03. 

 
Dne 20. srpna 1873 byl pro věžičku školy Komenského posvěcen zvon se znakem obce Vinohradské a nápisem „Na 

oslavu sv. Václava, ochránce národa Českého l. P. 1873 v roku osmém po založení Žižkova věnován první škole 
občany Žižkovskými“. Zvon byl ulit v „…závodu dcery p. Karla Bellmanna v Praze. Náklad 270 zl. kryt byl 
sbírkou 48 zl. obnášející a z fondu p. Karlem Hartigem pro potřeby školní věnovaným. Stavba započata po sv. 

Václavu 1872 a v roce dokončena, slavnostně vysvěcena pak dne 31. října 1873 Jeho Eminencí kardinálem a 
arcibiskupem pražským. /…/ Připomenouti ještě sluší, že mimo výbor a předsedou p. Hartigem v čele o provedení 

stavby zvláštní zásluhu má též p. stavitel Josef Kutina mladší, jenž s velikou ztrátou času a s velikým namáháním 
veškeré účty řádně vedl.“ In: Světozor 20. 2. 1874. 
 

Svatováclavské procesí /1873/ vycházející z Karlína bylo pozdraveno vztyčením ohromného praporu s husitským 
kalichem na vrchu Vítkově. Vztyčen byl opět na žerdi Karla Hartiga, avšak po zákroku policie musel být prapor 

neprodleně sundán. „Prapor ten byl 30 loket dlouhý a 5 loket široký, kalich sám měl 18 loket délky.“ In: NárL 
1873-09-30. 
 

V sobotu 25. října 1873 byl zahájen zápis žáků do první žižkovské školy (Komenského nám.) Výuka začala v 
listopadu. In: Mikota, Karel Hartig. s. ??? 

 
Dne 28. října 1873 byl vytvořen Program slavnosti posvěcení a otevření Občanského domu pro školy v Žižkově… 
na dny 1. a 2. listopadu. In: NárL 1873-10-30. 

 
V listopadu 1873 bylo s pomocí zásahu místodržitele Alexandra von Kollera ve škole na Komenského náměstí 

otevřeno prozatímně 8 tříd s odděleným pohlavím. Dívčí školu prozatímně vedl učitel Jar. Jirásek a chlapeckou 
učitel Brabec. Na průčelí školy bylo umístěno poprsí J. A. Komenského a ve zlatě provedený nápis „Občanský 
dům“. V dosud dostavěné části se nacházelo 10 učeben, tělocvična, kabinet, poradna a byt pro ředitele a pro 

školníka. (Světozor 20. 2. 1874) Světozor 20. 2. 1874. 
 

V neděli 2. listopadu 1873 byla slavnostně vysvěcena první žižkovská škola (Komenského nám.) a mohla začít 
výuka. In: Mikota, Karel Hartig. s. 11. 
 

Dne 2. listopadu 1873 vyvrcholila Slavnost zasvěcení škol žižkovských. Byly uklizeny ulice a okrášleny domy. 
Slavnosti se účastnili mj. sokolové, a to nejen žižkovští. Samozřejmě nechyběli ani vinohradští zastupitelé. Průvod 

ubírající se Husovou a Poděbradovou třídou přivítal na Komenského náměstí sám Karel Hartig. Sám školní dům byl 
ozdoben též českými prapory. „Účel vzdělání mládeže byl jediným cílem občanů žižkovských, kteří nečekajíce na 
podporu vládní, sami na své útraty byli vystavěli školní budovu.“ Účastni byli i olšanský farář Karas a kardinál 

arcibiskup pražský. „Prof. Jirásek /Alois?/ po té proslovil řeč děkovací, žádaje zároveň kardinála, aby se přičinil o 



zachování kostela sv. kříže u židovského hřbitova ve Volšanech, poněvadž chudá obec žižkovská není s to, aby sobě 
zvláštní kostel vystavěla, což kardinál také slíbil vykonati…“ Dále: „Zavázal se p. K. Čulík, c.k. notář v Karlíně , 

vykonávati po čas svého života veškeré právnické práce… zdarma.“ Nebyl zdaleka jediný. „…p. F. O. Zeman, 
kameník v Žižkově /daroval/ škole sochu Slavie z pískovce v nadživotní velikosti.“ /…/ Ohledně stavby školy a 

jejího zařízení jsou občané žižkovští vzorem, a jest přáti, aby i jiné obce v království českém příkladu toho 
následovaly.“ In: NárL 1873-11-04. 
 

První známý počin k vystavění pomníku vojevůdce Jana Žižky na Žižkově inicioval jako předseda žižkovské 
Občanské záložny Karel Hartig. V roce 1872 věnovala záložna na tento účel 25 zl. a 1874 dalších 100 zl. Podle 

denního tisku měl pomník podle návrhu sochaře F. Heidelberga vypadat následovně: na Prokopově nám. bude 
téměř čtyřmetrový podstavec se sochou válečníka v nadživotní velikocti (cca 2, 5 m) z nehvizdského pískovce. 
Žižka v plné zbroji by s palcátem v pravici ukazoval směrem k Vítkovu. Další iniciativa vzešla z žižkovského 

sokolstva (zal. 1872). Avšak marně. Jediné, co se podařilo: Sádrový model zamýšlené sochy byl hotov roku 1875 a 
slavnostně prezentován 6. března téhož roku ve spolkové místnosti Občanské besedy v hostinci U Prokopa Velkého 

(čp. 220). Základní kámen nikdy položen nebyl a Heidelbergova socha uplatnění nenalezla. In: Mikota, Karel 
Hartig., s. 18. 
 

Roku 1874 bylo dokončeno 61 nových žižkovských domů. In: Holec–Mikota., s. 134. 
 

Roku 1874, v souvislosti se stabou železniční trati, zanikla usedlost Komotovka. In: Laštovková, Pražské., s. 152. 
 
1874 založen Vítkov, zpěvácký spolek v Žižkově. In: Laštovka, Pražské spolky… 

 
Roku 1874 definitivně zanikly Krennovy sady, pozemky za 60 092 zl. vyvlastnila železnice a vybudovala zde 

technické zázemí jako výtopny, dílny atp. In: Mikota, Z místopisu., s. 113. 
 
Na podzim 1873 byl učiněn první návrh místní školní radě ku zřízení průmyslové školy v Žižkově. Návrh byl přijat 

a provedení bylo svěřeno třem členům rady. Učinili vše a s vyučováním se mohlo začít 17. ledna 1874. Finanční 
podporu poskytovaly živnostenská jednota (210 zl.)a občanská záložna (450 zl.) O podporu se přičinil rovněž 

stavitel Karel Hartig. In: NárL 1875-10-10. 
 
V březnu 1874 zakoupila vinohradská obec v souladu se zákonem o obecním zřizováním škol pro Žižkov školní 

budovu na Komenského náměstí za 80 000 zl. In: NárL 1874-03-11. 
 

Dne 30. dubna 1874 zaslal K. Hartig jeden ze základních kamenů pro pomník Jana Žižky u Přibyslavi. Kámen nesl 
nápis ŽIŽKOV. In: NárL 1874-05-01. 
 

Ve čtvrtek 14. května 1874 byl ze Žižkova (Vítkova), z kamenické dílny F. O. Zemana, dopraven na tehdejší 
nádraží Severozápadní dráhy (později Těšnov, dnes nestojí) kámen k pomníku Jana Žižky z Trocnova, aby byl 

dopraven na místo svého určení. Pomník ve tvaru mohyly byl postaven v obci Šenfel (dnes Žižkovo Pole) u 
Přibyslavi a slavnostně odhalen 20. září u příležitosti 450. výročí Žižkovy smrti u Přibyslavi (11. 10. 1424). Kámen 
nesl nápis „Sokol Žižkovský“. In: Mikota, Karel Hartig., s. 18. 

 
V úterý 1. září 1874 se vinohradské zastupitelstvo postavilo k návrhu oddělení Žižkova od Vinohrad zamítavě. In: 

Mikota, Karel Hartig., s. 23. 
 
Na svátek svatého Václava 28. září 1874 zaslal Karel Hartig spolu s 183 žižkovskými občany žádost o udržení 

společného celku Vinohrad a Žižkova, námitku proti rozdělení obou částí. Vinohradští majitelé realit však nadále 
trvali na rozdělení. In: Mikota, Karel Hartig., s. 23. 

 
Aréna na Komotovce zanikla již ve své třetí sezoně, roku 1874. Důvodem k tomu byla jednak její dlohodobě velmi 
nízká návštěvnost vedoucí k prodělkům a rovněž výstavba nedaleké železniční trati. Poslední majitel pozemku, 

jakýsi Šlechta, stavitel z Karlína, ji nechal zbořit ve druhé polovině listopadu. In: Javorin, Pražské arény., s. 
157. 

 
Při rozdělení Vinohrad a Žižkova 1875 se ves Olšany stala součástí Žižkova a započala zde městská zástavba. Tento 
rok je přijímán jako definitivní zánik vsi Olšany. In: Holec, Zaniklé vesnice., s. 129nn. 

 



Roku 1875 bylo dokončeno 25 nových žižkovských domů. In: Holec–Mikota., s. 134. 
 

Lipanská ulice patří k nejstarším na Žižkově a jmenuje se tak již od roku 1875. In: Ulicemi města., s. 189. 
 

Od roku 1875 neslo nynější náměstí pod radnicí jméno Basilejské. V roce 1911 bylo pojmenováno po spisovateli 
Karlu Havlíčku Borovském. Toto jméno neslo až do roku 1940. Za války v letech 1940 až 1945 se jmenovalo 
Husovo a vzápětí poté opět a dodnes Havlíčkovo. 

 
Přední část Husinecké ulice vznikla již před rokem 1875 a jmenovala se Ambrožova. Zadní část byla zastavěna roku 

1889 a byla pojmenována Husineckou podle rodiště M. J. Husa. V roce 1898 byly obě části ulice sjednoceny pod 
společným jménem Husinecká. In: Ulicemi města., s. 133. 
 

Českobratrská ulice nese svůj stálý název od doby před rokem 1875. In: Ulicemi města., s. 106. 
 

Již před rokem 1875 existovala Stará olšanská silnice a až do roku 1940 se nazývala Karlova. V letech 1940 až 
1945 pak Lutherova. Krátce se pak do roku 1946 navrátila k názvu Karlova, avšak vzápětí byla přejmenována na 
Kalininovu. „Karlovka“ se k původnímu názvu již nevrátila a v dnešní době je pojmenována po básníku Jaroslavu 

Seifertovi. In: Ulicemi města., s. 156. 
 

Již roku 1875 byla pole usedlosti Vozová (později vila čp. 38) pojmenována i Vozová ulice a své jméno má dodnes.
 In: Ulicemi města., s. 447. 
 

Velmi stará žižkovská ulice Pod Vítkovem byla pojmenována dokonce před rokem 1875 a svůj název nese podnes.
 In: Ulicemi města., s. 312. 

 
Jedna z nejstarších žižkovských ulic nese své jméno Budovcova již před rokem 1875. Připomíná Václava Budovce 
z Budova, direktora stavovského povstání popraveného 21. června 1621 na Staroměstském náměstí. In: 

Ulicemi města., s. 98. 
 

Roku 1875 byla pojmenována právě vzniklá ulice Černínova (po Divišovi Černínovi z Chudenic, hofmistrovi krále 
Friedricha Falckého, +1621). V letech 1940 až 1945 se přechodně jmenovala Žalanského podle náboženské 
spisovatele Havla Žalanského (+1621). In: Ulicemi města., s. 104. 

 
Již před rokem 1875 nesla dnešní Dalimilova ulice své jméno k uctění památky středověkého česky píšícího 

kronikáře. In: Ulicemi města., s. 108. 
 
Jedno z nejstarších žižkovských náměstí nese od roku 1875 jméno Prokopovo (podle husitského vojevůdce Prokopa 

Holého – Velikého). In: Ulicemi města., s. 64. 
 

Původní Horská silnice vedoucí Žižkovem se od roku 1875 až do roku 1940 jmenovala Husova, v době války 
Huttenova podle německého humanisty a reformátora a poté opět Husova. Od roku 1947 nese název Husitská. In: 
Ulicemi města., s. 133. 

 
Již před rokem 1875 byla pojmenována jedna z nejstarších žižkovských ulic jménem Jeseniova podle renesančního 

lékaře Jana Jesenia (+1621 popraven na Staroměstském náměstí, poté čtvrcen na žižkovském popravišti). In: 
Ulicemi města., s. 145. 
 

Patrně od roku 1875, ale jistě až do 1940 se ulice nazývala Kaplířova. Za války pak Weisova a roku 1945 se vrátila 
ke svému původnímu názvu. In: Ulicemi města., s. 158. 

 
Chlumova ulice pojmenovaná před rokem 1875 vedla původně od Prokopova nám. k Seifertově třídě. Roku 1951 
byla prodloužena až k Tachovskému náměstí. In: Ulicemi města., s. 137. 

 
Dnešní Lukášova ulice se od svého počátku před rokem 1875 jmenovala Thurnova a to až do roku 1940. Poté do 

roku 1945 Liberdova a od roku 1947 Lukášova. In: Ulicemi města., s. 192. 
 
Od svého počátku před rokem 1875 nese Lupáčova ulice své jméno. In: Ulicemi města., s. 193. 

 



Jedna z nejstarších žižkovských ulic nese od doby před rokem 1875 jméno Milíčova. In: Ulicemi města., s. 
207. 

 
Původní žižkovská ulice zvaná Vídeňská silnice se kolem roku 1875 až do 1940 jmenovala Poděbradova. Za války 

pak Brněnská a od roku 1945 opět Poděbradova. Roku 1946 byla přejmenována na Koněvovu a to jméno nese 
podnes. In: Ulicemi města., s. 169. 
 

Již před rokem 1875 byla Prokopova ulice pojmenována po husitském vojevůdci a toto jméno má dodnes. In: 
Ulicemi města., s. 322. 

 
Dnešní Roháčova ulice se svým jménem nazývá a nazývala již před rokem 1875. V roce 1898 byla prodloužena o 
tehdejší ulici Kališnickou. V letech 1940 až 1945 se nazývala Kalvínovou a roku 1947 opět Roháčovou. In: 

Ulicemi města., s. 333. 
 

Dnešní Rokycanova ulice nese své původní jméno od roku 1875. V roce 1947 byla prodloužena o ulici tehdejší 
Všehrdovu. In: Ulicemi města., s. 333. 
 

Od svého založení před rokem 1875 nese dnešní ulice Štítného svůj název, který odvozuje od husitského theologa a 
jazykozpytce Tomáše ze Štítného (1331–1401). In: Ulicemi města., s. 373. 

 
Jedna z nejstarších žižkovských ulice nese již od doby před rokem 1875 jméno Cimburkova podle kancléře českého 
království a spisovatele Ctibora Tovačovského z Cimburka (1437–1494). In: Ulicemi města., s. 101. 

 
Již před rokem 1875 byla pojmenována dnešní ulice Žerotínova po Karlu ze Žerotína, moravském hejtmanovi 

(1564–1636). In: Ulicemi města., s. 467. 
 
Od roku svého vzniku 1875 se dnešní Tachovské náměstí nazývalo Žižkovým, teprve v roce 1958 bylo 

přejmenováno na Tachovské. In: Ulicemi města., s. 68. 
 

Asi nejslavnější a nejpopulárnější žižkovskou restaurací byla Bezovka, kterou na místě bývalé usedlosti a mlýna 
nechal postavit majitel Olšanského dvora, statkář Güttling v roce 1875. Hlavní sál dosáhl údajně parametrů sálu na 
Žofíně. V letních měsících se ale veškerý život přesunul na zahradu. V květnu 1909 promítal v Bezovce Viktor 

Ponrepo filmy a v říjnu naň navázal také žižkovský občan Vilém Weis, a to v malém sále Bezovky. V roce 1908 
koupila Bezovku žižkovská obec s úmyslem zřídit na přilehlých pozemcích centrální žižkovské náměstí, čemuž 

však zabránila světová válka. Konec Bezovky nastal v roce 1936, kdy bránila projektu prodloužení Prokopovy ulice 
na Prokopovo náměstí. K tomu nakonec došlo však až v 70. letech 20. století. (In: Jan Schütz, RN 6/2020, upraveno 
kronikářem) In: RN 6/2020. 

 
Počátkem roku 1875 začala jednání o vystavění nové pražské vodárny, která by zajistila dostatek pitné vody pro 

pražská předměstí, tedy i pro Žižkov a Vinohrady. In: NárL 1875-02-04. 
 
Dne 13. ledna roku 1875 se karlínská okresní školní rada jednohlasně usnesla, aby v Žižkově byla zřízena německá 

škola. Zástupci ryze českého Žižkova to však považovali za zbytečné, neboť německy mluvící děti na Žižkově 
prakticky nejsou. Bylo jich napočítáno jen 11. Navíc by škola byla další finanční zátěží pro celou obec. In: NárL 

1875-01-22. 
 
Dne 18. března roku 1875 se Karel Hartig stal starostou tehdy ještě spojených Vinohrad a Žižkova (tehdy zván 

Vinohrady I.) Zhruba po půl roce byl přes protesty Žižkov od Vinohrad oddělen, nicméně Hartig byl opět zvolen 
starostou již samostatného Žižkova dne 22. března 1876. In: RN 5/2011; Praha 3 křížem krážem., s. 10. 

 
V polovině sedmdesátých let 19. století narůstalo úsilí o rozdělení Vinohrad a Žižkova. Ve volbách v květnu 1874 
byl starostou Vinohrad zvolen V. Vlček, ale již 18. března 1875 ho ve funkci vystřídal Karel Hartig. In: Mikota, 

Karel Hartig., s. 23. 
 

Dne 16. července 1875 byly rozhodnutím zemského výboru Královské Vinohrady rozděleny na d vě obce: 
Královské Vinohrady I. (následně zvány Žižkov od r. 1877) a Královské Vinohrady II. (dnešní Vinohrady). In: 
Dějiny Prahy v datech 1988, s. 203n. 

 



Zemský výbor na svém zasedání dne 16. července 1875 v souladu se stanoviskem místodržitelství odsouhlasil 
rozdělení Vinohrad a Žižkova na dvě obce: Vinohrad I. (pozdější Žižkov) a Vinohrady II. (pozdější Král. 

Vinohrady). Ačkoli bylo proti tomuto rozhodnutí podáno odvolání, na skutečnosti se již nic nezměnilo. Rok 1875 
(31. 12.) je považován za vznik obce Žižkov. In: Mikota, Karel Hartig., s. 23. 

 
Dne 29. července 1875 zahájil Karel Hartig jednání obecního zastupitelstva vinohradského. Probírala se 
problematika oddělení Žižkova od vinohradského celku. Na konci jednání pronesl Hartig závěrem: „…aby, protože 

rozdělení obce bude velmi rychlé, obecní radě se uložilo, aby se postarala o přiměřené místnosti pro obecní úřad do 
Žižkova, poněvadž právě jest doba stěhování. Návrh uznán za nutný a přijat. Rokování bylo po celou dobu klidné a 

všichni řečníci se mírnili.“ In: NárL 1875-07-30. 
 
Národní listy přinesly dne 8. září 1875 rozbor stížnosti proti zřízení německé školy v Žižkově. „Nemůže se tudíž 

žádati, aby místní školní rada žižkovská vydržovala na svůj náklad pro 11 dítek německých čtyřtřídní německou 
školu, když nemůže přese vše namáhání pro 1650 českých dítek ani potřebné místnosti zříditi. /…/ Jest holou 

nemožností, aby občané vydržovali zbytečnou školu a nákladem 6000 zl. /…/ Ministerstvo uváživší tyto důvody, 
rozhodlo, že zamýšlené zřízení německé školy nedělo se dle ustanovení čl. 7 a 22 zák. zem. ze dne 19. února 1870 a 
za tou příčinou nepovolilo prozatím zřízení žádné německé školy v Žižkově…“ In: NárL 1875-09-08. 

 
V roce 1875 byla znovuzřízena strana pravého pokroku v Žižkově. Poprvé se tak stalo roku 1870. In: NárL 

1875-10-31. 
 
Dne 6. listopadu 1875 zveřejnil hostinský Jan Štrunc zprávu o svém nově otevřeném hostinci „U rytíře Dalimila“ 

(Přesídlil z místností „u Pitlingů, asi v Mariánské ulici v Praze č. 20-11). In: NárL 1875-11-06. 
 

Ve dnech 27. a 28. prosince 1875 probíhaly první žižkovské obecní volby od jeho samostatnosti. In: NárL 
1875-12-25. 
 

31. prosinec 1875 byl přijat jako den oddělení Žižkova od Vinohrad . In: Mikota, Karel Hartig., s. 25. 
 

Roku 1876 byl ložen, Olymp zábavní spolek na Žižkově. In: Laštovka, Pražské spolky spolky… 
 
V roce 1876 byla dokončena velkolepá přestavba usedlosti Bezovka po vzoru vídeňských či berlínských zahradních 

zábavních podniků. Přestavbu navrhl stavitel Josef Kalkus. In: Laštovková, Pražské., s. 35. 
 

Na jaře 1876 se opět rozhořely spory o zřízení německé školy v Žižkově. In: NárL 1876-03-13. 
 
První zasedání žižkovského zastupitelstva (ustavující schůze) proběhlo 22. března 1876 o 3. hodině odpolední v 

zasedací síni hořejších Vinohrad. „Z 80 obecních starších bylo přítomno 28. Schůzi zahájil nejstarší člen 
zastupitelstva p. Hříbek. Nejprve vykonána byla volba starosty a co první starosta samostatné obce Žižkova zvolen 

zasloužilý a osvědčený národovec p. Karel Hartig ode všech přítomných jednohlasně. Za jeho náměstka zvolen 
taktéž horlivý vlastenec p. Jos. Kutina ml. téměř jednohlasně. Do obecní rady zvoleni taktéž skoro jednohlasně pp. 
Josef Wolf, Jan Richter, F. L. Zeman, MUDr. Drozda, Václ. Šabas, Jos. Zelenka a Jan Pokorný. P. Karel Hartig 

děkoval vřelými slovy za důvěru. Přijímá vyznamenání občanské jakožto největší zadostiučinění za urážky, jichž se 
jemu jakož i celému nynějšímu zastupitelstvu obecnímu v nejhorší míře dostalo. /…/ P. K. Hartig složil zároveň slib 

v ruce přítomného zeměpanského komisaře.“ In: NárL 1876-03-23. 
 
Prvním starostou nové obce Žižkov byl 22. března roku 1876 zvolen stavitel Karel Hartig (1833–1905). 

 
V dubnu 1876 se Karel Hartig účastnil pohřbu Ferdinanda Kuhna, jednoho z „prvních spoluzakladatelů Žižkova. 

Pohřbu na Olšanech pietně přihlíželi rovněž další žižkovští, karlínští i vinohradští zastupitelé. In: NárL 
1876-04-28. 
 

Národní listy přinesly dne 11. dubna 1876 následující zprávu: „Snad žádné místo v Čechách není tak často 
navštíveno žebrajícími jeptiškami, jako nebohý Žižkov. /…/ Jeptišky sbírají tu na německé školy, tu zase z Pruska 

vyhnané sestry… /…/ Ačkoli obracejí se o almužnu k Čechům, žádají výhradně německy. Bylo by již na čase, aby 
podobná činnost jeptišek byla omezena.“ In: NárL 1876-04-11. 
 

Zemská školní rada nařídila 19. dubna /1876/ zřízení německé školy „v pračeském Žižkově a českých Vinohradech. 



/…/ Zříditi se mají v Žižkově najednou čtyry postupné třídy německé. /…/ Obci tím vzroste sotva snesitelný 
náklad.“ Žižkov se nadále hodlal bránit proti tomuto nařízení u správního soudního dvora. „Dnes, díky za to trpné 

politice /Čechů/, došli jsme tam, že i Liebleinové /J. Lieblein, profesor matematiky, něm. nacionalista/ zřizovati 
mohou německé školy všude po Čechách, kde uzdá se jim tak ve prospěch germanisace.“ In: NárL 1876-09-12. 

 
Dne 27. dubna 1876 přijalo zastupitelstvo na svém zasedání název Žižkov jako právoplatný. In: NárL 
1876-04-28. 

 
Bez ohledu na svízelnou finanční situaci zažádalo představenstvo Občanské záložny v Žižkově u Karla Hartiga a 

požadovalo stavbu budovy záložny (čp. 100). Novostavba měla vzbudit zdání, že se záložnou je vše v nejlepším 
pořádku, ale opak se později ukázal pravdou. Náklady ve výši 30 063 zl. spolkly značnou část celého záloženského 
jmění. V květnu 1877 záložna ukončila činnost. In: Mikota, Karel Hartig., s. 27. 

 
Obecní žižkovská rada vyslovila 29. května 1876 upřímnou soustrast F. L. Riegrovi nad úmrtím F. Palackého, jeho 

tchána. In: NárL 1876-06-03. 
 
Ve středu 31. května 1876 se Karel Hartig jako starosta včel zastupitelstva osobně zúčastnil pohřbu českého politika 

a historika Františka Palackého. Obec žižkovská věnovala na rakev věnec s nápisem „Dějepisci doby husitské obec 
Žižkovská“. Na vrchu Vítkově (Hartigovy pozemky) vlál smuteční prapor a k uctění Palackého památky bylo z 

moždířů vypáleno 30 ran (právě tolik bojovníků prý pod velením Jana Žižky hájilo horu v roce 1420). In: Mikota, 
Karel Hartig., s. 30. 
 

„Stavba záloženského domu v Žižkově. Aby stavební místo, které Občanská záložna žižkovská již po více let 
zakoupené má, zužitkovala, odhodlal se výbor vystavěti dvoupatrový dům spolkový, v němž umístěny budou mimo 

záložnu též obecní úřad a Občanská beseda…/…/ Na zadání stavby, jejíž náklad na více než 20000 zl. vypočten 
jest, vypsán byl veřejný konkurs, a stavba byla jednohlasným usnešením výboru zadána nejméně žádajícímu 
staviteli p. Karlu Hartigovi, který se zavázal, že ji do Havla t. r. dokončí. Nová stavba bude tvořit roh ulice 

Prokopovy a náměstí Prokopova.“ In: NárL 1876-06-04. 
 

Dne 1. července 1876 přinesly Národní listy následující dvě zprávy: „Až dosud neměl Žižkov své pravidelné trhy 
týdenní… Za tou příčinou učiněny přípravné kroky, aby každého pondělí a čtvrtku odbývány byly v Žižkově 
pravidelné trhy. – Pohřebních vozů neměl taktéž Žižkov a vypůjčoval je z Karlína. Nyní bude míti obec své vlastní 

pohřební vozy. In: NárL 1876-07-01. 
 

„České paralelky na školách v Žižkově byly konečně po velkých bojích a četných rekursech /roku 1876/ povoleny. 
Otevřeny budou již příštím rokem /1877/. Až dosud bývalo zvykem, zřizovati paralelky v Žižkově vždy počátkem 
ledna. Vymlouvaly se totiž okr. školní rady, že náklad na paralelky nebyl v rozpočtu – náklad na zřízení německé 

školy v Žižkově, kteráž ani povolena nebyla. In: NárL 1876-08-06. 
 

„Jižní stráň žižkovského vrchu byla dosud holá. Nyní pomýšlí se na to, aby proměněna byla v park. S vysazováním 
stromků za počne se již letošním rokem /1876/.“ In: NárL 1876-09-18. 
 

Dne 20. října 1876 podalo zastupitelstvo žádost o změnu názvu obce – Žižkov místo Vinohrady I. Vyhověno bylo 7. 
8. 1877. In: RN 5/2011. 

 
V neděli 12. listopadu 1876 proběhlo cvičení dobrovolných hasičů v Žižkově. „Obecní zastupitelstvo dalo stříkačku 
zařídit na dvě hadice a opatřilo ještě 10 oblekův a 10 přilbic na přímluvu p. rady J. Pokorného… Sbor žižkovský 

vycvičen byl za několik neděl vrchním cvičitelem pražských hasičů p. Tůmou…“ In: NárL 1876-11-12. 
 

Rozpočet příjmů a vydání obce žižkovské pro rok 1877: Obecné české školy – příjem 6033 zl. 74. kr, vydání 14 445 
zl. 73 kr.; Německé školy – příjem 1500 zl. 37 kr., vydání 2938 zl.; České školy v Olšanech – příjem 1015 zl. 55 
kr., vydání 1941 zl. 83 kr.; Obecní důchody – příjem 3188 zl. 35 kr., vydání 19.291 zl. 82 kr.; Pivní krejcar – příjem 

12 100 zl., vydání 12 100 zl.; Chudinský fond – příjem 1075 zl., vydání 1055 zl.; Církevní břemena – 150 zl., 
vydání 1695 zl. 45 kr. In: NárL 1877-02-07. 

 
V roce 1877 žilo podle úředního sčítání na Žižkově 19.547 obyvatel. In: Mikota, Karel Hartig., s. 25. 
 

Roku 1877 bylo v Národních listech konstatováno, že v Žižkově žije velký počet chudých nezaopatřených obyvatel. 



Proto se obec žižkovská rozhodla požádat o podporu okresní zastupitelstvo v Karlíně o finanční pomoc. Žádost byla 
postoupena výše, avšak po delší době byla c. k. ministerstvem vnitra: „…, které ji pod č. 16 508 zcela zamítlo, 

poněvadž nouze jest prý jen místní a obec nezachovala se dle článku 22. zákona ze dne 3. prosince 1858 ohledně 
zaopatření chudých; proto prý i důchodů státních obci podpora poskytnuta býti nemůže. Ministerstvo mohlo se 

velmi snadno dozvěděti, že obec zachovala se přísně dle předpisů zákonitých.“ In: NárL 1877-07-04. 
 
Již roku 1877 podal žižkovský obecní úřad první žádost za zřízení erární pošty, avšak bez výsledku. Druhá žádost z 

roku 1882 pak byla již vyřízena kladně. In: NárL 1882-07-05. 
 

1877 byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Žižkově. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 
Trigonometrické měření plukovníka Sternecka v roce 1877 určilo v Praze dva hlavní trigonometrické body, a to 

vrchy Petřín a Žižkov. In: NárL 1902-02-23. 
 

V únoru 1877 byl policií dopaden pokoutní žižkovský lichvář, jenž dokázal podvodně vylákat především z 
důvěřivých žen na 3000 zl. In: NárL 1877-02-08. 
 

V únoru 1877 byl policií dopaden pokoutní žižkovský lichvář, jenž dokázal podvodně vylákat především z 
důvěřivých žen na 3000 zl. Byl odsouzen k patnácti měsícům vězení. „Rozsudek první stolice byl netoliko potvrzen, 

naopak bylo rozhodnuto, že všech 1137 lístků navráceno býti má bezplatně stranám, které u Stenzla své movitosti 
zastavily. Rozsudek ten za jisté, že potěší ubožáky žižkovské, kteří u Stenzla hledali pomoci v nejkrutější bídě.“In: 
NárL 1877-11-09. 

 
„Přirážka na Žižkově. Zemský sněm schválil dne 17. dubna /1877/ usnešení obecního výboru žižkovského, aby v 

obci od r. 1878 počínajíc po dalších 10 let vybírána byla 1zlatová přirážka ze spotřeby každého hektolitru piva a 10 
kr. z jednoho stupně a půl hektolitru lihovin. In: NárL 1877-04-19. 
 

O problematice zřizování německých škol v ryze českých městech, mj. i na Žižkově, promluvil 19. dubna 1877 Dr. 
Edvard Grégr na Zemském sněmu. Ve svém projevu zdůraznil školství národní a upozornil též na finanční 

náročnost provozovat německé školy v místech, kde žije jen minimum německy mluvících dětí. Pár dnů poté se 
proti Grégrově řeči tvrdě ohradil ředitel žižkovské německé školy Schluppeck. O jeho překladatelských 
nedostatcích hovoří některé překlady místních názvů ulic: „…Lipanská ulice jmenuje se Lindengass /=Lípová!/, 

ulice Štítného Schildgasse /=krunýřová, štítová!/… Kaplířova Karpfengasse /= kapří, kaprová!/ Naposledy přeloží 
ředitel p. Schlupeck také Žižkov a nazve ho Krapfenau /=koblihová niva?/.“ In: NárL 1877-04-21, 

1877-04-26. 
 
Na zasedání žižkovského zastupitelstva dne 29. května 1877 byli čestnými občany města prohlášeni Karel 

Sladkovský a Edvard Grégr. In: NárL 1877-05-30. 
 

Na 2. června roku 1877 připadly oslavy 50. výročí vysvěcení papeže Pia IX. na biskupa. Žižkovští a Karel Hartig 
jako iniciátor protestu však nesouhlasili. Na hoře Vítkov byla na protest oslav vystavěna hranice a ve večerních 
hodinách zapálena. Do plamenů pak byla vhozena papežova podobizna, kopie listin deklarujících papežskou 

neomylnost a výtisk tehdejších katolických novin – Čech. Na závěr demonstrace zazněla píseň Hej Slované! Po 
příjezdu policejních jednotek a hasičů se většina demonstrantů rozprchla. In: Mikota, Karel Hartig., s. 32. 

 
Dne 22. června 1877 kolem 5. hodiny ranní šel dělník J. Sojka přes vrch Vítkov do práce. Cestou spatřil na svahu ke 
Karlínu dráteníka, jenž se chystal spáchat sebevraždu /nejspíše oběšením/. Podařilo se mu ho shodit, a tak zabránit 

nejhoršímu. In: NárL 1877-06-23. 
 

V pondělí 2. července 1877: „…odevzdal jmenem dráhy Františka Josefa vrchní inženýr p. Jindra stráň návrší 
žižkovského v majetek obce žižkovské. Obecní správa učiní nyní všechny možné kroky, by zalesnění této části 
Žižkova směrem ku Praze ještě letos podzim provedeno bylo. /…/ O přenechání temene a návrší směrem k obci 

žižkovské trvá vyjednávání s dráhou turnovsko-kralupsko-pražskou nepřetržitě…“ V zalesňovací komisi zasedl mj. 
i starosta Karel Hartig. In: NárL 1877-07-04. 

 
Dne 4. července 1877 bylo karlínskému policejnímu komisaři nařízeno, aby zabránil oslavám památky Jana Husa 
na vrchu Vítkově. Především policisté usilovali o to, aby nemohl být vztyčen prapor s kalichem. Nepochybně proto 

by odstraněna (ukradena) „…šňůra, kterou se velký prapor na tamní tyč vytahuje…“ Následně začalo vyšetřování 



pro antipapežskou demonstraci: „C. k. policie dosud předvolává a vyslýchá zejména tři mladíky, o kterýchž za to 
má, že prý se účastnili antipapežské demonstrace žižkovské.“ In: NárL 1877-07-05. 

 
Léto roku 1877: „Žižkov má vojenskou obsádku. Obec žižkovská obdržela k ubytování 1 důstojníka, 23 mužů a 23 

koní. Poněvadž v Žižkově není dostatečných místností, musila jich obec nákladem 800 zl. najmouti na půl roku v 
hostinci U města Štrasburku.“ In: NárL 1877-08-05. 
 

Dne 7. srpna 1877 schválilo c. k. ministerstvo vnitra nový název pro Vinohrady I. – Žižkov. In: RN 5/2011. 
 

V roce 1877 bylo konstatováno, že na Žižkově žije přes 2200 školou povinných dítek (převážně české národnosti) a 
pro ně vyučuje pouze jediná pětitřídní škola. V jedné třídě se vzdělává až na 100 žáků. Proto se obec žižkovská 
obrátila na karlínskou školní radu o pomoc při zřízení osmitřídní měšťanské školy. Školní rada se 12. září 1877 

usnesla, že škola zřízena bude. „Každého roku postupně otevře se vždy jedna třída, tak že během tří roků měl by 
Žižkov úplné školy měšťanské. Doufáme, že zemská školní rada usnešení toto co nejrychleji schválí a otevření 

šestého ročníku ihned nařídí.“ In: NárL 1877-09-13. 
 
„K vystavění německé školy v Žižkově byl vybrán pozemek v ulici Jesenského, což okresní školní rada karlínská 

také schválila. Poněvadž dosavadní prozatímné místnosti v soukromém domě nejsou inspektoru Liebleinovi vhod, 
nezbývalo obecnímu zastupitelstvu nic jiného, nežli stavbu budovy pro německou školu povoliti./…/ … obecní 

zastupitelstvo nezvratně trvá na svém stanovisku proti zřízení a každému rozšiřování německých škol v Žižkově, a 
jenom vůči nynějším poměrům politickým že ustupuje vyšší moci a obec že podnikne stavbu nové budovy pro 
německé školy, obdrží-li 20.000 zl. podpory z pokladny zemské.“ In: NárL 1877-10-10. 

 
Dne 8. října 1877 se sešlo žižkovské zastupitelstvo a schválilo mj. zřízení tržního dozoru na Prokopově náměstí, a 

to od 1. ledna 1878. „Tržní dozor byl ustanoven tím způsobem, že bude zde zřízena budka pro příruční vzorné 
/vzorové, kontrolní/ míry a váhy.“ In: NárL 1877-10-10. 
 

Žižkovan, zábavný spolek v Žižkově, napořádá v sobotu dne 30. t. m. /30. 10. 1877/ ve velkém sále U Jana z 
Lucemburku divadelní a taneční zábavu ve prospěch divadelní šatny a učebných pomůcek pro chudé dítky 

veškerých škol žižkovských.“ In: NárL 1877-10-10. 
 
V úterý 11. prosince 1877 přinesl denní tisk zprávu o vítězství ruských zbraní v bitvě u Plevna. Policie okamžitě 

zareagovala a snažila se zabráni proruským demonstracím. Střežen byl zejména Vítkov. „Po osmé hodině večerní 
provolal naproti obecnímu úřadu žižkovskému vážený jeden měšťan pražský: ´Ať žije car a Plevno´,byl však za to 

policejním úředníkem ihned zatknut… Již 12. prosince usnesl se zvláštní výbor žižkovských občanů, že bude 
Žižkov okázale osvětlen a na temeni že zapálena bude obrovská hranice, jakmile Drinopol dostane se do rukou 
ruských.“ In: NárL 1877-12-13. 

 
Žižkov čítal v roce 1878 na 370 bytových domů. In: RN 5/2011. 

 
V letech 1876 až 1878 probíhalo intenzivní dláždění většiny žižkovských ulic, jejich rozšiřování a obecně 
přizpůsobení pro dopravu. Byly zřizovány chodníky a ve většině ulic byly vysazovány stromy. Zároveň již 

fungovaly téměř všechny odpadní stoky. In: NárL 1878-07-21. 
 

Vzhledem k tomu, že kapacita smíchovské plynárny byla nedostatečná, bylo pro zásobování Malé Strany napojeno 
roku 1878 potrubí i z pražské obecní plynárny na Žižkově. Do mostovky Karlova mostu bylo položeno litinové 
eliptické potrubí o průřezu 171/342 mm. In: Novák, Kronika., s. 35. 

 
Dnešní Vlkova ulice pojmenovaná po husitském radikálovi roku 1961 byla založena roku 1878. Původně nesla 

jméno Palackého (v l. 1878–1940), za války pak Vojtěcha Raňkova z Ježova, od roku 1945 až do 1948 pak opět 
Palackého ulice přejmenovaná však 1948 na ulici Dobrovolců. In: Ulicemi města., s. 111n. 
 

Roku 1878 byl založen Zábavní spolek Peabody. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 

Dne 25. května 1888 přinesly Národní listy shrnující zprávu o osudu Všeobecné záložny v Žižkově. „…dne 12. 
ledna 1878 prohlášen úředně nad ní konkurs. Hlavní příčinou tohoto úpadku /…/ byl tehdejší všeobecný 
národohospodářský úpadek. Záložna žižkovská poskytovala vlastně jen malý místní obraz poměrů, jaké v té době 

byly zavládly téměř v celé monarchii. /…/ Podnikalo se více, než nač síly stačily. /…/ Žižkov rostl s úžasnou 



rychlostí jako by stál na půdě americké; celá řada lidí jala se podnikati stavby a podnikavost tato rostla, čím 
skvělejší se ukazoval na počátku výdělek. /…/ A právě toto podporování z míry vystupujícího stavebního ruchu 

stalo se záložně osudným. /…/ Dnes, kdy prodlením desíti let většina utrpených ran se zahojila… dnes, kdy klidněji, 
přehledněji a jasněji lze postřici a uvážiti příčiny onoho úpadku, sluší, abychom soudili střízlivě a bez vášně. /…/ 

Uznejme, že jednak poměry všeobecné, jež vznikly mimo Žižkov, jednak že někteří řiditelové záložny jednali na 
mnoze z vlasteneckých důvodů a z péče o rychlý rozkvět své rodné obce jednak že samo ono osudné neobmezené 
ručení členů záložny… bylo vlastní a hlavní příčinou úpadku záložny. /…/ Pracovný lid se vystěhoval a domy stály 

prázdné, bez výnosu. /…/ Však i v těchto tak mimořádných a svírajících poměrech bylo by ještě možno udržeti 
ústav, kdyby nešťastné to neobmezené ručení nebylo způsobilo paniku mezi samými členy záložny. /…/ Všeobecný 

postrach, který se zmocnil převážné většiny členův záložny žižkovské, vedl a musel vésti k jejímu pádu. Passiva 
ústavu obnášela 193 091 zl… Z celé konkursní hodnoty záložny dostalo se věřitelům s tíží 10 proc. na jejich 
požadavky. Mezi tím rostly výlohy a rostl ujednaný 7 proc. úrok vkladatelům, tek že za nedlouho octli se členové 

záložny v solidárním ručení více než za 250.000 zl. /…/ I sestoupilo se z bývalých asi 300 účastníkův záložny 
družstvo 67 členův, kteří jali se o vyrovnání s věřiteli vyrovnávati. /…/ Ovšem trvalo téměř celých let… Však díky 

obětavosti a rozšafnosti členův družstva, byla práce dne 22. t. m. ukončena… Byloť družstvo mezi sebou vybralo 
sumu 37.318 zl 06½ kr., kterou vyrovnalo veškeré věřitele býv. Všeobecné záložny v Žižkově do jednoho tím 
způsobem, že každému vyplaceno bylo nejméně 20 procent, počítaje v to sumu, kterou obdržel z konkursní 

podstaty. /…/ Byly takto čestně ukončena jedna z nejtrapnějších episod v činnosti našich záložen s neobmezeným 
ručením. /…/“ In: NárL 1888-05-25. 

 
K počátkům Žižkova je Pamětní kniha od sv. Prokopa velmi strohá, zejména k osudům žižkovské záložny: „Kalichy 
na chodnících, kalichy s meči na domech a hlavy předáků husitských měli /sic!/ oznamovati příchozím – že zde jest 

obec jiného rázu nežli ostatní obce české. Snad až do dnes bylo by se v duchu tomto pokračovalo, kdyby přispěním 
několika těch mužů na vrchu moci jsoucích – nebylo se dítě narodilo – jemuž dali jméno Občanská záložna – Toto 

dítě své milovali předáci /nečitelné/ takovou náruživou láskou – že v horoucím obětí jejich duši vypustilo. – A bylo 
zle – Chlapíci s husitskou krví se rozutekli a přišla nová strana ku vládě v obci – která dříve s potupou nazývána 
byla ´opraváři a marináři´ v jejížto čele stál a stojí až do dnes J. M. Wertmüller, muž zásad z těch lepších starších  

dob.“ In: PamKn-Prokop-sv-I, s. 4, 5. 
 

Dne 28. ledna 1878 definitivně ukončila ústy Karla Hartiga svoji činnost Občanská záložna, včetně krachu 
chudinského fondu – byl vzhlášen konkurs. Všichni členové ředitelství však včas stihli převést své majetky na 
manželky. In: Mikota, Karel Hartig., s. 28. 

 
Projekt nové vodárny. Obecní zastupitelstvo král. Vinohradů dalo stavebním radou B. Salbachem vypracovat 

projekt vodárny. P. Salbach v předloženém již projektu navrhuje, aby také Žižkov a Vršovice ze zamýšlené vodárny 
vodou se zásobovaly.“ Dne 5. února 1878 to obce schválily. Voda bude načerpána z Vltavy u Podolí a distribuována 
uvedeným třem obcím. In: NárL 1878-02-12. 

 
Na jaře 1879 se vinou všeobecného hmotného úpadku nacházela většina žižkovských domů v exekuční dražbě. 

Průmyslová výroba zpomalila, a tak řada nájemníků nebyla schopna uhradit činži a své byty opustila. Výrazně klesl 
příjem majitelů činžovních domů, kteří nabyli schopni vyhovět svým finančním závazkům (např. půjčkám atp.) 
Jejich domy rychle pozbývaly na ceně, a tak ani exekuce již mnoho nezachránila. Krizí byli postiženi i věřitelé, 

především banky. In: NárL 1879-03-18. 
 

Na jaře 1878 se obci žižkovské podařilo odkoupit zahradní pozemek od majitele hostince na Proutkové a rozšířit tak 
příliš v těch místech zúženou Husovu třídu. Posílila se především bezpečnost chodců. In: NárL 1878-04-27. 
 

Zalesnění vrchu Vítkova bylo na jaře 1878 stále vzdáleno. Pozemky zakoupené od dráhy Františka Josefa za 4230 
zl. stále chátraly a pustly. Turnovsko-pražská dráha se rovněž o své pozemky na jižním úbočí nestará. Přitom Praha, 

Karlín i Žižkov stále usilovaly o zkrášlení Vítkova a Karlín dokonce přislíbil dodat sazenice stromků. „Doufejme 
tedy, že Žižkov co nejdříve přestane býti pustý a že se na jaře zelenati bude v radostném rouše zeleně…“ In: NárL 
1878-03-10. 

 
Zřízení hřbitovní správy na Olšanech. „Na konec měsíce dubna r. 1878. přešly hřbitovy Volšanské, posud bez 

dohlídky v prabídném stavu a velikém nepořádku se nalézající, ve správu zádušního úřadu pražského resp. městské 
rady pražské co patrona. /…/ Následkem toho byly hřbitovy do pořádku uvedeny a zvelebeny a to hlavně 
přičiněním prvního, dohlížitele (inspektora) hřbitovů pana Jindřicha Leglera/?/ člena městské rady pražské, jenž r. 

1882… vyznamenán byl rytířským křížem řádu císaře Františka Josefa.“ In: PamKn-sv-Rocha, s. 61n. 



 
V květnu 1878 se nádeník Josef Fišer rozhodl z existenčních důvodů k sebevraždě: „Zaopatřiv si dynamitovou 

velkou patronu, rozloučil se /…/ a odebral se do Olšan. Za rybníkem na vozové cestě, vedoucí k červenému dvoru, 
položil dynamitovou patronu doprostřed silnice, svléknuv se, posadil se na patronu a zapálil ji. Patrona vybouchla a 

roztrhala nešťastníka na kusy.“ In: NárL 1878-05-18. 
 
Dne 30. května 1878 přinesly Národní listy následující zprávu: „Sklepní byty sice v Žižkově /…/ zakázány a mnozí 

nájemníci násilně vystěhováni. Přes to přese všecko však někteří majitelové domů pronajali sklepy, do nichž po celý 
den světlo neb papršlek sluneční vniknouti nemůže, chuďasům k obývání. Byty takové jsou pravým semeništěm 

epidemických nemocí. C. k. okresní hejtmanství karlínské nařídilo v té příčině, aby nájemníci ze sklepních bytů byli 
neprodleně vystěhováni. In: NárL 1878-05-30. 
 

Dne 10. září 1878 zasedalo vinohradské zastupitelstvo. Hlavním bodem bylo zásobování vodou: „Obec pražská 
slíbila, že reservuje, jakmile rozšíří vodovod svůj, jedno rameno pro obec vinohradskou (rozuměj rovněž Žižkov, 

pozn. aut.). Jelikož se tak nestalo, bylo zastupitelstvo vinohradské nuceno, postarati se jiným spůsobem… Náklad 
(na zřízení vodovodu, pozn. aut) obnášel by 400 000 zl. a musil by opatřen býti půjčkou. /…/ Vodovod vyžadoval 
by tedy náklad 44.000 ročně. Obecní zastupitelstvo schválilo plány ty a uložilo výboru, aby na základě podmínek 

těch učinil další kroky.“ In: NárL 1878-09-12. 
 

V úterý 10. září 1878 v noci zasahovali žižkovští hasiči spolu s dalšími oddíly při likvidaci velkého požáru skladiště 
buštěhradské dráhy v Bubnech. In: NárL 1878-09-12. 
 

Ve dnech 13. a 14. září 1878 byli přijímáni žáci a žákyně do nově otevřených 6. tříd měšťanských škol na 
Komenského náměstí. In: NárL 1878-09-12. 

 
Dne 22. listopadu 1878 byl v souvislosti s krachem Občanské záložny vzat do soudní vyšetřovací vazby starosta 
Karel Hartig (do 17. 12.) In: Mikota, Karel Hartig., s. 29. 

 
Starosta Karel Hartig byl pro podezření z podvodu vzat 22. listopadu 1878 do vazby. Dne 24. června osvobozen .

 In: RN 5/2011. 
 
Dne 26. listopadu 1878 rezignoval Karel Hartig na funkci starosty, vinou jeho zadržení ve vazbě rezignaci přečetl 

radní J. Wolf. Novým starostou byl zvolen Jan Nepomuk Richter. Úřad však zastával pouze jediný den, nicméně 
právě v tento den schválilo obecní zastupitelstvo žádost o povýšení Žižkova na město. Ihned poté však bylo 

zastupitelstvo rozpuštěno a správy obce se ujal dosazený správní komisař Jan Hartl. Nový starosta byl zvolen až v 
následujícím roce. In: Mikota, Karel Hartig., s. 29. 
 

ověřit datum Dne 26. listopadu 1878 se druhým starostou po Karlu Hartigovi stal Jan Nepomuk Richter 
(1839–1913, obchodník a majitel domu čp. 502). Zvolen 23 hlasy. Byl tedy zvoleným starostou od 26. 11 do 17. 12. 

1878. Přesto je důvodně přezdíván jednodenní starosta, neboˇslib sliži 12. prosince a již následujícího dne převzala 
správu obce úřední komise. Jeho sláva však neutichá v srdcích Žižkovanů, neboť právě on byl starostou v den, kdy 
zastupitelstvo schvalovalo žádost o povýšení obce Žižkova na město. In: Mikota, Karel Hartig., s. 29nn. 

 
Dne 12. prosince 1878 zasedlo žižkovské zastupitelstvo a na připomínku úmrtí Karla IV. přijalo návrh zastupitele 

Drozdy, aby ulice zvaná olšanská byla pojmenována třídou Karlovou. „Dále usnešeno /…/, aby Žižkov byl vřaděn 
do skupiny měst. /…/“ Výnosem c. k. místodržitelství ze dne 11. prosince však bylo žižkovské zastupitelstvo 
rozpuštěno. A tak nově zvolený starosta Jan Richter, jenž složil úřední slib do rukou karlínského okresního 

hejtmana rovněž 12. prosince, se tak stal pouze jednodenním starostou. Úřad převzal bývalý sekretář obce 
vinohradské Hartl. In: NárL 1878-12-15. 

 
Ve čtvrtek 12. prosince 1878 podal zastupitel dr. Drozda obecnímu výboru návrh žádosti týkající se povýšení 
Žižkova na město. In: Mikota, Karel Hartig., s. 30. 

 
V pátek 13. prosince 1878 došlo opět k tragickému výbuchu v žižkovské Kapslovně: „V této nalézá se dílna pro 

hotovení a ukládání patron. /…/ Při vyrábění patron zaměstnáno jest šest dělníků… /…/ V pátek večer událo se opět 
neštěstí. K 8. hodině večerní pracovali v dílně dělníci Linhart, J. Streichel a J. Pražák u svých stolků. Rýhovali 
zápalky, určené k zapálení dynamitu. /…/ Buď se nůž jednoho z dělníků při rýhování rozehřál anebo se prudčeji 

zaryl do dynamitu – patrona se vzňala… Rána byla strašná. Celá budova se otřásla v základech. Dělník Linhart klesl 



strašně zohaven mrtev k zemi… Postrach v továrně byl všeobecný a dosáhl tím většího stupně, když z rozbitých 
oken počaly šlehati plameny. /…/ Jen rychlá pomoc hasičů žižkovských zamezila většího neštěstí…“ In: NárL 

1878-12-15. 
 

ověřit datum Dne 17. prosince 1878 byl starosta Karel Hartig propuštěn z vyšetřovací vazby, kde pobýval od 22. 
listopadu v souvislosti s krachem žižkovské Občanské záložny. In: Mikota, Karel Hartig., s. 29. 
 

Roku 1879 bylo započato s opravou kostela sv. Rocha v Olšanech. Bylo potřeba nalézt náhradní bohoslužebné 
místo. Se souhlasem kardinála Schwarzenberka bylo katechetovi Josefu Houžvičkovi povoleno sloužit nedělní a 

sváteční mše pod širým nebem. Téhož roku však z vůle radnice i církve vznikl „Spolek pro vystavění katolického 
chrámu Páně v Žižkově.“ In: Ekert, Posvátná. II., s. 312. 
 

Roku 1879 byl založen „Spolek pro vystavění katolického chrámu v Žižkově.“ O to se přičinili především starosta 
Josef Moritz Wertmüller a katecheta Josef Houžvička. K tomuto projektu přispěla radnice darem pozemku (dnes 

Sladkovského nám.) a 5000 zl. Dále fungovala veřejná sbírka. Budování chrámu však postupovalo pomalu a bylo 
třeba hledat další přijatelné a důstojné řešení. Proto bylo přistoupeno k zakoupení domu „U Jana Lucemburského“ 
(dnes Divadlo Járy Cimrmana), kde byla zanedlouho (1883) vysvěcena kaple. In: Ekert, Posvátná. II., s. 312. 

 
„/Wetrmüller/ …s bolestí toho nesl, že tak veliká obec jako Žižkov doposud žádného nemá kostela. Cílem svým 

učinil to, že všemožně musíti se pracovati k tomu, aby v Žižkově katol. kostel postaven byl. /…/ K cíli tomuto 
svolána byla schůze katolíků zdejších na den 7. prosince 1879 do radnice… Usneseno zvoliti komité, jehož to 
účelem by bylo sbírati příspěvky a postaviti prozatimní kostel v ceně 12 000 – 15 000 zl – a pak pokračovati ve 

sbírkách až do vystavění velikého chrámu. /…/ /s. 7/ R. 1879. opravována byla kaple hřbitovní ve Volšanech, 
která byla zároveň farním kostelem pro Žižkov a farní služby Boží konaly se v jedné hrobce na 2hém hřbitově. I 

nastala smutná přestávka v návštěvě dítek chrámu… /…/ Z té příčiny vyžádal si katecheta Josef Houžvička a J. 
Emi., by mši pro dítky v neděli a ve svátek za příznivého počasí u školy v Žižkově čísti mohl. Obdržev toto 
povolení, postaral se o to, by od obce zřízen byl oltář který každou neděli před školní budovou postaven a okrášlen 

byl… /…/ /s. 8/ I veliký zástup dospělých věřících těchto služeb Božích se zúčastňoval. /…/ …vymohl katecheta 
Houžvička na místní školní radě v Žižkově, že dala svým nákladem upraviti tělocvičnu v budově školní tak, aby v 

neděli v kapli proměněna býti mohla. /…/ Tak trvaly věci až do roku 1883. /…/ /s. 10/ Výbor kostelní, který téměř s 
permanencí zůstával, na rychlo koupil dům od Hypoteční banky čp. 520 ´u Jana z Luxemburgu,´ bývalý taneční sál 
upraven byl v kapli… /…/ /s. 11/ Upravený a dosti bohatě obdarovaný zatimní kostel byl /vysvěcen/ 29. září tu 

neděli po sv. Václavu 1883. /s. 12/ 6. října 1883 vyhláškami na rozích oznamovala městská rada rozdělení 
dosavadního farního obvodu ve Volšanský a Žižkovský… /…/ V domě u kostela v majetku ro Spolku pro vystavění 

katol. kostela umístěn též i klášter Milosrdných sester sv. Karla B. v 1m /prvním/ poschodí v přízemí umístěna 
opatrovna z níž obec spolku platí. /Ty také pečovaly o prozatímní kostel/. /s. 15/ Prozatimním kostelníkem ustaven 
byl Josef Barták, který však 10. října 1884 zemřel a na jeho místo zvolil výbor kostelní Václava Bissla/?/, majitele 

domu v Žižkově č. 205. Ředitelem kůru ustanoven zatimně p. Jan Hroník, učitel v Žižkově…“ In: 
PamKn-Prokop-I, s. 5nn. 

 
Roku 1879 byly do kostela sv. Rocha instalovány nové varhany. Zhotovil je pražský varhanář Eisenhut . In: Ekert, 
Posvátná. II., s. 309. 

 
V únoru roku 1879 byly částečně vykradeny archeologické sbírky dnešního Národního muzea. Mezi ztracenými 

předměty jsou i keltské nálezy z let 1871 až 1873 objevené na Komenského náměstí. Pachatelem byl muzejní 
pomocník Antonín Smitka. (podle: Hlava, Miloš: Příběh o keltském pohřebišti a pokladu keltských mincí. In: 
Dvořák, Tomáš a kol.: Žižkov – svéráz pavlačí a strmých ulic. Praha, MMP 2012, s. 130–133.). 

 
Po dvou letech začalo na jaře 1879 konečně plánované zalesňování temene Vítkova. Dozorem nad tím byl pověřen 

komisař Hartl, jenž však nedokázal situaci zvládat a sázení probíhalo značně zmateně: „Kde který dělník chce 
zasadí stromek neb keř, kam se mu právě zlíbí. Způsob ten není nejvhodnější.“ In: NárL 1879-05-02. 
 

Dne 30. března 1879 došlo k dalšímu výbuchu v žižkovské kapslovně. „…dopoledne byly ve skladišti nepotřebné 
zápalky počítány a do beden rovnány, aby na tak zvaných židovských pecích byly ve zvláštním rozžhaveném kotli 

střelného prachu zbaveny a aby mohlo se potom mosaze opět k jinému účelu užíti. /…/ Při donášení zápalek do 
bedny zpozoroval skladník, že několik zápalek pod jeho nohama prsklo a že praskot se rozšiřuje dále. Nejspíše dno 
bylo děravé. Položil ihned schránku se zápalkami na zem a vyběhl s dělníkem Řibskočilem rychle ven. Téměř v 

patách za nimi následoval strašný výbuch…“ Z budovy skladiště zbyly jen trosky, avšak ke zranění ani obětem na 



životech nedošlo. In: NárL 1879-04-01. 
 

O popularitě c. k. komisaře Hartla (=zastupující starosta po odvolání Jana Richtera) vypovídá článek v Národních 
listech. Na den 24. dubna 1879 sezval Hartl žižkovské občany, aby se účastnili slavnostní bohoslužby v Olšanech. Z 

20 tisíc obyvatel dorazilo 23(!) a několik dětí. „Mezi tím shromáždili se veškeré národní spolky žižkovské a sice 
Sokol, dámský spolek Vlasta, občanská beseda, Žižkovan, zpěvácký spolek Vítkov a hasiči v stejnokroji a s prapory 
na Komenského náměstí. /…/ Večer uspořádán byl v sále hostince u Jana z Lucemburka koncert, v němž učinkovali 

členové zmíněných spolků…“ In: NárL 1879-04-25. 
 

„Konference Povýšení sv. Kříže v Žižkově založena byla jako čtrnáctá odnož spolku sv. Vincence v Čechách dne 
28. dubna 1879 Tomášem Tichovským, řídícím učitelem v Žižkově, jenž uznal práci vincencianskou v konferenci 
karlínské. /…/ R. 1881 přibyl mladé konferenci Tomáš Škrdle, katecheta. Hned r. následujícího (1882) zařízena 

byla jeho úsilím ´chudinská kuchyně´, jež za mírný obnos 8 kr. prodávala nebo též zcela zdarma rozdávala obědy 
pro dospělé i mládež. Za 12 let svého trvání poskytla chudině 116.020 obědů v ceně 8.865 zl. 62 kr. Odchodem 

svého zakladatele p. Tomáše Škrdleho zanikla.“ In: PamKn-Prokop-II, s. 16. 
 
Problematiku kořalen řešilo žižkovské zastupitelstvo již kolem roku 1875, roku 1879 došlo ke změně. Zastupující 

starosta Hartl udělil výjimku svým stoupencům, Spolku pro opravy námořnictva v Žižkově. Během 4 
předcházejících let tak zaniklo šest kořalen a žádná nebyla založena. Hartlova výjimka povolila založení „špeluňky“ 

i v domě v Harantově ulici čp. 473 a sice v domě, kde v prvním patře působila paralelní obecná škola! Komisař 
Hartl „V kořalně této schází se pravidelně po celý den chátra obojího pohlaví, která tropí nejhorší prostopášnosti a 
zavdává c. k. policii stálou příčinu k bezčetným zatýkáním. /…/ Nedosti na tom, že vybíhají stále z kořalny 

nevěstky, které slovy i posuňky útlou mládež kazí.“ In: NárL 1879-05-11. 
 

V polovině roku 1879 bylo uvažováno o zřízení kasáren pro vojsko včetně cvičiště, a to na Ohradě. In: NárL 
1879-08-01. 
 

ověřit datum viz níže Dne 17. července 1879 proběhly obecní volby. Starostou se stal Josef Moric Wertmüller 
(1817–1890). Ten se pak dočkal kýženého povýšení, když 15. května roku 1881 vydal císař František Josef I. 

privilegium, které z obce Žižkova učinilo město. zdroj?. 

 

Opravy kostela sv. Rocha. „S obnovením kostela sv. Rocha počato roku 1878; na podzim téhož roku byl kostel 

nákladem pražské záduše zevně obílen, střecha jeho opravena, světlík v kopuli nově zasklen, nákladem p. Nesládka, 
vlastníka domu všecka okna a dvéře nově natřena a nákladem místního faráře makovice na světlíku pozlacena a 

novým křížem opatřena.“ Opravy interiéru začaly v roce 1879. Dne 27. dubna t. r. byl kostel uzavřen a bohoslužby 
probíhaly v hrobce rytířského rodu Eisensteinů na 3. hřbitově. Chrám získal i nové varhany od varhanáře Eisenhuta. 
„Dne 14. září 1879. o slavnosti ´Povýšení sv. kříže´ byl opravený chrám opět otevřen.“ In: PamKn-sv-Rocha, s. 

65n. 
 

Dne 26. září 1879 byly Vinohrady (později Královské Vinohrady) císařským dekretem povýšeny na město. In: 
RN 5/2011. 
 

Dne 11. října 1879 probíhaly volby do obecní rady. Proti kandidatuře Františka Bláhy se důrazně vyslovili žižkovští 
„národní voliči.“ In: NárL 1879-10-11. 

 
ověřit datum viz výše Dne 11. října 1879 byl novým, třetím starostou Žižkova zvolen Josef Moritz Wertmüller 
(+1890). In: Praha 3 křížem krážem., s. 10. 

 
Dne 22. prosince 1879 se sešlo žižkovské zastupitelstvo ke svému zasedání. Předsedal starosta Wertmüller a 

oznámil, že již 15. listopadu se rozhodl na svou funkci rezignovat, ale již 18. listopadu vzal svou rezignaci zpět. To 
ovšem vzbudilo značnou nevoli ze strany zastupitelů. Přesto bylo jeho odvolání rezignace vzato na vědomost. Dále 
na místo zemřelého doktora Drozda byl zvolen členem okresního zastupitelstva vinohradského pan Bláha. Dále 

bylo konstatováno, žižkovské a olšanské školy jsou neustále ve velkém finančním schodku. Ostatně ani celkový 
rozpočet žižkovské obce nevykazoval přebytky (schodek 8353 zl.) Jen chudinský fond měl přebytek ve výši 820 zl.

 In: NárL 1879-12-23. 
 
Dne 29. prosince 1879 zasedlo zastupitelstvo na Královských Vinohradech ke svému jednání. M. j. „Obec 

žižkovská podala žádost, aby provedení spojovací silnice ze Žižkova k silnici černo-kostelecké bylo urychleno… 



(dnešní ul. Želivského?). In: NárL 1880-01-01. 
 

„V jednom hostinci na Žižkově bavili se o Sylvestra dva švakrové… dostali se pro nepatrnou příčinu do rvačky, v 
níž jeden přišel kousnutím o špičku nosu a druhý rovněž kousnutím o palec u ruky… přivolaný lékař poskytl jim 

potřebné lékařské pomoci.“ In: NárL 1880-01-04. 
 
V roce 1880 měl Žižkov 39 přízemních domů, 107 jednoposchoďových, 199 dvouposchoďových, 32 

tříposchoďových. Celkem 377 domů.In: Holec–Mikota., s. 142. 
 

V roce 1880 bydlelo na Žižkově podle sčítání 21 212 lidí ve 355 domech. In: Mikota, Karel Hartig., s. 25. 
 
V roce 1880 čítal Žižkov 21.212 obyvatel v celkem 377 (podle Ottova… měl 396) domech. Od roku 1869 do roku 

1880 tak přibylo 16.876 lidí. Bylo to zdaleka nejvíce za všech tehdejších pražských předměstí. In: 
Holec–Mikota., s. 137. 

 
„Obec pražská od roku 1880 domáhá se, aby předměstí pražská /…/ v zájmu zjednodušení obecní a politické správy 
/…/ sloučeny byly v jeden hospodářský celek.“ In: NárL 1897-01-30. 

 
1880 založeny Klub přátel literatury české a Verein deutscher Schulfreunde in Žižkov. In: Laštovka, Pražské 

spolky… 
 
Dne 4. března 1880 zemřel český politik a novinář Karel Sladkovský. 11. března se sešlo žižkovské zastupitelstvo a 

předsedal starosta Wertmüller. Zpočátku schůze uctili památku nedávno zemřelého dr. Karla Sladkovského.  Poté 
bylo možné přejít k programu: „Žádosti komité pro zřízení kostela bylo vyhověno. /…/ Obecní rada navrhuje, aby 

komité ponechána byla prostora 827 čtver. metrů na Basilejském náměstí a sice 500 čtver. metrů pro kostel a 327 
metrů pro park s tím dodatkem, jakmile obec vymůže sobě na prostoru tuto právo vlastnické. /…/ Nejdůležitější 
částí programu byl návrh na přeměnění měšťanských škol ve vícetřídní obecné školy, který vyvolal dosti prudkou a 

dlouhou debatu…“ Důvodem ke zrušení měla být chudoba žižkovského obyvatelstva, jež nemá dostatek financí, 
aby mohlo své děti vydržovat na měšťanské škole, a žádá tudíž o prominutí školného. „Návrh na zrušení měšťan. 

škol přijat 18 proti 7 hlasům.“ In: NárL 1880-03-12. 
 
Národní listy přinesly 1. dubna 1880 vyjádření o nezbytnosti zbudování nového kostela pro Žižkov (dnes sv. 

Prokopa). In: NárL 1880-01-04. 
 

V neděli 4. dubna 1880 se v hostinci U Prokopa Velkého konala schůze lidu týkající se další existence škol 
měšťanských v Žižkově. Po policejní provokaci však byla schůze bez výsledku rozpuštěna. In: NárL 
1880-04-06. 

 
Dne 4. června 1880 poctil svou návštěvou císař František Josef slavnostně vyzdobený Karlín. V Královské třídě 

(dnes Sokolovská) jej zdravily zástupy lidí a řada i žižkovských spolků s prapory. K nim se přidružilo rovněž žactvo 
žižkovských českých i německých škol a nechyběli ani žižkovští hasiči se stříkačkou a 2 povozy. In: NárL 
1880-06-05. 

 
Na podzim 1880 Žižkovu stále hrozilo ze strany okresní školní rady karlínské zrušení českých měšťanských škol, i 

přes odpor žižkovského zastupitelstva. In: NárL 1880-10-30. 
 
Žižkovské obecní zastupitelstvo se sešlo 1. září 1880 a předsedal starosta Wertmüller. Řešil se mj. možnost zrušení 

olšanských hřbitovů: „P. Slunéčko dokazoval, že hřbitovy nejsou zdraví lidskému škodlivé, čehož nejlepším 
důkazem jest, že hrobníci dobře vypadají.“ In: NárL 1880-09-02. 

 
Dne 29. října 1880 proběhlo zasedání žižkovského zastupitelstva, předsedal starosta Wertmüller: „…oznámil, že 
učinil potřebné kroky vzhledem k usnešení dřívějšího obecního zastupitelstva, aby podána byla žádost za povýšení 

Žižkova na město.“ Dále: „Na interpelaci p. Richtra, proč komitét, zvolený svého času pro zbudování pomníku 
slavnému vojevůdci Janu Žižkovi na temeni Žižkova, nejeví žádoucí činnosti…“ Následně byl komitét doplněn mj. 

i o starostu Wertmüllera. Dále za starostu dobrovolných hasičů byl zvolen K. Slnoečko = /Slunéčko?/. In: NárL 
1880-10-30. 
 

„Záb. spolek Olymp v Žižkově uspořádal slavnost vánočního stromku, při kteréž poděleno bylo 24 dítek obojího 



pohlaví úplným oděvem a jinými potřebami v ceně 161 zl. 36 kr. Výbor vzdává všem dobrodincům vřelé díky.“ In: 
NárL 1881-01-01. 

 
Při sčítání lidu bylo konstatováno, že v Žižkově žije ve 377 domech 21 113 obyvatel. Nárůst počtu oproti roku 1869 

je ohromný – 18 713 obyvatel! In: NárL 1881-01-18. 
 
Roku 1881 byla škola na Komenského náměstí dostavěna do dnešní podoby. Stalo se tak i z vůle tehdejšího starosty 

Josefa Moritze Wertmüllera. In: Mikota, Karel Hartig. s. 11. 
 

1881 založeny spolky Řemeslnicko-živnostenská beseda a Zábavní a pěvecký spolek Ratolest . In: Laštovka, 
Pražské spolky… 
 

Dne 9. února 1881 zasedalo žižkovské zastupitelstvo. Hlavním bodem bylo projednání stížnosti proti hospodaření 
úřadu v letech 1877 a 1878: „V námitkách těchto praví se, že prý bývalý starosta p. Hartig s obecním jměním 

nehospodařil dobře, že prý vynakládány byly peníze z důchodů obecních na věci, které měli zapraviti jednotlivci 
atd.“ Rozpoutala se dlouhá debata a nakonec bylo ujednáno, že: „Účty za r. 1877 a 1878 nemohou se vyříditi. Výtky 
od 13 členů podané, budou vyloženy v obecní úřadovně a domněle obvinění vyzváni, aby ve 4 týdnech podali proti 

nim námitky.“ In: NárL 1881-02-11. 
 

10. února 1881 přistoupil Žižkov ku zřízení společné městské statistické kanceláře pražské. Na celý projekt přispěl 
Žižkov 100 zl. a stal se její součástí. In: NárL 1881-02-11. 
 

V pondělí 14. března 1881 byla zahájena výuka v Pokračovací průmyslové škole v Žižkově. Ředitelem se stal 
Jaroslav Jirásek. Škola byla zřízena Řemeslnicko-živnostenskou jednotou v Žižkově. Financována má probíhat 

následovně: 1/ učitelé budou zpočátku vyučovat zdarma a 2/ jednu třetinu svých příjmů věnuje 
řemeslnicko-živnostenská komora. „Všichni živnostníci budou vyzváni, aby pod uvarováním pokut učně do školy 
pravidelně posýlali.“ In: NárL 1881-03-18. 

 
Dne 15. května 1881 byl Žižkov povýšen císařským dekretem na město. (Vinohrady povýšeny 26. 9. 1879). Žižkov 

měl tehdy 347 domů s 19.549 obyvateli. In: Praha 3 křížem krážem., s. 10. 
 
Dne 17. června 1881 zasedlo žižkovské zastupitelstvo a předsedal starosta Wertmüller. Na úvod přečetl císařské 

rozhodnutí povýšit Žižkov na město. V souvislosti s tím byl projednán i znak města s poprsím Jana Žižky a vinou 
révou. Zároveň bylo rozhodnuto o uspořádání slavnosti povýšení. Byla vyčleněna suma 1000 zlatých. In: NárL 

1881-06-18. 
 
„Občané! Ke snaze, abychom ničeho neopomenuli, co k zvelebení a povznesení obce naší by sloužiti mohlo, a v 

přesvědčení, že i národu svému jsme povinni, abychom k počtu měst českých i naši obec vřadili, která jak četná 
svým obyvatelstvem jeho přes 21 000 duší čítá, tak památná jest svou polohou na úpatí Vítkova, kde slavný 

bojovník Žižka před staletími nepřátele naše pokořil, podali jsme na stupni trůnu žádost, aby jeho Veličenstvo, náš 
nejmilostivější panovník obec na město povýšiti ráčil. V naději, že učinivše krok tento, je Vaše přání, které vždy na 
zřeteli máme, jsme uskutečnili, zveme Vás tímto, abyste přičinili se všemožně, bychom povýšení toto, tuto novou 

dobu v pospolitém našem životě a města v počtu měst českých nyní sice nejmladšího, ale velikostí ale velikostí na 
místě pátém stojícího, oslavili, jako jedna rodina, nikoho nevyjímaje.“ Purkmistr J. M. Wertmuller. Městský úřad na 

Žižkově, dne 25. srpna 1881. In: časopis KPŽ č. 10. 
 
Slavnost povýšení Žižkova na město 18. září 1881 byla spojena rovněž se slavností vysvěcení třetiny stavby školní 

budovy pro české obecné i měšťanské školy chlapecké a dívčí na Komenského náměstí. Tímto přístavkem byla 
školní budova ukončena. Žižkovské ulice i jednotlivé domy a samozřejmě budova školy se oděly do slavnostního 

hávu. Po zahajovacím projevu starosty Wertmüllera pronesl slavnostní řeč radní Vojtl, jenž shrnul dějiny Žižkova a 
vyzdvihl vlasteneckého ducha žižkovských občanů. „Rozhodnutím císařským ze dne 15. května 1881 bylo žádosti 
této vyhověno a dnes slaví Žižkov důstojným spůsobem slavnost svého povýšení na město, kteréž náleží k 

nejmladším městům v Čechách, avšak počtem obyvatelstva druží se důstojně i k velkým a nejstarším městům v 
Čechách, anoť čítá 21.212 obyvatelů a jest tudíž pátým v řadě velikých měst v Čechách.“ Poté vyšehradský probošt 

J. V. Štulc přistoupil k obřadu vysvěcení školy a následně se obecenstvo odebralo do zahradní restaurace Bezovka. 
„Ku konci dodáváme, že znak města Žižkova má poprsí Jana Žižky z Trocnova a mistra Jana Husi, polemi od sebe 
oddělené a v rozích révu a nože.“ In: NárL 1881-09-19. 

 



„Okresní hejtmanství karlínské oznámilo obci pražské, že vzhledem na ohrožený zdravotní stav obyvatelů 
žižkovských, karlínských a pražských smějí se na hřbitovech olšanských pohřbívati mrtvoly pouze do konce 

prosince r. 1881 a do té doby že obec pražská má se postarati o zřízení nového hřbitova na odlehlejším místě blíže 
Prahy. Proti rozhodnutí tomu podala obec pražská odvolání…“ Následně byl zahájen dlouhodobý průzkum vod ve 

studních či vodních tocích. Průzkumem byl pověřen profesor Štolba a doktor Lerch. In: NárL 1881-10-30. 
 
Dne 18. října 1881 zasedlo žižkovské zastupitelstvo a na úvod projednalo nové majetnictví olšanského dvora: 

„…vydražitel olšanského dvoru šl. Geitler při komisionálním odevzdání žádal také za vydání náměstí Basilejského 
a Prokopského. Delegovaný okr. soud vinohradský žádosti té však nevyhověl, bylať zmíněná náměstí odevzdána k 

veřejnému užívání a nalézají se fakticky v držení města…“ Dalším bodem byla problematika ubytování vojska, 
mělo býti „…ubytováno v Libni, Žižkově, Karlíně a Vinohradech. Aby se nepříjemnosti té předešlo, zavázaly se 
tyto 4 obce k zaplacení půlletního nájemného za vojsko v hostinci U města Štrasburku.“ Vojáci se však zdrželi déle 

a především finanční situace Žižkova se tak ztížila, došlo i na soud. Dalším bodem bylo projednání výše nákladů na 
uspořádání slavnosti povýšení Žižkova na město. „Z částky 1000 zlatých, kteráž byla povolena k oslavě /…/ bylo 

upotřebeno 561 zl. 66 kr a zbývá 438 zl. 34 kr. Slavnostní komitét navrhoval, aby se ze zbytku dalo 100 zlatých na 
dostavění Národního divadla a zbytek 338 zlatých na zřízení české opatrovny v Žižkově.“ In: NárL 
1881-10-19. 

 
Dne 19. listopadu 1881 napsal Karel Hartig velmi rozhořčený dopis na adresu starosty Wertmüllera a dalších 

radních ohledně majetkového napadení sebe a své ženy Amálie Stomeové. Jednalo se především o prodeje pozemků 
a mj. i o oblast Komenského náměstí. In: NárL 1881-11-20. 
 

Koncem roku 1881 došlo ke sporu mezi Karlínem a Žižkovem ohledně údržby odpadních stok. Karlín požadoval, 
aby Žižkov začal přispívat na jejich údržbu vzhledem k tomu, že odpadní vody a výkaly jsou sváděny do Karlína 

právě ze Žižkova. In: NárL 1881-12-17. 
 
Roku 1882 bylo započato s plynofikací Královských Vinohrad a bylo tudíž třeba navýšit kapacitu žižkovské 

plynárny. Rok poté již stál nový větší plynojem o objemu 8000 krychlových metrů. In: Novák, Kronika., s. 
37. 

 
Roku 1882 byly založeny tři spolky: Spolek pro vystavění katolického kostela na Žižkově, Místní odbor Ústřední 
Matice školské v Žižkově a okolí a Spolek pro zbudování Žižkova pomníku v Žižkově. In: Laštovka, Pražské 

spolky… 
 

Otevřený dopis J. N. Richtera Antonínu Nedbalovi, městskému radovi na Žižkově ohledně poškozování finanční 
situace občanské záložny: „Po sezení městského zastupitelstva žižkovského dne 15. t. m. dokládal Jste se před 
mnohými členy obecního výboru ´svou ctí´, /…/ ´že zdejší bývalá záložna nepřišla u Vás ani o krejcar´, a při tom 

jste mne napadl vyzváním, abych Vám nepravdu Vašeho tvrzení veřejně dokázal, jinak že mne prohlásíte za lháře. 
/…/ Z uvedených výměrů dovede každý posouditi kdo z nás dvou lhářem jest. Zdržuji se při tom úvahy o Vás co 

místopředsedovi žižkovské záložny a jen tomu se divím, s jakou smělostí vystupujete ve sboru, do kterého 
nenáležíte a z něhož již dávno měl Jste být vyloučen!“ Podepsán J. N. Richter dne 18. února 1882. In: NárL 
1882-02. 

 
Dne 17. března 1882 probíhalo na Staroměstské radnici jednání zástupců Prahy a Vinohradů o jejich možném 

sloučení s Prahou. Jednání se dotýkalo mj. zásobování vodou, plynem, osvětlení a dláždění ulic, pohřbívání na 
Olšanských hřbitovech. Dohodnuté podmínky byly oběma stranami přijaty. Nicméně na definitivní sloučení bylo 
třeba počkat téměř celé půlstoletí. In: NárL 1882-03-18. 

 
Dne 31. března 1882 jednala pražská městská rada o dodávkách plynu pro Prahu a možném rozšíření žižkovské 

plynárny. To měly pokrýt náklady ve výši 270 tisíc zlatých. In: NárL 1882-04-01. 
 
Dne 7. června 1882 se v hospodě U deklarace sešla schůze Literárního klubu v Žižkově, aby podpořil českou 

Ústřední Matici školskou proti proněmeckému nacionalistickému školskému spolku – Schulvereinu. Ten usiloval o 
omezení její působnosti. In: NárL 1882-06-08. 

 
„Erární poštovní a telegrafický úřad v Žižkově – nix böhmisch. C. k. erární tento úřad existuje teprve tři dny a již 
hrubým způsobem dopouští se rušení zaručené rovnoprávnosti. První válcový mlýn v Karlíně p. Jindřich Rouze 

zaslal několika svým dřívějším odběratelům upomínací lístky do Žižkova ovšem jen s adresou českou /…/ Zmíněné 



dopisy s nadpisy českými, jichž máme v redakci 5, byly adresátům vráceny s poznámkou Retour Prag a na druhé 
straně Ausgezogen, unbekant wohin. /…/ Rušení rovnoprávnosti dopouští se erární poštovní úřad /…/, později bude 

snad i jeho pečeť, znějící dosud Žižkov u Prahy, přeměněna na nějaký Schischkau…“ In: NárL 1882-07-05. 
 

Dne 17. července 1882 se sešla v sále hostince Deklarace ustavující valná hromada Spolku pro zbudování Žižkova 
pomníku na Žižkově. Svolal ji starosta Josef Moritz Wertmüller a čestným předsedou byl zvolen bývalý starosta 
města, Karel Hartig (rezignoval 25. 2. 1883).In: Mikota, Karel Hartig., s. 36. 

 
Národní listy přinesly 19. července 1882 zprávu o zvolení předsedy spolku pro zbudování Žižkova památníku. Do 

čela byl 250 hlasy zvolen Karel Hartig. Do výboru pak: V. Stome, J. Richter, MUDr. Zelenka a další. In: NárL 
1882-07-19. 
 

Výnosem okresního hejtmanství ze dne 21. července 1882 č. 28.281 byly na Olšanech zrušeny I., II. a severní část 
V. olšanského hřbitova. Dále byla zpřísněna hygienická pravidla týkající se mj. odtokové dešťové vody. Na 

zasedání žižkovského zastupitelstva dne 23. srpna 1882 „…bylo usnešeno, že proti nařízení okr. hejtmanství nemá 
se podati žádný rekurs.“ In: NárL 1882-08-24. 
 

Dne 11. listopadu 1882 proběhlo jednání žižkovského zastupitelstva: „Městská rada pražská svolila, aby požární 
telegraf připojen byl od nádraží státní dráhy do Žižkova a městská rada žižkovská ustanoví, kde by se měly zřídit 

automaty.“ Jinak se projednávala běžná agenda. In: NárL 1882-11-12. 
 
Dne 22. listopadu 1882 proběhla řádná schůze vinohradského okresního zastupitelstva a na programu mělo být i 

projednání následujícího bodu: „…návrh na schválení usnešení obecního výboru žižkovského o darování pozemku 
pro katol. kostel…“ In: NárL 1882-11-15. 

 
Roku 1883 prodala Gabriela Peche obci usedlost Bayrovou i s pozemky. Obec zde zřídila veřejný sad a nazvala ho 
Rajská zahrada. In: Laštovková, Pražské., s. 27n. 

 
Domy stižené neštovicemi v době epidemie 1883–1884: „V únoru objevilo se v čís. pop. (Žižkov) 35-III, u dvou 

rodin, které po povodni bez přístřeší zůstavše, společně jeden pokoj obývaly, pět případů neštovic. Nemocní byli do 
nemocnice odevzdáni, rodiny od ostatních odděleny.“ Epidemie postihovala všechny sociální vrstvy obyvatel, 
nicméně nejvíce a nejrychleji se však šířila v oblastech, kde žily chudší osoby v přeplněných domech. In: Kříž – 

Beneš, s. 34. 
 

Roku 1883 byla navýšena kapacita žižkovské plynárny (nový plynojem – 8000 m3). In: Novák, Kronika., s. 
37. 
 

V roce 1883 zamýšlela pražská obec zřídit ústřední jatky místo v Holešovicích v Rajské zahradě mezi Vinohrady a 
Žižkovem. Prý kvůli např. smíchovským řezníkům, kteří by museli vodit dobytek příliš daleko. Na to přinesli jejich 

oponenti však ráznou odpověď: „Kdyby všem pánům řezníkům mělo býti vyhověno, tuť by musely býti zřízeny 
jatky na Staroměstském náměstí…“ In: NárL 1883-06-07. 
 

„Farní Cyrillská Jednota v Žižkově… založena byla na pondělí velikonoční r. 1883. Zkladatelem jejím byl dp. 
katech. Fr. Vaško. /…/ … potěšil se sice četnou návštěvou bohoslužeb v kapli P. Marie ve Štítného ul., ale nemile 

nesl, že schází při bohoslužbách umělý církevní zpěv. Zatoužil míti kostel. sbor. /…/ …svěřil se se svou bolestí 
tehdejšímu starostovi města Žižkova p. Wertmüllerovi, který schválil úmysl p. katechety a k založení chrámového 
sboru všestrannou pomoc přislíbil Tehdy přítomna sl. Wertmüllerová Růžena navrhla by po příkladu jiných měst v 

Čechách založila se v Žižkově ´Farní Cyrillská Jednota´, kterýžto návrh /…/ na pondělí velikonoční r. 1883 byl 
zrealisován. Prvním předsedou a sbormistrem Jednoty zvolen dp. katech. Fr. Vaško. Netrvalo dlouho a shromáždil 

kol sebe zpěvu milovné obecenstvo Žižkovské. V roce následujícím 1884 přeložen byl do Nuslí a vedením Jednoty 
k jeho doporučení pověřen byl ještě mladičký absolvent varhanické školy p. Rudolf Kmoch. Ten přivedl Jednotu ku 
plnému rozkvětu, tak že pod jeho mistrnou taktovkou patřila Jednota ku nejlepším chrámovým sborům pražských 

předměstí.“ In: PamKn-Prokop-II, s.18. 
 

V lednu 1883 jednala na základě žižkovské žádosti obec pražská o zavedení vodovodu pro Žižkov. Žádost byla s 
dobrozdáním odeslána užší vodárenské komisi k vyřízení. Voda by měla být dodávána z vinohradské vodárny a 
ceny mají být ustanoveny co nejnižší. In: NárL 1883-01-06. 

 



Dne 23. ledna 1883 bylo na schůzi městské rady jednáno o rozšíření olšanských hřbitovů. Měly být zakoupeny 
prozatím dva nové pozemky sousedící se hřbitovy. První patřil panu Lorenzovi a jeho cena byla 25 000 zl., druhý 

panu Krupičkovi a měl hodnotu 44 149 zl. Koupě pozemků byla schválena. V souvislosti s tím před radními 
vystoupil Vojta Náprstek, aby: „…konečně obírala se vážně otázkou o spalování mrtvol, o kteréž v jiných větších 

městech cizozemska konají se již velmi pilné porady. Budova pro spalování mrtvol dala by se snadno na nově 
zřízeném hřbitově vystavěti…“ Tento bod však schválen nebyl a odložen na neurčito. In: NárL 1883-01-25. 
 

Na pohřeb P. Jirsíka, českého katolického kněze a biskupa, spisovatele a vlastence zaslalo město Žižkov věnec se 
slovanskou trikolorou a nápisem: „Biskupu povahy apoštolské, Čechu zlatého srdce, vlastenci vroucí duše, 

skvělému vzoru celého kněžstva.“ In: NárL 1883-02-27. 
 
Dne 25. února 1883 rezignoval z důvodu přestěhování Karel Hartig na funci předsedy Spolku pro vybudování 

pomníku Jana Žižky na Žižkově. Novým starostou spolku byl zvolen MUDr. J. Zelenka. In: Mikota, Karel Hartig., 
s. 36. 

 
Dne 30. května 1883 schválilo vinohradské zastupitelstvo smlouvu o dodávkách vody na Žižkov z vinohradské 
vodárny. Smlouva byla uzavřena na 25 let. „Dle smlouvy jest obec žižkovská povinna od  1. listopadu t. r. platiti 500 

krychl. metrů denně po 7 kr., čili denně 35 zl. a ročně 12.775 zl., nechť tolik vody spotřebuje čili nic.“ In: NárL 
1883-05-31. 

 
Dne 7. června 1883 zasedalo žižkovské zastupitelstvo. Zřízením vodovodu na Žižkově byl pověřen továrník Sviták 
za 69 837 zl. a práce musí být hotovy do 1. listopadu. In: NárL 1883-06-08. 

 
Proběhlo jednání mezi obcemi žižkovskou a vinohradskou. Voda by měla do Žižkova přitéci nejpozději do konce 

srpna 1883. In: NárL 1883-04-06. 
 
V neděli 30. září 1883 byla kanovníkem svatovítské kapituly, Eduardem Terchem, vysvěcena kaple Panny Marie ve 

Štítného ulici. Obec k tomuto účelu zakoupila tento dům tehdy zvaný U Jana Lucemburského (čp. 520) za 31.000 
zl. Kaple následně pojala až 1000 věřících. In: Ekert, Posvátná. II., s. 312. 

 
Na podzim 1883 propukly neštovice. Zajímavé srovnání přinesly Národní listy. Od 16. září 13. října zamřelo v 
Praze a v předměstích 70 lidí. Staré Měst – 1, Nové Město – 1, Malá strana – 2, Josefov – 3, Smíchov – 2, 

Vinohrady – 2, Žižkov 58(!). Dále jedna cizí osoba. In: NárL 1883-10-20. 
 

Dne 3. října 1883 byl z knížecí arcibiskupské Konsistoře v Praze napsán a odeslán dopis farnímu úřadu v Olšanech 
ohledně zřízení prozatímní duchovní správy pro část Žižkova. „Aby se potřebám duchovní správy v Žižkově aspoň 
poněkud vyhovělo, ráčil Jeho Eminencí/?/ nejdůstojnější pan kardinál a arcibiskup pro čas nožby/?/ se samostatná 

správa Duchovní v Žižkově zařídila a nový chrám Páně tamtéž vystavěl, povoliti, aby se v místnostech domu čís. 
520. v Žižkově upravila kaple, v kteréž by se pro Žižkov prozatím farní služby Boží a ostatní farní funkce 

vykonávaly.“ Josef Houžvička byl v té souvislosti ustanoven třetím olšanským kaplanem (Capellanus expositus) a 
převzal onu budoucí kapli P. Marie v domě čp. 520. „Opatření toto bylo dne 7. října 1883 purkmistrovským úřadem 
Žižkovským obyvatelům prohlášeno a téhož dne v platnost vešlo.“ In: PamKn-sv-Rocha, s. 63nn. 

 
Národní listy přinesly 3. listopadu 1883 hodnotící článek týkající se stavu hygieny na Žižkově. Kritizován byl 

především přístup starosty Wertmüllera. In: NárL 1883-11-03. 
 
Dne 15. listopadu 1883 zemřel český spisovatel, básník a novinář Josef Barák. Pochován byl na Olšanských 

hřbitovech a pohřbu se 18. listopadu účastnili mj. i žižkovští sokolové, členové žižkovských spolků a samozřejmě 
zástupci českých elit. Nechyběla ani deputace města Žižkova. Na rakev položila vavřínový věnec se stuhou a 

textem: „Vůdci mládeže, neohroženému bojovníku za svobodu město Žižkov 15. 11. 1883“ In: NárL 
1883-11-18. 
 

Koncem roku 1883 předložil inženýr Staněk podrobné plány na zřízení nových olšanských hřbitovů. In: NárL 
1883-12-21. 

 
Dne 15. prosince 1883 byl v Národních listech zveřejněn plánovaný rozpočet pro rok 1884. In: NárL 
1883-12-15. 

 



Okresní hejtmanství karlínské stále v roce 1884 bránilo vystavění prozatímní umrlčí komory na Olšanských 
hřbitovech. In: NárL 1884-07-20. 

 
V roce 1884 byla tramvajová trať Žižkov – Malá Strana třetí nejvytíženější a tudíž i třetí nejvýnosnější tratí. Bylo 

utrženo 25.433 zl. 60 kr. In: NárL 1885-04-28. 
 
Žižkovská plynárna vyrobila v roce 1883–1884 celkem 7.924.261 krychlových metrů plynu, nejvíce v Praze a 

předměstích. In: NárL 1884-07-20. 
 

V roce 1884 zřídilo Ředitelství obecních plynáren v plynárně žižkovské malou pokusnou elektrárnu poháněnou 
plynovými motory. Pokusy prováděl doc. dr. Karel Domalíp, jenž poté přednášel elektrotechniku na české technice.
 In: Dějiny Prahy v datech…, s. 210. 

 
1884 byly založeny Občanský klub v Žižkově, Spolek ku podpoře vojenských vysloužilců a záložníků v Žižkově a 

Farní jednota Cyrillská v Žižkově. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 
V roce 1884 vytvořil Antonín Wiehl ve spolupráci s Josefem Václavem Myslbekem na Olšanských hřbitovech 

pomník dr. Karla Sladkovského. In: Praha nár. prob., s. 179, 253. 
 

Dne 21. ledna 1884 odbýval Klub přátel připojení ku Praze na Královských Vinohradech členskou schůzi. Hlavní 
referát a velmi podrobný celkový rozbor situace přednesl předseda vinohradského politického okresu a starosta 
Vršovic Dr. Josef Herold. Bylo mj. připomenuto, že přípravy jdou jen velmi pomalu. In: NárL 1884-03-03. 

 
Na zasedání nově zvoleného zastupitelstva dne 20. února 1884 byl zvolen starostou opět a jednohlasně J. M. 

Wertmüller. Poté zastupitelé přistoupili k volbě dalších členů rady. In: NárL 1884-02-21. 
 
Dne 13. března 1884 přinesly Národní listy zprávu: „Místní školní rada na Žižkově, majíc na zřeteli stavební ruch 

na hranicích žižkovských u Libně… S obcí libeňskou má se vyjednávati, aby za určitou náhradu dovolila choditi 
dětem žižkovským do školy libeňské. Když nestane se dohodnutí /…/ buďtež náležité kroky učiněny, aby zemská 

školní rada vyškolení toto nepovolila a obec zavazuje se v končinách těchto zříditi potřenou školu. /…/ Městská 
rada byla mimo to splnomocněna, vyjednávati s ministerstvem vyučování o zřízení odborné průmyslové školy pro 
hračkářství na Žižkově.“ In: NárL 1884-03-13. 

 
Dne 15. května 1884 byl skladatel Bedřich Smetana uložen do hrobu na Vyšehradě. Velkolepého pohřbu se mimo 

uměleckých i politických špiček účastnili i zástupci Žižkova, nechyběli samozřejmě ani žižkovští sokolové. Město 
Žižkov poslalo věnec s textem: „Králi říše zvuků, velkému geniovi“. In: NárL 1884-05-16. 
 

Národní listy přinesly 6. června 1884 rozbor stavu, existence či budování městských sadů. Zahradní inženýr Fiala 
přednesl zprávu týkající se mj. i Kanalky (Rajská zahrada): „Co se týče Kanálské zahrady připomínám, že obec ve 

věci té již jednou vyjednávala s panem Zdekanrem /správně Moritz Zdekauer, majitel po hr. Canalovi/. Týž žádal 
však za svou zahradu ohromnou sumu peněz – snad asi 600.000 zl. Dle mého náhledu může se o projektu: zříditi v 
Kanalské zahradě a v okolí velký městský park, jednati teprve tehdy, až Vinohrady a Žižkov s Prahou budou 

spojeny“. Dr. Müller předtím ještě pronesl: „Pštroska a Kanálka. Nebude-li v místech těchto sad, či spíše pěkný les, 
jenž jako klín dělil by Žižkov od Vinohradů a dovolí-li se, aby také toto Praze imponující návrší zastaveno bylo 

mořem domů, pak běda pražským zdravotním poměrům. /…/ Pak nebude míti Praha /…/ čerstvého vzduchu.“ In: 
NárL 1884-06-06. 
 

V pondělí 9. června 1884 zasedalo žižkovské zastupitelstvo za předsednictví starosty J. M. Wertmüllera. Mj. bylo 
schváleno označení tramvajových zastávek na litinových sloupech (první v dnešní Praze). Dále byla projednána 

problematika Žižkova pomníku. Peníze ze sbírek měly být ukládány na účet v pražské městské spořitelně. Vodovod 
byl přiveden až na Vítkov a na jeho temeni byl zřízen vodojem určený k zalévání sadů. Městská rada požádala 
českou severní dráhu o zřízení vlakové zastávky pro Žižkov, ředitelství žádost zamítlo. Dále byly řešeny platy 

učitelů. Na stavbu Národního divadla zaslalo zastupitelstvo 100 zl. Dále zastupitelé navrhli zvýšení daně z každého 
litru piva, z půl krejcaru na 1 krejcar. In: NárL 1884-06-11. 

 
V neděli 22. června 1884 proběhla slavnost odhalení pomníku Karla Sladkovského, jíž se účastnili i Žižkované. 
Ráno byl na Vítkově vztyčen „…na vysoké tyči mohutný prapor barev národních, také z četných domů města 

Žižkova vlály prapory barev českých a z městské radnice 4 veliké prapory.“ Žižkovské spolky spolu s oficiální 



delegací žižkovských představitelů se pak vydaly v průvodu ke Staroměstské radnici. Poté přešel průvod k 
Národnímu divadlu a následně zamířil na Olšany. „Před zastřeným pomníkem stáli čestnou stráž členové Sokola 

žižkovského…“. /Olšanské hřbitovy, IV, 6, 134-0136/ In: NárL 1884-06-23. 
 

Dne 19. července 1884 byli karlínští obyvatelé ve svých bytech vytopeni po prudkém dešti splaškovou vodou ze 
stoky vedoucí od Hrabovky dolů. Odtoková roura je totiž na hranici Žižkova a Karlína nepoměrná. Karlínský odtok 
je podstatně užší než žižkovský a nezvládne tudíž množství odtékající vody. In: NárL 1884-07-20. 

 
„Při kopání základů pro tribunu /patrně národní slavnosti, srpen 1884/ na temeni žižkovském nalezeno bylo 

množství lidských kostí. Z nařízení starosty žižkovského p. Wertmüllera byly kosti odvezeny na hřbitov olšanský.“
 In: NárL 1884-08-25. 
 

Výtěžek národní slavnosti 24. srpna 1884 na Žižků pomník činil: „…3262 zl. 42 kr,, vydání 1399 zl. 42. kr., zbývá 
tedy čistý výnos 1863 zl., kterýž odevzdán spolku pro zbudování Žižkova pomníku…“ In: NárL 1884-09-03. 

 
Dne 29. července 1884 otiskly Národní listy propozice k provedení národní slavnosti na vrchu Vítkově plánované 
na 24. srpna na pozemcích p. Stomeho. Požádána byla městská rada, aby připravila cestu na Vítkov směrem od 

Hrabovky, žádosti bylo vyhověno. Dále: „V předvečer slavnosti 23. srpna provozovati se bude Žižkova smrt. Na 
temeni památného vrchu Žižkov vypálen bude velký ohňostroj a pláti mají dvě mohutné hranice. /…/ …ředitelství 

Národního divadla projevilo ochotu, že v týž den uspořádá slavnostní představení, při němž dávala by se Žižkova 
smrt, jest vyjednávání v této záležitosti v plném proudu. Byla by to první hromadná návštěva Národního divadla ze 
Žižkova.“ In: NárL 1884-07-29. 

 
Dne 24. srpna 1887 přinesly Národní listy údaje o obětech epidemie neštovic v Praze. Ta trvala od 1. října 1883 do 

20. září 1884. V Praze a nejbližším okolí se nakazilo 20,98 promile (téměř 21 lidí na 1000 obyvatel) obyvatelstva a 
5,71 promile zemřelo. Největší morbilitu i mortalitu vykázal Žižkov, a sice 51,26 promile nakažených a 17.42 
promile zemřelých. Dále je přehled doplněn celkovou nemocností a úmrtností, jakož i posouzením hygieny. In: 

NárL 1887-08-24. 
 

Dne 27. října 1884 se sešel Občanský klub v Žižkově, předsedal starosta klubu Václav Stome. Jednalo se o řadě 
aktualit. Jednou byl i problém porážky zvířat. „O zřízení obecních jatek a dobytčího trhu v Žižkově rozpředla se 
velmi živá debata. /…/ Pan Kučera poukazuje k tomu, že nyní žižkovští řezníci /30 řezníků/ jsou odkázáni na milost 

p. Stomeho, který s velkou ochotou na svých pozemcích jim dovoluje zdarma porážeti…“ /…/ Dále se občané 
vyjádřili mj. i proti zvýšení daně z piva. In: NárL 1884-10-29. 

 
V roce 1884 bylo definitivně potvrzeno založení vlastní farní expositury duchovní správy na Královských 
Vinohradech. Došlo tak k prvotnímu oddělení od farnosti olšanské. Expositura sídlila na Purkyňově náměstí čp. 109 

v I. patře staré školní budovy a počala úřadovat 17. listopadu. „Tímto dnem jest se všem, v duchovních 
záležitostech jakéhokoli druhu, jež právomoc tohoto farního úřadu tvoří, na tento farní úřad obraceti.“ In: 

PamKn-sv-Rocha, s. 66. 
 
„…dodáváme, že vydalo již c. k. místodržitelství ze dne 22. srpna t. m. /prosince 1884/ podnikatelstvu tramwaye 

přísný rozkaz, že vozy na trati Žižkov – Malá strana musejí jezditi každých 5 minut… /…/ Podnikatelstvo tramwaye 
však rozkazu c. k. místodržitelství neuposlechlo.“ In: NárL 1884-12-28. 

 
„V pátek dne 26. prosince /1884/ provozován bude ve velkém sále na Bezovce v Žižkově ve prospěch fondu pro 
zbudování Žižkova pomníku na Žižkově nový kus pod názvem: Jan Žižka z Trocnova. Obraz z dějin českých ve 4 

obrazech od J. H. – zvláště k tomuto účelu sepsaný a spolku pro zbudování Žižkova pomníku na Žižkově 
věnovaný.“ In: NárL 1884-12-21. 

 
Roku 1885 byl založen VI. a VII. olšanský hřbitov a rovněž Obřadní síň. In: Lány, Olšanské., s. 89. 
 

„Vystavením ústřední umrlčí komory /roku 1885/ nastala potřeba zříditi pohodlnou cestu na nový VI. hřbitov. 
Musili proto zrušiti 20 hrobů.“ In: NárL 1885-05-07. 

 
Od roku 1885 nese žižkovská ulice U Božích bojovníků své původní jméno. In: Ulicemi města., s. 383. 
 

Od svého počátku v roce 1885 nes dnešní Táboritská ulice své původní jméno. In: Ulicemi města., s. 375. 



 
Od roku 1885 nese Orebitská ulice své jméno. In: Ulicemi města., s. 284. 

 
Roku 1885 vznikla ulice, která dnes nese název Baranova (podle komunistického představitele popraveného roku 

1941 v koncentračním táboře v Mauthausenu). Od svého počátku až do roku 1940 se nazývala Vratislavova, poté 
1940 až 1945 Habánská a od roku 1947 Baranova. In: Ulicemi města., s. 86. 
 

Dnešní Blahníkova ulice pojmenovaná po teatrologovi Vojtěchu Kristiánu Blahníkovi se původně, od roku svého 
vzniku 1885 jmenovala Švihovského. Blahníkovou byla pojmenována roku 1952. In: Ulicemi města., s. 91. 

 
Dnešní Čajkovského ulice se původně od roku 1885 do roku 1952 jmenovala po českém historikovi Wácslawu 
Wladivoji Tomkovi. In: Ulicemi města., s. 102. 

 
Dnešní Kubelíkova ulice (Kubelička) se od roku 1885 až do 1930 nazývala Libušina, poté do roku 1947 Dvořákova 

a od té doby dodnes Kubelíkova. In: Ulicemi města., s. 181. 
 
Od svého vzniku roku 1885 nese Chelčického ulice svůj název po husitském knězi Petru Chelčickém. In: 

Ulicemi města., s. 136. 
 

Od svého počátku v roce 1885 nese ulice jméno Krásova. In: Ulicemi města., s. 177. 
 
Od roku 1885 nesla až do svého zániku v době asanace Žižkova (Wolšan) roku 1975 ulice své jméno. Nyní je 

spojena s Prokopovou. In: Ulicemi města., s. 271. 
 

Od roku 1885 nesla ulice Veleslavínova své jméno až do roku 1940. Pak byla přejmenována podle hudebního 
skladatel Jana Dismase Zelenky a roku 1945 se opět navrátila ke svému původnímu jménu. Krátce v letech 
1947-1948 se jmenovala Lokvisova po husitském chudinském kazateli. Až roku 1948 byla pojmenována po českém 

hudebním skladateli a účastníku odboje – Vítu Nejedlém (1912-1945). In: Ulicemi Města..., s. 273. 
 

Dnešní ulice Ondříčkova vznikla a byla pojmenována Břetislavovou roku 1885. Teprve 1937 byla pojmenována po 
české houslistovi Františku Ondříčkovi. In: Ulicemi města., s. 283n. 
 

Od roku 1885 nesla nynější ulice U Rajské zahrady jméno Přemyslova (podle Přemysla oráče, bájného knížete) a to 
až do roku 1930. In: Ulicemi města., s. 404. 

 
V roce 1885 byla na Basilejském náměstí (dnes Havlíčkovo) vystavěna nová školní budova čp. 300. In: Ottův 
slovník naučný, díl XXVII, heslo Žižkov. 

 
Vila Tereza (čp. 438) byla v dnešní Italské ulici postavena roku 1885 jako rezidence švýcarského konzula. In: 

Praha 1891–1918…, s. 132. 
 
Roku 1885 založena Čtenářsko-ochotnická jednota Pokrok. In: Laštovka, Pražské spolky… 

 
„Město Žižkov od svého prvopočátku mělo svoje zvláštní postavení a vynikalo svojí zvláštní svérázností. Je známo, 

že již za Rakouska mluvilo se o žižkovské ´republice´ a ještě dnes přisuzuje se Žižkovu název ´republika v 
republice´. /…/ V době válečné obyvatelstvo města Žižkova přispívalo nemálo k poražení nenáviděného Rakouska, 
v řadách legionářských byl značný počet Žižkováků… /…/ Žádné město v celé republice nemůže se hospodářsky 

pochlubiti takovou soběstačností a samostatností jako Žižkov. /…/ Dne 1 ledna 1885 zahájila svoji činnost Záložna 
Řemeslnicko-živnostenská z. s. s r. o. Žižkov, Husova tř. 79. In: NárL 1929-12-21. 

 
Dne 2. ledna 1885 vypsal starosta Wertmüller výběrové řízení na vyklízení a údržbu veřejných stok, včetně 
domácích kališť a žump. In: NárL 1885-01-07. 

 
„Na trati Žižkov – Křižovnické náměstí jezdí dnes /1885/ a jezditi prý budou i na dále vozy každých 7 minut.“ 

Městská rada trvala na svém a požadovala na trati Žižkov – Malá Strana intervaly nejdéle 5 minut, nikoli 7 a více. 
Spory o intervaly v tramvajové dopravě trvaly stále. In: NárL 1885-02-07, NárL 1885-02-24. 
 

Občanský klub rokoval v březnu 1885 o uvažované stavbě vojenských kasáren na Žižkově. In: NárL 



1885-03-18. 
 

Žižkovská obec zaslala žádost na ministerstvo financí: „…aby pro případ sloučení Žižkova s Prahou c. k. daně po 
50 let v téže výši byly ponechány, v jaké až dosud pro Žižkov se předepisují.“ In: NárL 1885-03-07. 

 
Žižkovský Občanský klub měl 20. dubna 1885 členskou schůzi. Na programu bylo vyjádření se k otištěnému dopisu 
v Pražském deníku. Věc se týkala krachu občanské záložny a rolí které v něm sehráli starosta Karel Hartig a 

pozdější náměstek starosty p. Bláha. Náměstek Bláha z tohoto souboje rozhodně nevyšel vítězně. „Tříčlenná 
deputace pánů: předsedy Stomého, místopředsedy Černého a jednatele Thraumba podá panu starostovi přijatou 

rezoluci. Tím schůze skončena.“ In: NárL 1885-04-25. 
 
Dne 17. června 1885 zasedalo žižkovské zastupitelstvo. Byl přijat návrh na regulaci Husovy třídy a zřízení 

chodníků. Šířka jízdní dráhy byla stanovena na 10 až 11 metrů. Dále se projednával návrh pana Stuchlíka, jenž 
požadoval zahájit dláždění všech žižkovských ulic. In: NárL 1885-06-18. 

 
Dne 12. července 1885 proběhla v Rajské zahradě národní slavnost ve prospěch Ústřední Matice školské. V  
předvečer slavnosti proběhla pěvecká a hudební slavnost v Bezovce. Zněly národní písně a vlály hlavně červenobílé 

prapory. Uskutečnilo se divadelní představení Husité před Naumburkem. Ve slavnostním průvodu se sešlo přes 
1000 dětí. In: NárL 1885-07-13. 

 
„Včera /13. 7. 1885/ o 12. hodině noční byl Žižkov svědkem zvláštní zábavy. Hosté v hostinci v domě čís. 404 
vycházeli chvílemi na ulici, při čemž se p. professor Č., v témže domě bydlící, bavil tím, že je poléval vodou. 

Sklepník Schránil, jenž byl též důkladně pokropen, nebyl s noční lázní touto spokojen a podporován ostatními 
hosty, počal panu professorovi spílati a vyhrožovati. Vřava utišila se teprve, když strážníci přispíšili a jmena 

výtržníků si zapsali.“ In: NárL 1885-07-14. 
 
Dne 6. září 1885 začala v Rajské zahradě velkolepá slavnost ve prospěch vystavění pomníku Jana Žižky na 

Vítkově. „O nejkrásnější část slavnosti pečovaly ovšem sličné dívky žižkovské, jež v malebných krojích národních 
prodávaly ve prospěch pomníku Žižkova posvícenské koláče a obrovské rohlíky, cukrovinky a drobné předměty, jež 

ovšem šly na dračku.“ In: NárL 1885-09-07. 
 
„Dne 20. září 1885 byla slavným způsobem posvěcena nová škola na Basilejském náměstí nejdůstojnějším 

pastýřem Františkem ze Schönbornu… Nejdůstojnější světitel zavítal do obce naší 9 té hod. ranní a byl p. 
purkmistrem na hranicích obce uvítán – načež zavítal do chrámu našeho – přes všecky agitace protivníků – jimž 

vůbec takovýto akt velice protivný… /…/“ Poté proběhla mše v prozatímním kostele P. Marie a byla vysvěcena 
škola. In: PamKn-Prokop-I, s. 34. 
 

Dne 20. září 1885 byla svěcena již v pořadí třetí školní budova na Žižkově – na Basilejském náměstí. Zúčastnili se: 
starosta Wertmüller, jenž uvítal mj. arcibiskupa hraběte Schönborna, a další členové zastupitelstva. Slavnost byla 

skutečně velkolepá, slavnostní mše, množství družiček, pěvecký spolek Vítkov, žižkovští hasiči a řada dalších 
kulturních i profesních spolků. „V nové školní budově nalézá se 19 učebných síní a sice 10 tříd pro chlapce a 9 tříd 
pro dívky dále velká tělocvična, 2 kabinety, 2 ředitelny, byt školníka a ostatní…“ Stavitelem byl G. Sponner z 

Karlína. Práce začaly v únoru 1885. Po skončení slavnosti se hosté podepsali do pamětní knihy, jejíž vazbu zhotovil 
p. Cellerin. Odpoledne se měla na Vítkově konat slavnost ve prospěch Ústřední Matice, tu však policie zakázala.

 In: NárL 1885-09-21. 
 
Dne 27. září 1885 byla v Bezovce uspořádána Svatováclavská sbírka, a to za účasti i představitelů radnice. In: 

NárL 1885-09-25. 
 

„Se stavbou nemocnice pro Žižkov započalo se ve čtvrtek. /říjen 1885/“ (DOHLEDAT, o co jde) In: NárL 
1885-10-17. 
 

Dne 6. října 1885 odešel od sv. Rocha starší kaplan Václav Tvrdý a na jeho místo nastoupil 7. října 1885 Antonín 
Herout. In: PamKn-sv-Rocha, s. 69. 

 
Dne 31. října 1885 byla do užívání předána nová okresní silnice Žižkov – Libeňská. Stará cesta a její přechody přes 
dráhu byly zrušeny. In: NárL 1885-11-01. 

 



Pomístní název křižovatky U Bulhara pochází z roku 1885. Tehdy Srbové napadli Bulharsko, české sympatie však 
stály převážně na straně Bulharů. Ti také zakrátko zvítězili. V listopadu 1885 se v té době na Žižkově kolaudoval 

nový dům s hostincem (čp. 84), který nechal postavit obchodník se stavebninami, Jan Hugo Dvořák. Jelikož i on 
sympatizoval s vítěznými Bulhary, nechal na průčelí svého domu umístit domovní znamení – sochu Bulhara v 

národním kroji. Dům dnes již nestojí, vyhořel při bojích v Pražském povstání v květnu 1945, avšak pomístní zůstal 
zachován dodnes. In: Mikota, Z místopisu., s. 114. 
 

„Roku 1886. vystavěna na VI. /olšanském/ hřbitově nákladem obce král. hlavního města Prahy za 16.000 zl. r. m. 
ústřední síň pohřební, jejíž předsíň byla roku 1888. nákladem 1600 zl. na třech stěnách železnou mříží opatřena a 

zasklenna./sic!/“ In: PamKn-sv-Rocha, s. 72. 
 
1886 založen Klub českých velocipedistů Žižkov, Vzdělávací beseda Olymp. In: Laštovka, Pražské spolky… 

 
Roku 1886 byl dostavěn původně činžovní dům U Božích bojovníků na roku ulic Husitské a U Božích bojovníků 

(čp. 89). Autorem návrhu byl architekt Josef Fanta. In: Operativní seznam památek, s. 234. 
 
Dále roku 1886/?/ bylo ministerstvem kultu ustanoveno, aby stavba kostela sv. Prokopa dále probíhala dle plánu. /s. 

36/ K tomu účelu bylo povoleno vydat z náboženské matice 17. 000 zl, od obce žižkovské 5.000 zl. a ostatních 
8.000 zl. má dodat spolek kostelní z minulých sbírek, dále příjmy z loterie. Náklad na stavbu byl vypočten na 

29.000 zl. To se však oponentům jevilo jako příliš nízká částka. Kostel by byl pro tehdejších cca 30 tisíc obyvatel 
prostorově nedostačující. /s. 37/ Promluvili však i jiní: „Občanský klub v Žižkově – jehož členové jsou zarytými 
nepřátely /sic!/ kostela… /s. 38/ Výbor kostelní usnesl se, že Obč. klubu žádné odpovědi nedá – na hanopisy 

/nečitelné/ neodpoví a jsa si vědom své poctivé práce – pro kostel v Žižkově, jsa ubezpečen toho vděku 
obyvatelstva v Žižkově, který zřízení kat. kostela s jásotem přijímalo, usnesl se že po případě čest svou /nečitelné 

hájiti bude proti napadání zlotřilých zákeřníků.“ In: PamKn-Prokop-I, s. 35-38. 
 
„Šibřinky Sokola žižkovského odbývají se dne 16. ledna 1886 v místnostech Bezovky.“ In: NárL 1885-11-22. 

 
Dne 28. února 1886 byly vysvěceny na Olšanech VI. a VII. katolický hřbitov. Pak 1. března byly odevzdány svému 

účelu. In: PamKn-sv-Rocha, s. 71. 
 
Žižkovské zastupitelstvo se sešlo 2. března 1886 ze předsednictví starosty Wertmüllera. Jedním z hlavních bodů 

bylo vyplácení příplatků na bydlení (příbytečného) učitelům. Problém nastal u učitelů německých, neboť Žižkov je 
téměř jen českou obcí. „Pan Kužmín míní, aby se i německým učitelům povolilo příbytečné, a sice z toho důvodu, 

že učitelé čeští musili by za vyřízení rekursu dlouho čekati. Tento náhled došel nepatrného ohlasu a byl pochován, 
když slova se uchopil pan Černý, jenž v stručné věcné řeči poukázal k okolnosti, že podle hesla ´Svůj k svému!´ 
nesmí se nikdy státi, aby zastupitelstvo ryze českého města, jakým jest Žižkov, podporovalo hmotně ty, již v 

urážení naší národnosti a poškozování jí spatřují své povolání; – pro tento návrh hlasovati nebude nikdy! (Hlučný 
souhlas)“ In: NárL 1886-03-03. 

 
„Z Vídně, 10. března /1886/. Obce Král. Vinohrady a Žižkov vedly před správním soudem stížnost na ministerstvo 
pro ustanovení počtu členu okr. zastupitelstva. Místodržitelství /…/ ustanovilo, že se má skládati okr. výbor s 36 

členů, z nichž připadá 11 na Vinohrady, 6 na Žižkov a 1 na Vršovice. Za základ byl vzat počet obyvatelstva a výše 
daně…“ Proti tomu se však Vinohrady a Žižkov odvolaly. Nicméně zamítnuto. In: NárL 1886-03-11. 

 
Dne 10. dubna 1886 byl vydán nový Stavební řád pro Prahu a okolní obce. In: Dějiny Prahy v datech 1988, s. 212. 
 

Dne 28. října 1886 zasedalo žižkovské zastupitelstvo, z čehož vyjímáme: „…inženýr p. Křižík slíbil na zkoušku 
osvětliti Prokopovo náměstí a Husovu a Milíčovu ulici a dle výsledku elektrického osvětlení bude prý potom 

rozhodnuto, má-li Žižkov se osvětlovati elektrickým neb plynovým světlem. – Komenského náměstí není dosud 
majetkem obce, nýbrž Stomeových dědiců… O pozemek tento vede se /…/ spor několik roků a skončil tím, že 
soud…“ přiřkl právo Stomeovým. Neprošlo ani další jednání, kdy obec nabízela cenu 5 zl. za čtvereční sáh. Dále 

obec schválila koupi dalších pozemků k rozšíření města, mj. pozemek u Sklenářky za účelem rozšíření Olšanské 
silnice. In: NárL 1886-10-29. 

 
Městská rada na Žižkově podala koncem roku 1886 žádost ministerstvu spravedlnosti ohledně zřízení vlastního 
okresního soudu a berního úřadu. Soud měl sídlit v Cimbůrkově ulici ve dvoupatrové budově. Ministerstvo předalo 

žádost k vyřízení zemskému soudu. In: NárL 1886-12-30. 



 
Dne 4. prosince 1886 začal na Žižkově vycházet čtrnáctideník s názvem Předměstské listy. Zpočátku tvrdě 

zaútočily na bývalého starostu K. Hartiga. In: Mikota, Karel Hartig., s. 37. 
 

V roce 1887 měl Žižkov pro téměř 30 tisíc obyvatel k dispozici jedinou lékárnu. In: NárL 1887-12-31. 
 
1887 vznikly: Družstvo pro vystavění tělocvičny Sokolu Žižkovskému, či Zábavní spolek Svornost, Vzájemně se 

pojišťující spolek Vousáč. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 

Rok 1887/?/ „V příčině nového kostela schválilo ministerstvo plány a vypočteno na stavbu nového kostela pro 
Žižkov na 29.000 zl. Této stavbě ozval se jak spolek kostelní tak i obecní zastupitelstvo. Z té příčiny nařízena byla 
komise u ministerstva – aby ohledala nynější kapli /s. 41/ v Olšanech a bývalý kostel sv. Kříže zdali by ten to se 

nedal restaurovati a onen rozšířiti. Výsledků nedocíleno žádných.“ In: PamKn-Prokop-I, s. 40n. 
 

„V r. 1887, kdy uvažována otázka, nedal-li by se kostel sv. Kříže upraviti za farní vzhledem k potřebě bohoslužebné 
obyvatelstva v Žižkově, byl kostel komisionálně ohledán s ohledem, že jest úplně sešlý a zpustlý…“ Otázka byla 
zamítnuta a kostel sv. Rocha by měl být vyhovující. In: PamKn-sv-Rocha, s. 95. 

 
„Obci žižkovské /v dubnu 1887/ dáno svolení k výměně pozemků od usedlosti Sklenářka k rozšíření Karlovy ulice 

za náhradu 500 zl. a zároveň dáno povolení k vybírání přirážek z nápojů a sice 1 kr. z litru piva a 3 kr. z litru 
kořalky.“ Dále zastupitelé vzali na vědomí žádost Žižkova o zřízení soudu a berního úřadu. In: NárL 
1887-04-05. 

 
Místní odbor Matice školské se roku 1887 postaral o to, aby každou příští neděli a svátek byl umožněn přístup na 

vrch Vítkov za dobrovolné vstupné ve prospěch Ústřední Matice školské. In: NárL 1887-06-02. 
 
Dne 22. června 1887 navštívili Bezovku američtí sokolové. „Po významném proslovení cvičitele a náčelníka 

amerických Sokolů br. Štulíka, který upozornil na spolek, jenž obral si za úkol zbudovati slavnému vojevůdci /… 
Janu Žižkovi…/ důstojný pomník…“ Sbírka amerických Sokolů vynesla 135 zlatých. Návštěvu přivítala 22. června 

1887 městská rada včele se starostou Wertmüllerem. Spolu se zástupy spolků včetně hasičů a dalších lidí se všichni 
odebrali na vrch Vítkov. Ostatně celý Žižkov byl slavnostně vyzdoben v národním duchu. Dále Američané 
navštívili Olšanské hřbitovy, aby se poklonili památce slavných českých osobností. Americkou výpravu vedl pan 

Volenský. In: NárL 1887-06-23. 
 

Dne 4. září 1887 proběhla na Vítkově národní slavnost ve prospěch Ústřední Matice školské, jakož i žižkovské. 
Přijelo na 150 dítek z Plzně: „…hoši a děvčata ze Žižkova vesměs v národní kroje odění a s kyticemi v rukou. Dvě 
děvčátka byla ustrojena za Husitky.“ Celý Žižkov byl opět oděn do slavnostního hávu. Samozřejmě nechybělo 

defilé žižkovských spolků. In: NárL 1887-09-04. 
 

„Rodina Hellebrantová darovala zdejšímu kostelu /sv. Prokopa/ zvon – který ulit byl v dílně Diepoltově v Praze – 
ke cti Rodičky Boží, sv. Josefa a sv. Václava. Zvon ten slavným způsobem posvěcen byl 28 září 1887… generálním 
vikářem A. Horou/?/ vysvěcen – za přítomnosti duchovenstva , městského zastupitelstva a zdejších spolků…“

 PamKn-Prokop-I, s. 39. 
 

Ve středu 5. října 1887 zasedalo žižkovské zastupitelstvo za předsednictví starosty. Bylo podáno odvolání k 
místodržitelství proti rozhodnutí vinohradského okresního hejtmanství zřídit v Olšanech židovský hřbitov na 
hranicích se Strašnicemi. Dále bylo schváleno rozdělit Žižkov na 3 školní okresy: kolem školy Komenského, kolem 

školy na tehdy Basilejském náměstí a konečně v okolí Kostnického náměstí, kde bude zakoupena pro školu budova. 
Trojtřídní smíšená škola v Olšanech bude zrušena a nahrazena dvěma pětitřídními – chlapeckou a dívčí. Dále za 

účelem zřízení policejního komisařství v Žižkově přispěje obec 1000 zl. Závěrem konstatováno, že nebylo dosaženo 
dohody s majitelem Komotovky, aby postoupil obci pozemek za účelem rozšíření bývalé olšanské silnice (dnes 
Seifertova). In: NárL 1887-10-07. 

 
Dne 5. listopadu 1887 přinesly Národní listy zprávu o uvažované stavbě velkého žižkovského kostela (sv. Prokopa). 

Ministerstvo kultu a vyučování k tomu účelu uvolnilo zatím 18 000 zl. Žižkovská obec dále požadovala dalších 60 
000 zl. z náboženského fondu ministerstva. To zatím schváleno nebylo a hledalo se náhradní řešení, například 
rozdělit Žižkov na 2 farní obvody. In: NárL 1887-11-05. 

 



Dne 14. prosince 1887 proběhla schůze zastupitelstva. Bylo rozhodnuto o osvětlení Žižkova elektřinou za dohledu 
ing. Křižíka. Dále bylo konstatováno, že nelze uvažovat o kostele sv. Kříže jako o farním, neboť je zcela zpustlý. 

Kostel sv. Rocha je příliš malý, aby pojal potřebné množství věřících. Stále zůstala v jednání idea stavby nového 
kostela. In: NárL 1887-12-16. 

 
Soupis staveb jednotlivých domů a jejich stavitelů. (NárL 1888-06-24) NárL 1888-06-24. 
 

Počátkem roku 1891 má přestat pohřbívání na vojenském hřbitově v Karlíně a nadále budou zemřelí vojáci 
pohřbíváni na Olšanech. In: NárL 1888-09-08. 

 
V roce 1888 se ustavil První klub citeristů v Žižkově. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 

Roku 1888 byly zakoupeny západní pláně Vítkova žižkovskou obcí, aby se započalo s jejich úpravou pro pomník 
Jana Žižky dle návrhu architekta Františka Thomayera. Temeno vrchu ozdobil nejprve portrét Jana Husa, ten ale 

poničila vichřice. Roku 1891 ho nahradila vysoká kašírovaná maketa Jana Žižky od malíře Národního divadla 
Roberta Holzera. I tu ale v červenci 1901 zničila větrná smršť. (In: Jan Schütz, RN 7-8/2020, upraveno 
kronikářem). 

 
Přičiněním katechety Tomáše Škrdleho „založena r. 1888 v Žižkově druhá konference spolku sv. Vincence u sv. 

Rocha v Olšanech, jejíž předseda učitel Václav Němeček se ve schůzích konfer. Povýšení sv. Kříže s prací 
spolkovou seznámil. Poslední odnoží naší konference byl r. 1889 zřízený ´Krejcarový fond´, z něhož byly chudé 
dítky, zvláště sirotci podporováni. Největší zásluhy v činnosti tohoto spolku má +/zemřelá/ učitelka Filipi 

Jeneweinová…“ PamKn-Prokop-II, s. 16. 
 

Otrávila se. 29. března 1888 „…seškrábala v bytu svých rodičů v domě č. 167 na Žižkově 22letá tovární dělnice 
/…/ hlavičky 6 balíčků sirek, rozpustila je v kávě a roztoku v sebevražedném úmyslu se napila. Nešťastná láska 
dohnala ji k zoufalství. Matka odvezla dceru ještě živou do všeobecné nemocnice.“ In: NárL 1888-03-29. 

 
Na zasedání žižkovského zastupitelstva dne 26. června 1888 bylo mj. schváleno podání žádosti na ministerstvo 

spravedlnosti o zřízení soudu a policejního komisařství v Žižkově. Poté byla tlumočena žádost místní školní rady 
ohledně stavby nové třípatrové budovy školy v Cimburkově ulici. Městská rada navrhla poskytnout sumu 70 tisíc zl. 
a ta byla schválena. In: NárL 1888-06-26. 

 
„Ve spolku /Vítkov/ utvořil se odbor hudební, který vystoupí poprve před širší veřejností žižkovskou vlastním svým 

prvým koncertním večerem v sobotu dne 7. července 1888 v novém sále hostince U deklarace…“ In: NárL 
1888-07-07. 
 

V národních listech byla 29. července 1888 publikována zpráva o snaze pražské obce rozšířit nadále Olšanské 
hřbitovy. Vzhledem k tomu, že již byla v těch místech projektována nová silnice spojující silnici Olšanskou s 

Černokosteleckou /Želivského nebo Jičínská?/ a s ní související stoka odpadních vod. K dohodě mezi obcemi 
pražskou a žižkovskou zatím nedošlo. In: NárL 1888-07-29. 
 

„Obecní zastupitelstvo žižkovské podalo ministerstvu spravedlnosti žádost za zřízení okresního soudu a berního 
úřadu v Žižkově a navrhlo, aby k okresu tomu přiděleny byly obce Žižkov, Malešice, Hrdlořezy, Staré Strašnice, 

Štěrboholy z okresu vinohradského a obce Kyje a Dolní Počernice z okresu karlínského. /…/ Nový okres žižkovský 
měl by potom asi 33.000 obyvatelů a platil by asi 160.000 zl. daní…“ Proti zřízení toho okresu se však postavily jak 
Vinohrady, tak i Karlín. In: NárL 1888-10-09. 

 
Zpráva Národních listů z konce roku 1888: „Hlavní ulice jsou až na nepatrné výjimky úplně zastaveny a to domy 

namnoze moderně zařízenými a veškerým komfortem opatřenými… /…/ V posledních dvou letech přibylo nejméně 
150 nových domů… /…/ Dnes čítá již město 614 domů a vzroste vzhledem ku četným novým stavbám a parcelacím 
během roku nejméně na 700. /…/ Nově zvolené zastupitelstvo… /…/ věnuje veškerou činnost zdokonalení… /…/ V 

první schůzi dne 6. října 1888 přijaty mimo jiné dva návrhy… K návrhu p. Krále usneseno učiniti obecní výpůjčku 
500.000 zl. na zdokonalení obce, stavbu radnice a školy a zavedení elektrického osvětlení atd. /…/ Ve schůzi dne 3. 

října bylo usneseno, aby radnice stavěla se na pozemku obecním na Basilejském náměstí a základní kámen aby 
položen byl dne 2. prosince t. r. k uctění 40letého panování císaře a krále českého. /…/ Do budoucí schůze měst. 
zastupitelstva připravuje městská rada návrh na schválení definitivního projektu a rozpočtu na osvětlení ulic a 

náměstí světlem elektrickým, které provede osvědčený elektrotechnik český, inženýr p. Frant. Křižík, zajisté k 



úplné spokojenosti nedočkavého již občanstva. Letos dostavuje se třetí veliká školní budova žižkovská.“ In: NárL 
1888-11-09. 

 
Před koncem roku 1888 „Uznání hodnou snahou spolku sv. Anežky v Žižkově, jehož předsedkyní jest pí. R. 

Wertmüllerová, choť starosty, poděleno bylo přes 40 chudých dítek v opatrovně oděvem a obuví, vánočkami a 
ovocem.“ In: NárL 1888-12-29. 
 

Vánoční slavnosti. Dobročinný dámský spolek Vlasta na Žižkově uspořádal dne 16. prosince /1888/ slavnost 
podělování chudé mládeže… /…/ Rozdáno bylo 124 párů bot, 26 kabátů pro hochy, 61 párů kalhot, 105 šatů pro 

dívky…“ NárL 1888-12-20. 
 
Roku 1889 byl založen VIII. a IX. olšanský hřbitov. In: Lány, Olšanské., s. 89. 

 
1889 se ustavily Výherní spolek Žižka a Spolek vzájemně se podporujících obchodníků v potravinách v Žižkově a 

okolí. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 
Dne 11. ledna 1889 vydal starosta Wertmüller výzvu stavitelům na projekt budoucí radniční budovy. Předpokládané 

náklady v rozpočtu činily v tu dobu 48.325 zl. In: NárL 1889-01-17. 
 

VIII. a IX. olšanský hřbitov byl vysvěcen farářem Františkem Karešem dne 2. února 1889. V letech 1888 a 1889 
bylo na VIII. a IX. olšanském hřbitově vysázeno celkem 2326 stromů a 4800 křovin. In: PamKn-sv-Rocha, s. 
73. 

 
Dne 27. února 1889 zasedlo městské zastupitelstvo za předsednictví J. M. Wermüllera. Definitivně byla vyřešena 

otázka elektrického osvětlení Žižkova, které provede ing. Křižík. Dále bylo schváleno, aby započalo vyjednávání s 
arch. Mockerem ohledně stavby kostela sv. Prokopa. Jinak bylo vzato na vědomí, že místodržitelství schválilo 
snížené sazby za hroby. Na konci byly schváleny účty obce za rok 1887. In: NárL 1889-03-01. 

 
Dne 5. dubna 1889 se žižkovské zastupitelstvo usneslo, aby byl v zastupitelstvu odebrán virilní hlas obci pražské, a 

to z toho důvodu, že zástupce Prahy se vyslovil proti zavedení elektrického osvětlení Žižkova. „/Praha/ jest 
předměstím svým nikoli matkou, nýbrž macechou.“ In: NárL 1889-04-07. 
 

Do 10. dubna 1889 bylo zabaveno na 800 kusů mincí (zl.) vyrobených údajně v penězokazecké dílně na Žižkově. 
„…zatčení penězokazi Valenta a Brabec byli ve spolku s agenty, kteří falešné antimonové zlatníky dávali do oběhu. 

Zmínili jsme se již v čísle pondělním, jak rozeznati možno falešný zlatník, v obecné mluvě ´žižkovák´ zvaný od 
pravého. /…/ Pravý stříbrný zlatník /…/ má bělejší, rázovitou barvu, kdežto ́ žižkovák´ je barvy tmavě namodralé. 
/…/ Kromě toho váží takovýto falešný zlatník o 5 gramů méně…“ NárL 1889-04-10. 

 
Dne 26. dubna 1889 zasedalo žižkovské zastupitelstvo a řešilo především problematiku zdravotnictví. Na základě 

nového zdravotního zákona byla zvolena zdravotní komise a rozhodnuto, že Žižkov bude rozdělen na 2 zdravotní 
obvody. „…řídícím lékařem ustanoven městský lékař dr. Václav Lüftner, v I. zdravotnickém okresu bude konati 
zdravotní službu městský lékař dr. Holub a v II. dr. Lüftner. /…/ Dohled nad stavbou radnice byl svěřen architektu 

p. Šimáčkovi… Dále byly přidělovány hostinské licence. Závěrem bylo navrženo: „…dožádati policejní ředitelství, 
by zakázalo dopravu stád bůvolů ulicemi žižkovskými, není-li u nich dostatečný počet zkušených honců a nejsou-li 

za rohy a mezi sebou patřičně provazy svázáni, což bylo jednohlasně schváleno.“ In: NárL 1889-04-27. 
 
Dne 7. května 1889 přinesly Národní listy následující vysvětlení: „Těžce raněna. Včerejší zprávu z úřadního 

pramene opravuje majitel Ohrady na Žižkově p. Václav Stomé v ten smysl, že zmíněné děvče vůbec zraněno 
nebylo, nýbrž že nedbajíce zákazu, přiblížilo se hlavou svou tak těsně ku kleci, že hravá opice vlasy jeho do klece 

splývající pohodlně zasáhnouti mohla a několik jich vytrhla.“ In: NárL 1889-05-07. 
 
Dne 2. června 1889 byla na vrchu Vítkově uspořádána velkolepá slavnost ve prospěch zbudování žižkovské 

sokolovny. In: NárL 1889-04-14. 
 

Dne 29. června 1889 se sešla řádná valná hromada Sokolské župy Středočeské a zvolila své zastupitele. Předsedou 
byl zvolen MUDr. J. Zelenka (Žižkov). In: NárL 1889-07-21. 
 

První veřejná schůze dělníků na Žižkově proběhla 30. června 1889 v hostinci U deklarace. Schůzi zahájil nově 



zvolený předseda Benák. Prvním bodem bylo příliš drahé pohřbívání na Olšanech v ceně 7 zl., což je pro spoustu 
pozůstalých cena příliš vysoká. Bylo požadováno snížit cenu na 3 zl. Další částí programu byla debata o 

společenském životě dělnictva. Zazněla přímluva na zřizování vzdělávacích, jakož kulturních či politických 
dělnických spolků. Předsednictvu bylo uloženo, aby urychleně došlo ke zřízení dělnického spolku. In: NárL 

1889-01-07. 
 
V Národních listech 8. srpna 1889: „…náboženská obec židovská koupila pole k zařízení svého hřbitova za Olšany 

od manželů Eichmannových za 29.300 zl.“ In: NárL 1889-08-08. 
 

Měšťanské bratrstvo výčepníků v Praze, v Karlíně, na Král. Vinohradech, na Smíchově a na Žižkově konalo 13. 
srpna 1889 valnou hromadu. Přítomno bylo 226 členů z 1660. „… Václav Podlipský ze Žižkova oznamuje, že 
žižkovští hostinští podali místodržitelství žádost za vyloučení z pražského společenstva a založení samostatného…“ 

Odporoval tomu však další žižkovský hostinský Josef Šťovíček. Ten byl pak zvolen do předsednictva. In: NárL 
1889-08-14. 

 
Dne 18. září 1889 spadla část lešení při stavbě žižkovské radnice a strhla s sebou 2 dělníky, kteří utrpěli zranění. In: 
NárL 1889-09-19. 

 
„29. září 1889 posvěcena byla duch. správcem Jos. Houžvičkou nová škola v Cimburkově ulici.“ In: 

PamKn-Prokop-I, s. 41. 
 
V neděli 6. října 1889 byla posvěcena nová školní budova v Cimburkově ulici. Stavební nákresy pořídil ing. Josef 

Bayer a stavbu provedl Bohdan Brož. Byla to v pořadí čtvrtá školní budova na Žižkově. In: NárL 1889-10-08. 
 

Křižíkova žižkovská elektrárna byla spuštěna 1. listopadu 1889. Vrchním montérem byl Choděra. Elektrárna 
vyráběla stejnosměrný proud o napětí 120 V a výkonu 60 koňských sil. Pokusná elektrárna v objektu žižkovské 
plynárny byla spuštěna již roku 1884. In: NárL 1929-12-21. 

 
Ve dnech 26. a 27. listopadu 1889 proběhly veřejné zkoušky žižkovského elektrického osvětlení. Od 1. prosince. 

bude Žižkov pravidelně elektricky osvětlován. „Spolek pro zbudování pomníku Jana Žižky /…/ pořádá týž den v 
místnostech Bezovky vojenský koncert ve prospěch fondu pro zbudování zmíněného pomníku… /…/ Veškeří 
hostinští v Žižkově slíbili, že týž den čítati budou pivo o 2 kr. na sklenici dráže; obnos tím docílený věnují 

zmíněnému účelu. „Od 1. prosince t. r. bude Žižkov pravidelně elektricky osvětlován.“ In: NárL 1889-11-27, 
1889-11-29. 

 
V listopadu roku 1889 zavedl Žižkov jako první na pražském území trvalé pouliční elektrické osvětlení. Používaly 
se Křižíkovy tzv. obloukovky. Vzápětí 1. prosince téhož roku byl spuštěn provoz v žižkovské městské elektrárně – 

byla první veřejnou elektrárnou v českých zemích a druhou v habsburské monarchii. Na Královských Vinohradech 
začala fungovat elektrárna roku 1896. In: Novák, Kronika., s. 39. 

 
V roce 1890 nastoupil do starostenského úřadu bývalý tajemník J. M. Wertmüllera František Bláha. Radnici řídil až 
do roku 1899. Za jeho působení byla otevřena nová budova na tehdy Basilejském, nyní Havlíčkově náměstí. Za jeho 

působení získalo město Žižkov (26. května 1898) panovníkovo svolení užívat městský znak. In: Praha 3 křížem 
krážem., s. 11. 

 
V roce 1890 měl Žižkov 60 přízemních domů, 114 jednoposchoďových, 313 dvouposchoďových, 177 
tříposchoďových, 26 čtyřposchoďových. Celkem 690 domů. (Podle Ottova… měl 728 domů a 41 236 obyv.)

 Holec–Mikota., s. 142. 
 

Od svého vzniku v roce 1890 nese svůj původní název žižkovské Sladkovského náměstí, pojmenované po českém 
politikovi a novináři dr. Karlu Sladkovském. In: Ulicemi města., s. 66. 
 

Roku 1890 vznikly Lýra, zpěvácký spolek v Žižkově a Zábavní a podpůrný spolek Čech. In: Laštovka, Pražské 
spolky… 

 
Od roku 1890 byl Žižkov sídlem c. k. okresního soudu a berního úřadu. In: Ottův slovník naučný, díl XXVII, 
heslo Žižkov. 

 



V roce 1890 byly místodržitelským nařízením do pražského knihkupeckého grémia přizvány další okolní obce – 
mezi jinými i Žižkov. In: NárL 1890-02-12. 

 
Dne 26. února 1890 zasedalo žižkovské zastupitelstvo. Mj. byly stanoveny sazby za užívání obecních pohřebních 

vozů: „…za starý vůz jednospřežní 4 zl., za nový vůz čtyřspřežní 15 zl. a za dětský vůz 3 zl.“ Dále se jednalo o 
dodávkách vody a též o jatkách, zda zřídit na Žižkově jatky pro vlastní potřebu. Jinak se projednávala běžná 
agenda. In: NárL 1890-02-27. 

 
V pondělí 7. dubna 1890 se konal na Olšanech pohřeb manželky Antonína Krále, člena zastupitelstva a pražského 

učitele. Účastnili se členové místních spolků, zástupci města a příbuzenstvo. In: NárL 1890-04-08. 
 
Dne 15. dubna 1890 stávkovali pražští pekaři a k nim se připojilo i 45 pekařů ze Žižkova. Celkem se stávky 

účastnilo přes 900 dělníků. In: NárL 1890-04-16. 
 

„Berní a depositní úřad v Žižkově bude zřízen při tamní, okres. soudu a počne 1. května t. r. /1890/ úřadovat. Tímž 
dnem vyloučeny budou tedy obce Hrdlořezy, Malešice a Žižkov s Olšany z berního okresu vinohradského a přidělí 
se prvnímu.“ In: NárL 1890-02-28. 

 
Dne 12. května 1890 zemřela v 31. roku života paní Barbora Žďárská (roz. Panušková), majitelka pekařského 

závodu a choť městského rady Eduarda Žďárského. Pohřeb se konal 14. května na Olšanských hřbitovech. In: 
NárL 1890-05-13. 
 

Počátkem června 1890 byla dostavěna stálá závodní dráha na Ohradě v sousedství hostinské zahrady. Náležela 
Klubu českých velocipedistů – Žižkov. Dráha byla klopená a dlouhá přes 300 metrů. In: NárL 1890-06-06. 

 
Dne 22. června 1890 proběhla na Olšanských hřbitovech májová slavnost. Za zvuku hudby byly okrášleny hroby 
českých velikánů. Církevní obřady vykonal kanovník dr. Borový za asistence místního duchovenstva. In: NárL 

1890-06-23. 
 

Jednota voličů v Žižkově svolala v srpnu(?) 1890 schůzi voličů a místních poplatníků, aby se vyjádřily k navržené 
pětiprocentní přirážky k nájemnému. Tu navrhli a schválili zastupitelé v poměru 14 z 27. Přirážka měla sloužit k 
dalšímu velebení obce, ovšem zaznívaly hlasy proti přirážce, která je především pro dělníky a řemeslníky značně 

problematická. In: NárL 1890-08-12. 
 

Na podzim 1890 byla řešena otázka dvou nově projektovaných mostů – viaduktů s rozpětím 19 metrů pod 
železničními kolejemi dráhy Františka Josefa v Karlově ulici. Praha i Žižkov však požadovali rozpětí 24 metrů 
kvůli houstnoucí dopravě. In: NárL 1890-09-25. 

 
„Předměstí Žižkov jest v ohledu policejního dozoru a opatření bezpečnostních snad místem nejzanedbanějším.“ V 

noci na 1. září 1890 došlo v Palackého ulici před hostincem U Koreckých k napadení chodce J. P. opilými mladíky. 
„Marně voláno po policejní hlídce, která by zakročila. Je věru na čase, aby tak květoucí a zalidněné město, jako je 
Žižkov, v ohledu bezpečnostním bylo řádně opatřeno.“ In: NárL 1890-09-01. 

 
„Ku zprávě o sobotní /1. 9. 1890/ výtržnosti v Palackého ulici v Žižkově oznamuje se nám, že pan J. P., který byl 

předmětem surového nájezdu, nepřišel s protější strany, kde se nalézá hostinec p. Zemana čp. 468 již od r. 1874 
trvající. Hostinec tento byl již o 1. hodině zavřen, tak že p. hostinský o výtržnosti, která po 2. hodině v noci se stala, 
ani nevěděl.“ In: NárL 1890-09-03. 

 
Dne 28. září 1890 se uskutečnily 1. cyklistické závody na nové dráze na Ohradě. V juniorech dojel jako druhý J. 

Valter (Žižkov). V Poháru města Žižkova se opět druhý umístil Žižkovan B. Karásek. Při jízdě o Cenu dam se 
druhý umístil opět B. Karásek. První místa obsadili velocipedisté karlínští. In: NárL 1890-08-30, 1890-10-01. 
 

Dne 1. října 1890 po 6. hodině ranní vypukl ve stodole u Vicilkova letohrádku v Poděbradově ulici č. 8 v Žižkově 
požár. Na místě zasahovali hasiči ze Žižkova, Karlína a Starého města. In: NárL 1890-10-01. 

 
Obecní zastupitelstvo se sešlo 4. listopadu 1890 za předsednictví starosty Bláhy. „Oznámeno, že starostenský úřad 
vydal zvláštní provolání, jímž vybídl veškeré živnostníky k hojnému súčastnění se jubilejní zemské výstavy. /…/ 

Vystaví se situační plán města Žižkova z r. 1860 a z r. 1890 a diagramy o vzrůstu počtu obyvatelstva a dítek školou 



povinných. /…/ …dále plány všech školních budov. /…/ Dále se připravuje návrh na zřízení obecních sadů po 
celém Žižkově /Vítkově/ až ku Pražačce, jakož i návrh na zřízení elektrické dráhy na vrch Žižkova i návrh na 

zřízení pomníku Jana Žižky na temeni Žižkova.“ In: NárL 1890-11-05. 
 

Dne 28. listopadu 1890 byl zatčen a k trestnímu řízení předveden podvodník Jan Škoda za zpronevěru. Doplnit a 

ověřit) In: NárL 1890-11-29. 
 

„V roce 1890 bylo 714 domů v Žižkově a dnes již /1893/ dospěl počet domů čísla 800, kterým označena byla nová 
školní budova.“ In: NárL 1893-04-30. 

 
Koncem roku 1890 činila plocha Žižkova 4.156.248 čtverečních metrů a byl tak po Smíchovu z hlediska velikosti 
plochy druhým největším předměstím Prahy. In: NárL 1895-08-13. 

 
Dne 9. prosince 1890 se v právě dostavěné budově radnice na Havlíčkově (tehdy Basilejském) náměstí poprvé sešlo 

žižkovské zastupitelstvo. Pro veřejnost začala budova fungovat až v roce následujícím. In: Praha 3 křížem 
krážem., s. 11. 
 

1891 vznikly Ústřední spolek poplatníků v Žižkově, Klub Český citerista, Výherní spolek Radecký v Žižkově a 
První vzdělávací zábavní spolek Neruda v Žižkově. In: Laštovka, Pražské spolky… 

 
Roku 1891 bylo zrušeno pohřbívání mrtvých na Starém židovském hřbitově v dnešní Fibichově ulici. Pohřbívalo se 
zde od roku 1680. In: Operativní seznam památek, s. 233. 

 
Na počátku roku 1891 disponoval Spolek pro zbudování Žižkova pomníku v Žižkově majetkem ve výši 12 246 zl. a 

25 kr. In: NárL 1891-02-24. 
 
Dne 19. února 1891 se sešla v Bezovce voličská schůze Svobodomyslné strany v Žižkově. Jediným kandidátem do 

říšské rady byl prohlášen prof. František Tilšr, jehož se zavázali zvolit všech 83 žižkovských volitelů. In: NárL 
1891-02-20. 

 
Dne 10. března 1891 se sešlo žižkovské zastupitelstvo za předsednictví starosty Františka Bláhy. „Na vědomí vzato 
rozhodnutí ministerstva vnitra, jímž se zamítá odvolání na vynesení místodržitelské, obsahující povolení ku stavbě 

zkušebného ústavu pro ruční střelné zbraně na pozemku č. kat. 528… /…/ výnos místodržitelství, že se opět budou 
pochovávati mrtvoly vojáků a osob evangelického vyznání na hřbitovy v Karlíně a že tudíž mrtvoly tyto do Olšan 

kladeny nebudou. /…/ Předsednictvu České obce sokolské udělena podpora 100 zl., tělocvičné jednotě Sokol v 
Žižkově 100 zl… /…/ Vyhověno žádosti p. P. Špičky za odstoupení veřejného statku pro příští stavbu na usedlosti 
Výšince za obnos 100 zl. a p. Ad. Egerera za ponechání staré stavební čáry pro nárožní stavební místo č. kat. 115 v 

Orebitské ulici. /…/“ In: NárL 1891-03-11. 
 

V dubnu 1891 vrcholily přípravy Žižkova na zemskou Jubilejní výstavu a na s ní spojené slavnosti plánované po 
celém Žižkově. In: NárL 1891-04-30. 
 

Dne 8. května 1891 se Žižkovem prohnala kolem šesté hodiny odpolední velká voda, jež si vyžádal oběti na 
životech. „…5 lidských životů nalezalo se v nebezpečí smrti utonutím – na Žižkově! Dvě vězeňské separace 

nalezají se v podzemí, v domě, v němž jest okresní soud. /…/ V okamžení, dříve ještě než se kdo nadíti mohl, valily 
se náměstím Prokopovým proudy vody /…/ a záhy /voda/ zatopila všecky sklepy jakož i zmíněné separace. /…/ 
Okresní soudce pan Kerber ještě s jinými chtěl započíti se zachraňovacími pracemi, kol do kola však na ulicích 

nebylo ani živé duše k spatření. Tu konečně vyskytli se lidé ze sousedních domů, kteří zaslechli zoufalé volání ve 
vězení topících se a po prsa ve vodě stojíce, vyráželi dveře… Byl již nejvyšší čas neboť v několika okamžicích 

sahala voda až ke stropu.“ 8. května 1891 se nad Prahou a okolím strhla bouře s krupobitím kolem půl šesté hodiny 
odpolední. Největší škody utrpěly Olšany, Žižkov a Karlín. Během chvíle byly v Olšanech zatopeny všechny sklepy 
a voda se dostala i do kostela sv. Rocha. Do Olšanského dvora, kde sídlila hasičská stanice, rovněž natekla voda a 

dosáhla výše 1,5 metru. Podle této zprávy natekla voda i do vězení okresního soudu, kde bylo ohrožena 7 vězňů. 
Hasiči zasahovali se čtyřmi stříkačkami a čerpali vodu ze sklepů a bytů až pozdě do noci. In: NárL 1891-05-09. 

 
„Žižkov již včera /13. května 1891/ počal se odívati v háv slavnostní. Dnes ráno není již ulice, aby nebyla ozdobena 
a vykrášlena. Z většiny domů vlají prapory v barvách národních, najmě bíločervené, na některých domech 

bílomodré. Na budovách státních jsou prapory černožluté. Na náměstí Basilejské (dnes Havlíčkovo), kde se nachází 



nová městská radnice, s výzdobou právě se počíná. Stožáry jsou již vztýčeny, dosud však bez vlajek. Největší 
přípravy dějí se na temeni Žižkova. Tam pracuje se co nejrychleji již od včerejška. Vysoké lešení bylo postaveno a 

četní dělníci spojují improvisovanou sochu v nadpřirozeném rozměru 9 metrů. Tato improvisovaná socha bude 
večer ozářena elektrickým světlem, takže bude daleko patrnou. Kromě toho bude pozornost k temeni Žižkova 

upoutána ještě sálajícími plameny ohňů, jež po jeho svahu budou k zvýšení slavnostního dojmu po celý večer 
rozžehnuty.“ /…/ Předvečer slavnostního aktu (tedy 14. 5. 1891 – zahájení Jubilejní zemské výstavy bylo dne 15. 
května 1891, pozn. aut.) započal 80 ranami z hmoždířů vypáleným na vrchu Mrazovce, odkud naskytovala se 

čarokrásná vyhlídka /…/ Zejména temeno vrchu Žižkova budilo pozornost sálajícími plameny ohňů s 
improvisovanou sochou Žižkovou ozářenou elektrickým světlem. /…/ „Slovem a prostě řečeno: Žižkov se 

vyznamenal… /…/ Největším dojmem působilo však elektrické osvětlení improvisované sochy Jana Žižky z 
Trocnova na temeni Žižkova. Improvisovaná socha ve výši 22 metrů jest malovaná na plátně malířem Národního 
divadla panem R. Holzrem /…/ mezi lešením vzplála večer četná elektrická světla, která ozářila průsvitný obraz tak, 

že pojednou v nočním šeru a tmě vzpřímila se na vrcholu kopce nadpřirozená postava Žižkova jakoby vykouzlená v 
jasných konturách a s energickým vzezřením, s pohledem plným odvahy a síly, upřeným na Prahu. /…/ 

Improvisovaná tato socha, kterou budeme viděti po tři večery, byla osvětlena až do půlnoci, majíc připoutány k sobě 
zraky zajisté celé Prahy. V ulicích žižkovských bylo ovšem velice živo. /…/ Po 7. hod. seskupily se tyto davy po 
většině na Basilejském (dnes Havlíčkovo) náměstí, které bohatě bylo okrášleno. Nová radnice osvětlena ve všech 

oknech, působila dojmem překrásným. Zde seřadily se hudby i všecky žižkovské spolky s lampiony, aby při 
zvucích národních písní účastny byly slavnosti uzavření základního kamene v nové radnici. (Referát přinášíme v 

hlavním čísle.) Náměstí po 8. hod. večerní bylo diváky a spolky přeplněno. Ve všech tvářích byla patrna slavnostní 
nálada a jakési neobyčejné rozechvění. Na blízkých návrších vzplanuly v té době veliké ohně. Na olšanských 
kopcích vypáleny byly ohňostroje a hlučné střelné rány z hmoždířů ozývaly se chvíli co chvíli… Také u Vinohradů 

zapáleny byly ohně, jichž zář byla v žižkovských ulicích patrna. Hudební sbory před radnicí hrály až do ukončení 
slavnosti v radnici. Teprve potom začalo se obecenstvo a spolky rozcházeti…“ In: NárL 14. a 15. 5. 1891. 

 
Slavnost uzavření základního kamene v nové radnici v Žižkově. „Již o 7. hod. večerní /14.? 5. 1891/ sešli se v 
zasedací síni nové radnice členové zastupitelstva, jejich náhradníci, c. k. úředníci i městští úředníci, delegáti všech 

spolků žižkovských a korporací, místní duchovenstvo, učitelstvo a zástupcové české obce izraelitské… Slavnost v 
zasedací síni radnice zahájil starosta města pan F. Bláha touto řečí:´Velectění pánové! V předvečer zahájení zemské 

jubilejní výstavy sešli jsme se i my zde, abychom projevili nelíčenou radost nad pokrokem a kulturním 
povznesením národa našeho, který docílil toho pouze svou vlastní silou, svým vlastním přičiněním. Sešli jsme se, 
abychom učinili sobě vzpomínku na dobu, kdy před sto lety v Praze první výstava na pevnině Evropy pořádána. 

Kromě toho jsme přišli, abychom pro budoucí časy uložili do základního kamene této nové radnice pamětní spis, z 
něhož by potomci naši seznamovali se s událostmi z našich dob, abychom zachovali příštímu pokolení obraz svého 

života, tužeb jež nás ovládaly, abychom zachovali v paměti jeho i vznik města našeho a jeho minulost! Avšak nejen 
touha po zachování paměti, ale i radost nad vznikem a rozkvětem města, vedená nás ku dnešní oslavě. Vzpomínám 
si pánové, doby, kdy nejslavnější vůdce český Jan Žižka z Kalicha potíral a porážel v místech těchto, kde se velké 

naše město vypíná, voje nepřátelské, táhnoucí na vyhlazení českého národa! Tato doba budiž nám pobídkou ku 
zmužilosti, ku vytrvalosti a hrdosti národní a duch Husův nechť osvěcuje nás všechny, nechť roznicuje srdce naše k 

činům vlasteneckým a nesmrtelným!´ (Výborně!) /…/ Po té přečtěn byl pamětní list a deputanti s městskou radou a 
se starostou panem Fr. Bláhou včele odebrali se do sklepů radnice, aby akt uzavření základního kamene vykonali. 
Tam pamětní listina, mince, dále všecka poslední čísla politických, beletristických a odborných českých časopisů s 

památníkem Sokola žižkovského byla uložena do měděné skříně a tato pak uzavřena do základu žulovou deskou.“
 In: NárL 1891-05-15. 

 
„Notářství v Žižkově nalézá se od 14. t. m. /května 1891/ v domě č. 404 u Božích bojovníků v Husově třídě.“ In: 
NárL 1891-05-14. 

 
V červnu 1891 požádala žižkovská obec o připojení požárního telegrafu na budově žižkovské plynárny. Ten měl být 

napojen přímo na ústřední hasičskou stanici v Praze. Tím by byla přes Prahu propojena i další pražská předměstí.
 In: NárL 1891-06-28. 
 

Řemeslnicko-živnostenská beseda v Žižkově uspořádala k svému 10. výročí existence uspořádat vlasteneckou 
slavnost. Proběhla 14. června 1891 dopoledne v Bezovce a odpoledne na Vítkově. Večer se účastníci spolu s 

hudebníky navrátili do „velkohostince“ Bezovky. In: NárL 1891-06-13. 
 
„R. 1891 21ho června zemřel první a zasloužilý předseda spolku kostelního J. M. Wertmüller – purkmistr města 

Žižkova. Průvod vedl odp. generální vikář Hora/?/ – průvodu se zúčastnil dp. kanovník Dr. Borový – U hrobu 



vykropil mrtvolu Jos. Houžvička – duchovní správce.“ In: PamKn-Prokop-I, s. 41/?/. 
 

Dne 24. června 1891 zasedalo žižkovské zastupitelstvo. Projednávalo běžnou agendu. In: NárL 1891-06-21. 
 

V létě 1891: „Vlastenecký Žižkov hostiti bude skoro 400 Sokolů, totiž všecky bratry vídeňské a velkou část jednot 
župy pojizerské a krkonošské. Již v ranních hodinách počalo město na se bráti vzezření slavnostní.“ In: NárL 
1891-06-27. 

 
Dne 7. července 1891 proběhly na Žižkově volby do okresního zastupitelstva Královských Vinohrad . In: NárL 

1891-06-24. 
 
Slavnost svěcení praporu Společenstva řezníků, uzenářů a obchodníků s masem pro okres Královských Vinohradů 

(tedy i Žižkova) proběhla 15. srpna 1891. Již v předvečer se sešli účastníci velkolepé slavnosti v Bezovce. V den 
slavnosti pak se Žižkov i Vinohrady oděly do svátečního hávu a na Vítkově byla opět vztyčena improvizovaná 

socha Jana Žižky a elektricky nasvícena. In: NárL 1891-08-16. 
 
Dne 27. srpna 1891 zasedalo za předsednictví starosty Františka Bláhy žižkovské zastupitelstvo. V úvodu byla 

uctěna památka zemřelého zastupitele Antonína Štěpána. Dále podána žádost místodržitelství o zřízení dvou dalších 
lékáren na Žižkově. Působily by tak celkem tři. Dále byla podána zpráva o elektrifikaci osvětlení v žižkovských 

bytech. Pak se řešila problematika řádné kanalizace, kterou je třeba dělat najednou a ne po částech. Jinak se 
diskutovala běžná agenda. In: NárL 1891-08-28. 
 

Dne 30. srpna 1891 oslavil žižkovský Sokol 20 let své existence. Valnou hromadu zahájil starosta jednoty MUDr. 
Zelenka a pozdravil všechny účastníky včetně žižkovského starosty Františka Bláhy. Poté odpoledne a večer 

probíhala slavnost v Bezovce. In: NárL 1891-08-31. 
 
„Oslava korunovace. Město Žižkov oslaví 100leté jubileum korunovace krále českého Leopolda vztýčením praporů 

v barvách zemských na temeni vrchu Žižkova a ve městě v neděli dne 6. t. m. /6. září 1891/“. In: NárL 
1891-09-06. 

 
Na neděli 20. září 1891 byly naplánovány závody Klubu českých velocipedistů Žižkov na dráze na Ohradě. In: 
NárL 1891-08-29. 

 
„Vzáj. se podpor. spolek obchodníků s potravinami Slovan v Žižkově súčastní se uvítání císaře a krále českého v 

Žižkově dne 28. t. m. /28. září 1891/ s praporem a hudbou. Schůze pp. členů o 12. hodině ve spolkových 
místnostech ´u Žižkova dubu´“. In: NárL 1891-09-26. 
 

Žižkov se nepřetržitě připravoval na návštěvu císaře Františka Josefa ke dni 28. září 1891. Na temeni Vítkova byl 
vztyčen „…obrovský transparent 21 metrů vysoký a 8 metrů široký, zobrazující svatováclavskou korunu s hávem 

korunovačním, na němž staví se obrovské písmeny F. J. I. Tento významný transparent bude po všechny dny 
pobytu císařova elektricky osvětlován. Městská radnice se bohatě vyzdobí barvami národními…/…/ U hlavní brány 
na počátku Karlovy třídy uvítá J. V. císaře a krále starosta města v čele rady městské… /…/ Starosta požádá J. V., 

aby na věčnou paměť převzácné návštěvy zapsati se ráčil do pamětní knihy, jakož aby s balkonu radnice popatřiti 
ráčil na shromážděné žactvo v počtu 7000 na Basilejském náměstí, na němž zbudován bude katolický kostel. /…/ 

Na Prokopově náměstí /bude nastoupen/ hasičský sbor…“ Starosta Bláha přivítal císaře slovy: „Vaše Veličenstvo, 
nejmilostivějšího císaře a krále vítá co nejsrdečněji a nejoddaněji věrné obyvatelstvo města Žižkova… /…/ Císař 
přistupuje po té ke členům rady, jež pan Bláha představuje. V čele náměstek jeho p. Jan Zbenický, za ním p. Josef 

Šťastný; císař vidí na prsou jeho vojenskou medaili, táže se p. Šťastného, kde byl ve válce. ´V Itálii, Vaše 
Veličenstvo´… /…/ Císaři vstříc hlaholí vítání dětí… /…/ V polokruhu roztomilá garnitura několika družiček, z 

jichž středu malá dceruška pana starosty, tuším Emilka, vystupuje a vítá císaře… /…/ Podává císaři ku konci řeči 
kytici, již tento s úsměvem béře. Odevzdává ji místodržiteli a děkuje roztomilé řečnici…“ Žižkov byl cele ozdoben 
prapory a girlandami. Podrobný popis uvítání přinesly Národní listy 29. září 1891. In: NárL 27. a 29. 9.1891. 

 
Dne 24. října 1891 proběhlo zasedání žižkovského zastupitelstva za předsednictví starosty Bláhy. Dar císaře městu 

Žižkov ve výši 500 zl. bude rozdělen místním chudým. Stavba stoky v Bořivojově ulici byla svěřena karlínskému 
mistru zednickému, panu Víškovi. Dále vzato na vědomí, že dojde k odstoupení pozemků Rajské zahrady za účelem 
vybudování 20 metrů široké Přemyslovy ulice vedoucí od Karlovy ulice k Vinohradům do ulice Libušiny. Městská 

spořitelna darovala na zřízení požárního automatu 300 zl. In: NárL 1891-10-25. 



 
Během Zemské jubilejní výstavy v roce 1891 se do listopadu vybralo na stavbu Žižkova pomníku 11 887 zl. a 68 kr.

 In: NárL 1891-11-14. 
 

V roce 1891 čítal Žižkov 41 180 obyvatel, z toho 1011 se hlásilo k německé obcovací řeči. Od roku 1880 tak vrostl 
počet obyvatel o více než 20 000. In: NárL 1891-01-29. 
 

Dne 19. prosince 1891 zadala městská rada inzerát na obsazení třetího místa městského lékaře s ročním služným 
400 zl. Uchazeči se měli hlásit do 15. ledna 1892. In: NárL 1891-12-20. 

 
V pondělí 21. prosince 1891 proběhlo(?) zasedání žižkovského zastupitelstva. Na programu byla běžná agenda. In: 
NárL 1891-12-20. 

 
1892 vznikly Spolek mládenců v Žižkově a Vzdělávací beseda dělnictva stavebního pro Žižkov a okolí. In: 

Laštovka, Pražské spolky… 
 
Dne 27. března 1892 byl u příležitosti oslav 300. výročí narození J. A. Komenského Žižkov slavnostně ozdoben a 

hlavně, včetně radnice i slavnostně nasvícen: „Vysoká záplava nad Žižkovem nasvědčovala, že Žižkovu pokud se 
týče osvětlení, taktéž prvé místo přináleží. /…/ Světlo elektrické zápolilo tu se světlem svíčkovým a celek činil 

působivý dojem na velké davy obecenstva…“ In: NárL 1892-03-28. 
 
M.j. „Pan R. Stabenov prováděti počíná /květen 1892/ při tovární usedlosti č. p. 70 rozsáhlé stavby a sice: rozšíření 

továrny na měděné zboží a jedno slévárnu a jednu válcovnu, pak staví rozsáhlý 3patrový dům činžovní, vedle něho 
s průčelím do ulice Husovy jednopatrové lázně vanové a sprchové a konečně domek pro vrátného s jídelnami pro 

dělníky.“ In: NárL 1892-05-22. 
 
V roce 1892 probíhalo odkopávání svahu směrem od dnešní Italské ulice k nádraží Františka Josefa, aby mohlo 

dojít k jeho rozšíření o další kolejiště. Práce prováděli pánové Petržilka a Štěpánek, kteří zaměstnávali na 600 
dělníků. Množství odkopávané zeminy bylo odhadováno na minimálně 200 tisíc kubíků zeminy. In: NárL 

1892-05-28. 
 
„Dobročinný a zábavní spolek Žižkovan na Žižkově pořádal v sobotu dne 5. listopadu t. r. /1892/ v Bezovce 

promenádní koncert s tanečním vínkem ve prospěch vánočního stromku chudé mládeže žižkovské. /…/ …zábava 
skvěle se vydařila a že čistý výtěžek obnáší 150 zl…“ In: NárL 1892-11-11. 

 
Po zaniklé firmě Schimmel & Comp. v Husitské ulici č. 55 zůstal pouze vysoký cihlový komín. Je osmiboký a ještě 
nedávno (před r. 2017) měl zvláštní válcovou nástavbu. Stále však měří 21,4 metru. Býval součástí zdejší továrny 

na éterické oleje, založené roku 1893. Firma vznikla už roku 1830 v Lipsku. Po zpřísnění podmínek exportu začala 
budovat pobočné závody v Čechách. Roku 1893 tak vznikly i plány na postavení továrny na éterické oleje i na 

Žižkově. Autorem návrhu stavby byl Josef Blecha. Továrna s činžovním domem a komínem v Husitské ulici pak 
byla několikrát dostavována. Jejím prvním ředitelem byl Wilhelm Weizsaecker. Původnímu účelu sloužila přes 30 
let a od roku 1930 zde po stavebních úpravách začal fungovat Galvanotechnický závod Václav Janda, a po roce 

1935 tentýž provoz, ale pod firmou Engelbert Schott – chromování, niklování a poměďování. Ten přešel po 
znárodnění pod Kovodělný podnik hl. m. Prahy. V posledních letech je bývalý výrobní objekt bez využití. In: 

RN 2/2017. 
 
Od roku 1893 jezdila na Žižkově koňská dráha později 1897 elektrifikovaná. In: Ottův slovník naučný, díl 

XXVII, heslo Žižkov. 
 

Roku 1893 se ustavily a vznikly následující spolky: Národní jednota česko-židovská – místní odbor pro Žižkov a 
okolí, Zábavní a vzdělávací spolek Záboj, Odborný spolek dělníků krejčovských v království Českém – místní 
odbor pro Žižkov a okolí, Klub českých velocipedistů Blesk v Žižkově, První klub citeristů v Žižkově, Kroužek 

Dobrodinec v Žižkově, Zábavní a vzdělávací spolek Baráčníci v Žižkově, Vzdělávací beseda Palacký v Žižkově, II. 
spolek vysloužilých vojínů, záložníků a zeměbranců v Žižkově a okolí, Místní odbor dámský Ústřední Matice 

školské v Žižkově a Občanská beseda, vzájemně se podporující a vzdělávací spolek v Žižkově. In: Laštovka, 
Pražské spolky… 
 

„Dobročinná společnost ´Vzdělávací stůl v hostinci U Přemysla Oráče s p. MDrem. Škorpilem v čele zahájila 



minulého roku /1892/ vydatnou činnost pro blaho nuzných dítek školních. Šlechetné její snahy doznaly tak hojné 
podpory dobročinného obecenstva, že mohla 32 dítek obého pohlaví úplným řádným oděvem, školními potřebami, 

vánočkami a koledou poděliti.“ In: NárL 1893-09-23. 
 

V roce 1893 byly na Vítkově dokončeny veřejné sady a při té příležitosti byl otevřen i obecní dům s hostincem, k 
němuž patřila i zahrada pro dva tisíce hostů. V roce 1903, kdy se otevřely městské lázně, vznikl zasklený můstek, 
umožňující návštěvníkům lázní strávit odpočinek po koupeli příjemným posezením. To skončilo před rokem 1930, 

kdy zázemí zahradní restaurace vyhořelo a tím se uvolnilo místo pro sídlo Vojenského historického ústavu.  Jan 
Schütz, RN 6/2020, upraveno. 

 
Dne 18. února 1893 zemřel olšanský kaplan Josef Tykal a na jeho místo nastoupil Ferdinand Štibinger (*1863), 7. 
května 1893 opustil faru farář Antonín Herout a vystřídal ho Antonín Hoffmann. 7. února 1897 odešel A. Hoffmann 

na Vinohrady a do Olšan přišel z Hostivaře Josef Vajs. Zůstal rok a vystřídal ho kaplan Stanislav Škola. In: 
PamKn-sv-Rocha, s. 75. 

 
Městská rada v Žižkově vzala v dubnu 1893 na vědomí volbu Eduarda Žďárského do c. k. okresní školní rady na 
Vinohradech. In: NárL 1893-04-09. 

 
Dne 26. dubna 1893 zasedlo městské zastupitelstvo za předsednictví starosty Fr. Bláhy. Na pořadu byla běžná 

agenda. In: NárL 1893-04-27. 
 
Velocipedisté na Žižkově uspořádali 7. května 1893 velké porovnávací závody na Ohradě. In: NárL 

1893-04-30. 
 

V roce 1893 měl Žižkov více než 40 tisíc obyvatel, ale proti předpisům, pouze 2 lékárny. In: NárL 1893-06-23. 
 
Dne 18. června 1893 se měl konat tábor dělníků v Kanálské zahradě. Byl sice zakázán, ale až na poslední chvíli. 

Tudíž se mnozí účastníci o zákazu nedozvěděli a dorazili na místo. Tam je však čekali policisté, aby udrželi 
pořádek. Národní listy přinesly následujícího dne vyčerpávající popis události: „…sešlo se v Kanálské zahradě 

několik tisíc dělníků, mezi nimiž a policejní stráží došlo ku krvavé bitvě. /…/ Útočeno bylo s obou stran tak, že 
divákovi, který neměl se srážkou pranic společného, krev ztrnutím v žilách stydla. Mezi ohlušujícím rykem slyšeti 
bylo volání strážníků a nářek raněných. /…/ …počet dělníků každým okamžikem rostl.“ Poté se část dělníků vydala 

na cestu k Olšanům. Policisté se snažili dav asi 3000 dělníků zastavit, vyzývali k rozchodu a žádali vydání rudého 
praporu, který byl nesen v čele průvodu. „V tom hozeno bylo ze zástupu na strážníky několik kamenů, načež 

policisté tasili šavle. Kdo jim v cestě stál, toho ranami plochou šavlí nutili k útěku. /…/ Pojednou zasažen byl 
velikým kamenem polic. inspektor Rehne do týla a skácel se do příkopu. /…/ K poraněnému inspektoru přichvátalo 
několik dělníků, kteří jali se do něho bušiti holemi a házeti z bezprostřední blízkosti kamením. Dva strážníci 

přiskočili veliteli svému ku pomoci a po šíleném takřka zápasu na život a na smrt odtáhli jej, zasypáváni stálým 
deštěm kamení ječmenovým polem ke hřbitovní zdi. /…/ Někteří policisté přerazili si šavle a v nedostatku jiné 

zbraně uchopili se klacků. Zbytky šavlí odneseny na policejní komisařství jakožto doklady prudké řeže. /…/ Asi 60 
mladých dělníků odebralo se na Žižkov. Ve Vratislavově ulici vyzval je nadstrážník Hoffmann k rozchodu, když ale 
uslyšel hrozby ZABTE HO! uprchl do domu č. 459.“ Poté došlo i k napadení strážnice, ta byla skutečně 

bombardována kamením. „Teprve když strážník klidně vyzval dělníky, aby strážnici ušetřili, ustali tito v 
bombardování. Při této události bylo zatčeno šest mužů. Poraněných na obou stranách je značný počet.“ Podle 

policejní zprávy 20 dělníků a 16 strážníků, z toho 6 těžce. In: NárL 1893-06-19. 
 
Dne 18. června 1893 se Žižkované účastnili Velké slavnosti ve prospěch Ústřední Matice školské. Účast členů 

spolků v krojích a se spolkovými prapory byla podle pozorovatelů skutečně impozantní. Nechyběli ani žižkovští 
hasiči s voznicí a hadicemi. In: NárL 1893-06-19. 

 
Dne 2. července 1893 proběhly na Ohradě Velké národní závody velocipedistického klubu českých velocipedistů 
Žižkov. Na trati 5000 metrů se jako druhý umístil žižkovský Fr. Kliment v čase 8 minut, 41 vteřin. V závodě na 

3000 metrů dojel druhý žižkovský Antonín Gottfried. Velký závod o cenu města Žižkova vyhrál Vojtěch Ropp a 
druhý byl žižkovský Fr. Kliment. Jel se i Velký závod o mistrovství král. hlav. města Prahy. In: NárL 

1893-07-03. 
 
Dne 21. srpna 1893 započalo před trestním soudem líčení s 15 účastníky demonstrace za volební právo, která 

proběhla 18. června t.r. v Rajské zahradě a následně u Olšanských hřbitovů. Líčení mělo trvat 4 dny. In: NárL 



1893-08-21. 
 

Na Ohradě proběhly dne 8. října 1893 První velké národní závody Akad. cykl. odboru Slavie. Účastnili se 
samozřejmě i cyklisté žižkovští. Na trati 5000 metrů dojel třetí člen žižkovského klubu A. Gottfried. Na 3000 

metrech zvítězil žižkovský G. Řezníček a na 2. mstě stanul žižkovský Raul Lendecke. I v dalších závodech patřili 
žižkovští cyklisté k těm lepším. In: NárL 1893-10-12. 
 

Dne 17. října 1893 má klub ´Český citerista´opětně zahájit svoji činnost. Sídlil v hostinci p. J. Poláčka v Husově 
třídě č. 157. M. j. se obnoví šestiměsíční kurzy hry na citeru. In: NárL 1893-10-12. 

 
Vydání za povinné ubytovávání vojska (dle říš. zákona z r, 1879) činilo pro Žižkov v letech 1893 a 1894 celkem 8 
zl. 85 kr. Oproti tomu například Smíchov vykazoval 324 zl. 62 kr. In: NárL 1896-10-20. 

 
Vyjma běžné agendy byla na vědomí vzata zpráva, že obec v roce 1894 zaměstnává na své náklady 47 metařů, 6 

kočích a závozníků pro odvoz odpadků. Vynášení popela a čištění stok obstarává 12 dělníků, v elektrárně pracuje 
celkem 21 lidí. Obec zaměstnává i další profese, celkem dle výplatní listiny 93 pracovníků. In: NárL 
1894-08-26. 

 
Od roku 1894 byl Žižkov sídlem c. k. okresního policejního komisařství. In: Ottův slovník naučný, díl XXVII, 

heslo Žižkov. 
 
Roku 1894 vznikly Výherní spolek Včela v Žižkově, Spolek ku pěstování her české mládeže v Žižkově a Národní 

jednota pošumavská – místní odbor pro Žižkov a okolí. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 

V roce 1894 přešla žižkovská (olšanská) Boží muka do vlastnictví obce žižkovské. In: Rybařík, Pražská boží 
muka… s. 44n. 
 

Prvním rabínem na Žižkově byl v letech 1894–1895 a 1904–1905 Löwy Winterberg. In: Šmok, Žižkovská 
synagoga, 2016. 

 
Ve věci stavby kostela /sv. Prokopa/ bylo po konzultaci s arch. Mockerem rozhodnuto, že chrám má pojmout až 
1800 věřících. In: NárL 1894-01-22. 

 
Na 13. ledna 1894 byl naplánován ples Řemeslnicko-živnostenské besedy v Žižkově. Vstupné do Bezovky činilo 1 

zl. In: NárL 1894-01-12. 
 
Spolek pro zbudování Žižkova pomníku konal valnou hromadu 9. února 1894 v hostinci U Jakoubka ze Stříbra. 

Konstatováno bylo m.j., že majetek spolku dosáhl výše 16 478 zl. a 19 kr. In: NárL 1894-02-10. 
 

„Spanilomyslným, vlasteneckým dámám v Žižkově! Mohutně rozkvétající naše město Žižkov, jedno z největších 
měst království českého, postrádalo dosud vlasteneckého , blahodárně působícího sdružení dámského odboru 
Ústřední Matice školské. /…/ Vítáme ve střed svůj každou ženu a dívku s myslí radostnou. /…/ Výnosem velesl. c. 

k. místodržitelství v Praze ze dne 26. července 1893 č. 88.102 schváleny jsou stanovy dámského odboru zdejšího, 
který započne činnost svoji ustavující valnou hromadou ve středu 21. t. m. o 3. hodině odpolední v radní síni nové 

radnice. /…/ V Žižkově, dne 15. února 1894.“ Podepsána mj. i Marie Stomeová. In: NárL 1894-02-18. 
 
„Volba výboru náboženské obce židovské v Žižkově koná se v neděli dne 25. února t. r. /1894/ od 10. – 12. hod. 

dopol. ve velkohostinci Bezovce.“ In: NárL 1894-02-17. 
 

V březnu roku 1894 došlo na Olšanských hřbitovech k nacionalisticky, protičesky laděné politování hodné události: 
„Zloděj vykrade, zpustoší a zaneřádí na Olšanech několik /českých/ hrobek a ´Bohemia´ bez dlouhých rozpaků 
zapíše bídácký skutek na vrub tak zvaného chauvinismu a uvalí zodpovědnost za zločin na lidové vůdce.“ In: 

NárL 1894-03-15. 
 

Dne 10. června 1894 se žižkovští velocipedisté účastnili Velkého porovnávacího závodu na trati Poděbrady – Praha 
(47 km). Zvítězil J. Potůček z K.Č.V. Žižkov (čas 1:34:25) a vytvořil tak celorakouský silniční rekord na této trati. 
V hodnocení klubů zvítězili opět závodníci K.Č.V. Žižkov, ačkoli: „…závodník č. 26 stižen byl na 10 kilom. 

pádem, při kterém sobě tak kolo porouchal, že nucen byl jeti pouze o jednom šlapátku, a to plné 4 kilometry, než 



půjčeno mu bylo kolo jiné…“ In: NárL 1894-06-12. 
 

„První výrobní družstvo pekařské v Praze postoupilo /v létě 1894/ k užívání a vedení svůj závod pekařský v 
Žižkově, Václavu Ringlovi a Janu Šalanskému, dělníkům pekařským, kteří závod tento nadále pod firmou 

´Dělnická pekárna´ povedou.“ In: NárL 1894-08-02. 
 
Dělnická beseda ́ Žižkovan´v Žižkově byla v létě 1894 na základě čl. 24 zákona o spolčování policejně rozpuštěna.

 In: NárL 1894-08-26. 
 

Dne 16. září 1894 proběhly závody velocipedistů na Ohradě a účastnily se mj. i K.Č.V Žižkov a Č.K.V. Blesk 
Žižkov. Jela se mj. i jízda o cenu města Žižkova na dráze 2000 metrů. Zvítězil Vl. Matějec (Blesk – Žižkov), 
druhým byl Rudolf Janoušek a třetí Fr. Kliment (oba K.Č.V. Žižkov). Žižkovští velocipedisté se účastnili i dalších 

jízd. In: NárL 1894-09-17. 
 

Svěcení 5. školy – stavitelé. Plány a rozpočty stavby 5. školní budovy zhotovili městští inženýři Bayer, Motejl a 
Řehůřek. Stavbu prováděl T. Brož. Po provedení základů stavbu převzal V. Lucek a provedl ji s mistrem zednickým 
J. Hrabětem. In: NárL 1894-10-16. 

 
Dne 29. října 1894 zasedlo žižkovské zastupitelstvo včele se starostou Fr. Bláhou. Mj. byla vzata na vědomí zpráva 

o zřízení střední školy na Žižkově. Nejprve však se však Žižkov vybere pozemek pro budoucí budovu a školu 
vystaví na své náklady. Pozemek byl určen na Sladkovského náměstí. Závěrem byl podán návrh na „vyloučení 
obvodu města Žižkova z okresního zastupitelstva vinohradského a zřízení zvláštního okresního zastupitelstva na 

Žižkově.“ In: NárL 1894-10-30. 
 

V pondělí 19. listopadu 1894 zasedlo žižkovské zastupitelstvo za předsednictví starosty Bláhy. Na úvod podal 
zpravodaj Eduard Žďárský návrh na „zřízení samostatného okresu samosprávného a politického.“ Bylo třeba si 
uvědomit, že počet žižkovského obyvatelstva dosáhl počtu, kdy jiné ostatní české okresy byly ve srovnání mnohdy 

jen čtvrtinové. Návrh byl přijat jednomyslně. In: NárL 1894-11-21. 
 

„Besídka Žižkovská. /…/ Slavnost zahajovací konala se dne 2. prosince 1894 v budově III. obecné dívčí školy v 
Cimburkově ul. V r. 1914 pečuje hlavně o to, aby dívky zvykaly si užívati neděle a svátků k náboženskému, 
mravnému, vlasteneckému a prospěšnému vzdělání, ponaučení a ušlechtilé zábavě.“ In: PamKn-Prokop-II, s. 

20. 
 

Samostatná židovská obec, se státem přiznaným právem danit své členy vlastní náboženskou daní, byla na Žižkově 
ustavena roku 1893. V květnu následujícího roku bylo městskou radou Hynku Aloisu Čeřovskému vydáno stavební 
povolení ke stavbě třípatrového domu na tehdejší Karlově třídě, č.p. 840/381. Stavebník ještě před začátkem stavby 

uzavřel dohodu s židovskou obcí na Žižkově, která jej požádala o „zřízení prostranné místnosti ke konání 
bohoslužeb v prvním poschodí“. Židovská modlitebna tak byla od počátku součástí stavebního plánu domu, a dle 

toho byla skutečně realizována. Povolení k užívání domu bylo městským úřadem vydáno 14. listopadu 1894 a první 
nájemní smlouva mezi majitelem domu a židovskou obcí je datována 9. prosince 1894. Byla uzavřena na deset let, 
roční nájemné bylo 540 zlatých, mimo to židovská obec platila dalších pět procent nájemného na vodu a další dvě 

procenta na elektrické světlo v domě. Součástí synagogy byl i byt pro synagogálního slouhu, šámese, a menší 
prostor tzv. zimní modlitebny. Z vybavení žižkovské synagogy se do dnešních dní dochovala pouze alpaková 

pokladnička věnovaná v dubnu 1895 Rosou Gregerovou ze Žižkova a tři pláštíky na tóru: jeden věnovaný Esther 
Straussovou roku 1898, druhý Spolkem milosrdných žen svaté židovské obce Žižkov roku 1924, a další věnovaný 
ke slávě Hospodina za vyléčení roku 1927 Gustavem a Giselou Margoliusovými. Tyto artefakty jsou chovány v 

Židovském muzeu v Praze. In: Šmok, Žižkovská synagoga, 2016. 
 

V roce 1895 existoval První spolek vojenských vysloužilců a záložníků v Žižkově. In: NárL 1895-08-27. 
 
1895 vznikly spolky: Baráčníci Brková Lhota v Žižkově, Athletic Club Žižkov, Politický spolek sociálních 

demokratů v Žižkově, Výherní spolek Prokop Veliký, Spolek dobročinný, pokladna bratrská zřízenců privilegované 
rakousko-uherské státní dráhy v Čechách, Vzájemně se podporující a vzdělávací spolek zřízenců c. k. privilegované 

společnosti státní dráhy v Praze, Jednota českých střelců v Žižkově, Dobročinný spolek Baráčníci Kamenná Lhota v 
Žižkově, Podpůrný spolek samostatných živnostníků ke společenstvu živností stavebních v Žižkově náležejících, 
První vzájemně se podporující spolek Domobrana pro Žižkov a okolí. In: Laštovka, Pražské spolky… 

 



Roku 1895 měla Čtenářská a ochotnická jednota Pokrok své spolkové místnosti v hotelu Suchý v Karlově třídě 
(dnes Seifertova). Měsíční příspěvek 20 krejcarů. In: NárL 1895-05-22. 

 
Roku 1895 byla žižkovská (olšanská) Boží muka stojící zde nedaleko olšanských hřbitovů od 17. století 

přestěhována do expozice Národopisné výstavy českoslovanské ve Stromovce. Počátkem roku 1902 byla 
přestěhována na dnešní místo v Kinského zahradě na Smíchově pod Petřínem. In: Rybařík, Pražská boží 
muka… s. 44n. 

 
V roce 1895 vyšla kniha Julius Janeček, Město Král. Vinohrady, nákladem vlastním, 134 str. a 70 str. fotografií. 

Obsahem knihy jsou v menší míře i osudy a statistické údaje týkající se Žižkova. In: NárL 1895-08-23. 
 
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 13. března 1895 řešilo krom průběhu zřizování žižkovského okrasu celkem 

běžnou agendu. Žižkov čítal v roce 1895 celkem 881 domů.In: NárL 1895-03-14 a 1895-04-07. 
 

Národní listy přinesly 23. dubna 1895 zprávu o úpravách vrchu Vítkova a přístupových cest plánovaných právě 
ještě na rok 1895. Přístup z Husovy třídy (dnes Husitská) bude „…valně pozměněn ku pohodlí obecenstva. Obec 
žižkovská sboří přízemní domek č. 553 a na jeho místě vystaví moderní třípatrovou budovu, v jejíž přízemí bude 

hostinec. Veřejná cesta na vrch Žižkov zřízena bude vedle této budovy a povede podél trati spojovací dráhy. /…/ 
Kromě toho zamýšlí obec žižkovská zříditi novou cestu na vrch, a sice z ulice Jeronýmovy, kde by přes trať české 

severní dráhy zřízen byl železný most.“ Upravené vítkovské sady by byly volně přístupny vždy ve středu, v sobotu 
a v neděli. In: NárL 1895-04-23. 
 

Národní listy věnovaly Národopisné výstavě českoslovanské 1895 velký prostor a nemenší také Žižkovu. „Den 
města Žižkova. Průvod k zejtřejší hromadné návštěvě Národopisné výstavy… vyjde z Basilejského (dnes 

Havlíčkovo) náměstí… V předu četa místní jednoty Sokol v kroji nesoucí štít s nápisem: Město Žižkov, za ní 
průvod – školních veškerých dítek se svými učiteli, za nimi sbor obecních starších se starostou p. Fr. Bláhou a 
městskou radou…, za nimi veškeré místní spolky korporativně.“ Žižkov se po letech opět oděl do slavnostního 

národoveckého hávu: „Čest a sláva, která byla před národopisným palácem provolána městu Žižkovu i jeho 
obyvatelstvu, budiž mu zachována v paměť trvalou a budiž i vyzváním všem vlasteneckým městům…“ In: NárL 

18. až 20. 6. 1895. 
 
Dne 21. července 1895 proběhly závody velocipedistů na Ohradě. In: NárL 1895-07-12. 

 
V srpnu 1895 přinesly Národní listy potěšující zprávu. „S pýchou poukazuje Pražan na svůj Petřín, na Letnou a 

konečně na zalesněný a v úhledný park proměněný vrch Žižkov. /…/ Vyjma Petřína neznáme v Praze místa, odkud 
by se celé město tak imposantně a půvabně oku jevilo.“ Problém však nastával v přístupnosti sadů pouze 3 dny v 
týdnu. „…jak jsme se při osobní návštěvě přesvědčili, vstupné toto s více nevybírá. Máme však za to, že by každý 

milerád složil raději nepatrný nějaký poplatek, ve prospěch třeba zmíněného strážce, jen kdyby mohl i všední dny 
Žižkov navštěvovati…“ In: NárL 1895-08-16. 

 
Národopisnou výstavu navštívili 8. září 1895 korporativně: Čtenářsko-ochotnická jednota Tyl a Kroužek 
Dobrodinec v Žižkově. A následovaly další. Průvod vedla četa Sokolů v počtu 81 a nesli transparent ´Den spolků 

žižkovských´. Následovali Občanská beseda či řezníci s praporem, Společenstvo obchodníků a mnoho dalších. 
„Opětně staly se ulice pražské svědky vlastenecké manifestace, opětně otevřely se brány výstavní velkolepé 

výpravě, opětně naplňují tato místa zástupy jásajícího lidu.“ Celkem se průvodu a oslav účastnilo na 20 tisíc osob 
spjatých s Žižkovem. Dne 6. října 1895 se Žižkované účastní Dne veliké Prahy v rámci Národopisné výstavy 
českoslovanské. In: NárL 1895-09-08, 1895-09-09, 1895-10-02. 

 
Dne 26. září 1895 zasedlo žižkovské zastupitelstvo a na programu byl mj.: „Návrh městské rady o redaktorech a 

zpravodajích časopisů Volné slovo (Hlasu z předměstí) a Stráže pod Vítkovem. In: NárL 1895-09-24. 
 
Dne 27.(?) září 1895 bylo na zasedání městské rady schváleno mj. „…koupě parní stříkačky se všemi potřebami pro 

městský hasičský sbor za 4500 zl. a provedena s ní zkouška u rybníka olšanského. /…/ Místo zvěrolékaře 
městského zadáno panu Janu Bílému, který úřad ten od 1. září zastává. /…/ …schváleno zřízení samostatného 

okresního zastupitelstva v Žižkově. /…/ Stanoviště pro III. lékárnu navrženo v okolí Komenského náměstí.“ In: 
NárL 1895-09-29. 
 

Dne 26. října 1895 poděkoval starosta Fr. Bláha všem žižkovským spolkům, korporacím i občanstvu za hojnou a 



vlastenecky laděnou účast na Národopisné výstavě českoslovanské. In: NárL 1895-10-27. 
 

Na podzim 1895 probíhala jednání Žižkova a Vinohrad mj. i s Fr. Křižíkem ohledně úprav a rozšíření elektrických 
tramvají také na území Žižkova a Vinohrad. „Zřízena budiž elektrická dráha okružní žižkovsko-vinohradská. /…/ 

Elektrickou hnací sílu dodávati budou obě obce za výrobní cenu.“ In: NárL 1895-11-23. 
 
V roce 1896 činily městské příjmy 383 477 zl. 25 kr., vydání 509 098 zl. 5 kr., tedy schodek činil 125 620 zl. 80 kr. 

Uhrazen byl z půjčky u Zemské banky. Město čítalo 920 domů a 62 500 obyvatel. Dále obec věnovala prostředky 
na stavbu sokolovny (500 zl.), průmyslové škole pokračovací 1680 zl., na Žižkův pomník 500 zl. atd . In: NárL 

1897-01-05. 
 
Roku 1896 byly stávající Olšanské hřbitovy o I. obecní interkonfesijní hřbitov. In: Lány, Olšanské., s. 89. 

 
Na Královských Vinohradech začala fungovat veřejná elektrárna roku 1896. In: Dějiny Prahy v datech 1988, 

s. 213. 
 
1896 vzniklé spolky: Skupina odborného spolku obuvníků v Čechách, Klub úředníků v Žižkově, Odborný spolek 

kovodělníků a jich spolupracovníků v Čechách – místní skupina pro Žižkov a okolí, Výherní spolek občanů 
žižkovských, Národní jednota pošumavská – dámský odbor pro Žižkov a okolí, Odborný spolek dřevodělníků a 

příbuzných odvětví v Čechách – místní filiálka v Žižkově, Vzdělávací beseda Barák Výherní spolek Naděje v 
Žižkově, Vzdělávací klub Pokrok pro Žižkov a okolí, Z lásky k bližnímu, dobročinný spolek, Bund der Deutschen 
in Böhmen – Ortsgruppe Žižkov, První vzdělávací a zábavní spolek Dudák v Žižkově a Spolek majetníků domů v 

Žižkově. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 

Podporující spolek ´Neruda´ v Žižkově se roku 1896 scházel U české koruny na Prokopově náměstí. In: NárL 
1896-04-03. 
 

V roce 1896 bylo pojmenováno vinohradské náměstí po českém panovníkovi náměstí Krále Jiřího (od r. 1948 nám. 
Jiřího z Poděbrad). In: Ulicemi města., s. 56. 

 
Od svého počátku v roce 1896 nese Jeronýmova ulice své jméno podle Husova stoupence Jeronýma Pražského 
(upálen v Kostnici 1416). In: Ulicemi města., s. 145. 

 
Nynější Ježkova ulice k uctění památky jazzového skladatel Jaroslava Ježka nese své jméno od roku 1947. Předtím 

se nazývala Nerudova (1896-1940) a poté do roku 1945 Voříškova. In: Ulicemi města., s. 145n. 
 
Od svého založení roku 1896 nese Lucemburská ulice své jméno. In: Ulicemi města., s. 192. 

 
Dnešní Osromečská ulice se mezi lety 1896 až 1940 jmenovala Šlikova, za války pak Melanchtonova a po 

osvobození znovu Šlikova. Ostromečskou se stala až roku 1947. In: Ulicemi města., s. 285n. 
 
V roce 1896 se na Prokopově náměstí (U Karla IV. č. 3/260) narodila spisovatelka Milena Jesenská. I když rodný 

Žižkov na delší dobu opustila, vrátila se a do roku 1944 bydlela v Kouřimské ulici. 
 

Dne 25. července 1896 postavil v Bořivojově ulici poblíž židovského hřbitova své šapitó Cirkus Jung. In: NárL 
1896-07-23. 
 

„Stálé divadlo v Žižkově. Rozsáhlé a nejlidnatější předměstí pražské nemá dosud /1896/ svého stánku divadelního.“ 
Ochotnická jednota Pokrok se sice již několik let snažila, ale nenalezlo se vhodného místa. Teprve roku 1895 přišel 

pokladník Kvičinský s nápadem, že je možné zakoupit koncertní síň z Národopisné výstavy „…a aby upravena byla 
na stálé divadlo celoroční. Vyjednávání s majitelem p. Hrabětem mělo příznivý výsledek, tak že v nejkratší době 
možno bude přikročiti ku přenesení a upravení tohoto divadla. Jedná se jen o vhodný pozemek pro umístění této 

budovy, která bude okrasou města. Jednota ́ Pokrok´ obrátila se na městskou radu v Žižkově se žádostí, aby vhodné 
místo na některém náměstí k tomu propůjčila. Očekává se, že městská rada tuto žádost rychle a příznivě vyřídí a že 

Žižkov ještě letošního roku bude míti svůj vlastní stánek divadelní.“ In: NárL 1896-01-03. 
 
Přes 4000 žáků a mnoho další veřejnosti, včetně zástupců města, se účastnilo posledního rozloučení s řídící 

učitelkou Filipinou Jeneweinovy. Pohřeb oblíbené učitelky se konal 15. ledna 1896. In: NárL 1896-01-17. 



 
Na jaře 1896 podali žižkovští učitelé obecnímu zastupitelstvu žádost o úpravu příbytečného (příspěvek na bydlení). 

Žižkov poskytoval v té době nejnižší částky přebytečného ze všech pražských sousedních obcí. Na Žižkově bral 
ženatý učitel 135 zl. ročně(?), svobodný jen 90 zl., učitelka obecné školy jen 56 zl., zatímco v Praze to bylo 240 zl. 

Žižkovské učitelstvo proto požadovalo, aby jejich příbytečné činilo jednotně 20 procent z jejich základního 
služného. In: NárL 1896-05-27. 
 

„Spor o příbytečné žižkovského učitelstva. Jak jsme již oznámili, uvolila se obec žižkovská, uznávajíc zvýšené 
drahotní poměry města svého, dobrovolně dávati učitelstvu příbytečné; ženatým učitelům měšťanských a obecných 

škol 15 proc., svobodným 10 proc, podučitelům 13 proc., učitelkám a podučitelkám 8 proc.“ Školní inspektor 
Podhajský se však postavil proti – alespoň do té doby, než se vyjádří zemská školní rada. „Nejzajímavější však při 
tom jest, že usnesení obce žižkovské… týkalo se učitelstva českého (počtem 130 osob) i učitelstva německého 

(počtem 10 osob), avšak příbytečné bráti zakázal pouze český inspektor českému učitelstvu. A tak němečtí učitelé 
na Žižkově dostávají příbytečné… /…/ Městská rada žižkovská oznámila zemské školní radě, že do vyřízení 

rekursu bude příbytečné i českým učitelům vypláceti. Jsme zvědavi, jak skončí tento konflikt, pro naše poměry 
školní dojista karakteristický.“ In: NárL 1896-03-03. 
 

V roce 1896 konal svá hudební pravidelná cvičení První klub citeristů v Žižkově, a to v hotelu Suchý (Tichý, dnes 
Ariston) v Karlově třídě. In: NárL 1896-03-05. 

 
V červnu 1896 byly prakticky dokončeny parkové úpravy na vrchu Vítkově podle plánů Františka Thomayera. 
Náklady na tento projekt dosáhly v letech 1895 a 1896 výše 8036 zl. In: NárL 1896-06-27. 

 
Majetek žižkovského Sokola čítal v roce 1896 15.934 zl. a pozemek na stavbu tělocvičny. In: NárL 1896-07-08. 

 
Dne 23. srpna 1896 oslavil žižkovský Sokol výročí 25 let svého trvání. Sokolský průvod prošel svátečním 
Žižkovem a slavnost probíhala i v Bezovce. Na slavnosti promluvil i bývalý sokolský starosta MUDr. Josef 

Zelenka. Odpoledne bylo uspořádáno zdařilé cvičení sokolů za velení náčelníka br. Očenáška. „Ku slavnosti vydán 
byl příležitostný spis z péra p. JUDra. Hynka Černého ´Čtvrtstoletí Sokola žižkovského´, dále pamětní mince v 

upomínku…“ In: NárL 1896-08-24. 
 
V rámci Mezinárodní lékárnické výstavy v Praze byly na Výstavišti 9. září 1896 uspořádány atletické závody. Těch 

se účastnili v disciplíně přetahování lanem i atleti ze dvou žižkovských klubů, Athleticu Žižkov a Sparty Žižkov, a 
zvítězili „ohromnou přesilou.“ /…/ „Ohromné překvapení a znamenitý, úžasný požitek poskytl athletický klub 

Žižkov. Vyslal do zápasu muž s mužem čtyři skutečné siláky a obdivuhodné zápasníky. Po dlouhých, tuhých 
zápasech… zůstal prvním vítězem pan Balej, druhým pan Smutný, třetím p. Roztočil. Bylo to podívání úžasné.“ Pro 
ohromný úspěch se závody opakovaly i následnou neděli. In: NárL 1896-09-09. 

 
Dne 13. září 1896 proběhla v sále restaurace U Komenského na Žižkově veřejná schůze dřevodělníků. Obsahem 

schůze bylo především konstatování krutých poměrů panujících v zpracovatelských dílnách a závodech: „…hlavně 
dělníci truhlářští, kteří musí pracovati 12–14 hodin denně… Mzda za tuto práci jest velmi nepatrná, dělníci 
žižkovští pracují z většiny ke stravě a mzda se jim v sobotu vyplácí jen z části, ba mnohdy ani tak se neděje. /…/ 

…načež obč. Pecka pojednal o sjezdu dřevodělníků z Čech, Moravy a Slezska, který bude se konati ku konci tohoto 
měsíce v Plzni. /…/ Po návrhu obč. Grunzla usneseno jednohlasně, aby filiálka dřevodělnická v Žižkově sjezd svým 

delegátem obeslala…“ In: NárL 1896-09-15. 
 
Po policejně zakázané dělnické schůzi proběhla 20. září 1896 nová veřejná schůze rukavičkářských dělníků z Prahy 

a okolí v sále žižkovského hostince U Komenského. Tématem byly neutěšené poměry především na pracovištích. 
Po ostrých kritických slovech na adresu „rakouského zákoníku“ „…povstává za velikého hluku vládní zástupce a 

prohlašuje schůzi za rozpuštěnou, vyzývaje přítomné, by se klidně rozešli. Vyzvání tomuto bylo také zakrátko 
vyhověno.“ In: NárL 1896-09-21. 
 

V neděli 27. září 1896 svolal Politický klub sociálních demokratů pro Žižkov a okolí veřejnou schůzi do Bezovky. 
Jedním z hlavních bodů bylo projednání účinného nemocenského pojišťování dělníků, které rozhodně 

nevyhovovalo: „…zvláště vylíčeny nedostatky i závady zákona. Za nápravu tohoto považuje /řečník/, aby rozšířilo 
se nemocenské pojišťování také na rodiny pojištěnců… a na vyplácení alespoň 60 proc. kvoty mzdové.“ In: NárL 
1896-09-29. 

 



Dne 8. října 1896 přinesly Národní listy reportáž z pohřbu svého majitele dr. Julia Grégra (+4. 10. 1896). Při pohřbu 
na Olšanské hřbitovy nechyběli kromě mladočechů ani jeho mnohdy političtí odpůrci. Krom nich se účastnili 

rovněž žižkovské spolky či členové místního zastupitelstva. Smuteční průvod vyšel k Olšanům od Staroměstské 
radnice. Olšanský farář P. Kareš vykonal nad rakví obvyklé pohřební ceremonie. Poté promluvil vinohradský 

starosta dr. Herold . In: NárL 1896-10-08. 
 
Dne 18. října 1896 vyjádřili inzerátem v Národních listech žižkovští zastupitelé silnou podporu starostovi Fr. 

Bláhovi v nadcházejících volbách: „My Vašemu Blahorodí jednomyslnou volbou, která dne 19. t. m. konati se má, 
dokážeme, že si Vás jako starosty města co nejvíce vážíme… /…/ Zvolení členové městského zastupitelstva v 

Žižkově, dne 15. října 1896.“ In: NárL 1896-10-18. 
 
Žižkovské zastupitelstvo se na schůzi sešlo 29. října 1896. Předsedal starosta Bláha. Starosta oznámil, že obec 

nadále trvá na zřízení okresního hejtmanství a samosprávného okresu žižkovského. Dále byli zvoleni členové místní 
školní rady, mj. i Eduard Žďárský či Gustav Žák. Do správní rady městské elektrárny byl za předsedu zvolen 

František Bláha. Dále se řešil problém rozšíření kapacity škol a vysoké daňové zatížení (daň činžovní) žižkovského 
obyvatelstva. In: NárL 1896-10-30. 
 

Koncem roku 1896 měl žižkovský Sokol 421 členů a 150 cvičenců. K tomu vlastnil 485 odborných a tělocvičných 
knih. Právě probíhala stavba Sokolovny. In: NárL 1897-10-16. 

 
Koncem roku 1896 disponoval Spolek pro zbudování Žižkova pomníku částkou 21 888 zl. 33 kr. Předsedou byl 
zvolen MUDr. F. Kotýnek. In: NárL 1897-05-13. 

 
V roce 1896 bylo na Žižkově 285 soukromých studní, 16 mezi nimi veřejných. Na jednu studnu připadlo 216 

obyvatel. Studny podléhaly bakteriologickým kontrolám. In: NárL 1896-09. 
 
Počátkem roku 1897 bylo zahájeno další, ovšem opět neúspěšné jednání, zástupců Žižkova, Kr. Vinohrad, Karlína a 

Smíchova o připojení ku Praze (shodně neúspěšná jednání, především vinou lokálpatriotismu, probíhala již dříve v 
letech 1881 až 1883). In: Dějiny Prahy v datech 1988, s. 208, 221. 

 
Od roku 1897 jezdila tehdejší Karlovou třídou a Husovou třídou elektrická dráha, která nahradila koňku. In: Ottův 
slovník naučný, díl XXVII, heslo Žižkov. 

 
Dnešní Řehořova ulice se od roku 1897 nazývala Havlíčkovou (podle Karla Havlíčka Borovského), až 1947 byla 

přejmenována po jednom ze zakladatelů Jednoty bratrské, Řehořova (Řehoř zvaný Krajčí + 1474). In: 
Ulicemi města., s. 333. 
 

Od roku 1897 měl Žižkov c. k. reálku. In: Ottův slovník naučný, díl XXVII, heslo Žižkov. 
 

1897 byly založeny následující spolky: Dobročinný spolek K radosti chudých, Čtenářsko-ochotnická jednota Vítkov 
na Žižkově, Jednota českých střelců Sup v Žižkově, Rukavičkářská beseda – místní filiálka pro Žižkov a okolí, 
Odborný spolek stavebních dělníků a jich pomocníků v Čechách – místní skupina pro Žižkov a okolí, Zábavní a 

vzdělávací spolek Havlíček v Žižkově, Občanská vzdělávací beseda v Žižkově, Klub národní strany svobodomyslné 
na Žižkově, Baráčníci v Olšanech, Athletic Club Bivoj, Athletický kroužek Ctibor, Odbor pro podporu členů 

obchodního gremia na Žižkově, První kuřácký spolek v Žižkově, První vzájemně se podporující spolek baráčníků 
Brková(?) Lhota v Žižkově, Dělnická vzdělávací beseda v Žižkově, Vzdělávací a vzájemně podporující spolek 
Radost v Žižkově, Zábavní, vzdělávací a dobročinný spolek Kos v Žižkově a Národní dělnická vzdělávací beseda 

Probuzení pro Žižkov a okolí. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 

Zastávka Severní dráhy na Žižkově. V době /1897/, kdy Karlín či Vinohrady disponují vlastní vlakovou zastávkou, 
bylo by vhodné zřídit ji i na Žižkově. Prostor by byl např. na svazích Vítkova souběžně s Husovou třídou. „Otázka 
zřízení žižkovské zastávky stane se ostatně, jak se proslýchá, co nejdříve předmětem rozhovoru veřejného .“ In: 

NárL 1897-01-21. 
 

Žižkovská městská rada se v květnu 1897 usnesla: „Na vyzvání c. k. místodržitelství, aby zřízena byla v Žižkově 
veřejná všeobecná nemocnice, usneseno, vyžádati si znalecký posudek o tom, jakých rozměrů a jakého způsobu by 
nemocnice tato míti měla, přičemž zároveň podáno ohražení, že obec k takovémuto podniku povinna není. – Na 

zakoupení rostlin a keřů na vrch Vítkov vydána další částka 200 zl. a ustanoveno, že se sady… ponechávají pro 



veřejnost pouze v neděli a svátky, pak ve středu a v sobotu odpoledne. – Na vědomí vzato, že spotřeba vody říčné v 
roce 1896 byla 1,051,975 m3… /…/ … objednaný žulový kámen na vydláždění Prokopovy třídy se dováží a že bude 

lze po májové slavnosti přikročiti ku dlažbě.“ In: NárL 1897-05-23. 
 

Dne 10. května 1897 zemřel významný pražský restauratér a mecenáš Bedřich Schnell. Na jeho počest se i 
Žižkované účastnili 4. července matičních oslav pořádaných k uctění jeho památky. In: NárL 1897-06-27. 
 

Dne 17. května 1897, na zasedání žižkovské městské rady, bylo vzato na vědomí, že ministrem kultu a vyučování 
byl schválen návrh stavby katolického kostela /sv. Prokopa/ a dána subvence 30 tisíc zlatých. In: NárL 

1897-05-27. 
 
Maxmilián Švagrovský se v roce 1896 rozhodl založit v Praze sportovní klub, který pojmenoval Český klub 

sportovní a sídlil v Karlíně. Poprvé se jeho členové hodlali představit veřejnosti mistrovským běžeckým závodem 
do vrchu na 3 km a velkým silničním závodem o titul mistra Čech na 10 km. Návrhy realizace předložil jednatel 

Jaroslav Dvořák. A tak se stalo, že klub pozval už 2. května 1897 příznivce běžeckého sportu na silniční závod o 
mistrovství Čech na 10 km mezi Běchovicemi a Žižkovem konaný dne 27. května 1897. Výběr trati si vzali na 
starost dva ze zakladatelů klubu, předseda Josef Hlavsa a člen výboru Jan Hrazdíra. Vybrali úsek se startem u 

běchovického nádraží a cílem na žižkovské Ohradě. Trať pak byla schválena na schůzi Českého klubu sportovního 
21. dubna 1897. První ročník ,,Běchovic“ se uskutečnil 27. května 1897 od 15 hodin. Místo startu i cíle se měnilo 

celkem pětkrát. Start byl postupně vytlačován směrem dále od Prahy. Ze značky 12 km u železniční stanice 
Běchovice na vzdálenost 12,2 km, 12,4 km a poté až do obce Běchovice ke kilometrovníku s číslem 13. Ten byl 
později, při rektifikaci silnice, posunut ještě asi o dalších 45 m směrem na místo u budovy čp. 3, kde je dosud. 

 
Dne 25. června 1897 byl zahájen provoz na trmavajové trati od Národního muzea přes náměstí Míru Korunní třídou 

na Flóru a dále k Olšanským hřbitovům. Trať byla majetkem obce Královské Vinohrady. Kde se vzápětí napojila na 
trať Olšanské hřbitovy – Hlavní nádraží. In: Dějiny Prahy v datech 1988, s. 222. 
 

Dne 25. června 1897 byla zahájena tramvajová doprava Městské elektrické dráhy na Královských Vinohradech. 
Jízdné na celou trasu od novoměstské zahrady až k Olšanským hřbitovům činilo 10 haléřů. In: NárL 

1897-06-25. 
 
Národní listy 2. srpna 1897: „Vdova Kateřina Deylová, asi 60 roků stará… žila… v podnájmu u Františky Hoškové 

ve Štítného ulici čís. 408. V domě tomto spáchala Deylová včerejšího odpoledne pokus zločinu vraždy úkladné, 
načež sama způsobem příšerným zprovodila se ze světa. /…/ Po celou tu dobu, co jsem u nich bydlela, pásli se na 

mém skrovném jmění a zneužívali mého dobrého srdce a proto musila jsem se pomstíti. /…/ K vykonání své 
pomsty vyhlédla si 23letého nemanželského syna Hoškové, Josefa Kafku… Již před elší dobou Deylová zaopatřila 
si nějakou žíravou tekutinu, nejspíše kyselinu sírovou. /…/ …vstoupila Deylová do pokoje, v němž Kafka po obědě 

na pohovce spal. Deylová přistoupila obezřetně ku pohovce, vychrstla žíravinu Kafkovi do obličeje… /…/ Sousedé 
sběhli se k němu a do toho okamžiku žíravina již příšerný svůj úkol. /…/ …chvátali jiní do bytu vdovy Deylové… 

/…/ V úmyslu sebevražedném Kateřina Deylová ostrým kuchyňským nožem podřízla si krk až do polovice, takže 
velikou tou ranou uniklo ihned množství krve a smrt za nedlouho musila nastati.“ Deylová zemřela, avšak Kafka 
přeci jen přežil a byl dopraven do Všeobecné nemocnice, byť ve velmi těžkém stavu. In: NárL 1897-08-02. 

 
Ochotnická jednota Žižkovan pořádala 1. srpna 1897 „…ve svém útulném letním divadle ́ u zlatého soudku´ 

představení /…/ ve prospěch postavení tělocvičny Sokola žižkovského.“ In: NárL 1897-07-30. 
 
V noci na 15. srpna 1897 se udála menší demonstrace nebo spíše politická provokace v žižkovské Karlově ulici. Dle 

pozdější obžaloby: „…šel Karlovou ulicí hlouček hlučně zpívajících mladíků v okamžiku, když procházela jí 
policejní hlídka. Strážník Soukup zaslechl několik slov písně a seznav, že mladíci zpívají zapovězený ´Rudý 

prapor´, sdělil to strážníku Kopprovi… /…/ Se zatčenými zavedeno pak trestní vyšetřování… /…/ V žalobě se tvrdí, 
že obsah Rudého praporu je velezrádný a že píseň tato podněcuje k násilnému podvrácení a změnění všeho 
stávajícího…“ Rudý prapor byla oblíbenou písní sociálních demokratů. In: NárL 1897-10-06. 

 
Dne 13. září 1897 bylo započato se stavbou žižkovské sokolovny. Stavba byla dokončena o rok později a rozšířena 

roku 1933. In: www.zizkov.cz. 
 
Dne 18. září 1897 byla uvedena do provozu tramvajová nová trať od nádraží Františka Josefa (Hlavní nádraží) k 

Olšanským hřbitovům, kde se napojila na starší tramvaj směřující ulicemi Vinohrad k Národnímu muzeu. Nová trať 



byla v majetku pražského magistrátu. Obě trati se staly majetkem magistrátu dne 15. prosince téhož roku . In: 
Dějiny Prahy v datech 1988, s. 222. 

 
Dne 18. září 1897 byl v 10 hodin dopoledne slavnostně zahájen provoz na tramvajové lince Praha – Žižkov – 

Královské Vinohrady. „Vozy byly plně obsazeny a projely Sadovou třídou, Hybernskou ulicí, žižkovskou Karlovou 
třídou směrem k Olšanským hřbitovům a podél těchto až k černokostelecké silnici, kde se trať připojuje k elektrické 
dráze vinohradské.“ Za Žižkov se účastnili mj. např. náměstek starosty Žďárský nebo radní Gustav Žák. V září 1897 

byly prováděny také závěrečné provozní zkoušky na okružní trati z Vinohrad k Olšanským hřbitovům nově 
navazující na trať vedoucí Karlovou ulicí k nádraží Františka Josefa a zpět. V Karlově třídě se konala 13. září 1897 

zkušební jízda tramvaje a málem došlo k prvnímu neštěstí. „…10letý synek zedníka Otokar Klenka z č. 204 na 
Žižkově chtěl se svojí půltřetího roku starou sestřičkou Emilií rychle překročiti koleje tramwaye. V tom okamžiku 
však vagon zachytil děvčátko a srazil je k zemi. Kolemjdoucí Martin Švehlica, košíkář z č. 612 na Žižkově, rychle 

přiskočil a děcko před přejetím zachránil.“ První den provozu linky Praha – Žižkov – Královské Vinohrady, tedy 
18. září 1897, využilo spoj 4087 cestujících. In: NárL 1897-09-12, 1897-09-17, 1897-09-14,. 

 
Na stavbu žižkovské sokolovny přispívala řada lidí i firem. Např.: „…Viktor Kos daroval pět tisíc kusů cihel… /…/ 
…p. Hynek Čeřovský daroval 10.000 kusů cihel…“ A takových bylo více, stavba tělocvičny probíhal utěšeně. In: 

NárL 1897-10-28. 
 

„Cikánská tlupa rodiny Růžičkovy, čítající osm členů, která utábořila se včera /24. října 1897/ odpoledne u usedlosti 
Ohrady na Žižkově, byla odtud zapuzena jízdní hlídkou policejní za policejní obvod .“ In: NárL 1897-10-25. 
 

Neobvyklý konkurenční boj: „…poněkud svérázný, vymyslil včera /10. listopadu 1897/ si mlékař, pan Tomáš 
Zdeněk z čísla 807 na Žižkově. Nejen pan Zdeněk, ale i ostatní mlékaři trpí velice konkurencí vysočanské 

mlékárny, jejíž ambulance… množství mléka rozvážejí. /…/ Včera ambulance s vysočanským mlékem opět přijela 
a zastavila před domem č. 691 v Palackého třídě na Žižkově. Jakmile to zpozoroval p. Zdeněk, přistoupil k 
ambulanci a počal koně lehtati ve slabinách. Koně se splašili a pádili různými ulicemi Žižkova, až v Karlově třídě 

byli zadrženi. A mlékař zbavil se – nebezpečného konkurenta.“ In: NárL 1897-11-09. 
 

Koncem roku 1897 měl Žižkov 942 domů a kolem 66 tisíc obyvatel. Plánuje se započetí stavby kostela a budovy 
reálné školy. In: NárL 1898-01-09. 
 

Dne 2. prosince 1897 bylo vzhledem k probíhajícím násilnostem nad Prahou a okolím vyhlášeno stanné právo. In: 
NárL 1897-12-03. 

 
Od roku 1898 sídlil na Žižkově c. k. okresního hejtmanství a c. k. okresní školní rady pro okresy žižkovský a 
říčanský. In: Ottův slovník naučný, díl XXVII, heslo Žižkov. 

 
Podrobný rozbor daní a poplatků, srovnání předměstí vůči Praze. Důležité!!! NárL 1898-04-05. 

 
Žižkovská firma Červinka – rolety – Žižkov byla založena roku 1898. In: Praha 3 křížem krážem, s. 159. 
 

V roce 1898 byla na I. olšanském obecním hřbitově postavena Obřadní síň podle projektu arch. F. Velicha. Zároveň 
bylo upraveno odd. 10b I. hřbitova jako vojenské pohřebiště zemřelých vojáků přenesených z bývalého hřbitova u 

karlínské Invalidovny. In: Lány, Olšanské., s. 89. 
 
V roce 1898 Praha a okolí uvažovala o dalším zdroji vody mimo Vltavu. Měla jím do budoucna být voda z Polabí a 

řeky Jizery.??? V roce 1898 měl Žižkov, vyjma tří, vydlážděny všechny ulice. In: NárL 1898-06-21, 
1898-05-29. 

 
1898 vznikly: Dobročinný spolek Bořivoj v Žižkově, Beseda knihařská a ozdobnická v Čechách – místní odbor pro 
Královské Vinohrady /Žižkov/, Odbočka v Žižkově Dělnické tělocvičné jednoty v Praze, Sbor tamburašů Žižkov, 

Politický klub národního dělnictva Havlíček v Žižkově, První vzájemně se podporující spolek Bořivoj pro Žižkov a 
okolí /pův. Dobročinný spolek Bořivoj…/, Spolek porodních babiček, Zemská jednota soukromých úřadníků v 

království Českém – odbor v Žižkově a Vzájemně se podporující spolek samostatných mistrů obuvnických na 
Žižkově. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 

Dnešní Sudoměřská ulice nese své jméno až od roku 1958, patrně nešťastnou náhodou se mezi lety 1898, kdy ulice 



vznikla, pletli její pojmenovatelé Sudoměř se Sudoměřicemi. Jmenovala se Sudoměřická. Nyní je nazvána 
oprávněně Sudoměřskou podle místa vítězné husitské bitvy u Sudoměře (25. 3. 1420 – nikoli u Sudoměřic). In: 

Ulicemi města., s. 363. 
 

Roku 1898 byla založena ulice, která se od začátku podnes nazývá Přibyslavská podle hradu a města Přibyslavi, 
místa úmrtí Jana Žižky. In: Ulicemi města., s. 327. 
 

V roce 1898 působil na Žižkově již pátým rokem Spolek pro pěstování her české mládeže. Denně se aktivit 
účastnilo 300 až 600 dětí. Financován byl spolek především ze soukromých darů a v roce 1897 mu přispěla městská 

rada obnosem 100 zl. In: NárL 1898-06-07. 
 
V Táboritské ulici existoval roku 1898 hostinec pana Erbena. In: NárL 1898-01-26. 

 
Roku 1898 vytvořil Bohuslav Schnirch na Olšanských hřbitovech pomník dr. Julia Grégra. In: Praha nár. 

prob., s. 268. 
 
Na stranách 144 až 147 Pamětní knihy kostela u sv. Prokopa jsou vlepeny stanovy Spolku pro vybudování chrámu 

sv. Prokopa. Na stranách 150 a 151 fotky ze svěcení chrámu sv. Prokopa. In: PamKn-Prokop-II, s. 144. 
 

V únoru 1898 zahájil svoji lékařskou praxi MUDr. Bedřich Náchod, a to v Husově třídě č. 6. In: NárL 
1898-02-25. 
 

V kořalně v Poděbradově třídě č. 271 došlo v únoru 1898 k oloupení hosta. Byla mu odcizena peněženka s 
hotovostí 350 zl.(!) NárL 1898-02-25. 

 
Dnem 1. února 1898 bylo město Žižkov rozděleno na 4 zdravotní obvody. I. obvod dostal na starost MUDr. 
František Kotýnek, Husova třída čp. 89 /nyní Husitská 41/. II. obvod spravuje MUDr. Zelenka, bytem Žižkov čp. 

182. Ve III. obvodu byl městským lékařem jmenován MUDr. V. Lüftner, bytem v Husově třídě čp. 119. IV. obvod 
byl spravoval MUDr. J. Holub, Milíčova ul. čp. 472. In: NárL 1898-01-30. 

 
Občanský klub v Žižkově konal 11. března 1898 v Bezovce schůzi ohledně připojení předměstských obcí ku Praze. 
Promluvil rovněž starosta František Bláha, jenž: „Doznává, že zástupcové obcí předměstských nejsou v zásadě proti 

připojení, ale žádají, aby nebyla zvýšena činžovní daň a do potravní čáry aby předměstí pojata nebyla. Dále…, aby 
těmto obcím ponechána byla část obecní samosprávy a aby upraven byl nový obecní řád pro veškeré sloučené 

obce.“ V tomto duchu byla E. Žďárským navržena i závěrečná rezoluce a jednohlasně schválena. 14. března pak 
byla naplánována do Bezovky, kde svá stanoviska přednesou zástupci obce pražské. In: NárL 1898-03-12. 
 

Dne 23. března 1898 se sešla důvěrná schůze spolků majitelů domů v Praze a v předměstích, která vyslovila 
nesouhlas se zvýšením tzv. zemských přirážek o celých 15 procent. Vyzvali poslance sněmu království českého, 

aby od toho odstoupili. In: NárL 1898-03-01. 
 
Žižkovská městská rada se v dubnu 1898 ohradila proti výši jízdného vybíraného na elektrických drahách obcí 

pražskou: „…domáhá se, aby sazby dopravní na okružní elektrické dráze Praha Žižkov Král. Vinohrady byly 
sníženy na míru smlouvou ujednanou. /…/ …v článku 17.: Sazbu dopravní stanoví obec pražská v té míře, aby 

nebyla vyšší, než jaká zavedena bude na tratích elektrických dráh obce pražské v Praze a jaká nyní jest na koňské 
dráze v Žižkově.“ Jízdné elektrickou tramvají činilo o 40 procent více než jízdné na koňce. In: NárL 
1898-04-06. 

 
Dne 6. dubna 1898 byl na Olšanech pohřben první ředitel státní reálky v Žižkově, pan František Šubrt. Smuteční 

obřady celebroval farář P. Houžvička a poslední modlitbu pronesl nad hrobem farář P. Kareš. Celková účast byla 
nadmíru hojná. In: NárL 1898-04-09. 
 

Dne 20. (nebo 26. ?) května 1898 byl Žižkovu udělen městský znak, který vytvořil heraldik rytíř Král z Dobré 
Vody. In: Dějiny Prahy v datech 1988, s. 207. 

 
„1898. V roce tomto zemřel krom nadání nakaziv se tyfem střevním zdejší velice zasloužilý duchovní správce Josef 
Houžvička (+11 června 1898) stár jsa teprve 48 let. Pohřben byl na Olšanském sv. Poli v kněžské kryptě za 

nevídaného a neslýchaného účastenství všeho obyvatelstva… /…/ /s. 48/ Nástupcem jeho per votum oboentide stal 



se Eduard Šittler, dosavadní provisor k. a. semináře Pražského, jenž místo svoje nastoupil 1. července 1898, vědom 
sobě, že pro místo toto nemá dostatečných ani sil ani schopností. Za pomocníka přidán mu kaplan Karel Janda…, 

jenž nastoupil místo svoje 1. srpna 1898. Po smrti faráře Houžvičky administroval zdejší duchovní správce dp. Josef 
Tůma, katecheta něm. školy zdejší“ PamKn-Prokop-I, s. 47n. 

 
Dne 19. června 1898 proběhly v Praze oslavy na počest Františka Palackého. Zúčastnily se snad všechny žižkovské 
spolky od střeleckého až po kulturní. In: NárL 1898-06-20. 

 
V červenci 1898 údajně odepřelo město Žižkov pražské městské radě povolení přeměnit koňskou dráhu v 

elektrickou. Následně byl v Národních listech 13. srpna částečně dementován a vše bylo upřesněno. In: NárL 
1898-07-17. 
 

„Žižkovské /vojenské/ veterány pojal spravedlivý hněv nad urážkou, kterou prý jim ve tvář vrhl výbor pro oslavu 
Palackého tím, že účast na průvodu /19. června 1898/ jim odepřel. To volá po pomstě! A žižkovští veteráni již 

promluvili. Usnesli se totiž na valné hromadě, že se nezúčastní nadále žádného národního průvodu a že nebudou 
žádný národní podnik podporovati.“ In: NárL 1898-07-31. 
 

V létě 1898, po deseti letech úprav a díky především architektu Františku Thomayerovi, byly vítkovské sady 
předány v dokonalém stavu veřejnosti. Tehdy také vypukl na Vítkově požár a zanedlouho poté 16. července se 

tamtéž vzňala suchá tráva od jiskry projíždějící lokomotivy. Nedošlo ke zranění ani k větším škodám. Zasahovali 
jak místní obyvatelé, tak i městští hasiči. In: NárL 1898-07-14, 1898-07-17. 
 

„Výstava architektury a inženýrství spojená s výstavou motorů a pomocných strojů pro živnostvníky a s odbornou 
výstavou klempířů v zemích koruny České“ proběhla ve dnech 15. června až 17. října 1898 na Pražském výstavišti. 

Na 21. srpna byl naplánován dětský průvod žižkovských dětí a vstupné na výstavu bylo volné. 21. srpen 1898 se 
stal dnem, kdy se výstavy průmyslu účastnili hromadně Žižkované. Byl nazván Dnem města Žižkova. Slavnostní 
průvod spolků, jednot i ostatních účastníků se řadil na Kostnickém a Basilejském náměstí a vyšel úderem 14. 

hodiny směrem k výstavišti. Tam pak byl slavnostně uvítán, za což osobně poděkoval starosta František Bláha: 
„Slavný výbor vaší výstavy muže býti ujištěn, že nejširší vrstvy vlasteneckého obyvatelstva města Žižkova dobře 

pochopily důležitost vaší výstavy, uznávajíce výstavu tuto za důstojný pomník vědy české, českého umění a české 
práce.“ In: NárL 1898-08-20, 1898-08-21, 1898-08-22. 
 

Dne 24. září 1898 byla uvedena do plného provozu Sokolovna na Žižkově. Stavba byla dokončena již 24. července 
1898 uložením „závěrečného“ kamene s vezděnou kovovou schránou. In: ŽL 6/2012. 

 
Městské žižkovské zastupitelstvo zasedlo 28. září 1898 za předsednictví starosty Františka Bláhy. Na úvod jednání 
zastupitelé vyslovili upřímnou soustrast nad úmrtím císařovny Alžběty Bavorské, zvané Sisi. Dále bylo 

informováno, že dnem 1. října zahájí činnost žižkovské okresní hejtmanství. Dále byl oznámen nákup 6 požárních 
automatů za 330 zl. Ředitelství drah zamítlo žižkovský požadavek na zřízení osobní zastávky vlaku na Hrabovce. 

Jinak proběhla běžná agenda. In: NárL 1898-09-29. 
 
„Dne 2. října 1898 zahájilo činnost zdejší /žižkovské/ c. k. okr. hejtmanství, nově zřízené. Prvým c. k. okr. 

hejtmanem stal se p. Josef Smutný…“ In: PamKn-Prokop-I, s. 47. 
 

Podle Národních listů z 24. října 1898: „Ve středu 26. t. m. vyjde prvé číslo politického týdenníku ́ Žižkovské listy´, 
časopisu hájícího zájmy národní strany svobodomyslné v okresích žižkovském, karlínském a smíchovském.“ In: 
NárL 1898-10-24. 

 
Dne 30. října 1898 se konala slavnost posvěcení základního kamene farního kostela sv. Prokopa na Žižkově na 

Sladkovského náměstí. „…seřadila se na staveništi onom, zábradlí ohraničeném, školní mládež v počtu přes 5000. 
Skoro 400 družiček tvořilo živou hradbu půdorysu nového chrámu… Na vyhraženém prostranství pod prostorným 
stanem shromáždili se pozvaní hodnostové: místodržitel král. českého hr. Coudenhove, nejvyšší zemský maršálek 

kníže Jiří Lobkovic, starosta okresního zastupitelstva vinohradského p. dr. Herold…, úřadnictvo okresního soudu v 
Žižkově s okr. soudcem p. Veselým… Při vchodu na staveniště byli hodnostové uvítáni starostou města p. Fr. 

Bláhou a jeho náměstkem p. Edv. Žďárským. /…/ Spolky s prapory zaujaly stanoviště v Karlově tř. před 
staveništěm. /…/ Přesně o 9. hod. dopolední intrády a výstřely z hmoždířů oznamovaly příjezd kardinála 
arcibiskupa hr. Schönborna… Když arcibiskup usedl do křesla…, přednesl pěvecký spolek Vítkov slavnostní chorál 

Hospodine, pomiluj ny! načež vystoupil starosta města pan František Bláha na slavnostní tribunu… uvedl, že tento 



den jest slavným a významným města Žižkova… V další řeči své vyličoval vzbik akce ku postavení tohoto chrámu. 
V r. 1879 ustavil se komitét dam a lánů za tím účelem a po dvou letech komitét změnil se ve spolek, jehož 

předsedou byl dřívější starosta města p. J. M. Wertmüller. /…/ V roce 1882 usneslo se zastupitelstvo zakoupiti 
stavební místo na Basilejském /dnes Havlíčkově/ náměstí, kde je nyní radnice, ale proti tomu místu ozývaly se 

vážné hlasy. /…/ Konečně roku 1893 koupilo zastupitelstvo města usedlost Raismonku na Sladkovského náměstí, 
čímž získáno místo pro budovu vyšší reálky i pro kostel. /…/ Vrchní vedení stavby svěřeno vrch. stav. radovi arch. 
J. Mockrovi. Náklad na stavbu kostela rozpočten na 190.000 zl., vnitřní zařízení a vyzdobení vyžadovati bude 

nákladu 60.000 zl. /…/ K farnímu obvodu olšanskému náležeti bude polovice města…; druhá polovice náležeti 
bude k nové faře žižkovské. /…/ Po řeči pana starosty provolána trojnásobná sláva panovníkovi. – Po té hudební 

kapela zahrála císařskou hymnu, načež kardinál arcibiskup hr. Schönborn vykonal obřad posvěcení základů nového 
chrámu. Základní kamen, pomocí kladky na lešení vyzvednutý, byl uvolněn, načež arcibiskup pomocí dláta učinil 
na něm po každé straně tři kříže. Základní kámen po té byl spuštěn do lůna země za příslušných církevních obřadů. 

/…/ …deputace a hodnostové odebrali se do zatímního chrámu ve Štítného ulici v Žižkově. Arcibiskup sloužil v 
kapli mši, proslovil řeč a po zapění chorálu sv. Václava byl pořad slavnosti ukončen.“ In: NárL 1898-10-31. 

 
„Stavba kostela. Tato záležitost – nejdůležitější to bez odporu a nejpotřebnější pro zdejší duchovní správu věc – 
dospěla r. 1898, již tak daleko, že mohlo býti použito příležitosti poskytnuté 50tiletým vladařským jubileem Jeho 

Veličenstva císaře a krále Františka Josefa, na týž rok připadajícího, a na oslavu tohoto jubilea byl položen základní 
kámen… /30. 10. 1898/. /…/ …chrám ten zbudován byl na místě usedlosti ́ Raismonky´…, kterouž obec městská 

koupila k témuž cíli. Na zbývajícím pozemku – v pozadí kostela – rozhodnuto /s. 50/ zbudovati novou reálnou 
školu… Posvěcení základův vykonal sám J. Eminence nejd. p. kardinál Schönborn za přítomnosti p. c. k. 
místodržitele hrab. Coudenhowena, zemského maršálka… /…/ Do základního kamena (pod polopilířem nárožním 

před hlav. oltářem po straně evangelijní) vložena zakládací listina (?) s denními novinami a mincemi. Ve stavbě se 
však pro pokročilou dobu roční a obavy před nepohodou nepokračovalo až z jara r 1899.“ /s. 51/ Průtahy však 

způsobovaly i protesty proti stavbě chrámu, prý bude na příliš malé prostoru náměstí stínit budoucí reálce a hlavně 
protesty proti finančnímu přispění, subvenci ze strany radnice ve výši 50 tisíc zlatých. „Bohu díky zdařilo se tyto 
nástrahy překonati.“ V té době však zemřel projektant, architekt Mocker a řízení stavby převzal jeho žák František 

Mikš. Stavbu prováděl inženýr Jindřich Motejl. Roku 1900 byly vystavěny zdi kostela a vztyčen krov, následujícího 
roku dobudována věž včetně zakrytí PamKn-Prokop-I, s. 49nn. 

 
Na 29. prosince 1898 bylo naplánováno zasedání městského zastupitelstva žižkovského. Bylo mj. konstatováno, že 
je čím dále naléhavější potřeba zřídit vlastní okresní zastupitelstvo žižkovské, a to zejména v době po roce 1889, 

kdy Žižkov získal právo okresního soudu. Jedním z hlavních argumentů byla velikost a lidnatost 2. největšího města 
v českém království. V roce 1898 působilo v Praze 135 stavitelů domů a v Žižkově 13. In: NárL 1898-12-29, 

1898-08-17. 
 
Agenda města Žižkova za rok 1898. Počet domů dosáhl na 949 a počet obyvatel na 66 tisíc. „Spisů podáno bylo u 

městského úřadu v podacím protokole správním 34.122 a školním 2386, úhrnem 36508. /…/ …k vyřizování těchto 
záležitostí ustanoveno jest 19 úřadníků, 3 písaři, k doručování pak 2 strážníci a 4 výpomocní sluhové.“ In: NárL 

1899-01-06. 
 
Po starostovi Bláhovi nastoupil v roce 1899 jeho dosavadní náměstek Eduard Žďárský (1855–1944). Za jeho 

starostenství byla postavena reálka, chrám sv. Prokopa, obecní dvůr, městské lázně. Na konci roku 1903 starosta 
Žďárský odstoupil. In: Praha 3 křížem krážem., s. 11. 

 
V roce 1899 měl Žižkov okresní nemocenskou pokladnu. In: NárL 1899-03-05. 
 

Roku 1899 byla uzavřena smlouva mezi Žižkovem, Královskými Vinohrady, Karlínem a Smíchovem ohledně 
dodávek pitné vody a vybudování vodovodní sítě z Káraného u Staré Boleslavi. Technický projekt z roku 1902 byl 

zrealizován roku 1913. In: Dějiny Prahy v datech 1988, s. 225. 
 
1899 počaly existovat: Zemský odborný spolek dělníků malířských, lakýrnických a příslušných odvětví pro 

království České – místní skupina v Žižkově, Národní sdružení českoslovanských dělníků obuvnických v království 
Českém – místní filiálka pro Žižkov a okolí, Výherní spolek Štěstěna na Žižkově, Zemská jednota zřízenců drah v 

království Českém – místní skupina v Žižkově, Spolek pro vydržování kuchyně pro českou mládež v Žižkově, 
Vzdělávací Beseda Klicpera v Žižkově, Žižkovský místní spolek družiny blahoslavené Anežky české v Praze, 
Učitelská jednota pro okres žižkovský, Českoslovanská obchodní beseda – místní odbor pro Žižkov, Národní 

jednota obecních zřízenců pro Žižkov a okolí, Národní jednota obecních zřízenců pro Žižkov a okolí, Národní 



sdružení odborné a podpůrné stavebních dělníků a jich pomocníků pro království České, Bratrstvo sv. Prokopa v 
Žižkově, První vzájemně se podporující spolek Samaritán pro Žižkov a okolí. In: Laštovka, Pražské spolky… 

 
V době svého vzniku roku 1899 byla dnešní Příběnická uice nazvána Chodská a to jmeno nesla až do roku 1947. Od 

té doby je Příběnická. In: Ulicemi města., s. 326. 
 
V letech 1898 až 1899 byla na dnešním Sladkovského náměstí vystavěna novorenesanční budova žižkovské c. k. 

vyšší reálky (dnes gymnázium). Podle návrhů vrchního městského inženýra Jindřicha Motejla realizovali stavbu 
Richard Praus a Antonín Lupíšek. In: Praha 3 křížem krážem…, s. 44. 

 
V roce 1899 existovala v Žižkově Vzdělávací beseda Klicpera. In: NárL 1899-06-18. 
 

„Spolek pro vydržování kuchyně pro českou školní mládež v Žižkově. Stanovy má schválené z 14 ledna 1899…“
 In: PamKn-Prokop-II, s. 17. 

 
Roku. „1899 (10 února) resignoval na předsednictví spolku kostelního p. František Bláha, starosta města, když před 
tím i starostenství města se byl vzdal. Za jeho nástupce, zvolen Eduard Žďárský, jenž byl i starostou města zvolen.“

 In: PamKn-Prokop-I, s. 54. 
 

Dne 11. února 1899 byly naplánovány Šibřinky Sokola žižkovského, a sice poprvé v novotou vonící vlastní 
tělocvičně v tehdejší Poděbradově ulici. „Vstupné stanoveno na 5 korun (pán s dámou), druhá dáma k lístku platí 
příplatek 1 koruny…“ In: NárL 1899-01-10. 

 
Žižkovské zastupitelstvo zasedlo za předsednictví starosty Žďárského 2.března 1899. Mj. bylo vzato na vědomí 

další zamítnutí zřízení vlakové zastávky na Hrabovce. Architektonické provedení stavby kostela sv. Prokopa bylo 
svěřeno „…p. Františku Mikšovi, staviteli a žáku zesnulého projektanta kostela tohoto p. J. Mockra. /…/ Schválen 
byl návrh na zřízení nemocenské pokladny pro služebné a čeleď. /…/ Žádost o 25proc. slevu elektrického proudu 

pro tělocvičnu Sokola žižkovského byla příznivě vyřízena.“ In: NárL 1899-03-11. 
 

Dne 2. dubna 1899 přinesly Národní listy shrnující zprávu týkající se žižkovského školství. V roce 1874 skončila 
trojtřídní škola v Olšanech. „Dnes, po čtvrt století jest umístěno žactvo ve 119 třídách /obecných i měšťanských/.“ 
Během 30 let věnovala žižkovská obec na školství 2,180,000 zl. Vzhledem k vysokému počtu žáků a tříd bylo třeba 

řešit zároveň jejich vedení. „Dle počtu tříd mělo by býti ve zdejší obci místo 2 škol – 6 škol měšťanských a místo 8 
škol – 20 škol obecných. /…/ Město čítající 60.000 obyvatelů ať rozdělí se s ohledem ke školám měšťanským ve 2 

obvody; v každém ať zřídí se škola měšťanská pro chlapce a škola pro dívky. Čítala by pak škola pro chlapce každá 
6 tříd a škola pro dívky každá 5 tříd. Pro každých 10.000 obyvatelů zřídí se škola obecná pro chlapce a škola pro 
dívky. /…/ K takovému upravení jest náklad se strany obce v poměru ku prospěchu školství zcela nepatrný, neboť 

učebny, jakož i síly vyučující tu jsou, i očekáváme, že jak ředitelé a správy škol, tak i místní školní rada a obecní 
zastupitelstvo se vším důrazem zakročí, aby měřeno bylo obci zdejší takovou měrou, jakou toho obyvatelstvo 

největšího města po Praze zasluhuje.“ In: NárL 1899-04-02. 
 
Dne 21. dubna 1899 se konala týdenní schůze Spolku architektů a inženýrů v královstvím Českém. Zaznívala i 

vyjádření týkající se i stavby nového žižkovského kostela sv. Prokopa. „Z činnosti spolku v poslední době dlužno 
uvésti, že k podání pana Boh. Říhy v zastoupení komitétu, jenž staví se proti zbudování kostela sv. Prokopa v 

Žižkově na náměstí Sladkovského, usneslo se představenstvo vyslati zvláštní komisi ku zjištění skutečného stavu 
věci. – Akce podniknutá proti zbudování kostela na tomto místě stává se ovšem již bezpředmětnou, poněvadž obec 
žižkovská již všechny přípravné práce ku stavbě podnikla a z velké části s kopáním pro základy počala. /…/ Přes to 

však považuje představenstvo na základě zprávy komise vysloviti následující názory: Náměstí Sladkovského při 
třídě Karlově, kudy jde trať dráhy elektrické, nehodí se ku stavbě duchovní centrály tak velkého města /…/, budova 

nepřijde tu nikdy k náležitému uplatnění, nebude svými obmezenými prostory dostatečnou a bude i na překážku již 
vystavěné budově reálky. Sladkovského náměstí jest velmi malé…“ Podle komise by se jistě našla lepší místa, např. 
náměstí tehdy Basilejské či ještě lépe Komenského. „Budova reálky svými mohutnými rozměry co do délky a 

výšky a svou vyvýšenou polohou bude tu dominovati a kostel vůči ní poměrně malý ztrácí na svcém vzhledu. /…/ Z 
těchto důvodů jest patrno, že representace města Žižkova nevolila šťastně…“ In: NárL 1899-04-30. 

 
Žižkovské zastupitelstvo se sešlo 21. června 1899 za předsednictví starosty Žďárského. „za příčinou stavby 
obecního domu na úpatí vrchu Žižkova zakázán přístup na vrch. /…/ Náklad na stavbu obecního domu vypočten na 

obnos 45.578 zl. 3 kr. Stavba zadána p. Fr. Kurcovi, mistru zednickému. /…/ Schválen byl návrh na zakoupení 



pozemku č. kat. 449–I v Olšanech pro nová obecní dvůr nákladem 7300 zl. /…/ V další řeči pan Kapr promlouval o 
způsobu psaní v místních listech Volné slovo a Hlasy z předměstí. Tvrdí, že oběma časopisy dobrá pověst města 

Žižkova velice utrpěla… /…/ Navrhuje proto, aby rada městská uvažovala o tom, zda by redaktor obou časopisů p. 
Václav Chvátal neměl býti z města Žižkova vyhostěn… /…/ Po delší rozpravě návrh p. Kapra jednohlasně byl 

přijat.“ In: NárL 1899-06-22. 
 
„Řemeslnicko živnostenská beseda v Žižkově zúčastní se v neděli dne 2. července /1899/ slavnosti 10letého trvání 

vzájemně se podporujícího spolku Slovan v Žižkově…“ In: NárL 1899-07-01. 
 

Matiční slavnosti Ústřední Matice školské se v neděli 2. července 1899 zúčastnilo více než 40 žižkovských spolků a 
jednot. Průvod vyšel z Baklovky a zahájili ho Sokolové se znakem města Žižkova. In: NárL 1899-07-03. 
 

V úterý 15. srpna 1899 zasedla generální porota Výstavy architektury a inženýrství… v Praze 1898, aby rozhodla o 
cenách pro vystavovatele. Ocenění převzali mj. Žižkované: Zlatou medaili Rudolf Stabenov – továrna na 

akumulátory Žižkov, stříbrnou medaili města Prahy Klimeš & Schustler Žižkov, stříbrnou výstavní medaili pak 
studnař Antonín Sádlo, truhlář Alois Bartoš, kamnář František Batovec, stavební truhlář Vilém Černý a další. In: 
NárL 1899-08-17. 

 
Dne 27. srpna 1899 došlo v Žižkově k násilnému střetu policie se národně sociálním dělnictvem. „Dopoledne na 

prostranné zahradě restaurace u Komenského pořádalo národně sociální dělnictvo tábor lidu, na němž protest proti § 
14 spojen byl s důrazným protestem proti centralismu a s voláním po revisi ústavy.“ Táboru se účastnilo několik 
tisíc lidí. Po úvodní schůzi vyšel průvod žižkovskými ulicemi směrem k /tehdy/ Basilejskému náměstí s 

transparenty „Pryč s centralistickou ústavou!“ apod „…na rohu náměstí Basilejského podnikl však najednou zástup 
pěší policie se správcem komisařstvím p. Vaňkem v pravém slova smyslu na průvod útok. /…/ V téže době došlo ku 

srážkám s policií ve všech okolních ulicích… /…/ Davy lidu setrvaly však v rozčilení dlouho ještě potom před 
policejním komisařstvím a v nejbližším okolí.“ In: NárL 1899-08-28. 
 

V září 1899 došlo v Žižkově ke změnám provozovatelů či majitelů hospod: „Pan Ant. Jeřábek převzal hostinec u 
Nedbalů v Bořivojově ulici, pan Fr. Mráček otevřel hostinec v Nerudově ulici, pan K. Linert převzal hostinec na 

Závisti v Palackého třídě, pan Jan Mysik převezme hostinec u Tábority, jejž znovuzřídí, v Palackého třídě.“ In: 
NárL 1899-09-19. 
 

Dne 7. září 1899 zemřela spisovatelka Karolína Světlá a její pohřeb na Olšanské hřbitovy se stal velkou národní 
demonstrací. Za Žižkov se osobně účastnil i starosta Žďárský. In: NárL 1899-09-10. 

 
V pamětní listině uložené do základního kamene budovy c. k. vyšší reálky se mj. praví: „Za panování J. V. císaře a 
krále… /…/, když byl… starostou města Žižkova pan Edvard Žďárský, byla dne 12. září 1899 stavba obecního 

domu města Žižkova na Sladkovského náměstí s čís. p. 900 dokončena. /…/ …počínajíc od roku 1892 a po 
mnohých prosbách povoleno bylo Nejvyšším rozhodnutím ze dne 24. října 1896 zřízení vyšší státní reálky s 

vyučovací řečí českou za tou podmínkou, když obec svým nákladem vystaví budovu… /…/ Velký náklad 260.000 
zl. se stavbou spojený, nesla obec žižkovská ráda… /…/ Návrh stavební vypracoval městský inženýr pan Jindřich 
Motejl… /…/ Se stavbou počato bylo dne 13. června 1898.“ Stavbu provedli stavitelé Richard Praus a Antonín 

Lipíšek. V neděli 17. září 1899 byla slavnostně vysvěcena budova státní reálky na Sladkovského náměstí. 
Ředitelem se stal František Bílý, do funkce ho uvedl starosta E. Žďárský. In: NárL 1899-09-16, NárL 1899-09-19. 

 
„Téhož roku před počátkem roku školního /17. 9. 1899/ posvěcena byla nová budova reálky vedle nového kostela. 
Svěcení vykonal praelát vys. dp. Dr. František Krásl… /s. 55/ R. 1900. zřízena z budovy bývalého c. k. okres. 

soudu, jenž se přestěhoval do své nové budovy, nová škola na tržišti (Prokopovo náměstí). Poněvač tj. pouze jen 
provisorium, nebyla budova ta vysvěcena.“ In: PamKn-Prokop-I, s. 54n. 

 
Dne 16. října 1899 proběhla v Bezovce bouřlivá schůze svolaná Občanským klubem žižkovským. „Náhončí 
sociálních demokratů již v neděli po městě agitovali, aby schůze co nejčetněji byla navštívena.“ Schůze skončila o 

půlnoci a následovaly pouliční nepokoje. pozor!!! Porovnat se zprávou ze dne 17. 10. 1899. 
 POROVNAT – NEROZUMÍM NárL 1899-10-17, 1899-10-21. 

 
Dne 21. října 1899 lehl popelem závod firmy Klimeš a Schustler sídlící v Poděbradově ulici č. 9. Vyráběl maziva a 
pivovarskou smolu. Závod shořel během tří hodin. Oheň vznikl patrně ve varně maziv snad neopatrností jednoho z 

dělníků. První plameny vyšlehly krátce po 12. hodině polední. „Pan Stome, soused továrny, automatem z Ohrady 



nejdříve oznámil vzniknutí požáru, o jehož rozsahu v prvém okamžiku neměl nikdo ani tušení. Proto také první 
oddělení žižkovských hasičů přijelo na místo pouze s ruční stříkačkou a teprve později přijelo oddělení druhé se 

stříkačkou parní.“ K úmrtí či zranění osob nedošlo. Vzhledem k rychlosti šíření plamenů přijely další hasičské sbory 
i z okolí, dokonce z Proseku. Vrchní velení sborům převzal velitel Gause. Hasičům se požár podařilo zlikvidovat až 

později odpoledne. Škoda byla odhadnuta na až 30 tisíc zlatých. Majitelé závodu byli pojištěni. Po požáru přišel 
situaci shlédnout rovněž starosta Žďárský s doprovodem. In: NárL 1899-10-22. 
 

Národní listy přinesly dne 22. října 1899 následující zprávu. Závod firmy Klimeš & Schustler, továrna na výrobu 
mazadel a smůly pivovarské na Žižkově, v Poděbradově třídě č. 9, včera po poledni lehl popelem. Podívaná byla 

skutečně krutě velkolepá a na sousedních návrších po několik hodin vydržely státi nepřehledné davy lidu. Bylo 
třeba provésti opatření, aby diváci nedostali se do bezprostřední blízkosti požářiště. Oddělení vojáků a policie 
utvořilo kordon za účelem udržení pořádku. A nebylo nezajímavo poslouchati vypravování diváků. Z pravidla 

vzbudí požár soustrast pro postiženého. V tomto případě sice také litováni byli majitelé závodu, ale nikoli objekt 
požárem zachvácený. Byl okolí trnem v oku. Už také konaly se přípravy a kroky za příčinou odstranění této 

továrny, jehož majitelé však vždy pečovali o to, aby výroba neobtěžovala obyvatelstvo. Dravý živel postaral se, aby 
nespokojencům bylo vyhověno. Závod byl ve třech hodinách obrácen v popel. Dle vypravování osob vyšetřováním 
požáru se zabývajících, vznikl oheň ve varně. Tam včera v poledních hodinách dělník Bažata vařil násadu na 

mazadlo v kotli, nalézajícím se v odděleném domku na nádvoří závodu na východní straně. Vyslovuje se 
domněnka, že Bažata od kotle se vzdálil a že v jeho nepřítomnosti mazadlo v kotli přeteklo a vzňalo se. Dvakráte již 

podobným způsobem požár v tomto závodě povstal, ale vždy byl uhašen a budova před pohromou zachráněna. 
Bažata naproti této domněnce prohlašuje, že u kotle neustále prodléval, ale že rozšíření plamenů nemohl nikterak 
zabrániti. Snad podrobnějším vyučováním se zjistí, co jest pravdy na ospravedlnění dělníka Bažaty. V době, kdy 

požár vypukl, nebyli v závodě žádní jiní dělníci, ani majitelé firmy. Pan Stome, soused továrny, automatem z 
Ohrady nejdříve oznámil vzniknutí požáru, o jehož rozsahu v prvém okamžiku neměl nikdo ani tušení. Proto také 

první oddělení žižkovských hasičů přijelo na místo pouze s ruční stříkačkou a teprve později přijelo odd ělení druhé 
se stříkačkou parní. Několik občanů s kancelistou p. Čermákem, ačkoliv veškeré budovy závodu byly dýmem 
naplněny, přece odvážilo se dovnitř a vynesli železnou pokladnu, ve které bylo asi 800 zl., dále obchodní knihy, 

účty a pod. Dále zachránili několik kusů nábytku domovníka Vimmra. V nádvoří závodu leželo 13 sudů různých 
druhů olejů, které byly vyvaleny na bezpečné místo u žižkovské nemocnice. Kromě těchto předmětů nic jiného z 

celého závodu nebylo zachráněno. Vše ostatní bylo požárem zničeno. (…) Škoda, již majitelé závodu utrpěli, páčí 
se na 25 až 30 tisíc zlatých. Závod pojištěn jest u pražské městské pojišťovny. V továrně nalezalo se asi za 15 000 
zl. zásob. Právě v minulém týdnu byly tam přivezeny tři vagony smůly, oleje, tuků a pod. Firma trpí značnou škodu 

tím, že požár stihl závod právě v nejčilejší kampani. Majitelé firmy sdělují, že postarají se, aby v nejbližší době na 
jiném místě závod svůj znovu zřídili a že zakázkám přesně vyhoví. Žár, z hořících budov vycházející, byl tak 

intensivní, že velmi záhy přepáleno bylo 14 drátů telefonického a telegrafického vedení a požárního automatu. 
Sloupy vedení tohoto jsou tak opálené, že bude nutno novými je nahraditi. Stalo se ovšem ještě odpoledne opatření, 
aby obě vedení byla znovuzřízena. Na místo požářiště dostavili se žižkovský starosta pan Žďárský, okresní hejtman 

pan Smutný, člen ochranného sboru pan Novotný, komisař pan Vaněk. K udržení pořádku dostavila se požární 
hotovost pluku zákopníků. In: NárL 22. 10. 1899. 

 
Dne 30. října 1899 zasedlo žižkovské zastupitelstvo, které zahájil starosta Žďárský. Řešena byla běžná agenda. 
Pouze došlo ke sporu mezi starostou Žďárským a bývalým starostou Bláhou, ohledně neuvedení Bláhova jména na 

pamětní tabuli určené pro reálku na Sladkovského náměstí. Proto žádal o umístění ještě jedné pamětní desky s 
textem: „…když byl Frant. Bláha starostou města Žižkova, byla tato budova reálky založena a stavěna.“ Městská 

rada však žádost s podrobným zdůvodněním zamítla. Spor mezi městskou radou a bývalým starostou Bláhou  o 
pamětní desku na žižkovské reálce nebral konce. In: NárL 1899-10-31. 
 

„Při přátelském večírku kroužku cyklistů ´Žižkov´ na Žižkově vybráno slč. Šilerovou a Obermanovou ve prospěch 
rodin zabitých a raněných ve Vsetíně 18. zl. In: NárL 1899-11-22. 

 
Na konci roku 1899 uváděl Žižkov počet obyvatel přes 70 tisíc: „Mezi nimi je i mnoho chudiny a značné procento 
sirotků a opuštěných. Loni sestoupil se spolek lidumilů, a založil kuchyni… /…/ Kuchyně poskytla loni od 2. 

prosince do posledního března na 28.000 obědů českým školním dětem. Letos otevřena dne 4. prosince a při 
vzrůstající populaci města Žižkova čeká ji úkol krásný, ale obtížný. /…/ Kuchyně je na Komenského náměstí ve 

školní budově č. p. 400. Kdo chce působení její seznat, je vítán… v pondělí, v úterý, ve čtvrtek a pátek, za 
příznivějších poměrů bude se vařiti denně.“ Na vánoce 1899 bylo žižkovskými dobročinnými spolky obdarováno 
celkem 545 dětí, některé dle potřeby šatstvem, obuví, ovocem či cukrovinkami. In: NárL 1899-12-08, 

1899-12-27. 



 
Počet obyvatelstva města Žižkova činil v roce 1899 cca 70 000 duší a celého správního okresu žižkovského pak 92 

500. Přirozený přírůstek obyvatelstva činil v celém okresu 1012 osob. Největší počet úmrtí zavinila tuberkulosa. In: 
NárL 1900-05-17. 

 
V roce 1899 bylo přepraveno na tramvajových tratích celkem: na trati Žižkov – Křížovnické náměstí 1 590 580 
osob a na vinohradské trati 2 140 286 pasažérů. In: NárL 1900-01-13. 

 
Dne 15. prosince 1899 se sešlo žižkovské zastupitelstvo za předsednictví starosty Žďárského. Mj. byl přijat návrh 

zvýšit pedagogům příspěvek na bydlení o 3 a 5 procent. Dále byl probírán rozpočet na rok 1900. In: NárL 
1899-12-16. 
 

zastupitelstvo dohledat s. 2 Národních listů, čís. 349 z 18. 12.1900 NárL 1900-12-18. 
 

Někdy těsně po roce 1900 zanikla viniční usedlost Bayrová. In: Laštovková, Pražské., s. 27n. 
 
V roce 1900 měl Žižkov 44 přízemních domů, 100 jednoposchoďových, 315 dvouposchoďových, 459 

tříposchoďových, 55 čtyřposchoďových a 1 dům o pěti poschodích. Celkem 974 domů. In: Holec–Mikota., s. 142. 
 

Kolem roku 1900 zanikla žižkovská usedlost Václavka na rohu dnešních ulic Vinohradské a Baranovy. Patrně 
předtím zde fungoval hostinec. In: Laštovková, Pražské., s. 311. 
 

Někdy kolem roku 1900 zanikla viniční usedlost zvaná Rožmitálka (též Kamenická, Kamenáčka). Stále nedaleko 
dnešní křižovatky na Ohradě. In: Laštovková, Pražské., s. 253. 

 
Někdy kolem roku 1900 zanikla žižkovská usedlost Smetanka. In: Laštovková, Pražské., s. 271. 
 

Ze Žižkova se rozšiřoval do světa také vynález světlotisku. Vymyslel ho malíř Jakub Husník roku 1868. Jeho firma 
se kolem roku 1900 nastěhovala do novostavby v Husinecké ulici. Tento druh tiskové techniky, stejně jako později 

vodotisk, přinesly Husníkovi slávu i peníze. Firma Husník a Häusler sloužila potřebám polygrafické výroby až do 
roku 1936. Dnes její areál využívá Pozemkový fond ČR – Husinecká 1024/11a.(?) (Zdroj: Klub přátel Žižkova a 
Josef H. Mysliveček, RN 4/2021, red. upraveno). 

 
Krátce před rokem 1900 zanikla usedlost zvaná Ševčíková nedaleko dnešního Tachovského náměstí. Majitelka 

Marie Stomeová již předtím začala s její parcelací. In: Laštovková, Pražské., s. 288. 
 
1900 se ustavily následující spolky: Dělnický dům v Žižkově, Unie stavebních dělníků a pomocníků v Čechách – 

místní skupina pro Žižkov a okolí, První vzájemně se podporující spolek Kanonýrů XXI. batterie pro Žižkov a okolí 
(v roce 1906 zmiňuje Adresář…, Kraus ještě: Vlastenecko-dobročinná společnost XXII. batterie mistrů kanonýrů v 

Žižkově). Dále vznikly Národní sdružení českých kovopracovníků v království Českém – místní odbor pro Žižkov a 
okolí, Spolek hostinských, výčepníků a schválených náměstků Fastr, Akademická beseda v Žižkově, První český 
spolek pro chov harckých kanárů v Čechách pro Žižkov a okolí. In: Laštovka, Pražské spolky… 

 
V roce 1900 vyšel Nový pražský adresář král. hlav. města Prahy. In: NárL 1900-12 zdroj. 

 

„V předvčerejší poradě starostů /23. ledna 1900/ u místodržitele tázal se místodržitel starosty města Žižkova p. 
Žďárského jeká je potřeba uhlí pro obecní podniky a školy. Starosta odvětil, že nejmenší potřeba pro elektrárnu a 

školy činí 3 vagony a pro maloobchodníky 4 vagony. Místodržitel přislíbil pro Žižkov denně 7 vagonů uhlí 
dodávati. /…/ Starosta p. Žďárský obeslal 15 maloobchodníků s uhlím na dnešní dopoledne na radnici, kde 

dostanou poukázku na uhlí, které nesmí prodávati dráže.“ V lednu 1900 se projevil i na Žižkově nedostatek uhlí. 
Proto bylo omezeno elektrické osvětlení ulic a též byly uzavřeny průmyslové školy pokračovací. „Došlé uhlí 
rozděleno mezi zdejší obchodníky s uhlím a bude se od těchto prodávati obecenstvu v malých částkách pro nutnou 

denní spotřebu prozatím za 2 koruny 1 metrický cent.“ /…/ V Žižkově, dne 25. ledna 1900. Starosta města Žižkova: 
Edvard Žďárský.“ In: NárL 1900-01-25, 1900-01-26. 

 
„Jakkoli pozvání ku přistoupení ke spolku /r. 1900/ pro zřizování a vydržování léčeben pro nemoci plicní, resp. 
žádosti o dar poslána byla všem obecním i okresním výborům českým…“ Za Žižkov přistoupily: okresní 

nemocenská pokladna žižkovská (200,- K) a město Žižkov (10,- K ročně). In: NárL 1900-02-09. 



 
Na počátku roku 1900 vyšla kniha Úplný schematismus města Žižkova. Vydal ji svým nákladem žižkovský 

nakladatel Josef Jirman. Knihu sestavil Karel Korbelář. Obsahuje mj. i úplný seznam ulic. In: NárL 
1900-02-27. 

 
„Místodržitel přijel včera /15. února 1900/ na Žižkov, aby se osobně přesvědčil o nedostatku uhlí a odevzdal 
starostovi p. Žďárskému obnos 500 zl. ku zakoupení uhlí pro chudinu. Pak odebral se do obecné školy na 

Komenského nám., kde nalézá se kuchyně pro chudé žactvo.“ Vinou stále trvající stávky horníků (hlavně na. 
 

Ostravsku, ale i v západních Čechách a poté i v Kladně) se sešlo žižkovské zastupitelstvo /16. února 1900/ na 
mimořádné schůzi, aby rozhodlo o racionálním rozdělení přídělů uhlí a rozdávání chudým poukázek na uhlí. Příděl 
na osobu činil 25 kg. In: NárL 1900-02-16, 1900-02-17. 

 
Dne 19. února 1900 se sešel Sbor obecních starších královského hlavního města Prahy, aby rozhodoval mj. i o 

„přeměně trati koňské dráhy Žižkov – Malá Strana v dráhu elektrickou“. To ostatně souviselo i s tramvajovou 
dopravou na Karlově mostě! Městská rada se hlasy 11:10 klonila k návrhu elektrifikace. „Přijat byl 37 hlasy 
dodatečný návrh pana Lady, by – jak prve jsme zmínili – upuštěno bylo od přeměny trati koňské přes Karlův most 

na Malou stranu a aby – dle návrhu městské rady – byla tato dráha přeměněna na trať elektrickou od Žižkova po 
Křižovnické náměstí.“ In: NárL 1900-02-20. 

 
Dne 25. února 1900 se sešla valná hromada. Spolek pro zbudování Žižkova pomníku v Žižkově pod vedením 
starosty spolku Františka Kotýnka disponoval na přelomu roku 1899 a 1900 sumou 53 611 korun 14 haléřů v 

hotovosti. Do spolkové správy byl nově zvolen za starostu František Týbl. Příští valná hromada se má uskutečnit v 
květnu roku 1901. In: NárL 1900-03-11. 

 
Od jara 1900 probíhala jednání o rozdělení vinohradského okresu. Podle vyjádření starosty Žďárského: 
„…rozdělením okresu Vinohrady více získají Vinohrady než Žižkov, ale zástupcové města Žižkova budou činiti jen 

malé odchylky od podaného návrhu, aby se rozdělení co nejdříve uskutečnilo ´a my sem nemusili více chodit.´“ 
Jednání však přes nesouhlas Žižkova byla odročena na květen. In: NárL 1900-04-27. 

 
Občanský klub v Žižkově svolal na 22. března 1900 do Bezovky veřejnou schůzi poplatníků žižkovských. Hlavním 
tématem před nadcházejícími volbami do městského zastupitelstva bylo prosadit volební právo pro všechny daňové 

poplatníky (bez ohledu na platby obecních přirážek). Aby ti volili kandidáty Občanského klubu. Zazněly však 
hlasy: „Vždyť není správné, ani logické, aby ten, kdož neplatí obecních přirážek a není účasten při přispívání 

poplatkem obci, měl stejné právo, jako ten, který platí ročně třeba 200 zl. obecních přirážek. Kdo obci nepřispívá, 
nemá právo v ní rozhodovati. /…/ V případě, kdyby se osobám, platícím jen osobní daň z příjmů, tudíž žádné 
přirážky, dopřálo volebního práva, odporovalo by to zákonu.“ Konečně byla všemi hlasy schválena rezoluce v 

původně zamýšleném duchu a schůzi zakončil předseda dr. Kotýnek: „…doslovem, ve kterém žádal přítomné, by 
přičinili se o zvolení kandidátů Občanského klubu.“ In: NárL 1900-03-23. 

 
Obec žižkovská protestovala na jaře roku 1900 proti zamýšlené výstavbě plynárny v oblasti Hrabovky, která by 
měla vyrábět plyn určený k osvětlování vlaků. Plyn by se měl vyrábět z olejového odpadu. Hrozilo by tudíž 

zhoršení okolního ovzduší a „zamoření“ i vítkovských sadů zplodinami z továrních komínů. In: NárL 
1900-05-10. 

 
„Roku 1900 (11 dubna) zemřel Olšanský p. farář František Kareš. Jeho nástupcem stal se duchovní správce c. k. 
všeobecné nemocnice v Praze Bernard Dolák, jenž však po čtyřech dnech svého působení na místo svoje resignoval 

a do nemocnice se vrátil. Farářem Olšanským r. 1901 stal se Václav Kocián, dosud duchovní správce na Karlově v 
Praze.“ In: PamKn-Prokop-I, s. 56. 

 
Za přítomnosti snad všech Pražanů byly dne 13. května 1900 převezeny tělesné ostatky Pavla Josefa Šafaříka z 
evangelického hřbitova v Karlíně na nový obecní Olšanský hřbitov. Exhumace byla nutná vzhledem k povodni, 

která zaplavila karlínské hroby, včetně Šafaříkova. V souvislosti s tím byl proveden i vědecký průzkum tělesných 
ostatků. Smuteční slavnosti se účastnili rovněž žižkovští sokolové a další spolky a jednoty ze Žižkova. Nechyběla 

ani politická delegace ze Žižkova. In: NárL 1900-05-14. 
 
Václav Beneš převzal od 14. května 1900 „…v novém obecním domě restauraci pod Vítkovem…“ Alois Škutchan 

převzal téhož dne hospodu na Sklénářce a Marie Dušková hospodu na Rajsmonce č. 841 v Palackého třídě v 



Žižkově. In: NárL 1900-05-10. 
 

Dne 29. května 1900 se v Bezovce sešla veřejná protestní schůze proti úředním jazykovým nařízením, které 
ohrožovaly užívání v úředním styku. In: NárL 1900-05-30. 

 
Dne 11. června 1900 byly přeneseny ostatky dr. Augustina Smetany z karlínského hřbitova na Olšany. In: NárL 
1900-05-26. 

 
Záležitosti ohledně uvažované výstavby železniční olejové plynárny na Hrabovce se dostaly i na program 

karlínského městského zastupitelstva dne 21. června 1900, v blízkosti jehož hranice Hrabovka leží. Bylo 
konstatováno, že: dne 17. května se vypravila deputace obcí Žižkov, Karlín a Vinohrady k železničnímu 
ministerstvu do Vídně. Za Žižkov se účastnil starosta Žďárský. „Hned na počátku měla deputace přesvědčení, že 

ministr je velmi nakloněn státní dráze. Ministr sdělil deputaci, že nejvyšší zdravotní rada vyslovila se, že plynárna v 
těchto místech při jistých opatřeních nebude mít žádné škodlivé následky pro okolí a že rak- uh. státní dráhy žádné 

vhodnější místo ku zřízení plynárny nenalezly než Hrabovku“ Dále deputace sdělila, že všechna tři města mají 
vlastní elektrárny a jsou schopny dodat energii pro osvícení železnice, aniž by bylo potřeba stavět plynovou 
elektrárnu. „… avšak již 23. května sdělilo místodržitelství, že dne 16. května (tedy dva dny před slyšením 

deputace) železniční ministerstvo dalo povolení ke stavbě olejny, a že námitky obcí jako neodůvodněné zamítlo. 
/…/ Obec žižkovská usnesla se podati stížnost ku správnímu soudu a svěřila její provedení p. dru. Heroldovi.“ In: 

NárL 1900-06-22. 
 
„Městské zastupitelstvo na Žižkově v jedné z minulých schůzí zdrcující kritiku proneslo o rozhodujících faktorech 

obou místních časopisů ´Volného slova´ a ´Žižkovských novin´. Všeobecně v dotyčné schůzi stýskáno na 
sesurovělý tón v obou časopisech, který otravuje a znemravňuje. Ukázka takového tonu byla včera /25. června 

1900/ předmětem trestního líčení u okresního soudu na Ovocném trhu.“ In: NárL 1900-06-26. 
 
„Svatoprokopská pouť na památném vrchu Žižkově koná se v neděli 1. července /1900/ ve prospěch chudých 

školních dítek žižkovských. /…/ Rozkošně upravené jeho sady, poskytují krásné procházky. Panorama na 
královskou Prahu z místa, kde státi bude pomník Jana Žižky…“ In: NárL 1900-06-26. 

 
Národní listy 3. července 1900: „´Zde se německy nemluví´. Jak povědomo, založila obec žižkovská vlastním 
nákladem, tedy z peněz svého poplatnictva, na památném vrchu Žižkově rozsáhlé sady… /…/ V poslední době 

pozorovalo občanstvo žižkovské, že do těchto sadů přicházejí lidé, kteří sice nejsou Němci, avšak ostentativně po 
německu hovoří, tak že cizinec, který nahodile do žižkovských sadů zavítá, domnívá se, že je Žižkov město 

národnostně smíšené. /…/ Aby zabráněno bylo úmyslnosti, kterou právem možno nazvati provokací, dal městský 
úřad žižkovský vyvěsiti v sadech na 40 místech červeno-bílé štítky s nápisem: ´Zde se německy nemluví.´“ Odezva 
z Vídně přišla rychle. Nařízeno bylo sice do 24 hodin tabulky odstranit, avšak starosta Žďárský se rozhodl podat 

odvolání k místodržiteli. V Žižkově ostatně žilo méně než 1 procento Němců. Ačkoli starosta města příkazu 
neuposlechl, tabulky přes noc zmizely: „Právě se dovídáme od trhovců na Žižkově náměstí, že před 4. hod. ranní ze 

Žižkova náměstí přešlo přes koleje české severní dráhy 8 strážníků s inspektorem a 2 tajní zřízenci a stoupali do 
sadů na vrchu Žižkově, aby tam provedli moci, co starosta města /Žďárský/ dobrovolně vykonati odepřel.“ In: 
NárL 1900-07-03, 1900-07-05. 

 
„Občanský klub v Žižkově oslaví dne 5. července /1900/ výroční památku mučednické smrti Mistra Jana Husa… 

/…/ Po slavnostní přednášce v Sokolně odberou se účastníci v průvodu s lampiony městem slavnostně osvětleným a 
prapory ozdobeným na památný vrch ´Vítkov´… /…/ …vypálen bude skvělý ohňostroj. /…/ Slavnost ukončena 
bude volnou zábavou při koncertu v restauraci pod Vítkovem.“ In: NárL 1900-07-01. 

 
„Chystaný vražedný útok na starostu města Žižkova a správce tamního obecního dvora. Na Žižkově byl 

předevčírem ˇ/14. srpna 1900/ v poledne odhalen zamýšlený útok, kterým měl býti zastřelením ze světa sprovozen 
starosta města Žižkova p. Edvard Žďárský a správce obecního dvora žižkovského pan Rudolf Hodan. Útok zamýšlel 
provésti 47letý obecní metař žižkovský Jan Fišer, bydlící tamtéž v čís. 303 a úmysl jeho zmařen prozrazením. /…/ 

Metař Jan Fišer, přidělený do žižkovského obecního dvora, byl v minulých dnech velmi rozzuřen a sice z té příčiny, 
že mu byl ustanoven nový dozorce, který byl pravou štikou v rybníce a lenivce pobádal k vydatnější práci. Fišerovi 

tato změna v úřadě nikterak nebyla po chuti a vícekráte se vyslovil, že se za to musí krutě pomstít. /…/ Že výhrůžku 
a úmysl svůj chtěl Fišer opravdu provésti, tomu nasvědčuje ta okolnost, že si koupil revolver.“ Po neúspěšném, 
zmateném čekání na oběti byl však zatčen. In: NárL 1900-08-16. 

 



Dne 28. září 1900 byla na Olšanech odhalena pamětní deska Václavu Pokovi Poděbradskému, českému spisovateli 
a prvnímu předsedovi Spolku magistrátních a pomocných úředníků král. hl. m. Prahy. In: NárL 1900-09-25. 

 
Dne 1. října 1900 proběhlo kontrolní žižkovské shromáždění neaktivního vojska zemské obrany (domobranců). In: 

NárL 1900-09-25. 
 
Dne 28. října 1900 byl na Olšanských hřbitovech odhalen monumentální pomník dr. Julia Grégra, zakladatele 

Národních listů. Jeho autorem je Bohuslav Schnirch. Slavnosti se osobně účastnil i žižkovský starosta Eduard 
Žďárský. In: NárL 1900-10-29. 

 
V separaci žižkovského okresního soudu spáchal sebevraždu oběšením mnoha násobný zločinec Václav Hammer. 
Byl zadržen po svém útěku z věznice v Mostě. In: NárL 1900-11-27. 

 
Dne 24. listopadu 1900 zasedlo k jednání vinohradské okresní zastupitelstvo za předsednictví okresního starosty dr. 

Josefa Herolda. Zástupce Žižkova přivedl starosta Žďárský a prohlásil: „Zástupcové obce žižkovské sice ohlásili 
minule, že se schůzí nezúčastní, ale dnes dostavili se přece, poněvadž na jednacím pořadu je rozdělení okresu 
vinohradského a žižkovského. Prohlašujeme však dále, že v případě nerozdělení okresu se dalších schůzí 

nezúčastníme.“ Jednání probíralo dále běžnou agendu a k závěru se vrátili k rozdělení okresů. „Dále byly požádány 
obce, aby se projevily, ku kterému okresu se chtějí připojiti. /…/ Společným majetkem obou okresů uznána okresní 

nemocnice /dnes FN Král. Vinohrady/ a vychovatelna. Oba ústavy měly by být spravovány zvláštním kuratoriem. 
Veřejné komunikace okresní přecházejí dnem rozdělení okresu ve správu toho kterého okresu. /…/ Dle osnovy 
zákona zemského v § 1. uvádí se, že z obvodu zastupitelského okresu na Královských Vinohradech vylučuje se 

soudní okres žižkovský, resp. k němu náležející obce: město Žižkov, Hrdlořezy, Malešice, Strašnice Staré i Nové a 
obec Štěrboholy. Zákon tento nabývá platnosti 45. dnem ode dne vyhlášení.“ (DOHLEDAT datum rozdělení)

 NárL 1900-11-24. 
 
„Výsledek voleb volitelů ve IV. kurii za město Žižkov jest následující: Odevzdáno bylo celkem 633 platných lístků 

a 5 prázdných. Zvoleni byli vesměs kandidáti národní strany svobodomyslné…“ In: NárL 1900-12-11. 
 

Koncem roku 1900 dosáhl počet žižkovského obyvatelstva 60 059 duší. Bytové poměry pražské k roku 1898. V 
Praze celkem příbytků (bytů) 48 424. Na Žižkově pak 4017 (bez kuchyně). Sklepních bytů bylo na Žižkově 620 .
 In: NárL 1901-02-01, 1901-03-08. 

 
Dopoledne 6. prosince 1900 se nad Prahou a okolím vichřice a kulminovala v poledne. Na Žižkově poškodila 

střecha a ploty. „Největší spoustu s nejvážnějšími následky způsobila vichřice v továrně na oleje firmy Šustler a 
Klimeš čís. 975 na Žižkově. Továrna této firmy nalézala se dříve naproti Ohradě na Žižkově, kde požárem byla 
zničena. Firma vystavěla pak nový závod dále od města, skoro u samých hranic vysočansko-žižkovských… Před 2. 

hod. odpol. v nádvoří této továrny dva dělníci a sice Karel Šrajer a Josef Kaplan nakládali malé bedničky pod kozlík 
nákladního vozu. Pojednou rozlehl se nádvořím praskot… Půl střechy, nalézající se ne skladišti pro oleje a kryté 

lepenkou, 20 metrů dlouhé a 7 metrů široké, bylo vichrem vyzdviženo… /…/ Kočí Jan Řejha, 39letý vdovec, do 
Čakova u Benešova příslušný, který se ubíral ke svému povozu, byl střechou zasažen, povalen a úplně přikryt. /…/ 
Na pokřik přichvátali četní dělníci, kteří Rejhu vynesli. Byl již mrtev.“ In: NárL 1900-12-07. 

 
Dne 27. prosince 1900 proběhla na Staroměstské radnici 1. schůze dozorčí rady vodárny král. hl. m. Prahy a obcí 

sousedních, včetně Žižkova. Ten zastupovali obecní politici Žďárský, Žák, Šmídl a Karel Gause. (DOHLEDAT, o 

jakou vodárnu jde) NárL 1900-12-28. 
 

Veřejná doprava v roce 1900: na okružní trati Praha – Král. Vinohrady – Žižkov bylo přepraveno celkem 2 486 323 
osob (r. 1899 pak 2 557 956). Na lince Křižovnické náměstí – Žižkov jelo 1 559 879 pasažérů (r. 1899 pak 1 590 

580). In: NárL 1901-01-10. 
 
V roce 1901 byla v Praze a v předměstích upravena nedělní pracovní doba v obchodech. „V obchodech (s výjimkou 

obchodů s potravinami) má se od 1. května do 30. září úplný klid zachovávati… /…/ V předměstích na Král. 
Vinohradech, na Žižkově a v Olšanech jest prodej květin, věnců, svíček a pod. předmětů k zdobení hrobů dovolen 

po celý rok…“ Členové obchodního grémia v Žižkově se postavili proti vyhlášce ohledně zavedení nedělního klidu 
v obchodech. In: NárL 1901-07-06, 1901-07-11. 
 

1901 se ustavily: Sportovní klub Union v Žižkově, Výherní spolek Mravenci v Žižkově, Družstvo pro zřízení a 



vydržování divadla ochotnické jednoty Pokrok v Žižkově, Národní jednota severočeská – místní odbor pro Žižkov a 
okolí a Katolická beseda pro Žižkov a okolí. In: Laštovka, Pražské spolky… 

 
Od roku 1901 byl Žižkov sídlem okresního zastupitelstva pro okres žižkovský. In: Ottův slovník naučný, díl 

XXVII, heslo Žižkov. 
 
Na počátku roku 1901 došlo ke sporu mezi žižkovskou obcí a pražskou záchrannou stanicí ohledně placeného 

odvozu žižkovských pacientů na záchrannou stanici Prahy. In: NárL 1901-01-13. 
 

Dne 28. ledna 1901 se sešla schůze nezaměstnaných dělníků v hostinci U Prokopa. Přítomno bylo na 300 dělníků. 
Tématem schůze bylo hodnocení situace kolem narůstající nezaměstnanosti. „Po schůzi odebralo se asi 100 dělníků 
před byt žižkovského starosty p. Ed. Žďárského, kde dali výraz své nespokojenosti. Stráž policejní zakročila a 

demonstranty rozehnala. Pro výtržnost byl zatčen 23letý Frant. Erben ze Žižkova č. 391.“ In: NárL 1901-01-29. 
 

Dne 16. března 1901 zakoupil pozemky v Poděbradově třídě dr. Hugo Koreff pro firmu Baiersdorf & Biacli(?) za 
12 100 K. In: NárL 1901-03-17. 
 

Dne 27. března 1901 se žižkovští zastupitelé sešli k jednání. Předsedal starosta Žďárský. „Na vědomí vzato, že 
osnova zákona zemského za zřízení okresního zastupitelstva v Žižkově sněmem byla schválena.“ Dále bylo 

rozhodnuto o zahájení stavby nového obecního dvora v Chelčického ulici. „Dále doporučoval p. Říha zřízení lázní a 
pravil: ´Město Žižkov, čítající 60.000 obyvatelů, nemá dosud žádných lázní, ani sprchových ani parních. Z příčin 
zdravotních a veřejných jest nutno k tomu přihlížeti, aby Žižkov i v tomto ohledu byl zdokonalován a pobyt ve 

městě usnadňován.“ Dále byl objednán sanitní vůz pro převoz nemocných, a to u Arnošta Drozda za 1750 korun. 
Dále byla probírána běžná agenda. In: NárL 1901-03-28. 

 
„Rozmanité příběhy a události. Na Kostnickém náměstí předvčírem /24. srpna 1901/ odpoledne na dlažbu ulehl 
57letý dělník Václav Rezek, který si toho dne pořídil důkladnou opičku. Dlouho na nepohodlném tom loži 

neodpočíval, neboť přišel policista… Ze spánku vyrušený rozlítil se zběsile a udeřil mocně strážce bezpečnosti pěstí 
do obličeje. /…/ …bylo zapotřebí povolati sesílenou hlídku, která výtržníka naložila do košatinky a dala odvésti do 

separace. Ani tam nenastal klid a proto nařízeno, aby Rezkovi dána byla svěrací kazajka. Při tom ještě jednou 
hněvem vybuchl, kousnuv policistu do palce levé ruky. Pak byl svázán a ponechán na pryčně, aby se z nebezpečné 
opičky vyspal.“ In: NárL 1901-08-26. 

 
V květnu 1901 zřídil Žižkov svůj vlastní záchranný (zdravotnický) sbor. Ředitelem sboru byl jmenován Boh. Říha, 

inspektorem MUDr. Kotýnek, správcem lékárník Schreiber. „K vykonávání služby záchranné jest ustanoveno 10 
členů hasičského sboru, jehož velitelem je p. Gause.“ In: NárL 1901-05-07. 
 

Dne 11. června 1900 zemřel olšanský farář František Kareš a nastoupil Bernard Dolák, jenž však již 9. ledna 1901 
rezignoval. Do funkce pak 15. května 1901 nastoupil Václav Kocián (instalován 30. června 1901). In: 

PamKn-sv-Rocha, s. 77. 
 
V souvislosti s návštěvou císaře roku 1901 „…vynikal nádherně ozářený vrch Žižkov, jehož světelné arrangement 

bylo nadmíru zdařilé, takže červený obraz tento, jaký uchystali jeho tvůrci, každého upoutal. Napřed byla tato 
kytice /…/ úplně bílá jako brilliant, potom červená, na konec pak po desáté hodině večerní, zbytek žižkovské tvrze 

obklopen byl kolkolem září pestrobarevných bengálských ohňů. Doufáme, že splní se, co se očekává a že při 
slavnosti sokolské na vrchu postavené soše Žižkově bude poskytnut neméně zářivý relief .“ In: NárL 
1901-06-18. 

 
K červnové /1901/ návštěvě císaře Žižkované plánovali: „V Karlově tř. před železničním viaduktem bude postavena 

skvostná slavobrána. Panovník pojede touto třídou k novostavbě kostela žižkovského a odtud k žižkovské 
radnici…“ „Po budově kostelní ovšem vynikajícím způsobem nádherně okrášlena bude městská radnice. Na 
zábradlí balkonu v I. patře ve věži zavěšeny budou tři sametové gobelíny s třásněmi a rovněž ostatní balkony budou 

zdobeny gobelíny a exotickými květinami, v nichž umístěno bude poprsí císaře. Na gobelínech budou nacházeti se 
uměle provedené znaky zemí koruny české, znaky říšské…“ Dne 14.(?) června 1901 byla v Praze přijata deputace 

města Žižkova: „Deputace odevzdala císaři pamětní spis ve skvostných deskách vázaný a obsahující žádosti: za 
další subvenci na stavbu kostela žižkovského, za zřízení českého gymnasia a státní průmyslové školy v Žižkově. 
/…/ K dotazu panovníka, mnoho-li je zapotřebí na dostavění kostela, odvětil starosta pan Žďárský, že dostačilo by 

okrouhle as 60–70.000 korun. V dalším průběhu slyšení panovník podivil se velikému vzrůstu města a slíbil, že 



přihlížeti bude k tomu, aby gymnasium v Žižkově stalo se skutkem.“ In: NárL 1901-05-21, 1901-06-12, 
1901-06-15. 

 
„R. 1901. Dostalo se městu zdejšímu veliké cti návštěvou nejjasnějšího panovníka (16. června), jenž přišel si 

prohlédnouti budovaný chrám zdejší…´Budete to míti krásný kostel´ pravil.“ In: PamKn-Prokop-I, s. 56. 
 
Dne 30. června 1901 vrcholily sokolské slavnosti v Praze – 4. sokolský slet. Za Župu středočeskou se účastnili i 

sokolové žižkovští. In: NárL 1901-07-01. 
 

Dne 5. července 1901 došlo ke nešťastnému zničení právě budované sochy Jana Žižky na Vítkově. Byla 24 metrů 
vysoká a 8 metrů široká. Základem byla dřevěná konstrukce a malbu na plátně provedl malíř Holzer. „…nastala 
prudká bouře. /…/ Zdálo se, jako by se mračna snížila tak, že se dotýkala přilby sochy Žižkovy. /…/ V tom však již 

intensivně se zablesklo, hrom zaburácel, smršť objala sochu Jana Žižky a už se celá dřevěná konstrukce, zhroucená, 
sřítila se závratné výše na zemi. Blesk způsobil mírné omráčení dělníků a když se vzpamatovali, spatřili trosky 

obrovské sochy.“ In: NárL 1901-07-06. 
 
Dne 12. července 1901 se opět jednalo o vzniku budoucí Velké Prahy. In: NárL 1901-07-13. 

 
Dne 13. července 1901 proběhlo vyhlášení vítězů 4. sokolského sletu. Mezi oceněnými byli v nejvyšší třídě např. 

František Erben ze Žižkova (49 bodů) a s ním i celé družstvo. Dále v disciplíně touš byl druhý Maxmilian Hynek 
(33,20). In: NárL 1901-07-14. 
 

Volby do nového okresního zastupitelstva žižkovského proběhly 23. července 1901. Předsedal starosta Eduard 
Žďárský a zastupitelem se stal mj. i budoucí žižkovský starosta Gustav Žák. In: NárL 1901-07-24. 

 
Dne 23. července 1901 byla zastupitelstvem definitivně schválena stavba nového obecního dvora v Chelčického 
ulici. Celkový rozpočet činil 207 601 korun a 6 haléřů. In: NárL 1901-07-24. 

 
Dne 26. července 1901 se konala ustavující valná hromada a vzniklo tak Družstvo pro zřízení a vydržování divadla 

ochotnické jednoty Pokrok v Žižkově. Schůzi zahájil MUDr. František Kotýnek, velký příznivec a následně zvolený 
předseda spolku. In: NárL 1901-07-28. 
 

„/1901/ Než bude dostavěna část koňské dráhy od Bulhara Husovou a Prokopovou třídou v Žižkově ke hřbitovům, 
budou prozatímně jezditi vozy elektrické dráhy od Bulhara přes Král. Vinohrady do Vršovic. /…/“ NárL 

1901-08-24. 
 
Pohřbu profesora a ekonoma Josefa Kaizla z karlínského chrámu na Vyšehrad se 21. srpna 1901 zúčastnila rovněž 

delegace ze Žižkova včele se starostou Žďárským. In: NárL 1901-08-22. 
 

Na podzim 1901 přesídlil První klub českých citeristů v Žižkově do restaurace U zeleného myslivce v Palackého 
třídě. Za vedení sbormistra Balbansna zahájil novou sezonu. In: NárL 1901-10-31. 
 

Podle sdělení Národních listů ze dne 11. října 1901: „V záležitosti připojení předměstí ku Praze. Otázka připojení 
stává se akutní a na příslušných místech tvrdí se, že do roka budou čtyři předměstí ku Praze připojena. Nejdříve asi 

vyřízeno bude vyjednávání mezi zástupci Smíchova a Žižkova.“ In: NárL 1901-10-11. 
 
21. listopadu 1901 zvolila valná hromada Obchodního grémia v Žižkově svého starostu. „Od 40 přítomných členů 

bylo odevzdáno 39 hlasů pro obchodníka se zbožím materiálním p. V. Tožičku…“ In: NárL 1901-11-27. 
 

„Jednota učitelská pro okres žižkovský má v sobotu 30. listopadu /1901/ o 2. hod. odp. ve školní budově III. obvodu 
(býv. c. k. soud) řádnou valnou hromadu s pořadem: /…/ Vyučování počtům na novém počítadle Cimlerově. 
(Znázorní vynálezce říd. učitel p. Josef Cimler.)“ NárL 1901-11-27. 

 
„Po mnohých poradách s několika zdejšími katolíky založil dp. K. Janda, kaplan u sv. Prokopa, (2. prosince 1901 

při ustavující hromadě v hotelu ´Suchý´ ´Katolickou besedu pro Žižkov a okolí. Prvním předsedou zvolen p. 
Zuzánek, duchovním rádcem dp. K. Janda…“ In: PamKn-Prokop-II, s. 21. 
 

Zasedání městského zastupitelstva proběhlo 9. prosince 1901 a předsedal starosta Žďárský. Náměstek Žák podal 



zprávu o záležitosti zřízení státního gymnázia v Žižkově. Město se však musí vyjádřit, kolik a co je ochotna do 
projektu investovat. Zatím je jasné, že věnuje stavební pozemek. Předpokládané otevření školy by mělo nastat 

nejdéle ve školním roce 1903/1904. Téhož dne zasedalo i žižkovské okresní zastupitelstvo. In: NárL 
1901-12-10. 

 
Herec a žižkovský rodák Jaroslav Marvan se narodil 11. prosince 1901 v Milíčově ulici č. 4 a zemřel 21. května 
1974 v Praze. Svoji hereckou kariéru započal původně na Ukrajině a po návratu pokračoval mj. v žižkovském 

divadle Deklarace. 
 

Na štědrý den roku 1901 došlo v Husově ulici, ve 3. patře domu č. 192 „U Jeronýma Pražského“ k loupežné vraždě. 
Přesněji řečeno v bytě Josefa Váni. „Paní Váňová /Karolína/ o štědrý den asi o ½ 4. hod. odešla z bytu obstarati 
některých předmětů na svátky. Opustila svoji matku, v jejíž péči se nalézalo dítko a když se vrátila, byla stařičká 

matka již mrtva. Nezemřela však smrtí přirozenou, byla uškrcena. Jejím vrahem je Václav Váňa, švakr pí. Váňové. 
/…/ …nyní uvržen do kobky žalářní. Následuje popis jeho dosud bezúhonného života. Proč se činu dopustil, 

nedokázal zodpovědět. Nicméně po vraždě neváhal otevřít almaru a ukrást krabičku s hotovostí 35 zlatých. V tom 
ovšem se vrátila paní Váňová: „První pohled padl na mrtvolu matky. Zděšeně vykřikla: ´Co jsi s ní udělal? Ty jsi 
zabil matku!´ a lomila rukama. Vrah byl neskonale sklíčen. Padl na kolena, sepjal ruce a prosil: ´Karolin, prosím 

vás, odpusťte mně to!´ Ale za okamžik povstal z podlahy a hnal se na chodbu.“ Zakrátko byl však dopaden 
policistou, který slyšel volání „Chyťte vraha!“ a kolemjdoucími lidmi. In: NárL 1901-12-27. 

 
1902 vznikly: Unie stavebních dělníků a pomocníků v Čechách – místní skupina pro Žižkov a okolí, Vzdělávací a 
zábavní spolek Mladý svět v Žižkově, Družstvo pro vystavění lidového domu na Žižkově, Národní sdružení 

českoslovanských dělníků a dělnic krejčovských a příbuzných odvětví v království Českém pro Žižkov, První 
rybářský a podpůrný klub pro Žižkov a okolí, Beseda mistrů truhlářských v Praze a okolí – místní skupina v 

Žižkově a Dělnická vzdělávací beseda Karel Marx. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 
„… roku /1902/ koupila obec městská dům čp. 520, v němž se provisorium kostelní /s. 60/ dosud nalézá.“ OVĚŘIT 

zakoupení domu bylo možná dříve!!! PamKn-Prokop-I, s. 59n. 
 

Dne 8. února 1902 oddal duchovní správce u sv. Prokopa, P. Eduard Šittler, ženicha, svého synovce, Dr. Emila 
Háchu a nevěstu Marii Klausovou. (Kostel ještě nestál!?) Archiv hl. m. Prahy, Matrika oddaných – Žižkov u sv. 
Prokopa. 

 
Dne 18. února 1902 vypsala a zveřejnila městská rada v Žižkově konkurs na provedení stavebních prací projektu 

městských lázní. In: NárL 1902-02-19. 
 
V březnu 1902 proběhly volby do žižkovského městského zastupitelstva. Ačkoli byl podán protest, byl zamítnut. 

„Následkem těchto rozhodnutí starosta p. Ed. Žďárský svolal schůzi členů nového zastupitelstva obecního na středu 
16. dubna o 3. hod. odpol. do zasedací síně městské radnice. V této schůzi bude vykonána volba obecního 

představenstva města Žižkova.“ In: NárL 1902-04-12. 
 
„Rodinu pana učitele Řepy v Žižkově stihla bolestná ztráta. Zemřelať mu v útlém věku 12 roků dceruška Mařenka 

po dlouhém utrpení a pohřbena bude ve čtvrtek dne 11. t. m. /11. 4. 1902/ za velkého účastenství a průvodu 
spolužákyň V. třídy, jež položily na rakev věnec a kytici.“ In: NárL 1902-04-12. 

 
Dne 12. května 1902 došlo k dopravní nehodě v Husově ulici. Srazila se tramvaj č. 80 s povozem a vznikla škoda.
 In: NárL 1902-05-13. 

 
Večer 23. září 1902 došlo ke kalamitě v Cimburkově ulici. Z povozu spadly tři sudy petroleje, jeden se rozbil a 

obsah tekl po ulici. „Sběhlo se množství zvědavců, z nichž někteří chtěli rozlitý petrolej zapáliti, čemuž stráž 
policejní jen s námahou zabránila. Obecní zřízenci pak petrolejovou zátopu zasypali pískem.“ In: NárL 
1902-09-24. 

 
Dne 29. září 1902 rezignoval na své místo olšanský regenschori Jaroslav Petera, též řídící učitel II. obecní dívčí 

školy v Žižkově. Na jeho místo byl dosazen Václav Votava. In: PamKn-sv-Rocha, s. 78. 
 
Okresní žižkovské zastupitelstvo se sešlo 29. prosince 1902 za předsednictví Eduarda Žďárského. Především byl 

schválen rozpočet. Dále bylo schváleno rozdělení aktiv a pasiv bývalého vinohradského okresu mezi nově vzniklé 



žižkovský a vinohradský. Mj. se oba okresy měly podílet na financování dostavby vinohradské nemocnice. Návrh 
byl schválen. In: NárL 1902-12-30. 

 
Dne 31. května 1902 došlo na Žižkově k požáru továrny na hračky firmy Stein a Freund v Cimburkově ulici č. 859. 

Zasahovali žižkovští hasiči pod velením Karla Gauseho a na pomoc přijeli též hasiči z Karlína. Příčinou ohně mohla 
být prasklá petrolejová svítilna a z ní unikající petrolej. In: NárL 1902-06-01. 
 

V roce 1903 odstoupil ze své funkce starosta Eduard Žďárský. V dalších letech přes celé období 1. světové války, 
až do roku 1919 byl žižkovským starostou Gustav Žák. In: Praha 3 křížem krážem., s. 11. 

 
Od roku 1903 bylo na Žižkově c. k. gymnasium. Mimo to zde v té době fungovalo 6 měšťanských škol, 12 
obecných český a jedna německá, dále jedna pokračovací škola kupecká a průmyslová. Nechyběla ani soukromá 

škola hudební. In: Ottův slovník naučný, díl XXVII, heslo Žižkov. 
 

V roce 1903 provozoval loutkové divadlo na Žižkově František Petržilka. In: NárL 1903-02-08. 
 
1903 se ustavily: Dobročinný a vzdělávací spolek Lišáků V Žižkově, Dobročinný spolek Dales v Žižkově, Verband 

der Bauarbeiter Österreichs – Ortsgruppe Žižkov, Zemský odborný spolek dělníků malířských, lakýrnických a 
příbuzných odvětví v království Českém – místní skupina v Žižkově, První sbor mandolinistů a kytaristů Žižkov v 

Žižkově, Klub neodvislých občanů v Žižkově, Vzdělávací a zábavní jednota Mládí, Spolek pro vystavění Husova 
domu v Praze – odbor pro Žižkov a okolí, Svaz dělnictva řeznického a uzenářského v Rakousku – místní skupina 
Žižkov, Čtenářsko-ochotnická beseda Sladkovský v Žižkově, První vzájemně se podporující spolek domovníků v 

Žižkově, Dobročinný a vzdělávací spolek Lišáků v Žižkově, Spolek ku podporování studujících středních škol v 
Žižkově a Spolek Typografia – filiálka na Žižkově a Sportovní klub Viktoria Žižkov. In: Laštovka, Pražské 

spolky… 
 
Roku 1903 nechalo město Žižkov vystavět na dnešní Husitské ulici čp. 1050 největší a nejmodernější lázně v Praze 

a okolí. V přízemí byl bazén pro 60 osob, parní lázeň a masážní místnosti. V prvním patře pak pro vyšší 
společenskou třídu vybudovány 2 menší bazény, salonek, parní lázeň a inhalační místnost. Druhé patro pak zaplnili 

17 van. Vše bylo osvětleno elektricky, běžela ventilace a voda procházela filtrací. Například v roce 1909 navštívilo 
lázně na 120 000 lidí. In: Praha 3 křížem krážem., s. 12. 
 

Český sportovní klub Karlín 1885 naplánoval pro rok 1903 opět mistrovství Čech v běhu na 10 kilometrů na trati 
Běchovice – Ohrada (Žižkov). In: NárL 1903-02-21. 

 
Viktoria Žižkov patří mezi nejstarší a úspěšné fotbalové kluby v České republice. Založili ho studenti Reálného 
gymnasia na Žižkově roku 1903. Při volbě barvy dresů se staly základem národní červená a bílá. Je mj. druhým 

nejstarším podnes užívaným sportovním dresem. Brzy po založení patřil klub mezi nejsilnější v Praze a do čela se 
dostal roku 1913, kdy zvítězil nad SK Slávií Praha 2:0. Další primát patřil Viktorii i roku 1914 (f inále se Slavií 1:0) 

a 1916 (finále se Spartou 3:0). Po roce 1918 se klub pevně usadil v elitním trojlístku se Spartou a Slavií a vydržel 
tak až do roku 1948. Kromě pohárových vítězství (1921, 1929, 1933 a 1940) přišel největší úspěch v roce 1928, kdy 
Viktoria získala svůj první, do dnešní doby ale jediný ligový mistrovský titul. Toto období přinášelo úspěchy a za 

klub hrála řada reprezentantů ČSR. Legendární postavy (Ženíšek, Klapka, kapitán Steiner, Hojer, Puč, Bradáčové a 
další) šířili slávu žižkovského fotbalu a podíleli se na zisku stříbrné medaile na MS 1934 v Římě. V. Burian 

nejraději chytal a fotbalovému kouzlu zůstal věrný po celý život. Hrál za Slavoj a Union Žižkov a později za 
Viktorku i Spartu. Změna poměrů po r. 1948 přinesla však hlubokou stagnaci, která znamenala pokles do nižší 
soutěže a 1952 dokonce zánik klubu (měla se sloučit s Avií Čakovice). Zánik „buržoazních“ klubů umožnil vznik 

„nových sportovních uskupení.“ 1952 vznikl žižkovský Slavoj Údržba a hrál nejnižší soutěže. Až r. 1960 postoupil 
konečně do II. ligy již se jménem Slavoj Žižkov. Škvárové hřiště v místech dnešního stadionu hostilo v řadách 

klubu řadu bývalých reprezentantů zakončujících zde své kariéry, a učinilo tak žižkovský fotbal svým způsobem 
výjimečný. Vyprodat 5000 vstupenek nebýval problém. V roce 1965, kdy již vládlo značné politické uvolnění, bylo 
umožněno vrátit se k původnímu názvu Viktoria Žižkov, zatravnit plochu, postavit tribunu (1968) a zprovoznit 

umělé osvětlení (1973). 
 

V roce 1903 byl kardinálem Lvem Skrbenským slavnostně vysvěcen kostel sv. Prokopa na Sladkovského náměstí. 
Se stavbou započal Josef Mocker a po jeho smrti stavbu dokončoval František Mikš. Hlavní loď je 16 metrů vysoká 
a věž dosahuje výšky 73 metrů. Portál vytvořil sochař Josef Pekárek a další sochařskou výzdobu Štěpán Zálešák 

(oltář). Z malířů se představili Cyril Bouda a Karel Klusáček. Na boční straně presbytáře je umístěn obraz sv. 



Václava jako ochránce Prahy před nekatolíky od Karla Škréty, přenesený z kláštera Na Slovanech (Emauzy). Na 
vitrážích pracoval na základě kartonů výtvarných umělců sklářský závod Jakuba Pazdery v Ostrovní ulici. In: 

Cudlín-Lukeš, Praha 3…, dále Praha nár. 13. srpna 2021. 
 

Kostel sv. Prokopa. Oltář Božského Srdce Páně vyřezal dle Kastnerova návrhu V. Mráz, socha je dílem 
Zálešákovým, obrazy sv. Augustina a sv. Aloise maloval Sigmund Rudl. Oltářní obrazy na dřevě jsou dílem malíře 
Antonína Krisana. Sochu sv. Terezičky vyřezal prof. Damian Pešen, socha P. Marie je ze 16. století. Oltář sv. 

Antonína je zhotoven podle Kastnerova modelu. Terakotové sošky zhotovil Josef Klíma. Do sakristie uchován 
obraz sv. Josefa a na kůr zavěšeny obrazy sv. Jana Nepomuckého a sv. Prokopa z r. 1704. Boží hrob je zpracován 

podle Kastnerova návrhu a provedla ho Křesťanská akademie. Pasířské práce vykonal Tengler a malířské práce 
Čeněk Kvíčala. Jesličky vyřezal sochař Charvát z Kutné Hory. Kazatelnu zkomponoval Mikš a reliéfy Kastnerovi 
žáci Klíma a Korec, sochařské práce odvedl František Hnátek. Dvě menší zpovědnice udělal podle Kastnerových 

návrhů Mráz a větší kreslil arch. Mikš. Mírové okno, stejně jako i další okna jsou návrhovým dílem vesměs 
Klusáčkovým. Jedno okno vytvořil návrh Cyril Bouda. Okna provedly sklářské firmy Kryšpínova, Veselého, 

Staňkova a Šebkova. In: PamKn-Prokop-II, s. 251. 
 
V roce 1903 vyšla Statistická knížka královského města Prahy za rok 1900. (Aut.: Josef Erben – Josef Husák). 

Obsahuje rovněž údaje o Žižkovu. In: NárL 1903-07-18. 
 

Městské zastupitelstvo v Žižkově vykonalo svou schůzi 21. ledna 1902 za předsednictví starosty Žďárského. 
„Usneseno zřídit novou studnu v obecní budově čp. 900. /…/ Náměstek p. Žák podal zprávu o úpravě obecního 
domu čp. 520 na umístění c. k. státního gymnasia. Dle dosavadních předběžných vyřízení má býti první třída po 

případě i pobočka státního gymnasia na počátku školního roku 1903–4 otevřena. Obec se zavázala, že svým 
nákladem postará se o umístění čtyř tříd s potřebnými pobočkami a přísl. a mimo to odevzdá státu pozemek, na 

němž stát postaví budovu pro státní vyšší gymnasium s vyučovací řečí českou. Obec jest majitelkou domu čp. 520 
ve Štítného ulici, v němž by se daly umístit zatímní třídy gymnasijní, byty ředitele a školníka. /…/ Následoval návrh 
na zřízení nové verandy v hostinské zahradě pod Vítkovem. Aby obecenstvo v zahradě hostince pod Vítkovem před 

deštěm se mohlo ukrýt, nedostačují dosavadní verandy. Mimo to bylo uznáno za výhodné, aby pro lázně byla 
zřízena místnost hostinská, přístupna přímo z lázní. /…/ Poněvadž není vyloučeno, že Žižkov bude záhy připojen ku 

Praze, nastává povinnost, aby si obec opatřila některé důležitější objekty… /…/ …rozšířit elektrárnu nákladem 
200.000 K, na vodovod 66.000 K, na dlažby 216.000 K, na stoky 74.000 K, na doplatky kupních cen za pozemky, 
adaptace apod. přes 200.000 K atd… /…/ Nastane dále nutnost zřízení tržnice, divadla a chudobince. /…/ ´Co si 

nezařídíme sami, to mít nebudem,´ pravil starosta.“ In: NárL 1903-01-22. 
 

Prohlášení, jež podaly obce Karlín, Smíchov, Kr. Vinohrady a Žižkov při anketě dne 21. února 1903 svolané 
zemským výborem království českého v záležitosti připojení obcí těchto ke král. hlav. městu Praze. K výnosu 
zemského výboru z 31. července 1901 podaly zmíněné obce své „…vyjádření v záležitosti spojení s král. hlav. 

městem Prahou v jedinou obec a doporučovaly, aby obce předměstské podržely sice svou samostatnost místních 
obcí, avšak aby pro opatřování společných záležitostí spojily se s král. hlavním městem Prahou v jednu obec 

správní.“ V roce 1902 však obce obdržely zamítavou odpověď. „Jest zcela přirozeno, že obce předměstské musí se 
především zabývati s odpovědí rady král. hlav. města Prahy, která trvá při svém návrhu, aby provedeno bylo úplné 
sloučení obcí příměstských tak, že by obce tyto jako individuality právní zcela zanikly.“ Samozřejmě se jednalo 

především o příjmy za daní a poplatků. Dále o zvýšení správních či školních a zdravotnických poplatků. Nejinak by 
tomu bylo třeba v případě vodného a stočného atp. „Tento centralismus jest v odporu s politickými a národními 

principy českého lidu, který drží se věrně svých autonomních a federativních tradic. Návrh na utvoření správní obce 
a zachování samostatnosti obcím jednotlivým podán jest v duchu cítění veškerého obyvatelstva, kdežto veliký 
apparát ústřední správy obecní setká se u něho s odůvodněnou nedůvěrou.“ /…/ Obce předměstské připojení ku 

královskému hlavnímu městu Praze zásadně neodmítají, žádajíce pouze, aby byly připojeny v celé své mohutnosti a 
síle a nikoliv ochuzeny pokladnou státní, čímž by se staly městu Praze jen novým břemenem…“ In: NárL 

1903-03-24. 
 
Správa katolických hřbitovů pražských v Olšanech oslavila 15. dubna 1903 své 25. jubileum. Byla založena 15. 

dubna 1878 jako nový úřad, do té doby spravovali hřbitov pouze hrobníci. Správcem je od počátku Antonín Peřina a 
zahradníkem byl po celou dobu Ludvík Vandas. Roku 1680 dala staroměstská obec zřídit zde I. hřbitov, a ten byl 

pouze morový. Pravidelným pohřebištěm pro Staré a Nové město pražské se Olšany staly až roku 1787, kdy vyšel 
zákaz pohřbívání uvnitř Prahy. Tehdy byl založen i II. hřbitov. Roku 1862 byl založen již V. hřbitov, 1886 hřbitov 
VI. a VII. a roku 1889 VIII. a IX. Roku 1904 bude na hřbitovy přiveden vodovod . In: NárL 1903-04-12. 

 



V květnu 1903 byl založen Podpůrný spolek nemajetných studujících – pro Žižkov. In: NárL 1903-05-16. 
 

Dne 5. května 1903 zavzpomínaly Národní listy na Karla Hartiga, ten založil: „Občanskou a čtenářkou besedu, 
záložnu a spolek pro vystavění Žižkova pomníku na vrchu Vítkově, jichž všech byl prvním předsedou. Stavěl první 

školu a záloženskou budovu pro obecní úřad a besední místnosti. Na paměť historických událostí dával vztyčovati 
žerdě a prapory na vrchu Žižkově. Hlavní zřetel měl Hartig k uvědomění a národnímu probuzení českého lidu… 
/…/ Také mimo Žižkov zejména v Praze byl Hartig činným. Po dlouhá léta byl členem družstva divadelního ve 

trudných jeho počátcích, pořadatelem obou poutí do Kostnice v letech 1868 a 1873, pak do Husince… Byl členem 
výboru Sokola pražského, výboru pro zřízení Žižkova pomníku u Přibyslavi a je dosud horlivým členem pro 

zbudování pomníku Husova v Praze. Po krachu národohospodářském v roce 1873, když upadaly finanční ústavy…, 
štváno štváno proti místní záložně, jíž v čele stál Hartig, aby pádem jejím byla vytlačena strana jeho z obecní 
správy. Úsilí toto za pomoci vládních orgánů se zdařilo. Hartig byl… před porotu pohnán, ale za nevinna prohlášen. 

V době vyšetřování bylo obecní zastupitelstvo rozpuštěno a vládní komisař v osobě kdys propuštěného obecního 
úřadníka, nepřítele Hartigova, dosazen a nové obecní volby za neslýchaného nátlaku vlády provedeny, kterými 

vnucena ryze českému Žižkovu správa němčourská. Pádem záložny pozbyl Hartig téměř úplně svého jmění a uchýli 
se do zátiší na Král. Vinohrady – kdež jej stihlo jiné neštěstí – zemřelať mu dcera a po dvouleté trapné nemoci i 
věrná choť jeho. Nyní působí horlivě ve Spolku českých majitelů na Král. Vinohradech.“ In: NárL 1903-05-05. 

 
/11. května 1903/ „O mistrovství II. třídy Č. S. F. hráli Slavia juniors proti S. K. Viktoria (Žižkov). Slavia vítězila 

lehce v poměru 13:0, neb Viktorie hrála pouze s 8 muži. Nepěkně působilo u Viktorie, že brankář nebyl ani patřičně 
oblečen.“ In: NárL 1903-05-11. 
 

Komité pro zřízení dobrovolného ochranného výboru pro Žižkov a okolí pořádalo 31. května 1903 v hostinci U 
hradu Rábí poradní schůzi. In: NárL 1903-05-29. 

 
Město Žižkov podalo na jaře 1903 protest proti jmenování německého c. k. okresního soudce. „…žádáme c. k. 
ministerstvo spravedlnosti račiž přednostou c. k. okresního soudu v Žižkově jmenovati úřadníka české národnosti a 

česky znalého, jak k tomu město Žižkov jako město ryze české má právo…“ Podepsán starosta Žďárský dne 20. 
června 1903. In: NárL 1903-03-26. 

 
Národní dělnická vzdělávací beseda Probuzení v Žižkově uspořádala 29. června 1903 slavnostní vztyčení spolkové 
žerdi se znakem českého království, a to v tělocvičně žižkovského sokola. In: NárL 1903-06-26. 

 
V rámci Husových velkolepých slavností ve dnech 5. a 6. července 1903 byl rovněž položen základní kámen k 

Husovu pomníku na Staroměstském náměstí. „Město Žižkov za příčinou slavností Husových přijalo na sebe 
slavnostní ráz… Z četných domů žižkovských vlají prapory v barvách národních a některé domy jsou poprsími 
Mistra Jana Husi, Jana Žižky… Obec žižkovská jako vždy stojí v čele slavnostního ruchu; na temeni vrchu Žižkova 

vlají již mohutné prapory v barvách národních, transparentní socha Jana Žižky z Trocnova jest již dohotovena a 
mohutné kontury její v sobotu dne 4. července a dny následující osvětleny jsouce zářícím světlem z reflektorů 

budou patrny nad celým Žižkovem i nad Prahou… Rovněž nádherně bude vyzdobena městská radnice… Celá 
radnice pak jest poseta sty žárovek…“ A nejinak tomu bylo po celém Žižkově. V rámci Husových slavností na 
Žižkově roku 1903: „Sluší zaznamenati zajímavé faktum, že Žižkov byl také jedinou obcí, s jejíž farní budovy vlál 

národní prapor. Na vysvětlení okolnosti té, aby se předešlo možným omylům, budiž konstatováno, že prapor ten 
vyvěsil neohrožený majitel v Sudoměřické ulici, kde se farní úřad olšanský nalézá, o své vůli a přes protest f arářův, 

jenž se jinak příkladně – ač ovšem marně – snažil, aby prapor se střechy byl odstraněn.“ Dne 6. července 1903 se 
vlastního aktu upevnění základního kamene zúčastnila za Žižkov delegace v čele se starostou Eduardem Žďárským. 
Nechyběly ani žižkovské spolky. In: NárL 1903-07-05, 1903-07-06. 

 
Na den 13. července 1903 svolal Občanský klub (mladočeši) na Žižkově do Bezovky voličskou schůzi. Zúčastnili se 

i starosta Žďárský a jeho náměstek Žák. Resoluce zazněla na konec a byla přijata: „Konečně projevujeme pp. 
poslancům za město Žižkov zvoleným jakož i klubu poslanců národní strany svobodomyslné na radě říšské za 
obezřetné a vytrvalé hájení práv národa českého úplnou důvěru.“ In: NárL 1903-07-14. 

 
Dne 25. září 1903 zasedlo městské zastupitelstvo za předsednictví starosty Žďárského. Řešila se běžná agenda. In: 

NárL 1903-09-26. 
 
„V den sv. Kosmy a Damiána t. j. 27. září 1903. s 8. hod. ranní posvětil Jeho Eminence Nejd. Pán Kardinál Leo 

Skrbenský nový kostel v Žižkově zbudovaný ke cti sv. Prokopa. Farní duchovenstvo olšanské súčastnilo se 



slavnosti té zastoupeno St. Školou I. kaplanem.“ In: PamKn-sv-Rocha, s. 79. 
 

V neděli 27. září 1903 proběhlo slavnostní svěcení kostela sv. Prokopa. Vykonal ho kardinál arcibiskup baron 
Skrbenský za asistence četných kněží. Dostavili se i místodržitel hrabě Coudenhove, arcivévoda Ferdinand Karel či 

v zastoupení zemského maršálka hrabě Vojtěch Schönborn. Nechyběl starosta Žižkova Eduard Žďárský spolu se 
zastupitelstvem. „Při slavnosti byly ostatky sv. Prokopa odneseny z kaple reálky žižkovské do kostela, kde byly 
ukryty v hlavním oltáři. Panovníkovi zaslán holdovací telegram.“ In: NárL 1903-09-29. 

 
Od 2. října 1903 byla změněna trať Žižkov – Košíře. Nově budou tramvaje ze Žižkova jezdit k západnímu 

Smíchovskému nádraží. Ve stejné době finišovaly stavební práce na zpevněné silnici mezi Žižkovem a Hrdlořezy .
 In: NárL 1903-10-01. 
 

„Družstvo pro zřízení lidového divadla města Žižkova zahájilo svoji činnost v neděli dne 11. října /1903/ 
provedením skvostné historické veselohry Jaroslava Vrchlického ´Rabínská moudrost´. Divadlo záhy před početím 

představení bylo vyprodáno…“ Herci tohoto divadelního souboru prozatímně vystupovali na jiných scénách, 
například v Uranii či v Pištěkově divadle. „Družstvo tudíž doufá, že letošní saisona nezůstane nikterak za 
předešlými a že obecenstvo žižkovské i okolní aspoň jednou v týdnu naplní nejpěknější ochotnické divadlo, jakým 

divadlo žižkovské beze odporu jest… Příští představení v neděli 18. října přivede na scénu Štechovu roztomilou 
veselohru ´Ohnivá země´“. In: NárL 1903-10-17. 

 
„Městské lázně v Žižkově v Husově třídě budou dnes dopoledne /16. října 1903/ odevzdány svému účelu.“ In: 
NárL 1903-10-16. 

 
V polích nedaleko Olšanského hřbitova byl policistou 27. října 1903 zastřelen toulavý pes jevící nakažení 

vzteklinou. In: NárL 1903-10-28. 
 
V listopadu 1903 byl dopaden nádražní zloděj Václav Čapek bytem v Žižkově. Při domovní prohlídce mu byla 

ukradené věci zajištěny on vzat do vazby. Kradl především oděvní doplňky a balíky sukna. In: NárL 
1903-11-14. 

 
„Ženský obzor (Praha-Žižkov) vyjde čís. 4. v druhé polovici listopadu /1903/. Po delší této přestávce počne opět 
pravidelně vycházeti.“ In: NárL 1903-10-27. 

 
Dne 4. listopadu 1903 byla na Olšanech pohřbena Zdena Maroldová, vdova po malíři Luďku Maroldovi. In: NárL 

1903-11-05. 
 
Dne 5. listopadu 1903 odpoledne se na Olšanských hřbitovech pokusil o sebevraždu ministerský rada na 

ministerstvu železnic ve Vídni, Antonín Bárta. Těžce se poranil revolverem. Byl však včas nalezen a ošetřen dr. 
Pilařem a záchrannou službou odvezen do okresní vinohradské nemocnice. In: NárL 1903-11-06. 

 
V prosinci 1903 probíhala opět jednání o připojení Žižkova ku Praze. „…je povědomo, že zástupcové obce 
žižkovské dostavili se na pražskou radnici a zástupců obce pražské sdělili 29 podmínek, za kterých by se Žižkov 

připojil ku Praze. V minulé schůzi zastupitelstva žižkovského sdělil úřadující náměstek pan Žák, že podmínky ty 
nemůže sdělit veřejně dříve, dokud podmínky nebudou dříve náležitě projednány. Záležitost… pochopitelně 

vzbudila zájem obyvatelů Žižkova. Důležitá jedna místní korporace a sice Spolek majitelů domů v té příčině svolal 
veřejnou schůzi majitelů domů na včerejší večer /14. 12. 1903/ do hostince u bílého beránka v Roháčově ulici v 
Žižkově. Rozhovor zahájil pan dr. Truhlář a pravil mimo jiné: Dovoluji si ve stručnosti načrtnouti dnešní stav 

otázky Velké Prahy a poukázati nestranně k následkům připojení, které se nás, majitelů domů, v první řadě dotknou, 
k jeho výhodám i škodám. /…/ Čtyři pánové z radnice žižkovské, nechci posuzovati, zda byli k tomu kompetentní, 

zahájili vyjednávání, ale konstatuji, že o podmínkách připojení zachovává se mlčení, poněvadž prý podmínky jsou 
důvěrné. Jestliže jest tomu tak, pak celé jednání považuji za podezřelé! (Souhlas.) Řečník dále přechází k otázce 
finanční a dovozuje, že nyní platí se daní z domu, který má 10.000 K nájemného, 3433 K, a v prvém roce po 

připojení platiti se bude 2949 K a 22. roce připojení platilo by se 4410 K 2 h. Na to kritisuje rozpočet obecní…“ 
Ten považuje za kuriózní, např. dláždění ulic není zahrnuto v rozpočtu, ale jde na úkor půjček atd. Spousta ulic není 

dosud vydlážděna a ty co jsou, tak jejich stav je žalostný. „Jisto jest, že bychom v případě zachování samostatnosti 
naší ubohé obce platili v krátké době více, než po 22 letech v případě připojení ku Praze! /…/ Hospodářství obce 
pražské má své vady, ale je přece lepší, poněvadž se potřeby nezatajují a v rozpočtech číselně doznávají.“ Jeho 

slova potvrdil i řečník Grégr, jenž potvrdil svízelný stav obce a uvedl její charakteristiku: „…dovozuje, že Žižkov je 



pouze velkou noclehárnou lidí, kteří jinde peníze vydělávají a jinde také je utrácejí.“ Po delším jednání byla přijata 
rezoluce: „My na schůzi dne 14. prosince /1903/ shromáždění majitelé domů… přejeme sobě, aby připojení se 

města našeho ke král. hl. městu Praze stalo se v době nejbližší skutkem…, aby poplatnictvo města Žižkova, zejména 
však stav náš, tvořící největší sílu poplatní v městě, mohlo zkoumati veškeré podmínky připojení se a jemu 

poskytnuto bylo možnosti svá přání a své požadavky vysloviti, jakož i by na přání a požadavky ty náležitý byl vzat 
zřetel…“ In: NárL 1903-12-15. 
 

Dne 4. prosince 1903 zasedalo žižkovské městské zastupitelstvo za předsednictví úřadujícího náměstka Gustava 
Žáka. Ten: „…učinil následující projev ve příčině národnostního rozdělení diecésí a o dohodě politických stran.“ 

Ohradil se proti němectví a prosazování německého jazyka v českých obcích i městech. Dále podpořil snahy o 
připojení Žižkova ku Praze, avšak po splnění určitých podmínek podaných pražskému magistrátu ze strany Žižkova. 
Dále přišlo na přetřes obvinění starosty Žďárského z braní úplatků. Bylo vzneseno zastupitelem Tožičkou: 

„…připomenul, že Žižkov je rozkřičen po celém království, říká se o něm, že má hliněného starostu a proto žádá, 
aby tomuto ostouzení učiněn byl jednou konec. (Souhlas mezi četnými posluchači).“ Následovalo jednání o 

rozpočtu města. Rozpočet byl schválen se schodkem 193.673 K. Schodek „…uhradí se 28% přirážkou obecní k 
přímým daním.“ A konečně: „Městský zvěrolékař p. Josef Hřebík dal ze svého místa výpověď a vstoupil do státní 
služby. Když se však dověděl o tom, že obec žižkovská upravuje platy svých úřadníků odvolal výpověď.“ 

Zastupitelstvo jeho návrat schválilo, byl dosazen a plat mu upraven. In: NárL 1903-12-05. 
 

Spolek baráčníků na Horách Viničních podělil 25. prosince 1903 celkem 51 chudých dítek šatstvem, obuví a 
koledou. In: NárL 1903-12-29. 
 

Dne 31. prosince 1903 rezignoval na funkci starosty Eduard Žďárský a 15. ledna 1904 byl starostou zvolen 
náměstek Gustav Žák. In: PamKn-sv-Rocha, s. 79. 

 
Celkový obnos domovní daně /1904/ v Žižkově činil podle průzkumů Spolku majitelů domů 538 360 K. Z toho z 
německého nemovitého majetku bylo odvedeno 14 226,72 K, což jest 2,6 %. (Mezi ně patří zejména spořitelny 

některých venkovských německých měst a dále firmy či jednotlivci Stabenow, Jul. Heine, Schalek, Piering, 
Stalling&Ziem, Wanka aj.) Kdyby se k tomu připočítaly ještě majetky státní, pak by se finanční podíl Němců zvýšil 

o pouhé procento, tedy na 3,6%. In: NárL 1904-07-20. 
 
První vzájemně se podporující a vzdělávací spolek Samaritán pro Žižkov a okolí přesídlil /1904/ do nových 

spolkových místností u Trojanů v Bořivojově ulici čp. 7?3. In: NárL 1904-01-17. 
 

1904 vznikly Verband der Steinarbeiter Österreichs – Ortsgruppe Žižkov, Sportovní kluk Žižkov, Svaz železo- a 
kovodělníků rakouských – místní skupina Žižkov, Verband der Holzarbeiter Österreichs – Ortsgruppe Žižkov, 
Verband der Schneider und verwandterBerufe Österreichs – Ortsgruppe Žižkov, Klub poplatníků v Žižkově, 

Jednota samostatných živnostníků v Žižkově, Jednota českých střelců Sup, Místní odbor Českého pomocného 
zemského spolku pro nemocné s plicními chorobami v království Českém v Žižkově, Verband der Maler, 

Anstreicher, Lackierer und verwandter Berufe Österreichs – Ortsgruppe Žižkov, Podporovací spolek Vzájemnost v 
Žižkově, Spolek strojvůdců v Čechách – místní odbor v Žižkově-Karlíně, Místní odbor Husova fondu pro Žižkov a 
okolí, Odbor Husova fondu v Žižkově spolku pro podporu nemajetných posluchačů českých vysokých škol v Praze, 

Sbor dobrovolných hasičů v Žižkově pro obvod II, První spolek vzájemně se podporujících řezníků, uzenářů a 
obchodníků masem v Žižkově, Spolek pro zbudování a udržování veřejné knihovny a čítárny pro Žižkov a okolí, 

Živnostensko-dělnická vzdělávací beseda Říp pro Žižkov a okolí, Živnostensko-dělnická vzdělávací beseda Říp pro 
Žižkov a okolí a Evangelická jednota pro Žižkov a okolí. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 

Od roku svého vzniku 1904 nese Domažlická ulice svůj název. In: Ulicemi města., s. 113. 
 

Roku 1904 bylo pojmenováno náměstí (nyní Barikád) Perštýnovo. Tak tomu bylo až do roku 1952, kdy bylo 
přejmenováno na Barikád . In: Ulicemi města., s. 51. 
 

V letech 1904 až 1940 byla pojmenována založená ulice Fibichova. V letech 1940 až 1945 byla Ševčíkovou a poté 
opět Fibichova. In: Ulicemi města., s. 118. 

 
Od roku 1904 nese žižkovská ulice jméno Koldínova. In: Ulicemi města., s. 167. 
 

Od roku 1904, od svého počátku nese Křišťanova ulice své původní jméno. In: Ulicemi města., s. 179. 



 
Roku 1904 byla pojmenována dnešní Pospíšilova ulice na Žižkově podle Antonína Dvořáka, roku 1930 se stala 

Pospíšilovou (podle Karla Pospíšila, hudebního skladatele, 1867-1929). In: Ulicemi města., s. 319. 
 

Dnešní Ševčíkova ulice byla založena roku 1904 a pojmenována po českém hudebním skladateli Karlu Bendlovi 
(+1897). Od roku 1947 se nazývá po houslovém virtuosovi Otakaru Ševčíkovi (+1934). In: Ulicemi města., s. 
 

Od roku 1904 nese Tovačovského ulice své původní jméno. Je nazvána podle Ctibora Tovačovského z Cimburka 
(královský kancléř, 1437-1494). In: Ulicemi města., s. 379. 

 
Od roku 1904 nese ulice Zvonařova své původní jméno po českém hudebním skladateli Josefu Leopoldu Zvonařovi 
(1824-1865). In: Ulicemi města., s. 464. 

 
Dnešní Žižkovo náměstí vzniklé roku 1904 bylo původně pojmenováno Kollárovo (do r. 1947) a poté Chelčického 

(do r. 1958). In: Ulicemi města., s. 71. 
 
V roce 1904 působila snad již sedmým rokem(?) na Žižkově Česká klavírní akademie v Žižkově. Jejím ředitelem 

byl Antonín Čejka, absolvent konzervatoře a bývalý člen orchestru Národního divadla. Sídlila v Palackého č. 29, na 
nároží Krásovy ul. In: NárL 1904-06-25. 

 
V roce 1904 byl opraven interiér kostela sv. Rocha. In: PamKn-sv-Rocha, s. 103. 
 

Spolek ku podporování studujících středních škol v Žižkově svolal na 6. ledna 1904 ustavující valnou hromadu. 
Přihlášky a příspěvky přijímali ředitelé středních škol – František Bílý a Antonín Šetelík, ředitel gymnázia. In: 

NárL 1904-01-01. 
 
Žižkovské zastupitelstvo se za předsednictví starosty Gustava Žáka sešlo 13. února 1904. Na pořadu byla běžná 

agenda. In: NárL 1904-02-14. 
 

Členové žižkovského okresního zastupitelstva zasedli k jednání 22. února 1904, aby uskutečnili volbu okresního 
starosty na místo odstoupivšího starosty Žďárského. Schůzi řídil náměstek Gustav Žák. Přítomno bylo 33 
zastupitelů, z nichž se 18, tedy většinově, vyslovilo pro MUDr. Františka Kotýnka (*1863). Od roku 1890 

provozoval lékařskou praxi na Žižkově a 1898 byl povýšen na městského lékaře. V únoru 1904 zemřel člen 
městského zastupitelstva JUDr. J. Kühne. In: NárL 1904-02-23, 1904-02-27. 

 
Dne 2. března 1904 si Pražané na Olšanských hřbitovech u hrobu právníka a vysokoškolského učitele Josefa Friče 
připomněli 100. výročí jeho narození (1804–1876). In: NárL 1904-03-03. 

 
V dnech 8. až 18. března 1904 si pronajal průkopník české kinematografie, Viktor Ponrepo (vl. jm. Dismas 

Šlambor) zrcaldový sál v Bezovce a promítal první žižkovská kinematografická představení. In: ŽL červen 
2011. 
 

Městské zastupitelstvo v Žižkově zasedlo 18. března 1904 za předsednictví starosty Žáka. Zpočátku se hodnotil 
městský rozpočet. Poté bylo zmíněno, že městské lázně navštívilo do konce prosince 1903 celkem 16 430 osob. 

Dále říšskému poslanci dr. Hellerovi zaslána petice za zřízení státní průmyslové školy v Žižkově. Dále usneseno 
najmout místnosti v domě 669 na Sladkovského náměstí za účelem zřízení fary, a to na 6 let a za roční nájemné 
1100 K. Dále pátým městským lékařem byl zvolen MUDr. Karel Novák a školním lékařem MUDr. Augustin 

Čibera. In: NárL 1904-03-19. 
 

Olšanský farář Václav Kocián zemřel 28. března 1904. In: PamKn-sv-Rocha, s. 79. 
 
Národní jednota pošumavská (N.J.P.) vyzvala v dubnu 1904 české paní a dívky k národní uvědomělosti. In: NárL 

1904-04-02. 
 

Dnem 1. dubna 1904 vešlo v platnost rozdělení Žižkova na dvě farní osady – sv. Rocha a sv. Prokopa. Hranici bude 
tvořit pomyslná čára „…vedená u vrchu Žižkovského přes Žižkovo náměstí, ulicí Želivského Chlumovou Štítného, 
přes Basilejské nám, ulicí podél obvodní zdi starého Židovského hřbitova, ulicí Břetislavovou a Bořivojovou až k 

Černo-Kostelecké silnici“ PamKn-sv-Rocha, s. 80. 



 
Národní listy přinesly 27. května 1904 zprávu s názvem Nepřístojnost na žižkovském trhu. „Jakmile přijedou 

venkovské povozy s vejci, máslem a s drůbeží kolem 4. hodiny ranní do Žižkova, nahrnou se k nim zpravidla 
překupnice a hokynáři a rozeberou zboží mžikem mezi sebou, aniž by mělo k vozům přístupu obyvatelstvo 

žižkovské, které pak je odkázáno kupovati od překupnic totéž zboží, ale značné zdražené.“ Ačkoli překupníci 
neměli na tržiště přístup až do 9. hodiny dopolední, přítomní městští strážníci nezasahovali: „…nevšímají si ničeho, 
ba ženy jejich, jimž povoleny na trhu stánky, mají větší právo než jiný chudý občan… Povolaný úřad měl by 

bedlivěji dohlížeti na tento nešvar, jímž beztak již nemajetné obyvatelstvo žižkovské trpí citelnou škodu.“ In: 
NárL 1904-05-27. 

 
Odbor Husova domu pro Žižkov a okolí zahájil svoji činnost dnem 1. května 1904 v Husinecké ulici č. 16. In: 
NárL 1904-04-27. 

 
„Jest tomu 22 let, kdy na návrh pana stavitele Hartiga založen byl Spolek pro zbudování Žižkova pomníku na 

Žižkově. Myšlenka… nalezla nadšeného přijetí ve všech vrstvách našeho národa… /…/ Leč tu náhle přerušena 
neúnavná činnost zakladatelů spolku. Ze strannických příčin místních zatlačeni nadšení pracovníci a vedení spolku 
vyrváno jim způsobem násilným a nemravným. /…/ I zželelo se nám, kteří jsme stáli u kolébky spolku pro 

zbudování Žižkova pomníku na Žižkově, tohoto žalostného stavu… Ve valné hromadě, dne 24. dubna /1904/ 
konané, přešlo vedení spolku po tuhém boji opět v ruce zakladatelů jeho, k nimž se přidružili řady mladých a čilých 

nadšenců. /…/ obracíme se k Tobě, národe český a zvláště k oněm starým vlastencům…, abyste podali důkaz, že 
nadšení pro hrdinné dějiny národa českého nezaniklo a že uvědomělý národ chce nadšení tomuto dáti výraz 
postavením Žižkova pomníku na temenu vrchu Žižkova.“ Pod výzvou uveřejněnou v Národních listech dne 8. 

května 1904 je podepsán MDr. Josef Zelenka, předseda spolku. In: NárL 1904-05-08. 
 

V Národních listech 17. června 1940 vyšel článek mapující vývoj pražské tramvajové dopravy. Vypsán pouze 
Žižkov. „… v červnu 1897 byla dána do provozu trať elektrické dráhy, kterou na svůj náklad zbudovala tehdy ještě 
samostatná obec vinohradská, jež spojovala Vinohrady s Prahou přes Žižkov. /…/ …12. května 1904 došlo k 

zrušení koňky vůbec.“ In: NárL 1940-06-17. 
 

Dne 16. května 1904 se konala v Praze valná hromada Zemské ústřední hasičské jednoty v království českém. Za 
Žižkov byl přítomen velitel Ganse. In: NárL 1904-05-17. 
 

Českostřelecká župa Pod Vítkovem se v pondělí 16. května 1904 účastnila v krojích a s prapory převezení ostatků 
historika a jazykovědce Jána Kollára (+1852) z Vídně do Prahy na Olšanské hřbitovy. Uložení ostatků se účastnili 

rovněž členové rady města Žižkova v čele se starostou Žákem. In: NárL 1904-05-12, 1904-05-17. 
 
Komise pro připojení pražských předměstí ku Praze se po delší době sešla 28. května 1904 za předsednictví doktora 

Srba. Probírána byla běžná agenda. In: NárL 1904-05-29. 
 

V červnu 1904 jednala žižkovská městská rada o výběru místa pro stavbu gymnázia. Zatím bylo uvažováno o sedmi 
parcelách. Dále jednáno mj. o nových žádostech na stavby a přístavby F. Mullera a Václava Housky. In: NárL 
1904-06-25. 

 
Z ústřední kaple na Olšanských hřbitovech byl 4. června 1904 vypraven pohřeb Bohuslava Beneše, profesora 

žižkovské reálky. Účastnili se mj. všichni studenti i učitelé školy. In: NárL 1904-06-05. 
 
Dne 28. června 1904 došlo v žižkovské kapslovně (Sellier&Bellot) při cídění prachem naplněných patron k 

výbuchu. Zraněni byli dva dělníci František Řezníček a Ludvík Lorenc. Na místě byli místní hasiči, kteří oba raněné 
nechali ambulantním vozem převézt do vinohradské okresní nemocnice. Zranění nebyla život ohrožující. Ke 

škodám na majetku došlo jen minimálně. In: NárL 1904-06-29. 
 
Dne 1. července 1904 proběhla bouřlivá schůze obecního zastupitelstva. Opět padlo obvinění, že radnicí „cloumají“ 

úplatky, a to nedlouho po kauze Žďárský. „Jedni znatelé místních poměrů tvrdí, že jest to boj dvou místních 
záložen, druzí praví, že jest to pouhá volební agitace a jiní prohlašují, že opravdu jde jedině o očistu. Dlužno tudíž 

vyčkati rozhodnutí soudního, neboť soud již se zabývá vyšetřováním nejnovější trapné aféry žižkovské. Tato očista 
dostala se také na jednací pořad včerejší /1. 7. 1904/ schůze obecního zastupitelstva…“ Zasedání řídil starosta Žák a 
krátce po zahájení propukla útočná debata iniciovaná zastupitelem Jelínkem na základě novinového článku 

týkajícího se zmiňované korupce: „Ve zprávách bylo uvedeno, že pp. Bursík, Šmídl a Rous brali úplatky od 



stavitele p. Kurze; dále že pp. Bursík a Axler použili obecního materiálu pro svůj prospěch… dále že p. Bursík dal 
si zhotoviti vozík a regály a p. Axler jako inspektor obecního dvora že používal obecních povozů a kol zejména při 

stěhování atd. /…/ Je-li to vše pravda, pak ti mužové zde nemají ani sedět! /…/ Očekávali jsme, že se budou bránit, 
ale co se zatím stalo? Oni se žalují navzájem pro urážku na cti!“ Debata nebrala konce a útok střídal obranu. Až na 

návrh pana Stomea měla být ukončena. Ale: „Pro hluk není slyšet jednotlivé výrazy. Mnozí v tváři rudnou, oči mají 
vypoulené, pěsti zdvihají. Asi 16 členů zastupitelstva za velkého lomozu odchází. Socialisté v auditoriu hlučně 
tleskají. Poněvadž v zasedací síni zbylo pouze 14 členů, prohlásil starosta schůzi za skončenou. Ve vedlejší radní 

síni dochází k prudkému výstupu mezi dvěma členy zastupitelstva. /…/ Křik přechází v řev. /…/ Dlouho ještě 
trvalo, než skončilo toto vzájemné ostouzení, které se stalo k velikému potěšení socialistického auditoria.“ Spolek 

pro pěstování her české školní mládeže v Žižkově oslavil na svém spolkovém hřišti v Olšanech 10. výročí své 
úspěšné existence. In: NárL 1904-07-02. 
 

„Dne 4. července v den sv. Prokopa 1904 zvolen byl ve sboru obecních starších Krl. hl. města Prahy za faráře v 
Olšanech dstpán Ferdinand Štibinger…“ Instalován byl generálním vikářem 2. října. In: PamKn-sv-Rocha, s. 

80n. 
 
Při národních oslavách M. J. Husi v úterý 5. července 1904 se konal i tábor lidu na vrchu Vítkově. In: NárL 

1904-07-03. 
 

„Pohřeb pana Václava Stoma, statkáře a někdejšího velitele hasičského sboru v Žižkově, zakladatele a prvního 
starosty župy hasičské ´Žižka´, konal se za značné účasti příbuzných a přátel ve středu 13. července /1904/ z chrámu 
sv. Štěpána /na Novém městě/. Průvod zahájen sbory hasičskými… /…/ Za rakví, kterou provázeli četní členové 

Sokola pražského s rapíry, šli členové rodiny a příbuzní, dále okresní a městské zastupitelstvo se starostou 
Žižkova… S radnice žižkovské vlál černý prapor, oznamující, že zemřel jeden z těch starých, bodrých stařešinů 

žižkovských. Zesnulý pohřben byl v rodinné hrobce na hřbitově olšanském.“ In: NárL 1904-07-16. 
 
Na dny 30. a 31. července 1904 byla na vrch Vítkov naplánovaná velkolepá slavnost ve prospěch postavení 

pomníku Jana Žižky. Na temeni kopce bylo naplánováno vypálení ohňostroje ohněstrůjcem Bohumilem Hájkem. 
Dne 30. července 1904 byly zahájeny plánované slavnosti na Vítkově ve prospěch stavby Žižkova pomníku. 

Slavnostním řečníkem byl poslanec říšské rady, mladočech dr. Edvard Grégr. Slavnost tak získala rovněž vedle 
národního i manifestační politický ráz. Celý Žižkov byl ozdoben prapory, konal se lampionový průvod a nechyběl 
velkolepý ohňostroj připravený Bohumilem Hájkem. Alegorický průvod představil husitské osobnosti Jana Husa, 

Jana Žižky či Prokopa Holého. Nechyběli Sokolové ani další žižkovské jednoty a spolky. Čilý ruch panoval dlouho 
do noci. Dne 31. července 1904 pokračovali žižkovské slavnosti ve prospěch pomníku Jana Žižky. Promluvil dr. 

Edvard Grégr: „Nechť vznáší se pomník ten k výšinám nebeským jako mocný hlasatel, že národ Jana Žižky a Husa 
ještě žije a žíti bude až na věky! (Dlouhotrvající potlesk a pochvala a bouřlivé volání ´Sláva Grégrovi!´).“ Odhadem 
se na Vítkově objevilo na 30 tisíc lidí, a tak byl nepochybně zajištěn i významný finanční efekt, který měl napomoci 

k vystavění pomníku. In: NárL 1904-07-16,-1904-07-31, 1904-08-01. 
 

V září 1904 byl obviněn žižkovský zastupitel a velitel hasičů Karel Gause z nečestného jednání. Na obranu své 
osoby proto podal žalobu pro urážku na cti na Františka Franka, cvičitele hasičů, na Františka Kronmanna a 
Bedřicha Zedníčka, rovněž oba hasiče. V žalobě je mj. uvedeno: „Dne 4. září odpoledne přišli žalovaní do bytu 

starosty města Žižkova p. Gustava Žáka a tam u přítomnosti p. Václava Červeného prohlásili o žalobci, že pro sebe 
ponechal obnos 300 K, který firma Stein a Freund zaplatila pro hasiče za hašení požáru nádvorní budovy při domě 

čp. 850 v Žižkově a že dal (Gause) podepsati nesprávné udání, určené pro zemskou hasičskou jednotu… /…/ Dne 5. 
září žalovaní Kronmann a Zedníček toto oznámení radě městské v Žižkově podali a následkem toho nařídil starosta 
p. Žák, aby svolána byla žádaná komise k jednání o stížnosti… a předvolaný Frank, cvičitel hasičů, udal, že z 

příčiny hašení požáru nádvorní budovy… byly vystaveny dva účty, z nichž jeden na 100 K byl vyplacen firmou 
Stein a Freund. Druhý účet, na 300 neb 400 korun znějící a rovněž saldovaný, nebyl ani zaplacen do kasy hasičské, 

ani nebyl vrácen a že má tedy podezření, že ředitel hasičského sboru p. Gause nechal si buď účet nebo peníze. 
Žalobce p. Gause tvrdí, že toto obvinění je smyšlené…“ Nicméně, želovaní hasiči požadovali odvolání Gauseho z 
funkce velitele pro „jeho úplnou neschopnost a nezpůsobilost. Hasiči dokazují, že vinou ředitele p. Gausa shořela 

celá nádvorní budova u Steina a Freunda, poněvadž obranu hasičskou z důležitého místa /Gause/ odvolal. 
Bezprostřední příčinou tohoto vystoupení hasičů proti řediteli je ta okolnost, že hasičům nadával při hašení osle, 

troubo apod. /…/ Obhájce p. dr. Sejk nabízí provedení důkazu pravdy o tom, že p. Gause dopouštěl se 
bezcharakterního jednání a vedl za svědky řadu žižkovských hasičů. – Zastupce žalobce p. dr. Fabris nabízel důkaz 
firmou Stein a Freund o tom, že firma kromě 100 K žádný jiný obnos hasičskému sboru nevyplatila, že teda 

zpronevěření obnosu 300 K vůbec se nemohlo státi. Soudce adjunkt p. Štěpán nybízené důkazy připustil a líčení za 



účelem předvolání svědků odročil.“ In: NárL 1904-10-24. 
 

Žižkov se v roce 1904 potýkal s krutým nedostatkem tříd ve školách. „V Žižkově, nejlidnatějším předměstí 
pražském tísní se ve třídách 80–115 dítek… Je-li ve třídě více než 80, má býti zřízena při této pobočka. /…/ Na 

prostor potřebný se při tom nehledí. Co na tom, že do lavice může se jen se strany jedné – jsou to děti; ať lezou 
jedno přes druhé; mají aspoň trochu tělocviku! Že v lavici pro 3 sedí 5 dítek, co na tom? Aspoň jim bude teplo, 
kdyby nastala stávka uhlokopců.“ Tak si povzdechl redaktor Národních listů 25. září 1904 a závěrem konstatoval, 

že na Žižkově: „…české dítě nenajde v české škole místa a všelikými obtížemi při zápisu vhání se do tamní školy 
německé.“ In: NárL 1904-09-25. 

 
Za hojného účastenství smutečních hostů se konal 12. září 1904 na Olšanských hřbitovech pohřeb MUDr. Josefa 
Zelenky, starosty Sokola žižkovského a zasloužilého městského lékaře. Církevní obřady vykonal farář P. Stibinger a 

za rakví kráčel spolu s rodinou zesnulého rovněž žižkovský starosta Gustav Žák či starosta České obce sokolské dr. 
Podlipný spolu s dalšími osobnostmi. In: NárL 1904-09-13. 

 
Pohřeb zesnulého Jana Pírka, ředitele městských úřadů v Žižkově se konal 14. září 1904 z kaple vinohradské 
nemocni na vinohradský hřbitov. In: NárL 1904-09-14. 

 
Dne 24. listopadu 1904 se nad běžnou agendou sešlo městské zastupitelstvo. Předsedal starosta Žák. V roce 1904 

byl Žižkov rozdělen na 5 zdravotních obvodů. Dbalo se především na prevenci proti nákaze tuberkulózou snížením 
prašnosti v ulicích. Dále na prevenci proti krátkozrakosti – je třeba hlavně dostatek světla ve školních třídách. K 
tomu však bylo zapotřebí podpory ze strany žižkovských zastupitelů. In: NárL 1904-11-25. 

 
Volba okresního starosty v Žižkově proběhla za přítomnosti nově zvoleného okresního zastupitelstva 17. prosince 

1904. Schůzi zahájil okresní hejtman Smutný se sdělením, že okresní volby proběhly ve dnech 23. až 25. listopadu a 
že má 36 členů. Za předsedu schůze zvolen starosta Žák. Poté bylo přistoupeno k volbě a okresním starostou byl 34 
hlasy zvolen žižkovský továrník, mladočech Antonín Klimeš. Do okresního výboru byl zvolen mj. též Gustav Žák .

 In: NárL 1904-12-18. 
 

Antonín Zápotocký, poválečný předseda odborů a od roku 1953 prezident čs. republiky, prožil mládí rovněž v 
Dalimilově ulici a o Žižkově dokonce napsal knihu nazvanou Bouřlivý rok, týkající se bojů o volební právo roku 
1905. 

 
V Husově ulici číslo 46 stálo sídlo firmy Karnet a Kyselý (založena 1905), výrobce sportovních trofejí a odznaků. 

Dílna vyhrála v roce 1918 také soutěž o podobu státního vyznamenání nové republiky – Řád Bílého lva. Vítězný 
návrh zpracoval její spolumajitel a zároveň rytec Rudolf Karnet. 
 

V roce 1905 byl zrušen vojenský hřbitov při karlínské Invalidovně a ostatky zemřelých vojáků včetně náhrobků 
byly přeneseny na Olšanské hřbitovy, konkrétně IX. hřbitov, odd. 10b. In: Lány, Olšanské., s. 12. 

 
Již v roce 1905 a 1906 se Žižkov podílel na financování stavby vodárny v Káraném u Staré Boleslavi. In: NárL 
1905-10-19. 

 
Roku 1905 nastoupil do funkce ředitele obecních pražských plynáren (Žižkov, Smíchov, Holešovice) Ing. Rudolf 

Bašta a zůstal jím až do roku 1922. In: Novák, Kronika., s. 45. 
 
1905 založeno: Svaz dělníků stavebních v Rakousku – místní skupina Žižkov, Verein der Schumacher Österreichs – 

Ortsgruppe Žižkov, Klub athletů Herakles, Verband der Bauhilfsarbeiter und Arbeiterinnen Österreichs – 
Ortsgruppe Prag-Žižkov, Klub athletů Meteor v Žižkově, Čtenářsko-ochotnický spolek Vojta Slukov, Vzdělávací a 

zábavní spolek Zlaté mládí, Klub pro šíření lidového vzdělání v Žižkově, Dělnická tělocvičná jednota v Žižkově, 
Klub kadeřníků v Žižkově a Vzájemně se podporující spolek při společenstvu oděvníků a řemesel příbuzných v 
Žižkově. In: Laštovka, Pražské spolky… 

 
Od roku 1905 nese své jmeno ulice Blodkova, nazvaná podle operního skladatele Viléma Blodka. In: 

Ulicemi města., s. 91. 
 
Schůze žižkovské městské rady proběhla 3. února 1905. Řešena byla běžná agenda a konstatováno, že schůze 

městského zastupitelstva proběhne 6. února 1905. In: NárL 1905-02-05. 



 
Odvolací senát zemského trestního soudu řešil 22. února 1905 urážkovou aféru – rozepři mezi žalobcem bývalým 

starostou Žďárským a žalovaným nynějším náměstkem starosty Kotlandou pro jeho výroky na voličské schůzi v 
Bezovce 27. února 1904: „1. že prý bývalý starosta Žďárský vozil obecní hlínu na svoje pozemky, 2. že vyhýbal se 

volbám, 3. že byl schopen každého zničiti, 4. že zapověděl zřízencům záchranné stanice dopravu nemocné 
manželky sochaře Ritticha do nemocnice, protože s ním (Žďárským) nevolil, 5. že nezkušeným voličům, zejména 
ženám, předstíral pro případ, že by s ním nevolili, že by jim daně o 600 K byly zvýšeny apod. Okresní soud 

žižkovský uznal obžalovaného vinným přestupkem urážky na cti v případech 1–3 a odsoudil jej k pokutě 100 K, v 
ostatních případech však jej osvobodil…“ In: NárL 1905-02-23. 

 
Dne 25. února 1905 probíhal další soudní proces týkající se žižkovských předáků. Ten byl dohrou dramatických 
událostí z 1. července 1904, kdy mezi představiteli obce padlo množství obvinění a následně urážek. Axler byl 

nakonec za urážky odsouzen k pokutě 80 K a to potvrdil i senát odvolací. Axler však podal protižalobu, nicméně: 
„Soud na základě určité a zcela objektivní výpovědí red. Vejvary /autor článku/ uznal, že Jelínkovi běželo pouze o 

to, aby výtky v novinách byly vyšetřeny a aby pravda vyšla na jevo. Byl tudíž obžalovaný Jelínek, jehož obhájce p. 
dr. Šebesta neopomenul podrobiti poměry na žižkovské radnici řeřavé kritice, úplně osvobozen a Axler odsouzen k 
náhradě 100 K útrat odvolacích Jelínkovi. – K informaci čtenářstva /Národních listů/ podotýkáme, že v nejbližších 

dnech dospěje na přetřes u této instance nová ´žižkovská afféra´. In: NárL 1905-02-26. 
 

V květnu 1905 připravovala Ústřední Matice školská v Žižkově oslavy 25 let svého trvání. Do čela oslav 
plánovaných na 1. a 2. červenec se postavili starosta města Žák a žižkovský okresní starosta Klimeš. In: NárL 
1905-05-21. 

 
V červnu 1905 rozhodlo zastupitelstvo o zřízení 3. patra budovy školy v Palackého ulici. Dosud se v 41 třídách učí 

2600 žáků. In: NárL 1905-06-24. 
 
Dne 13. černa 1905 spáchal osmiletý chlapec v domě čp. 1028 sebevraždu skokem z okna bytu. Důvod nebyl znám.

 In: NárL 1905-06-14. 
 

Hasičský sbor včele s velitelem Rudolfem Hodanem přijal 23. června 1905 hlášení o požáru v budově čp. 627. V 
přízemí domu byla cukrárna Isidora Veinera a požár vznikl právě v sušárně cukrářského zboží. Díky rychlému 
zásahu byl požár brzy uhašen. Výše škody byla majitelem cukrárny odhadnuta na 4000 K . In: NárL 

1905-06-24. 
 

Na 25. června 1905 si Místní odbor Jednoty severočeské v Žižkově naplánoval velkou národní slavnost na Vítkov .
 In: NárL 1905-06-24. 
 

Dne 2. července 1905 oslavil místní odbor Ústřední Matice školské v Žižkově na vrchu Vítkově 25 let svého t rvání. 
V hlavním referátu zazněla především obrana češtiny ve školách. Z úst poslance dr. Herolda zazněla dokonce slova: 

„…brutalita násilného vyučování mládeže jiným než jazykem mateřským trvá a jest chráněna.“ In: NárL 
1905-07-03. 
 

V neděli 23. července 1905 Národní jednota českých střelců na Smíchově oslavila 10 let svého trvání. V rámci 
oslav byl odhalen výletní prapor bratrské jednoty žižkovské. In: NárL 1905-07-23. 

 
Dne 31. července 1905 zasedlo okresní žižkovské zastupitelstvo ke svému jednání za předsednictví starosty A. 
Klimeše. Bylo mj. rozhodnuto o stavbě silnice ze Štěrbohol do Dubče. Dále bylo schváleno hospodaření za rok 

1904. Dále bylo usneseno zřídit v Žižkově 3 školy měšťanské chlapecké a 3 školy měšťanské dívčí. In: NárL 
1905-08-01. 

 
V neděli 12. srpna 1905 zemřel na Novém Městě, na rohu ulic (dnešní) Dittrichovy a Resslovy (čp. 1968) první 
žižkovský starosta Karel Hartig. Je pohřben v rodinné hrobce na Olšanských hřbitovech. In: Mikota, Karel Hartig., 

s. 38. 
 

„V lůno posvátné půdy Olšanského hřbitova uložen byl včera /14. 8. 1905/ za velikého účastenství přečetných 
svých přátel starý a zasloužilý vlastenec, zakladatel města Žižkova, stavitel p. Karel Hartig.“ Zemřel ve věku 72 let. 
V novinách následuje jeho životopis. In: NárL 1905-08-15. 

 



Dne 22. září 1905 se srazily dvě tramvaje v tehdejší Husově (dnes Husitská-Koněvova) ulici na Žižkově. zdroj?. 

 

Dne 5. října 1905 bylo rozhodnuto okresním zastupitelstvem na Smíchově o zřízení společného ústavu ke 
zprostředkování práce /úřad práce/ pro okresy Karlín, Smíchov, Vinohrady a Žižkov. In: NárL 1905-10-06. 

 
Fotbalové zápasy: F. K. Královské Vinohrady porazili Viktorii Žižkov 4:3. Naopak Žižkovský S. K. porazil 
Novoměstský S. K. 3:2. In: NárL 1905-11-25. 

 
Dne 2. listopadu 1905 se konala schůze žižkovské městské rady, probírala se běžná agenda. Mj. bylo rozhodnuto o 

namalování podobizny bývalého starosty Františka Bláhy. Práce byla svěřena vinohradskému malíři Eduardu 
Čihákovi. In: NárL 1905-11-04. 
 

V listopadu 1905 se konal na Olšanských hřbitovech pohřeb při demonstraci v Havířské ulici usmrceného učně Jana 
Hubače. „Veškerá práce v továrnách, průmyslových závodech a na stavbách byla včera odpoledne /8. 11./ 

zastavena, aby se dělnictvo smutného toho průvodu mohlo zúčastniti. /…/ Karafiáty, jež účastníci měli v 
knoflíkových dírkách, byly zastřeny černým závojem.“ In: NárL 1905-11-09. 
 

„A. Adamová, 25letá tovární dělnice ze Žižkova čís. 488, požila včera /9. 11. 1905/ z pěti krabiček obyčejných sirek 
ve mléce. Byla odvezena do všeobecné nemocnice.“ In: NárL 1905-11-10. 

 
Matiční posvícení bylo stanoveno na 12. listopad 1905 do Bezovky. In: NárL 1905-10-27. 
 

Ve dnech 13. až 20. listopadu 1905 byla v Žižkově naplánována přestavba městské váhy. In: NárL 1905-11-10. 
 

Dne 14. prosince 1905 zasedla městská rada. Mj. byl hasičům věnován obnos 300 K, ale s podmínkou, že nebudou: 
„…v městě Žižkově pořádati nijakého plesu v roce 1906, aniž vybírati od obyvatelstva nijakých darů novoročních.“
 In: NárL 1905-12-17. 

 
„Z usnesení městské rady /14. 12. 1905/… aby měšťanstvo neuvedlo se v omyl s tak zvaným sborem dobrovolných 

hasičů pro II. obvod v Žižkově, který dříve jmenoval se sborem ochranným a který již třetí sezonu po občanstvu 
vybírá a zve k různým zábavám a plesům, pořádaným za účelem zakoupení hasičského nářadí. Připomíná se, že 
sbor tento dosud žádné činnosti nevykázal, že také nebyl přijat do svazu zemské jednoty hasičské…“ In: NárL 

1905-12-21. 
 

Městské zastupitelstvo jednalo za řízení starosty Žáka dne 22. prosince 1905. Jednalo se mj. o odvolání zastupitele 
Františka Vajtra vzhledem k tomu, že přijal obecní práci. Ten to však odmítl vzhledem k tomu, že takový zákon 
neexistuje. Následovalo jednání o rozpočtu na rok 1906. Obec měla v movitém i nemovitém majetku 8.402.023 K a 

dluhy činily 7.217.330 K. In: NárL 1905-12-23. 
 

1906 vznikly: Říšský českoslovanský svaz pomocného dělnictva stavebního a příbuzných odvětví v Rakousku – 
skupina místní Žižkov, Národní sdružení obecních zřízenců v království Českém – místní odbor pro Žižkov a okolí, 
Sportovní klub Olymp v Žižkově, Svaz dělnictva průmyslu papírenského, lučebního a gumařského v Rakousku – 

místní skupina Žižkov, Spolek obchodníků a živnostníků v Žižkově, Národně vzdělávací klub Osvěta v Žižkově, 
Okresní sbor osvětový v Žižkově, Kroužek Ratolest v Žižkově, Svaz českoslovanských obuvníků v Rakousku – 

skupina v Žižkově, Ústřední svaz obchodníků a průmyslových zřízenců v Rakousku – skupina Žižkov, Jednota 
dělnické mládeže pro Žižkov a okolí, Českoslovanský svaz tesařů a příbuzných odvětví v Rakousku –skupina místní 
v Žižkově, Národní odborné sdružení českoslovanských dřevopracovníků – odbočka pro Žižkov, Odborný spolek 

obchodních sluhů vozků a závozníků v Čechách – filiálka v Žižkově, Vzájemně se podporující a vzdělávací beseda 
Jablonský v Žižkově, Vzdělávací a podpůrný spolek Svépomoc, Spolek pro zbudování synagogy náboženské obce 

israelské v Žižkově – Tempelbauverein der israelitischen Cultus-Gemeinde in Žižkov, Odborně vzdělávací spolek 
maloobchodníků s uhlím a dřívím v Žižkově, Vzájemně se podporující spolek Václav v Žižkově, 
Čtenářsko-ochotnická beseda Neruda, Sportovní klub Slavoj a Sportovní klub Viktoria Žižkov. (1906 1903 ???, asi 

chyba). In: Laštovka, Pražské spolky… 
 

Spolek pro zbudování budovy synagogy náboženské obce israelské v Žižkově byl založen 27. září 1906. Úřední 
podání ke vzniku podal Karel Pfeifer ze Žižkova 995/Karlovy ulice 31 a ve výboru figurovali Adolf Herrmann, 
Hugo Gruenfeld, Ludwig Berger, Alfred Bondy, Arnošt Weiss a rabín Šimon Abeles z domu 310. Jedním z prvních 

přispěvatelů byl i spolek paní a dívek. In: Šmok, Žižkovská synagoga, 2016. 



 
V Havlíčkově ulici sídlil v lednu 1906 kondiční odbor Akademické besedy v Žižkově. Účelem výboru bylo 

pomáhat studentskému spolku Svépomoc, pečovat tak o učitele všech oborů a o výuku obecně. In: NárL 
1906-01-07. 

 
Dne 11. ledna 1906 se konala porada městské rady. Starosta Žák věnoval tichou vzpomínku zemřelému Karlu 
Gausemu, zastupiteli a veliteli hasičů. Dále konstatováno: V Žižkově v roce 1906 zemřelo 1212 osob a narodilo se 

1521 dětí, město čítalo 1123 domů se 67 877 obyvateli. Na jatkách bylo poraženo 975 kusů hovězího dobytka, 12 
827 ks vepřového a 524 koní. In: NárL 1906-01-13. 

 
Schůze městské rady byla odbyta 1. února 1906. Proběhla jen běžná agenda. In: NárL 1906-02-04. 
 

Antonín Klimeš, předseda České ústřední jednoty velocipedistů zemřel 16. února 1906. Byl členem Č. K. V. (Český 
klub velocipedistů) Žižkov. Starosta žižkovského okresu a továrník, Antonín Klimeš byl pohřben na Olšanských 

hřbitovech 18. února 1906. Dostavili se zástupci žižkovské radnice včele s G. Žákem, zástupci vinohradského 
okresu, sokolové, hasiči a další spolky či jednoty… Nechyběli ani členové klubu velocipedistů včele s MUDr. 
Františkem Kotýnkem. In: NárL 1906-02-17, 1906-02-19. 

 
Dne 22. února 1906 zasedla žižkovská městská rada a řešila běžnou agendu. Mj. bylo konstatováno, že městské 

lázně navštívilo roku 1905 celkem 92 084 hostů. In: NárL 1906-02-24. 
 
V letech 1906–1917 vedl žižkovskou synagogu někdejší kutnohorský rabín Šimon Abeles. In: Šmok, 

Žižkovská synagoga, 2016. 
 

Na valné hromadě Sokolské župy středočeské 11. března 1906 byl starostou zvolen br. JUC. František Mašek ze 
Žižkova. In: NárL 1906-04-13. 
 

„Družstvo pro postavení společenského domu v Žižkově mělo dne 26. března /1906/ v restauraci p. Grégra 
ustavující valnou hromadu, které zúčastnili se starosta města p. Gust. Žák, okresní starosta p. Karel Vintr…“ a další. 

Předsedou byl zvolen Arnošt Gütling. In: NárL 1906-03-30. 
 
„Dne 29. března 1906 vykonal Jeho Emin. Nejdůst kníže arcib Pražský Lev kardinal Skrbenský generální visitaci 

fary olšanské a kostela sv Rocha.“ Při svém příchodu byl uvítán čelnými představiteli Žižkova. In: 
PamKn-sv-Rocha, s. 81. 

 
Schůze živnostnictva v Žižkově se konala 2. dubna 1906 v Bezovce. Na programu byl především úpadek 
řemeslných živností a obchodu. „Žižkov stává se pouhou noclehárnou, není tam průmysl a měšťanské rodiny 

obstarávají své nákupy jinde, tek že živnostníci odkázáni jsou ponejvíce na chudé dělnictvo a proto musí s ním 
společně postupovat.“ In: NárL 1906-04-03. 

 
Na 8. dubna 1906 byl naplánován běžecký závod Běchovice – Praha. In: NárL 1906-03-24. 
 

Na Hospodářské výstavě v Praze v květnu 1906, ve skupině VII. Potraviny a nápoje, obdrželi bronzovou medaili 
Ústřední hospodářské společnosti Karel Kilian a Jiří Adolf ze Žižkova. In: NárL 1906-05-22. 

 
Volba starosty města Žižkov probíhala 1. června 1906. Odstupující starosta Žák konstatoval, že obecní volby se 
uskutečnily od 9. do 14. května. Ze 33 hlasů byl 32 hlasy zvolen opětně Gustav Žák. Poté následovala volba členů 

rady. Městský úřad vydal vyhlášku o prodeji zboží. Praví se mj.: „Vykládati /vystavovati/ jakékoli zboží ku prodeji 
nabízené na chodnících, mimo výkladní skříně, neb vyvěšovati je před krámem neb na průčelí domu, neb v jízdní 

dráze není vůbec dovoleno…“ In: NárL 1906-06-02. 
 
Větrná a dešťová smršť se nad Žižkovem spustila 16. května 1906 kolem půl čtvrté. Způsobila zatopení sklepů, 

sklepních bytů a přízemních obchodů. In: NárL 1906-05-17. 
 

Dne 24. května 1906 proběhla valná hromada akc. spol. pro výrobu zápalek a patron (dříve Sellier a Bellot, Žižkov) 
v německém kasině na Příkopech za předsednictví dr. V. Schedlbauera (zastupovel nemocného ryt. Lannu). Na 
program přišla otázka poklesu obchodů a zároveň češství vůči němectví: „…správní rada příliš intensivně nechává 

svoje německo-nacionální smýšlení českým odběratelům cítit tím, že svolává valné hromady do německého 



kasina.“ Akcionář Ladislav Švestka, majitel puškařského závodu na Václavském náměstí, se vyslovil na obranu 
žižkovského závodu. „Do nedávna seděl v továrně u telefonu úřadník, slova českého neznalý a proto skoro každá 

zakázka byla popletena… Tvrdím, že správa továrny Sellier a Bellot dělá více německo-nacionální politiku, než se 
na výdělkový závod sluší! /…/ …navrhuji: /…/ 1. Valná hromada budiž napříště svolána na půdu neutrální… 2. 

Veškeré výrobky… určené pro české, event. slovanské krajiny, buďtež opatřeny českými nápisy…“ In: NárL 
1906-05-25. 
 

Městská rada se sešla 26. června 1906. Mj. „Starokatolické besedě Hus propůjčeno témě vrchu Žižkova ke konání 
české bohoslužby s přijímáním pod obojí a kázáním k uctění památky upálení mistra Jana Husa.“ In: NárL 

1906-06-29. 
 
Dne 21. července 1906 zemřel ve věku 36 let Čeněk Petrides-Dietl, c. k. poštovní oficiál. In: NárL 1906-07-23. 

 
Dne 24. srpna 1906 se sešlo žižkovské zastupitelstvo včele se starostou Žákem. Byly přijaty a schváleny stanovy 

žižkovské městské spořitelny ze dne 11. července. V souvislosti s tím bylo schváleno „…dopsati ředitelství pražské 
městské spořitelny, aby upustila od zřízení filiálky v Žižkově vzhledem k tomu, že obec Žižkov zřídí v nejkratším 
čase městskou spořitelnu.“ In: NárL 1906-08-26. 

 
V hostinci U bílého beránka byla 25. srpna 1906 policejně rozpuštěna schůze Svatodušního bratrstva. In: NárL 

1906-08-26. 
 
Dne 25. září roku 1906 se v rodině dámského krejčího narodil budoucí vynikající český hudební skladatel Jaroslav 

Ježek. Jeho rodný dů stojí v Rokycanově ulici č. 8. In: ŽL říjen 2011. 
 

Hudební skladatel Jaroslav Ježek se narodil Žižkově v rodině krejčího Adolfa a jeho manželky Františky v 
Rokycanově ulici č. 8 dne 25. září 1906. 
 

Na podzim 1906 byl vydán nový adresář města Prahy a pražských předměstí. Autorem je Vojtěch Kraus. In: NárL 
1906-10-24. 

 
Dne 3. října 1906 zemřel Josef Balej, zakladatel prvního atletického klubu v Žižkově a bývalý náčelník žižkovského 
Sokola. Pohřben byl na Olšanech. In: NárL 1906-10-06. 

 
Dne 5. října 1906 zasedlo žižkovské zastupitelstvo v čele s Gustavem Žákem. Mj. „Vzato s politováním na vědomí, 

že Městská spořitelna pražská přes opačné žádosti obce žižkovské zřídí v Žižkově na sice filiálku, avšak platebnu a 
sběrnu tohoto ústavu. /…/ Ředitelství c. k. státních drah oznámili, že nelze vyhověti žádosti obce žižkovské, aby na 
východní straně jedné věže nové budovy nadraží Františka Josefa byly zřízeny průsvitné ciferníky pro věžní 

hodiny.“ Dále bylo sděleno ku projevu zastupitele Kocourka ohledně pojištění povinného ručení obce a majitelů 
domů je již uzavřeno. Dále bylo schváleno zrušení tramvajové trati v Prokopově ulici náhradou za trať Husovou 

třídou (od křižovatky Prokopova) a Poděbradovou. Dále se řešila problematika zdravotně nevyhovujících sklepních 
bytů – o jejich rušení k obývání. Byly ustanoveny komise, které stav posoudí. Dále požadováno, aby bylo urychleno 
vydání stavebního povolení a mohla stavba v Libušině ulici započít . In: NárL 1906-10-06. 

 
Zástupcem učitelstva žižkovského školního okresu byl zvolen 26. října 1906 Antonín Jirák, učitel žižkovské 

měšťanky. In: NárL 1906-10-30. 
 
Schůze stálé zdravotní komise města Žižkova proběhla 29. října 1906. Opět se na pořad dostaly sklepní byty, avšak 

jejich vyklízení bylo prozatím odloženo. In: NárL 1906-11-11. 
 

Evangelické bohoslužby na Žižkově probíhaly v roce 1906 každou neděli v ulicích Husinecká čp. 16 a Chlumova 
čp. 18. In: NárL 1906-11-03. 
 

Městské zastupitelstvo se sešlo 7. listopadu 1906 a projednávalo mj. zřízení chudinské pokladny, aby se omezila 
podomní žebrota. Dále podle návrhu zdravotní komise bylo nařízeno vystěhování nevyhovujících 165 sklepních 

bytů. Dále usneseno požádat městské policejní komisařství, aby bylo každému spolku předepsáno odevzdat z každé 
pořádané taneční či jiné zábavy 5 K ve prospěch chudinského fondu. Závěrem se ozvaly hlasy, zda Žižkov skutečně 
potřebuje být napojen na společnou vodárnu, prý je na Žižkově studen dostatek! NárL 1906-11-08. 

 



V roce 1906 zemřelo v Žižkově 1113 osob a narodilo se 1334 dětí. Do veřejných českých škol chodilo 9266 žáků a 
do německých jen 654. Na jatkách poraženo 614 kusů hovězího dobytka. Město čítalo 1164 domů se 69 261 

obyvateli. In: NárL 1907-01-15. 
 

V prosinci 1906: „Stolní Spořivá společnost v hostinci U zlaté štiky v Žižkově Rokycanova ulice čp. 898 v domě p. 
E. Mináře, býv. řed. kapslovny, udělila ze svých úspor tyto vánoční dary: /…/ …úhrnem 140 K.“In: NárL 
1906-12-11. 

 
Zvýšení přirážek v Žižkově a služební poměry městských úředníků. Dne 10. prosince 1906 se konala schůze Spolku 

majitelů domů v Žižkově. Ti si stěžovali na neustálé zvyšování žižkovských daní, prý vzhledem k tomu, že rostou 
platy městských úřadníků. To se ale ukázalo liché. Naopak ze strany úředníků zněly hlasy stěžující si na malé 
příjmy. In: NárL 1906-12-19. 

 
V roce 1907 disponovalo tehdy samostatné město Žižkov 1177 bytovými domy s více než 16 tisíci byty. Žilo zde na 

72 tisíc vesměs českých obyvatel. Celková rozloha čítala přes 415 hektarů plochy. Zastavěná plocha činila pak 12% 
tj. přibližně 48 hektarů. Žižkov měl 6 náměstí a 60 ulic. Žižkov byl rozdělen na 6 školních obvodů, na 5 zdravotních 
a 2 duchovní (olšanský a svatoprokopský). Dále zde fungovaly 4 lékárny a 21 lékařů Ottův slovník naučný, díl 

XXVII, heslo Žižkov. 
 

1907 vznikly: Odborové sdružení hudebníků pro království České – místní skupina na Žižkově a okolí, 
Říšsko-českoslovanský svaz zedníků v Rakousku – místní skupina Žižkov, Stolní společnost Rozkoš v Žižkově, 
Sportovní klub Čechie, Všeodborové sdružení křesťanského dělnictva pro Království české – místní odbočka pro 

Žižkov a okolí, Vzdělávací a podpůrný spolek Hálek v Žižkově, Zemská jednota národně sociálních živnostníků v 
království Českém – místní odbor v Žižkově, Výherní spolek Naděje, Družstvo pro zbudování střeleckého domu I. 

jednotě českých střelců v Žižkově, Dobročinný spolek Lidumil v Žižkově, Svaz tesařů v Rakousku – místní skupina 
Praha-Žižkov, Ochotnická a vzdělávací beseda Šamberk, Ochotnicko-vzdělávací spolek Dělnické divadlo v 
Žižkově, Odborné sdružení českoslovanských stavebních dělníků v království Českém – odbočka pro Žižkov a 

okolí, Odborný spolek dělníků pekařských v království Českém – místní skupina pro Žižkov a okolí, Spolek 
volných myslitelů pro politické okresy Žižkov, Královské Vinohrady, Karlín, První vzájemně se podporující spolek 

vysloužilých vojínů v Bosně, Hercegovině a Krivošiji, Čtenářsko-ochotnická beseda Šimanovský, Zemský svaz 
živnostníků a obchodníků v Čechách – filiálka v Žižkově a okolí, Jednota státních zřízenců, sdružení odborných 
spolků v zemích koruny České – odbor státních zřízenců v Žižkově, První jednota českých střelců v Olšanech a 

okolí, a I. dělnický tamburašský a dramatický sbor v Žižkově. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 

Na schůzi městské rady 8. a 15. ledna 1907 byl mj. přijat a schválen chudinský řád a zřízena chudinská pokladna. 
To vše rada navrhne zastupitelstvu ke schválení. In: NárL 1907-01-20. 
 

V místnostech bývalé Národní kavárny ve Vodičkově ulici byla roku 1907(?) zřízena přepychová tržnice s 
nábytkem vyrobeným v žižkovské továrně firmy Bedřicha Nedbala. In: NárL 1907-02-20. 

 
Na jaře 1907 vyjednávala městská rada s J. Rejzkem, nájemcem hostince pod Vítkovem, aby upustil od vybírání 
vstupného do sadů ve dnech, kdy se v hostinci koná nějaká zábava. Pokud samozřejmě nenavštíví jeho restauraci. 

Došlo k dohodě, že Rejzek bude vybírat vstupné pouze před vchodem do hostinské zahrady. In: NárL 
1907-03-01. 

 
Dne 28. února 1907 se sešlo žižkovské zastupitelstvo za předsednictví starosty Žáka. Mj. bylo usneseno oslovit 
akademického malíře A. Liebschera, aby namaloval pro Jubilejní výstavu pražské obchodní komory v roce 1908. 

Tématem bude bitva na Vítkově a velikost dosáhne 6,25 krát 2,90 metru. Na pořízení díla povolila radnice uhradit 
6000 K. In: NárL 1907-03-01. 

 
U příležitosti 80. narozenin dr. Edvarda Grégra na jaře 1907 vyslal Žižkov za ním deputaci v čele se starostou 
Žákem. Byla mu projevena hluboká úcta za jeho „neskonalý zájem o blaho národa.“ In: NárL 1907-03-01. 

 
Od dubna 1907 probíhala předvolební agitace mladočechů pro volby do říšské rady i na Žižkově. In: NárL 

1907-04-21. 
 
Kandidátní listina /1907/ pro volbu do říšské rady. Za Žižkov kandidovali Viktorin Zoula, c. k. pošt. oficiál v Praze 

a MUDr. Jar. Hlava, t. č. rektor české univerzity. In: NárL 1907-04-28. 



 
„V roce 1907 od 15. do 28. dubna dlel Jeho Veličenstvo císař a král František Josef I. v Praze. Dne 24. dubna 

navštívil také město Žižkov. Duchovenstvo bylo mu představeno u městských Lázní.“ In: PamKn-sv-Rocha, s. 
105. 

 
Dne 24. dubna 1907 navštívil císař a král František Josef Prahu. Téhož dne odpoledne poctil návštěvou i Královské 
Vinohrady a Žižkov. „…před lidovými lázněmi žižkovskými soustředila se hlavní výzdoba města. /…/ …v hustých 

špalírech rozestaveno žactvo škol žižkovských – na 12 000 dítek – opatřených bíločervenými praporečky. /…/ Na 
slavnostním prostranství před vchody plynárny a Rajské zahrady očekávala příjezd panovníkův městská rada 

žižkovská… /…/ …přistoupil k povozu městský starosta pan Gustav Žák a uvítal panovníka… /…/ Starosta pan 
Gustav Žák potom do povozu, rovněž jako okresní hejtman pan Josef Smutný, povozy předjely před povoz 
panovníkův a nastoupena určená cesta třídou Karlovou, Sladkovského náměstím, ulicí Lipanskou, Basilejským 

náměstím, Prokopovou a Husovou třídou k lázním městským, v hustě nakupenými špalíry spolků a obecenstva, jež 
přes hustý déšť vytrvale očekávalo slavnostní návštěvu, připravujíc po celé cestě hlučné ovace vzácnému hosti. /…/ 

Když přiblížil se povoz panovníkův k městské radnici, zazněly fanfáry, jež přednesli 4 heroldové, oblečení v 
středověký kroj, stojící na balkoně radnice. Na Prokopově náměstí, kdež stál městský hasičský sbor v plné výzbroji 
s veškerými rekvisitami, byl panovník uvítán zvučným troubením… /…/ V městských lázních vyslovil panovník 

vícekráte pochvalu nad jich zařízením… Květinovou dekoraci okolo kostela provedli p. Riedl a Chládek, elektrické 
osvětlení v městských lázních p. Fr. Bezucha a vodotrysky městský vodák p. Čeněk Eliáš, vesměs v Žižkově.“ In: 

NárL 1907-04-25 1907-04-26. 
 
Dcera ředitele žižkovské reálky, slečna Ludmila Bílá, se 30. dubna 1907 provdala v kostele sv. Prokopa za akad. 

malíře Jaroslava Šetelíka. In: NárL 1907-05-01. 
 

V květnu 1907 byl za Žižkov do říšské rady zvolen Vilém Černý (soc. dem.) a do užšího výběru se dále dostali 
František Buříval (nár. soc.), jenž poté vyhrál, a p. Brůha (soc. dem.). Žižkov byl rozdělen na Žižkov I. a II. In: 
NárL 1907-05-16. 

 
Dne 12. května 1907 došlo v noci na Žižkově v Karlově třídě k bitce mezi sociálními demokraty a národními 

dělníky. Po 2. hodině noční se shromáždilo před volební místností strany národně sociální na Sklenářce (čp. 525) na 
300 stoupenců především strany sociálně demokratické. Po hádkách došlo na osobní potyčky a musela zasáhnout 
policie. Účastníky vyslechl vrchní policejní komisař Vaněk.In: NárL 1907-05-13. 

 
„S. K. Slavoj (Žižkov) a S. K. Žižkov koná 26. května /1907/ o 9. hod. dopol. v restar. p. Dolejšky členskou schůzi 

za příčinou spojení… Spojením tímto probuzen bude výborný kdysi a nejstarší representant Žižkova S. K. Žižkov 
opět k životu. /…/“ NárL 1907-05-23. 
 

V sobotu 1. a v neděli 2. června 1907 proběhla na vrchu Vítkově slavnost Matice školské v Žižkově. Slavnostní 
akademie byla pořádána v Bezovce. Slavnostní řeč pronesl JUDr. Přemysl Šámal, druhý místopředseda Matice. In: 

NárL 1907-05-31. 
 
Kuriózní soudní případ nastal roku 1907 v žižkovských městských lázních: „Václav Babánek, bývalý strojník, 

žaluje obec žižkovskou, jako majitelku lázní v Žižkově, na zaplacení 22.567 K 84 h a placení doživotního důchodu 
ročních 2500 K z toho důvodu, že… vrchní lázeňský Jindřich Zelenka tak neopatrně mu vyřezával /zarostlý/ nehet u 

palce pravé nohy, že mu způsobil zranění, které mělo za následek odnětí nohy. /…/ …obec žižkovská přistoupila na 
smír a vyplatila p. Babánkovi 15.000 K…“ Zda byla příčinou amputace nohy stařecká sněť (gangaena senilis) či 
zákrok lázeňského se spolehlivě prokázat nepodařilo. V národních listech ze dne 6. června 1907 se tématu sporu 

věnoval MUDr. Al. Brabec, chirurg. In: NárL 1907-06-06. 
 

Soudní komise šetřila dne 18. srpna 1907 vraždu a sebevraždu manželů Ullrichových v Žerotínově ulici čp. 311. 
Zavražděna třemi střelnými ranami z manželova revolveru byla Ullrichová a sebevraždu střelou do pravého spánku 
spáchal Ulrich. Zůstalo po nich 7 dětí ve věku čtyř až dvacet let . In: NárL 1907-08-19. 

 
V srpnu 1907 oznámil v Národních listech následující: „S. K. Žižkov oznamuje, že přerušil styky s S. K. Olymp, 

Žižkov, uváděje jej v souvislost s nájezdy proti sobě (Žižkovu) v novinách činěnými. Současně S. K. Žižkov 
upozorňuje, že není totožný se Žižkovským S. K.“ Na výborové schůzi Č.S.F (Českého svazu fotbalu) oznámil S. 
K. Žižkov dne 28. srpna 1907 opětné zahájení své činnosti. In: NárL 1907-08-21, 1907-08-31. 

 



V Národních listech z 29. srpna 1907 bylo vzpomenuto desetiletého fungování Pražských elektrických podniků, 
výročí připadlo na 1. září roku 1907. Mj. vzpomenuto dne 18. září roku 1897, kdy byla veřejnosti odevzdána první 

elektrická trať Praha – Král. Vinohrady – Žižkov. Následuje podrobná statistika a ještě něco: „A chceme-li v 
retrospektivě vzpomenouti dob, kdy ́ elektřina vstoupila do služeb obce pražské´ poprvé, nutno zatoulati se až do 

roku 1884, kdy zřízena v plynárně žižkovské pokusná stanice k elektrickému osvětlování Prahy… První elektrické 
osvětlení v Praze zavedeno bylo v roce 1885 do radnice staroměstské…“ Stanice fungovala až do roku 1897. In: 
NárL 1907-08-29. 

 
Dne 5. září 1907 vydala obec pražská Pamětní spis proti zdražování uhlí. Připojila se i předměstí včetně Žižkova. 

Mezi členy deputace, která spis odevzdala místodržiteli, byl i žižkovský starosta Gustav Žák. In: NárL 
1907-09-05. 
 

Dne 27. září 1907 se sešlo žižkovské zastupitelstvo ke svému jednání. Předsedal G. Žák. Mj. se řešilo zřízení 
školních poboček. Dále: „Při jednání o vydání nového tržního řádu sděleno několika řečníky, že na tržišti 

žižkovském panuje neslýchaná nečistota a proto doporučováno, aby byla vydána nejpřísnější ustanovení… Nový 
tržní řád schválen…“ In: NárL 1907-09-28. 
 

Žižkov zveřejnil 3. října 1907 výběrové řízení na prodej popela a smetků z ulic svezených na obecní smetiště. In: 
NárL 1907-10-06. 

 
Od 27. října 1907 se žižkovští zástupci účastnili I. sjezdu českých měst v Kolíně nad Labem. Smyslem setkání bylo 
hájit národnostní i finanční zájmy českých měst. In: NárL 1907-10-28. 

 
Dne 30. října 1907 přinesly Národní listy zprávu o pohřbu významného lékaře, MUDr. Emanuela Engla. Jeho 

ostatky, rovněž za účasti zástupců obce žižkovské, byly uloženy na Olšanských hřbitovech. In: NárL 
1907-10-30. 
 

V listopadu 1907 byl S. K. Žižkov škrtnut ze seznamu členů Č.S.F. (proč?) NárL 1907-11-29. 
 

Spolek pro zbudování Žižkova pomníku pořádal 3. listopadu 1907 slavnostní valnou hromadu a oslavil 25 let svého 
trvání. Zúčastnili se i starosta Gustav Žák a sokolský starosta MUDr. Jan Masák a mnozí další. Slavnost se konala v 
zasedací síni radnice. Zpěvácký sbor Vítkov zapěl chorál „Kdož jste boží bojovníci!“ Večer pokračovala slavnost v 

restauraci Pod Vítkovem. In: NárL 1907-11-05. 
 

V neděli 10. listopadu 1907 se v místnostech klubu národní strany svobodomyslné (mladočechů) konala schůze 
„svobodomyslných důvěrníků volebního okresu karlínského (do toho spadal i soudní okres žižkovský). Dr. Josef 
Herold, předseda krajského výboru, byl požádán, aby přijal kandidaturu do Sněmu království Českého. In: NárL 

1907-11-11. 
 

Slovenský národovec Andrej Hlinka navštívil na pozvání žižkovských Sokolů dne 14. listopadu 1907 sokolovnu a 
promluvil: „…měl příležitost plniti svoje poslání, burcující české svědomí a upozorňující na zapomenutou větev 
slovanskou, která uprostřed Evropy vede zoufalý zápas o holou existenci národní.“ Byl dokonce uvítán starostou 

Žákem. In: NárL 1907-11-15. 
 

Žižkovské okresní zastupitelstvo jednalo 18. listopadu 1907 za předsednictví starosty Wintra. Jednalo se mj. o 
stavbě a společném financování stavby nového infekčního pavilonu ve vinohradské nemocnici (příslušná i pro 
Žižkov). Starý již nedostačoval. Náklady byly odhadnuty na až 500 tisíc korun. Návrh byl jednomyslně schválen .

 In: NárL 1907-11-19. 
 

Dne 30. listopadu 1907 se po Praze rozlétla zpráva o zatčení vraha Edmunda Wasiňského ve Lvově. „Na policii 
Wasiňski… doznal, že na štědrý večer byl v Praze a že se zúčastnil četných vloupání…“ Zároveň s vrahem byla 
zatčena i jeho milenka Domenika Kallova, která s ním žila na Žižkově. Bylo zjištěno, že v Praze byl nejméně od 12. 

listopadu a měl najatý byt v Libušině ulici. Tam se zdržoval pod jménem Elsnerowicz a jeho milenka byla hlášena 
pod jménem Žofie Chojnacka. Svá falešná jména Wasiňski pravidelně měnil. „…Ušcienski, u něhož se Wasiňski 

ubytoval, udal, že mu lupič vyprávěl, jaké měl v Praze zkažené svátky /vánoční/; musil rychle ujeti, poněvadž tam 
nějakého muže zastřelil.“ In: NárL 1907-12-31, 1908-01-02. 
 

Dne 20. prosince 1907 se konalo zasedání žižkovského městského zastupitelstva a hlavním tématem bylo, zda 



Žižkov potřebuje odebírat káranskou vodu. Žižkov požadoval z Káraného pouze pitnou vodu, užitkové vody mají 
obyvatelé dostatek. Důvodem byly finance. Návrhy byly jednomyslně schváleny. Dále na funkci v zastupitelstvu 

rezignoval z důvodů pracovních zastupitel Prof. Dr. L. Niederle. Dále byl schválen rozpočet na rok 1908: příjem 
891 170 K a vydání 1 261 890 K. Schodek „…370.720 K uhradí se 47% obec. správní přirážkou ku přímým 

daním.“ Dále od Václava Stome byla najata část pozemku č. k. 533 na dobu 5 let za účelem zbudování nového 
městského smetiště. Dále mzdy dělnictva byly v městské elektrárně zvýšeny o cca 10 procent. Téhož dne se sešlo 
rovněž okresní žižkovské zastupitelstvo a řešilo běžnou agendu. In: NárL 1907-12-21. 

 
Těsně po roce 1908 zanikla usedlost Ohrada.In: Laštovková, Pražské., s. 209. 

 
Lékař MUDr. František Kotýnek ordinoval roku 1908 v Rokycanově čp. 660. In: NárL 1908-12-31. 
 

1908 byly založeny: Odborové sdružení sluhů pro země koruny České – odbočka pro Žižkov a okolí, Humanitní 
spolek k vybavení vdavek schopných dívek bez rozdílu vyznání, Národní sdružení obecních zřízenců pro království 

České – odbor zřízenců hřbitovních – místní odbočka pro Žižkov a okolí, Kroužek železničních zřízenců 
společnosti státní dráhy, Central-Verein der Giesserei-Arbeiter Österreichs – Ortsgruppe Žižkov bei Prag, Říšský 
svaz českoslovanského pomocného dělnictva v Rakousku – místní skupina Žižkov a okolí, Svaz dřevodělníků v 

Rakousku – místní skupina Žižkov, Sdružení českých katolických živnostníků v království Českém – místní odbor 
pro Žižkov a okolí, Českoslovanské sdružení kočů, vozků a závozníků pro Království české – místní odbočka pro 

Žižkov a okolí, Klub šachistů, Českoslovanský svaz vzorkařů – místní skupina, Pěvecký dělnický spolek Svatopluk 
Čech, Národně sociální odborové sdružení českoslovanských obuvníků – odbočka pro Žižkov a okolí, Úřednická 
beseda v Žižkově, I. dobročinná stolní společnost Vojta Náprstek, A. a F. K. Union a Sbor tamburašů Vlast v 

Žižkově. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 

I. vzájemně se podporující ochranný sbor hasičů v Žižkově sídlil v roce 1908 v Karlově třídě čp. 615. Ředitelem 
sboru byl Jan Kocourek. Dále následuje náborový text. In: NárL 1908-08-05. 
 

Roku 1908 získala své jméno po českém kronikáři Václavu Hájkovi z Libočan žižkovská ulice Hájkova. In: 
Ulicemi města., s. 122. 

 
V roce 1908 byl opraven zevnějšek kostela sv. Rocha. In: PamKn-sv-Rocha, s. 103. 
 

Městská rada v Žižkově přijala a jednohlasně odsouhlasila kandidaturu poslance Dr. Josefa Herolda do sněmu 
království českého mj. i za okres žižkovský. In: NárL 1908-01-26. 

 
V lednu 1908 požádal Emanuel Pašek o povolení zřídit v Žižkově svoji lékárnu. In: NárL 1908-01-24. 
 

Dne 17. února 1908 jednalo městské zastupitelstvo za předsednictví starosty Gustava Žáka. Jednalo se o urychlení 
stavebních povolení ke stavbě budovy žižkovského gymnasia, dále přišlo téma oslav „panovnického jubilea“. 

Konečně přišla na přetřes otázka jednotného vodovodu. Mj. žádáno, aby Žižkov byl vyčleněn ze svazku usilujícího 
o společný vodovod pro Žižkov, Vinohrady aj. In: NárL 1908-02-18. 
 

Dne 26. února 1908 proběhla stávka zřízenců elektrických drah v Praze. Dotkla se i dopravy na Žižkově. In: NárL 
1908-02-26 1908-02-27. 

 
Na Jubilejní výstavě pražské obchodní a živnostenské komory v roce 1908 budou rovněž vystaveny velkorozměrné 
obrazy, dioramata od Adolfa Liebschera s tématy Kutné Hory a Bitvy na Vítkově. In: NárL 1908-03-27. 

 
Liebscherův obraz Bitva na Vítkově. Debata se rozprostřela o tom, zda má být obraz dále reprodukován a 

reprodukce předána do dalších institucí. Hlavní problém byl národovecký, reprodukční právo bylo totiž uděleno 
německé firmě Troitsch v Berlíně. In: NárL 1908-04-30. 
 

Spolek pro vydržování kuchyně pro českou školní mládež v Žižkově naplánoval na 5. dubna 1908 pořádání 
dobročinné akce spojené s koncertem. Bylo konstatováno, že v roce 1908 se stravuje „…přes 1800 dítek, z nichž 

500 bylo sirotků a asi 500 z rodin až 9členných.“ In: NárL 1908-03-29. 
 
Roku 1908 byly od 11. dubna pražské a příměstské tramvajové linky označeny arabskými číslicemi. Linka č. 2: 

Okružní trať Spálená ul. – Vinohrady – Žižkov; linka č. 9: Žižkov – Smíchov. In: NárL 1908-03-29, 



1908-04-11. 
 

„Dne 13. dubna 1908 zemřel /olšanský/ zdejší I. kaplan dp Stanislav Škola po operaci slepého střeva.“ Pohřeb 
proběhl 15. dubna 1908 z kostela sv. Rocha. Jeho nástupcem se stal Emil Lester(?). In: PamKn-sv-Rocha, s. 

105. 
 
Dne 29. dubna 1908 se sešlo městské zastupitelstvo. Dále bylo požadováno urychlení stavby gymnasia a dále 

urychlení ve věci zřízení městské spořitelny, ve věci schválení jejích stanov. Dále byla jednomyslně schválena 
koupě Bezovky (především hostince čp. 586) za 310 tisíc korun, a to včetně pozemků. Prodávajícími majiteli byli: 

Jindřich Cifka, Konstantina Grégrová, Olga Grégrová a Marie Trédlová. In: NárL 1908-04-30. 
 
Dne 7. května 1908 přinesly Národní listy reportáž z pohřbu poslance Dr. Josefa Herolda. Nechyběli samozřejmě 

ani zástupci Žižkova. In: NárL 1908-05-07. 
 

Městské zastupitelstvo konalo 11. června 1908 schůzi, aby mj. zvolili 29 členů pro okresní zastupitelstvo za město 
Žižkov. K 30. červnu 1908 měl Žižkov 72 483 obyvatel. In: NárL 1908-06-12, 1908-06-21. 
 

Na 28. června 1908 byla naplánována májová slavnost na Olšanských hřbitovech. In: NárL 1908-06-24. 
 

V červenci 1908 vypsala žižkovská obec výběrové řízení na nákup sena pro obecní potahy v úhrnné váze 600 
metrických centů. In: NárL 1908-08-02. 
 

Bronzovou medaili Ústřední hospodářské společnosti získala v srpnu roku 1908 v oboru včelařství Marie Bičíková, 
choť strojvůdce v Žižkově. In: NárL 1908-08-07. 

 
Dne 28. srpna 1908 zasedalo městské zastupitelstvo. Předsedal Gustav Žák. Mj. bylo rozhodnuto o podání návrhu 
na zřízení nového poštovního úřadu směrem k ministerstvu obchodu. Družstvo pro zřízení lidového divadla na 

Žižkově požádalo obec o darování pozemku pro stavbu budovy. Radní však požadují informaci, do kdy bude 
divadlo postaveno. Dále se předběžně jednalo o regulaci území v těsné blízkosti usedlosti Ohrada. Majitelé 

usedlosti však zatím smlouvu s obcí nepodepsali. In: NárL 1908-08-29. 
 
Fridolín Hojer (Hoyer), zakladatel Klubu athletů na Žižkově, založil 4. září 1908 také První českou athletickou 

školu v Praze a jejím sídlem se stal Müllerův palác na Karlově náměstí (nároží ulice Na Zbořenci). In: NárL 
1908-08-30. 

 
V sobotu 12. září 1908 se konala v Bezovce manifestační schůze na téma „České dítě patří do české školy“. In: 
NárL 1908-09-11. 

 
Výnosem z 12. října 1908 povolila c. k. zemská školní rada dvoutřídní exposituru na Vackově. In: 

PamKn-sv-Rocha, s. 106. 
 
Dne 24. listopadu 1908 se sešlo městské zastupitelstvo v čele s G. Žákem. Jednalo se mj. o příspěvku na provoz 

vinohradské vodárny zásobující i Žižkov. Příspěvek Žižkova na rok 1909 má činit 7,1%, tj. 454 400 K. Zástupci 
Žižkova podali proti výši námitku. In: NárL 1908-11-25. 

 
Ministru vnitra byl v prosinci 1908 odeslán okresním výborem žižkovským protest proti zavedení stanného práva, 
když se na Žižkově nic závažného neděje. Podepsán okresní starosta Karel Winter. Rada města Žižkova se 3. 

prosince 1908 ohradila proti vyhlášení stanného práva a stížnost zaslala baronu R. Bienerovi, ministerskému 
předsedovi. Na Žižkově žádné demonstrace neprobíhají. K žádným excesům nedochází, k žádným násilnostem, 

jako v jiných městech, kde „spáchány byly násilnosti obyvatelstvem německým na českých obyvatelích a jich 
majetku…“ In: NárL 1908-12-04. 
 

Diplom a stříbrnou medaili převzal v prosinci 1908 mj. František Knopf, výrobce dřevěných dechových hudebních 
nástrojů v Žižkově. (výstava?) NárL 1908-12-04. 

 
Roku 1908 zemřelo v Žižkově 1209 osob a narodilo se 1538 dětí. Do českých škol se zapsalo 10 256 žáků a do 
německých jen 514. Město čítalo 1189 domů se 73 253 obyvateli. In: NárL 1909-01-10. 

 



Dne 13. prosince 1908 prohrál Union Žižkov „hockeyový zápas s Českým spolkem pro zimní sporty (Č.S.p.Z.S.) v 
poměru 2:4.“ In: NárL 1908-12-16. 

 
Dne 18. prosince 1908 proběhla na radnici bouřlivá schůze žižkovského městského zastupitelstva: „Po léta již 

nerozléhal se tam ryk takový, jako včera. Tři strany byly na galeriích zastoupeny: abiturienti (z toho důvodu, aby 
protestovali proti povolávání nekvalifikovaných jinochů na místa písařů), sociální demokraté (aby protestovali proti 
zařazení některých obnosů do rozpočtu obecního) a hostinští (aby sledovali rokování o žádosti spolku Fastr za slevu 

dávky pivního krejcaru).“ In: NárL 1908-12-19. 
 

Žižkovské okresní zastupitelstvo jednalo za předsednictví K. Wintra 28. prosince 1908. Na programu byl mj. 
rozpočet na další rok. In: NárL 1908-12-29. 
 

Na konci roku 1908 byly vyhodnoceny architektonické návrhy na přístavbu žižkovské radnice. První cenu obdrželi 
vinohradští architekti Vojtěch Pikl a Václav Vejtych, druhou cenu pak K. Šidlík, smíchovský architekt . In: NárL 

1908-12-31. 
 
„V r. 1909 založeno sdružení c. k. živnostníků a pro členy K. B./Katolická beseda/ zřízena ´Včelka´, kde by si 

členové své týdenní úspory ukládali a jež by jim na vánoce byly vyplaceny.“ In: PamKn-Prokop-II, s. 22. 
 

Okresní ústav práce v Žižkově sídlil roku 1909 v Havlíčkově ul. č. 21. In: NárL 1909-03-29. 
 
V roce 1909 byl na Žižkově založen spolek Krematorium. In: Lány, Olšanské., s. 89. 

 
1909 vznikly: Národní sdružení obecních zřízenců pro království České – místní odbočka pro odbor zřízenců 

městských v Žižkově, Místní odbor Českoslovanského abstinentního svazu v Žižkově, Odborové sdružení dělníků 
rukavičkářských, pomocných pracovníků a pracovnic v Praze – místní odbočka pro Žižkov a okolí, Klub 
esperantistů – Esperantista Klubo Nova Stelo en Žižkov, Odborové sdružení českoslovanských krejčí – místní 

odbor pro Žižkov, Ústřední svaz českých zedníků v Rakousku – místní skupina Žižkov, Svaz českých kovodělníků 
v Rakousku – místní skupina v Žižkově, Svaz obecních, zemských a státních zřízenců se sídlem v Praze – skupina 

zřízenců plynárenských podniků v Žižkově, I. dělnický sportovní klub cyklistů Žižkov a Dělnický klub šachistů v 
Žižkově. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 

Roku 1909 vznikla v Žižkově Jednota křesťanských matek, v roce 1912 připojená k Jednotě ustavičného se klanění.
 In: PamKn-Prokop-II, s. 19. 

 
Dne 8. ledna 1909 byla vzata do vazby několikačlenná společnost zlodějů. Hlavním odběratelem kradeného 
sortimentu byl žižkovský hokynář Eduard Pfeifer (čp. 163), jenž byl zatčen rovněž. In: NárL 1909-01-08. 

 
Za Ohradou, podél trati České severní dráhy, bylo velké smetiště (nájemce Fr. Bláha), kam se svážely odpadky z 

celého Žižkova. Dne 29. ledna 1909 tam došlo k tragické smrti kočího, jenž měl nakládat odpadky. Sesula se s ním i 
s povozem a koňmi podkopaná zemina. I přes záchranné práce iniciované vojáky a Václavem Stome se již pomoci 
nepodařilo. In: NárL 1909-01-29. 

 
Zasloužilý ředitel hasičského sboru v Žižkově, Jan Kocourek oslavil 14. února 1909 s chotí Julií stříbrnou svatbu v 

kostele sv. Ducha na Starém městě. In: NárL 1909-02-13. 
 
Valná hromada Spolku pro zbudování pomníku Jana Žižky konala 28. února 1909 za předsednictví předsedy J. 

Kotlanda. Mj. bylo konstatováno, že spolek má 603 členů a jmění úhrnem 99 957 K a 2 hal., „…v němž zahrnuta je 
i cena reprodukci obrazu Adolfa Liebschera… v obnosu 11.131 K.“ In: NárL 1909-03-01. 

 
Spolek pro vydržování kuchyně pro českou školní mládež v Žižkově vydal v období 7. prosince 1908 až 26. března 
1909 celkem 127 200 porcí jídla pro 1200 dětí. Cena jednoho oběda činila 4,5 haléře. Vaření obstarávaly střídavě 

např. Anna Žáková, choť starosty, či M. Stanislavová, majitelka domů. In: NárL 1909-04-30. 
 

Na Bílou sobotu roku 1909 byli lupičem J. Bočkem na Žižkově postřeleni policejní inspektor Bindra, detektiv 
Lukeš a V. Hladík. Zranění byla střední až vážné, ale všichni přežili. In: NárL 1909-05-01. 
 

Dne 13. ledna 1930 přinesly Národní listy vzpomínku nejmenovaného detektiva týkající se lupiče a vraha Jindřich 



Bočka dopadeného v Bořivojově ulici na Žižkově. „Bylo to v roce 1909. V Curychu byla spáchána neobyčejně 
smělá loupež ve zlatnickém obchodě. /…/ Předtím /Boček/ nebyl nikdy v Curychu, ale aviso mu dal prohnaný lupič 

Vohryzek… /…/ Boček jel a skvosty přivezl. V Praze se s Vohryzkem rozdělil. Vohryzek však měl smůlu. Při 
prodeji věcí byl chycen a zavřen, Boček marně hledán. /…/ V téže době byl v Praze zavřen zločinec Leopold. 

Odpykal si šestiletý žalář na Pankráci… Leopold se dal jedenkrát předvésti a sdělil, bude-li propuštěn, že poví, kde 
Boček je. Slíbili jsme mu svobodu a Leopold řekl, abychom jeli do Hořovic, kde je na poště dopis poste restante na 
jeho jméno. /…/ V dopise bylo, aby se jeho majitel, tedy lupič Leopold, dostavil na Žižkov k slečně Brožíkové a ta 

že mu sdělí Bočkův úkryt. Nyní jsme jen potřebovali někoho, kdo by bal podoben Leopoldovi, neboť bylo jisto, že 
Brožíková jej bude znáti. Konečně jsme našli detektiva… Dostal přesné instrukce. /…/ Brožíková vzala dopis a 

mezitím, co jej četla, přistoupil detektiv přistoupil detektiv k muži na posteli a zeptal se ho, co že mu schází.“ Ten 
však odpověděl, že má prach na plících a prohlížel si detektiva a poznal, že to není jeho přítel Leopold. Na posteli 
ležel sám Boček. Detektiv ho však nepoznal a naléhal na Brožíkovou, aby sdělila Bočkův úkryt. Ta však řekla, že 

neví, kde Boček je. Detektiv jí uvěřil a odešel. Když se vrátil na policejní stanici a řekl, co v bytě viděl, ostatní 
policisté si uvědomili, že měl Bočka jak na dlani. „Ke stíhání zločince Bočka přihlásili se čtyři detektivové Binder, 

Pětiletý, Hladík a Lukeš. /…/ …Binder s Hladíkem vešli do bytu. Byt byl prázdný. Jen záclona na okně za vysokým 
čelem postele se zavlnila. /…/ V tom třeskla rána a Binder padl k zemi. Hladík skočil k oknu, odhodil záclonu a 
držel střelce za krk. Byl to Boček. V témže okamžiku měl Hladík prostřeleno rameno. Binder /sic! má být Lukeš?/ s 

Pětiletým zaslechli střelbu, vpadli do místnosti a Pětiletý s holí v ruce vrhl se proti Bočkovi. /…/ Jediná rána a 
Pětiletý padl na postel. Boček prostřelil čelo postele a zasáhl Pětiletého přímo do srdce. /…/ V tom okamžiku 

třeskly dvě rány současně. Lukeš měl prostřelen krk, ale i Boček byl raněn. /…/ A Boček zemřel v kriminále.“ Celý 
tento příběh, avšak poněkud jinak, popsal publicista Ivan Motýl, v časopisu Týden (Týden.cz ze dne 7. 4. 2009). Z 
článku vyňato a kráceno kronikářem: „Žižkovské drama (dějiště a obsazení). Datum: 10. dubna 1909. Místo: 

Žižkov, Bořivojova ulice, třetí poschodí domu číslo popisné 858. Zastřelení: Detektiv František Pětiletý, střelen do 
úst, 35 let. Těžce zranění: Policejní inspektor tajné stráže Václav Binder, střelen do plic, 51 let. Detektiv František 

Lukeš, střelen do krku. Král pražské galerky Jindřich Boček, střelen do líce, hlavy, prsou a kosti stehenní, 32 let. 
Lehce zranění: Detektiv Václav Hladík, střelen do ramene, 32 let. Ze životopisu krále galerky: Dvaatřicetiletý 
Jindřich Boček patřil v roce 1909 k nejproslulejším představitelům pražské galerky. Původně plavec ze Zlíchova. 

Zkoušel i drobné krádeže drůbeže či cínových pivních trubek ze sklepů hostinců, které tavil a prodával v podobě 
kostek. Později se dal na vylupování bytů. V březnu 1900 se poprvé dostal do přestřelky s pražskými detektivy. 

Záhy byl zatčen a v chládku zůstal do roku 1907. Záhy odcestoval do Curychu a stal se členem nadnárodního 
zločineckého gangu, který mimo jiné přepadal švýcarská klenotnictví. V prosinci 1908 se Boček vrátil do Prahy. 
Policie se mu brzy dostala na stopu. Do bytu v Bořivojově ulici vkročil jako první tajný detektiv Václav Binder. A 

Boček rychle skočil za čelo postele a zahájil palbu. Do akce se okamžitě zapojili další tři detektivové – Pětiletý, 
Hladík a Lukeš. „Boček vypálil ránu z revolveru, kterou Binder těžce byl zraněn. V okamžiku přiskočil k Bočkovi 

Hladík, chtěje vytáhnouti zločince z úkrytu. Zahřměla druhá rána, kterou střelen byl Hladík do ramene. Pětiletý, 
který současně se vrhl na postel a přes čelo chtěl vyraziti ranou holí smrtící zbraň z Bočkovy ruky, byl střelen přímo 
do úst a zvrátil se ve smrtelném zápasu na postel,“ líčil později událost zraněný detektiv Lukeš. Ten v osudném 

žižkovském bytě zasáhl do akce jako poslední a v rychlém sledu vypálil po Bočkovi několik ran z pistole, z nichž 
čtyři Bočka zasáhly – do líce, hlavy, prsou a kosti stehenní. Boček sice Lukeše ještě střelil do krku, ale na útěk už se 

nezmohl a Lukeš těžce zraněného lupiče zatknul. Dobový tisk sice pochválil polapení 13. srpna 2021 obávaného 
mezinárodního zločince, novináři nicméně kroutili hlavou nad neprofesionálním zásahem detektivů, kteří v prvních 
chvílích vůbec nevyužili svoje revolvery, takže jediný lupič v několika sekundách paralyzoval hned tři kriminalisty.

 In: NárL 1930-01-13. 
 

Podle policejního výměru ze dne 15. dubna 1909 bylo na nátlak z Vídně rozpuštěno „volné sdružení všech 
národních stran v Žižkově“ zvané Národní výbor města Žižkova. In: NárL 1909-04-20. 
 

Městské zastupitelstvo se sešlo 17. dubna 1909. Mj. žádal Jindřich Černý, aby byl urychleně schválen jeho návrh na 
rozšíření žižkovské veřejné knihovny a zřízení veřejné čítárny. In: NárL 1909-04-18. 

 
Dne 17. dubna 1909 schválilo městské zastupitelstvo zakoupení Stabenovy továrny v Husově třídě čp. 70 za obnos 
215 tisíc korun. Továrna bude zbourána a na jejím místě má být postavena rozsáhlá tržnice. In: NárL 

1909-04-17. 
 

Výnosem ministerstva financí č. 16.372 z 3. dubna 1909 byl na Žižkově zřízen nový „měřický ústav“ s působností 
od 1. května. A to pro veškeré obce soudního a berného okresu žižkovského a říčanského. Úřadovna byla na adrese 
Karlova třída čp. 905 (995?) v budově c. k. okresního hejtmanství. In: NárL 1909-05-12. 

 



Presidium městské rady pražské a místodržitelství odmítlo 7. května 1909 protest sousedních obcí proti zavedení 
jednotného vodovodu pro Prahu a všechna předměstí, včetně Žižkova. Jednalo se o vodu z labsko-jizerského území 

(Káraný u Staré Boleslavi). In: NárL 1909-05-07. 
 

Městská rada se sešla 18. května 1909 a mj. zakázala v Žižkově podomní obchod . In: NárL 1909-05-23. 
 
Okresní zastupitelstvo za předsednictví Karla Wintra bylo svoláno na 21. května 1909. Mj. se rozpředla debata nad 

zřízením dalších lékáren, především zprvu pro horní část Žižkova. In: NárL 1909-05-22. 
 

Porotní výbor rozhodoval 4. června 1909 o návrzích na přestavbu Bezovky. Celkem bylo 17 návrhů. První cenu 
získali zemský inženýr Jan Bažant a architekt Antonín Papež, druhou cenu inženýr Josef Šejn a architekt Vladimír 
Zakrejs. In: NárL 1909-06-06. 

 
Stalo se v domě čp. 647: „bydlela žena, která byla provdána za listonoše, ale zahořela láskou k policistovi. Jaká to 

slast, mít policajta! /…/ …policista včera večer /8. 6. 1909/ dal stěhovati listonošovou z jejího bytu do svého…, v 
tom se objevil listonoš. Zuřil a láteřil. Ze všech ulic zvědavci se sbíhali… Listonoš v první ráži dal nábytek s vozu 
skládat, ale potom si to rozmyslil…“ Nechal vůz odjet se slovy: „…aby policista co nejdříve poznal, co si to vlastně 

oblíbil.“ In: NárL 1909-06-09. 
 

Dne 10. června 1909 oslavil Spolek pro pěstování her české mládeže v Žižkově 15 let svého trvání dětskou 
slavností v Bezovce. Vstupné pro děti činí 10 haléřů. „Pan Viktor Ponrepo, majitel biografu, s uznáníhodnou 
ochotou postoupil svou velkou arénu ke hrám mládeže.“ In: NárL 1909-06-06. 

 
Zdravotní komise rozhodla dne 11. června 1909 mj. o následujícím: „…opětovati zákaz o balení potravin do 

tištěných papírů. /…/ …zakáže se kouření a plivání na podlahu v dílnách, v nichž poživatiny se vyrábějí. /…/ 
…zákaz vylévání špíny a splašků na ulici, vyklepávání zboží na chodníku, koberců a nábytku na chodbách 
domovních a vytřepávání utěrek z oken. Vyhláška tato vyvěsí se ve všech domech.“ In: NárL 1909-06-14. 

 
Na 13. června 1909 byla naplánována japonská „Slavnost třešňového květu“ a má se konat na Vítkově. Pořadatelem 

je Akademická beseda v Žižkově. In: NárL 1909-05-22. 
 
Dne 16. června 1909 bude otevřen nový poštovní úřad v Žižkově („Žižkov 3“) v Táboritské ulici. In: NárL 

1909-06-09. 
 

Dne 18. června 1909 se v radniční síni sešlo žižkovské městské zastupitelstvo. Konstatováno, že plány a rozpočty 
na stavbu gymnasia byly 9. června zaslány zemské školní radě. Vzrušená debata se nesla ohledně obsazení místa 
definitivního ředitele německé obecné školy. Nikdo z kandidátů navržených okresní školní radou nebyl proti její 

vůli vybrán, a naopak byl dosazen vlivem zemské školní rady Josef Reim. Městské zastupitelstvo se proti 
rozhodnutí ohradilo. Dále usneseno opravit průčelí domu čp. 500, kde sídlí německá škola. In: NárL 

1909-06-19. 
 
Dne 13. července 1909 přijela do Prahy ruská delegace učitelů a v pátek 16. července navštívili žižkovskou 

sokolovnu a vrch Vítkov, kde zazpívali několik svých národních písní. In: NárL 1909-07-16. 
 

Dne 7. září 1909 byl uvedeno do provozu první žižkovské stálé kino v sále bývalé evangelické modlitebny v 
Husinecké ulici čp. 789. Jeho zakladateli byli bratři Rudolf a Karel Moravcovi a pojmenovali ho Edison. In: ŽL 
červen 2011. 

 
Na konci října roku 1909 vzniklo kino v 1. patře usedlosti Bezovka. Založil a provozoval ho Vilém Weiss, nadšený 

loutkář a herec. In: ŽL červen 2011. 
 
V říjnu 1909 se Žižkované aktivně zúčastnili akce nazvané „Milion pro Ústřední Matici školskou“. Smyslem bylo 

podpořit tuto společnost v jejím boji za česká národní práva. In: NárL 1909-10-05. 
 

Dne 12. října 1909 proběhla na pražské radnici další schůze mezi Prahou a Žižkovem o připojení ku Praze. Řešily 
se především společné problémy hospodářské. In: NárL 1909-10-12. 
 

Městské zastupitelstvo zasedalo 22. října 1909 za předsednictví starosty Žáka. Jednáno bylo o přípravě smlouvy o 



připojení Žižkova ku Praze. Žižkov se mj. zavázal dokončit započaté podniky (přestavba Bezovky, úprava, sadů 
zřízení společenského domu, rozšíření elektrárny atp.) nebo zamýšlené v nejbližší budoucnosti, a to v rámci půjčky 

1 milionu korun. In: NárL 1909-10-23. 
 

1910 vznikly: Zpěvácký spolek Dvořák v Žižkově, Učitelský klub v Žižkově, První vzájemně se vzdělávací a 
podporující spolek hřbitovních zřízenců v Olšanech, Sdružení samosprávných zřízenců v Žižkově, Všeodborové 
sdružení svobodomyslných dělníků a zřízenců všech kategorií – odbočka v Žižkově, Říšský svaz dělnictva 

lučebního v Rakousku – místní skupina Žižkov, Svaz českých krejčí a příbuzných odvětví v Rakousku – místní 
skupina v Žižkově, Okresní komise pro péči o mládež v zastupitelském okresu Žižkov a Tamburašský klub Ozvěna 

v Žižkově. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 
V roce 1910 vznikla na Vítkově první hmotná památka na Jana Žižku, která je k vidění dodnes. Nedaleko 

vyhlídkového altánu byla odhalena pamětní deska s nápisem Nepatrná hrstka statečných… (In: Jan Schütz, RN 
7-8/2020, upraveno kronikářem) RN 7-8/2020. 

 
Samota zvaná Chmelnice (čp. 75) zanikla těsně po roce 1910. Více zpráv o ní nemáme. In: Laštovková, Pražské., 
s. 113. 

 
V roce 1910 stálo na Žižkově 1 214 domů. In: Praha 3 křížem krážem…, s.23. 

 
Roku 1910 byl majitelem usedlosti Proutková Jan Bečvář a vedeno bylo stavení pod novým názvem Olšanský dvůr. 
Zanikl po 2. světové válce. In: Laštovková, Pražské., s. 241. 

 
Krátce po roce 1910 zanikly viniční usedlosti zvané Horní a Dolní Výšinka (čp. 24 a 25). Tehdy Horní patřila 

majitelům Bohumilu Belzovi a Dolní Alfrédu Faktorovi. In: Laštovková, Pražské., s. 331n. 
 
Dům v Bořivojově s číslem 27 skrývá z doby kolem roku 1910 firmu Prager Azbestwerke. Jejím podílníkem byl 

otec spisovatele Franze Kafky Heřman. Starost o obchod svěřil synovi, ten ale pro podnikání neměl vlohy a 
továrnička mu byla spíš na obtíž. Výroba tu proto brzy skočila a mladý Kafka se mohl naplno věnovat psaní. (Zdroj: 

Klub přátel Žižkova a Josef H. Mysliveček, RN 4/2021, red. upraveno). 
 
Roku 1910 koupilo dnešní Národní muzeum v Praze za 16 zl. dvě stříbrné keltské mince nalezené „kdesi“ na 

Žižkově (nejspíše na Komenského nám.) In: Hlava, Miloš: Příběh o keltském pohřebišti a pokladu keltských mincí. 
In: Dvořák, Tomáš a kol.: Žižkov – svéráz pavlačí a strmých ulic. Praha, MMP 2012, s. 130–133. In: více 

zdrojů v textu. 
 
Od svého vyprojektování roku 910 je ulice stále zvána Kališnická. In: Ulicemi města., s. 156. 

 
Roku 1910 vznikla a byla pojmenována dnešní Jičínská ulice. In: Ulicemi města., s. 146. 

 
Při svém zrodu bylo náměstí naproti Olšanským hřbitovům pojmenováno po Jiřím z Lobkovic. V letech války 
1940-1945 neslo jméno Lobkovicovo a pak do roku 1951 Lobkovické. V letech 1951-1990 se jmenovalo V. I. 

Čaajeva a dnes zní opět název náměstí Jiřího z Lobkovic. In: Ulicemi města., s. 52. 
 

 
Kolem roku 1910 byla pojmenována ulice Grégrova podle českého politika a novináře dr. Julia Grégra. In: 
Ulicemi města., s. 122. 

 
Od svoho počátku roku 1910 nesla nynější Chlumova ulice až do roku 1947 jméno Závišova a pak teprve 

Chlumova. In: Ulicemi města., s. 138. 
 
Od svého počátku 1910 nese Křížkovského ulice své jméno. In: Ulicemi města., s. 180. 

 
Dnešní Olšanské náměstí bylo jménem nazváno v době osídlení oblasti roku 1910 Radešínovo (podle Viléma z 

Radešína, jenž získal ves Olšany roku 1546). Od roku 1930 je zváno Olšanské. In: Ulicemi města., s. 63. 
 
Od roku svého vzniku 1910 se nynější Škroupovo náměstí (přezdívané Pražany rovněž „malý kulaťák“ podle 

„kulaťáku“ v Dejvicích – dnes Vítězné) nazývalo Smetanovo, pak v letech 1940 až 1945 Sukovo, 1945 až 1947 



opět Smetanovo a roku 1947 dostalo dnešní název Škroupovo (podle hudebního skladatele mj. státní hymny F. 
Škroupa). In: Ulicemi města., s. 68. 

 
Roku 1910 vznikla a byla pojmenována dnešní ulice Zelenky-Hajského původním jménem Svatoplukova. 

Přejmenována pak byla roku 1948 po českém odbojáři Janu Zelenkovi (krycí jméno Hajský), jenž poskytl pomoc 
účastnímům atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Zemřel při zatýkání roku 1942 . In: 
Ulicemi města., s. 462. 

 
„V r. 1910 zřízen pěvecký a hudební odbor a v r. 1911 tělocvičný odbor/Katolické besedy/ ´Orel´ a společný 

nákup.“ Aby se členové měli, kde scházet, byl zakoupen dům v Riegrově ulici č. 816 od pana Kalhouse za 93 200 
K. In: PamKn-Prokop-II, s. 22. 
 

Roku 1910. „Na nové dvéře u kostela sv. Rocha povoleno 550 K. Za to pořízeny nové dvéře dubové, které pobity 
byly plechem ze starých původních dveří, původním kováním, původními pásy jakož i zámkem. Na jednom pásu 

vysekán byl letopočet 1714.“ In: PamKn-sv-Rocha, s. 110. 
 
V březnu 1910 dospěl spor Prahy a příměstských obcí včetně Žižkova k dohodě o projektu a financování společné 

vodárny. Od roku 1900 přispívaly obce společně a dle klíče hradily každoroční potřebu vody. I když ne vždy ve 
vzájemné shodě. Teprve 14. března 1910 bylo usneseno požádat o půjčku ve výši 25 milionů korun. Návrh byl 

všeobecně přijat. In: NárL 1910-03-17. 
 
Dne 28. března 1910 byl posvěcen X. olšanský hřbitov. In: PamKn-sv-Rocha, s. 122. 

 
Dne 7. dubna 1910 probíhala na Staroměstské radnici další porada ohledně připojení předměstí ku Praze. Bylo 

konstatováno, že Žižkov dostojí svým závazkům k dostavbám veřejných budov a prostor, k dokončení slíbených 
projektů. Obec uzavře další půjčku ve výši 3 milionů koruna na přestavbu Bezovky, vybudování tržnice, rozšíření 
elektrárny, zřízení lávky na Vítkov atp. Zástupci Žižkova však nadále měli své podmínky, např. požadovali, aby mj. 

platy úředníků byly stejné jako v Praze. Žižkov se měl stát XV. městskou částí Prahy. In: NárL 1910-04-08. 
 

Dne 26. dubna 1910 byl na schůzi pražské městské rady schválen projekt tramvajové trati Poděbradovou třídou . In: 
NárL 1910-04-27, 1910-05-03. 
 

Požár vzniklý od plynové lampy 12. května 1910 na Vackově poškodil krám obchodníka Josefa Krásy a dva 
sousední byty. Po dvou hodinách byl uhašen pražským a žižkovským hasičským sborem. In: NárL 1910-05-13. 

 
V neděli 19. června 1910 se žižkovští sokolové účastnili Sletu sokolské župy středočeské na cvičišti Č.K.V. 
Královské Vinohrady. In: NárL 1910-06-21. 

 
Plány na stavbu Společenského domu v Žižkově (v Bezovce) byly obecenstvu představeny od 27. června 1910 na 

žižkovské radnici. Plány vypracovali následující architekti: Fr. Cuc a Beneš Pešina ze Žižkova, Vojtěch Pikl a 
Václav Vejrych z Vinohrad, bratři V. a F. Kavalírové z Prahy a konečně brněnský architekt Jar. Syřiště. In: NárL 
1910-06-25. 

 
Žižkov čítal k 1. červenci 1910 celkem 78 418 obyvatel. In: NárL 1910-07-03. 

 
Dne 1. srpna 1910 zemřel v pankrácké věznici žižkovský lupič a vrah. Roku 1909 na bílou sobotu byl dopaden v 
domě čp. 858 „na Radosti“ v Bořivojově ulici. Tamtéž se 10. dubna vypravili i čtyři policisté. Boček zahájil střelbu. 

Františka Pětiletého na místě zabil a tři další detektivové byli vážně zraněni. Zraněn byl i lupič Boček. Byl uvězněn 
a odsouzen k trestu smrti. Avšak vzhledem k jeho těžkému zdravotnímu stavu, souchotinám, mu byla panovníkem 

udělena milost a jeho trest převeden na vězení. In: NárL 1910-08-01. 
 
Městské zastupitelstvo zasedlo k jednání 12. srpna 1910 a mj. vzalo na vědomí převzít protektorát nad zářijovou 

slavností, kdy má být na Vítkově umístěna prozatímní pamětní deska Spolkem pro zbudování Žižkova pomníku. 
Dále vzato na vědomí, že ministerstvo kultu schválilo detailní plány na stavbu gymnázia. Dále byla schválena 

vyhláška ohledně doporučení nevystavovat pornografické časopisy v trafikách a prodejnách novin. Dále zastupitelé 
doporučili schválit žádost Mg.Ph. Roztočila na zřízení lékárny v ulici Libušině a Grégrově. Dále se jednalo o zadání 
výkopových prací pro podstavec budoucí sochy K. H. Borovského na tehdy Basilejském náměstí (dnes 

Havlíčkovo). In: NárL 1910-08-13. 



 
Dne 1. září 1910 byl v Poděbradově třídě otevřen nový poštovní úřad s označením Žižkov 4. In: NárL 

1910-08-29. 
 

Roku 1910, 3. září, zakoupily Elektrické podniky pozemek od Václava Stomeho na stavbu žižkovské vozovny. 
Další pozemek pak od Václava Kasla. Se stavbou se započalo 11. dubna 1911 a do provozu byla vozovna uvedena 
roku 1912. In: Metro, deník 30/6/2002. 

 
Dne 3. září 1910 bylo v budově dnešního divadla Ponec slavnostně otevřeno Františkem Poncem další žižkovské 

kino – Royal Bioskop. Původně sídlil se svým kinematografem na Smíchově (na Knížecí), avšak po tamější 
demolici domu přestěhoval svůj podnik na Žižkov. Roku 1910 se dohodl se žižkovskou obcí na pronájmu bývalé 
Stabenowovy strojírny a spolu s architektem Karlem Maškem ji nákladně přestavěl na kino. In: ŽL červen 

2011. 
 

Na svátek sv. Václava roku 1910 byla na Vítkově odhalena pamětní deska připomínající Žižkovo vítězství roku 
1420. Slavnost připravil Spolek pro zbudování Žižkova pomníku. Za žižkovský okres se zúčastnil starosta Winter a 
za město starosta Žák. Nechyběly spolky včetně Sokolů a hasičů. Deska byla zasazena do uměle vybudované skály 

na samém temeni kopce. Nápis zní: ´Nepatrná hrstka lidí přemohla spojené řady obrněných, poněvadž byla 
přesvědčena o své pravdě. Tehdáž byly strany dvě: Evropa a my. A ta Evropa byla bledá zsinalá a černý prapor s 

rudým kalichem vlál jí nad hlavou. Vzpomínejte, uvědomujte si, čím jsme tehdáž byli. Tu jdeme mezi mohylami 
vítězů, ale ne po hrobech pobitých.´“ Poté desku odevzdal předseda Spolku… p. Kotland veřejnosti za zvuku písní 
Kde domov můj a Hej Slované! NárL 1910-09-29. 

 
V roce 1900 žilo v Žižkově 1,37% Němců a v roce 1910 již 2,16%. In: NárL 1911-07-12. 

 
V roce 1910 měl Žižkov 79 214 obyvatel, zatímco v roce 1900 jen 59 236. In: NárL 1911-02-10. 
 

Dne 4. prosince 1910 přijela první tramvaj do stanice Vápenka na tehdejší Poděbradově třídě (dnes Koněvova). 
Trať vybudovaly tehdejší Elektrické podniky královského hlavního města Prahy a bylo nutné na tomto konci tratě 

vybudovat vozovnu. S její stavbou bylo započato roku 1911. Elektrické podniky se městu Žižkovu dopravně 
zavázaly smlouvou již v roce 1897. In: Metro, deník 30/6/2002. 
 

V roce 1911 bylo bývalé Basilejské náměstí přejmenováno na Havlíčkovo a toto jméno nese dodnes. In: 
Ulicemi města., s. 54. 

 
1911 vznikl, ale neustavil se Výherní spolek Mravenci II pro Žižkov a okolí, dále vznikly Skupina Svazu mládeže 
křesťansko-sociální pro Žižkov a okolí, Odštěpný spolek v Žižkově Zemského pomocného spolku Červeného kříže 

pro království České, Organisace domovníků v království Českém – místní skupina v Žižkově, Svaz českých 
dřevodělníků v Rakousku – místní skupina Žižkov, Vzájemně se podporující spolek v Olšanech a okolí, Pěvecký 

spolek Smetana v Žižkově, Chewras noschim rachamonijas – Spolek dobrodinných paní a dívek – Verein der 
wohltätigen Frauen und Mädchen, Israelský dobročinný spolek paní a dívek v Žižkově, Sbor dobrovolných hasičů 
na Vackově-Viktorce a První vzájemně se vzdělávací a podporující spolek Hnízdo kosů pod Vítkovem pro Žižkov a 

okolí. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 

V období od 5 prosince 1910 do 24 března 1911 uvařil a podal Spolek pro vydržování kuchyně pro českou školní 
mládež v Žižkově téměř 90 tisíc porcí jídla: „… Stravovalo se 1186 dítek. Bylo rozdáno 88.950 obědů celých. /…/ 
Duší tohoto spolku je pí Stanislavová Anna.“ In: PamKn-Prokop-II, s. 17. 

 
Roku 1911 byl v Bořivojově ulici dostavěn Národní dům na Žižkově. Secesní stavba sloužila tehdejší politické 

Straně národně sociální a realizovali ji vítěz soutěže na návrh domu, architekt Bedřich Bendelmayer, a stavitel Ing. 
Josef Frič. Později byla budova přestavěna na hotel (dnes Teatrino hotel). In: Praha 3 křížem krážem…, s. 46. 
 

Roku 1911 byl postaven v Tovačovského ulici secesní kostel sv. Anny s klášterem karmelitánů. Projektantem byl 
architekt Eduard Sochor. Na výzdobě interiéru se nástěnnými malbami podílel mj. Jaroslav Mayer. Karmelitáni zde 

působili mezi lety 1916 až 1922, pak klášter zanikl a budova přeměněna na faru. In: Dvořák a kol, Žižkov s. 70. 
 
V roce 1911 byla vytvořena ve dvou exemplářích socha Karla Havlíčka Borovského pro Prahu a Kutnou Horu. 

Autorem byl sochař Josef Starchovský. Pražská socha byla odhalena téhož roku na nynějším Havlíčkově náměstí. 



Za 2. světové války však byla zničena a poté její kopie znovu odlita a postavena roku 1946. In: Operativní 
seznam památek, s. 233. 

 
Kdysi stával kostel sv. Anny kláštera dominikánek na Malé Straně, po jejich přestěhování ke staroměstskému Sv. 

Vavřinci se podle „dominikánek od Sv. Anny“ začal takto (nesprávně) postupně označovat i kostel, dnes dávno 
zrušený, známý jako Pražská křižovatka. Na území velké Prahy stojí ještě dosti velká kaple sv. Anny v Satalicích, 
ale mezi kostely je sv. Anně zasvěcen pouze ten žižkovský. Výjimečnost kostela však spočívá zejména v nepříliš 

obvyklém architektonickém stylu, ve kterém byl postaven dle návrhu Eduarda Sochora. Secesních kostelů u nás 
nemáme mnoho a navíc byli architekti v tomto období tak kreativní, že každá z těchto staveb je úplně jiná. Je třeba 

si uvědomit, že zatímco staré slohy převládaly po dobu celých staletí a historizující slohy druhé poloviny 19. století 
se používaly zhruba 50 let, secese byla na výsluní jen zhruba 15 let. Kromě toho, kvůli své novosti a výrazné 
odlišnosti od slohů předchozích nebyla secese považována za styl úplně nejvhodnější ke stavbě kostelů, které už z 

principu vyžadovaly přístup alespoň do určité míry konzervativní. Naopak za optimální sloh pro kostel byla 
dlouhodobě považována (neo)gotika. V roce 1911, kdy byl kostel postaven, už měla secese své vrcholné období za 

sebou a začal se objevovat nový styl – kubismus. Jak rychle se měnil vkus, a dějiny se blížily k dramatickým 
zvratům, tak rychle se měnila i situace nového kostela. Již v roce 1916 u něj byl založen klášter karmelitánů, kteří si 
v tomto roce nechali postavit vedle kostela klášterní dům (autorem jeho plánů byl Antonín Procházka). Tou dobou 

již přes dva roky zuřila světová válka. Ani po jejím skončení a vzniku republiky nebyla situace v naší zemi nijak 
jednoduchá, obzvláště pro katolickou církev. Již v roce 1922, po pouhých šesti letech existence tak klášter zaniká, 

po odchodu řeholníků zde byla zřízena fara a klášterní prostory rozděleny na byty. Kostel je tvořen bazilikálním 
trojlodím a pravoúhle ukončeným presbytářem. Hlavní loď je výrazně širší a vyšší než boční lodi, které nesou ještě 
empory. Velká část oken kostela, největší okno ve východním průčelí nevyjímaje, má neobvykle zalomený, 

pětiboce ukončený tvar. Další z pozoruhodných aspektů kostela představuje jeho malířská výzdoba v beuronském 
stylu. Beuronské umění – osobité, čistě sakrální, se ve své době setkávalo spíše s opovržením ze strany uměleckých 

kritiků, vysoce ceněno začalo být až později. V Praze býval jeho základnou především emauzský klášter. U Sv. 
Anny můžeme beuronské malby obdivovat především na západní stěně presbytáře, tedy přímo za oltářem. -lb- 
(Převzato z Prokopské listy 11/2015). 

 
„Pro nedostatečné čištění a sypání chodníků pískem bylo za včerejšek /3. 1. 1911/ oznámeno k potrestání přes 200 

domovníků.“ In: NárL 1911-01-04. 
 
„Kalhotové sukně v Žižkově. Všude už byly k vidění ´jupe culotte´ a všude byly demonstrace, jen Žižkov byl této 

nové mody uchráněn. Ale i tuto hradbu kalhotová moda dobyla. Jedna dívka ze závodu dámského krejčího p. Bláhy 
ze Žižkova č. 691 oděla se do kalhotových sukní a ubírala se Husovou… /…/ …sešlo se tak veliké množství 

zejména malého publika, že komunikace úplně vázla. Řada policistů bezvýsledně namáhala se dav zarazit. 
Mladistvá průkopnice nové mody uchýlila se pak do závodu a dav se rozešel.“ In: NárL 1911-03-15. 
 

Farář dr. Eduard Šittler se stal vyšehradským kanovníkem a opustil roku 1911 proto farní úřad v Žižkově, nastoupil 
nový: „Per devolutionem Jeho Eminence, nejd. p. kard. Lev Skrbenský ze Hříště ddto 3. dubna 1911 jmenoval 

farářem zdejším Karla Procházku, dosavadního faráře ve Stochově.“ Narodil se 19. listopadu 1865 a na kněze byl 
vysvěcen r. 1888. První mši odsloužil u sv. Prokopa 10. dubna 1911. „Na to dne 23. dubna 1911 o ½ 11. hod. na 
Bílou neděli slavnostně byl installován vysoce důst. p. prelatem Dr. Knoblochem. Jmenovací list četl odstupující 

admin. v dp. Jan Kores.“ Slavnosti se zúčastnili mj. starosta G. Žák a okresní starosta K. Vintr. Dřívější kooperátor 
dp. Petr Kurz byl v říjnu 1911 nahrazen dp. Josefem Nízkým. In: PamKn-Prokop-II, s. 3. 

 
„V té době (asi 1911) byl na Žižkově u svatého Prokopa mladý kaplan. Petr Kurz. /…/ Hezulinký pan páter. 
Okouzloval však nejen svým osobním půvabem, byl mladý a plavovlasý, byl i výtečný kazatel. Když byl Kurz u 

oltáře, býval kostel plný. Když vstupoval na točité schody kazatelny, jako bych zaslechl blažený povzdech věřících. 
Žižkovský farář byl už stařičký, a tak pravidelné roční pouti na Svatou Horu vodil kaplan Kurz. Pouti byly 

manifestací žižkovských žen a tuto každoroční podívanou si nenechal nikdo ujít. Ani nekatolíci, ani nevěřící, ba ani 
pohani. /…/ Když zemřel starý místní farář, bylo městském zastupitelstvu žižkovském, aby se rozhodlo, koho 
navrhnout církevním úřadům za nového faráře. To bylo jejich právo. Schůze byla dramatická. Nikoli však na 

radnici, kde vše proběhlo hladce a samozřejmě, ale před radničními vraty, kam se sběhl nikoli malý dav žen, 
dychtivých zvědět ihned výsledek schůze. Když jim bylo oznámeno, že na místo faráře byl navržen Petr Kurz, dav 

radostně se rozcházel. Konzistoř však návrh nepřijala a musila být svolána schůze nová. Také tentokrát jednání na 
schůzi /…/ bylo hladké. Jen opětné shromáždění pod okny radnice bylo tentokrát větší a bouřlivější. Na schůzi byl 
znovu navržen Petr Kurz a pod okny se ozval jásot. Já to vím, byl jsem tam také. Konzistoř však návrh opět 

nepřijala. A vše se opakovalo ještě potřetí, jen s tím rozdílem, že dav před radnicí vzrostl, protože věřící ženy 



přizvaly si na pomoc i své manžely. Mužský element dodal shromáždění na výhružnosti. Ale i tentokráte otcové 
města doporučili pátera Kurze. A plné Basilejské /dnes Havlíčkovo/ náměstí se sochou Karla Havlíčka Borovského 

zaznělo bojovným jásotem. Tentokrát toho měla už konzistoř dost a učinila rázné rozhodnutí. Kurz byl přeložen 
někam na venkovskou faru a na Žižkov jmenován byl farář nový, starý usměvavý pán. /…/ A Žižkov, alespoň jeho 

ženský část, zahalil se do smutku. Nastalo smutné loučení. Loučení by bylo bývalo ještě smutnější, kdyby některá 
ze zbožných ctitelek pátera Kurze nebyla měla šťastný nápad. Navrhla, aby oblíbenému knězi byl na rozloučenou 
darován krásný mešní kalich.“ (Jaroslav Seifert, Všecky krásy světa. Praha 1985 /1982/, s. 24–27). 

 
Dne 11. dubna roku 1911 bylo započato se stavbou žižkovské vozovny na bývalých pozemcích Václava Stomeho a 

Václava Kasla, do provozu byla uvedena roku 1912.In: Metro, deník 30/6/2002. 
 
Pomník Karla Havlíčka Borovského byl na tehdy Basilejském náměstí odhalen 16. května 1911. Jeho autorem je 

sochař Josef Strachovský, je z bronzu a ulil ho závod Václava Maška v Karlíně. Piedestal z čerčanské žuly byl 
dodán místní firmou Škarka a Burda (Pupp?). Je 3 metry vysoký a návrh poskytl architekt Pikl. Podstavec nese 

heslo „Přislibujte si mně, vyhrožujte si mně, přece zrádcem nebudu“. /…/ „Pomník umístěn jest dle návrhu pana vl. 
r. J. Stibrala uprostřed sadů na náměstí Havlíčkově před radnicí a působí mohutným dojmem. Základy provedl 
architekt a stavitel Richard Říha.“ Starosta Gustav Žák prohlásil: „Odhaluji pomník Karla Havlíčka Borovského, 

odevzdávám jej do přízně české veřejnosti, zvláště pak do přízně a ochrany svých spoluobčanů.“ Náměstí, „…které 
nazývá se náměstí Basilejským, slouti bude od dnešního dne náměstím Havlíčkovým.“ Rovněž byl poctěn 

Havlíčkův hrob na Olšanech. Účast diváků byla hojná. In: NárL 1911-05-17. 
 
Na ustavující schůzi městského zastupitelstva byl 23. května 1911 do funkce starosty zvolen opět Gustav Žák. Jeho 

náměstky se stali Jan Kotlanda a dr. Josef Truhlář. In: NárL 1911-05-24. 
 

Po šesté hodině odpolední dne 1. června 1911 se Žižkovem rozlehl výbuch. Ten způsobilo patrně samovznícení 
třaskavin v žižkovské kapslovně. Byly zcela zničeny 4 domy v areálu, avšak ke zraněním nedošlo. Zasahovali 
žižkovští hasiči a policisté. In: NárL 1911-06-02. 

 
Městské zastupitelstvo se na schůzi sešlo 7. června 1911. Vzalo na vědomí, že okresní školní rada schválila stavbu 

nové školy v Lupáčově ulici. Dále schválen účet za dodání podstavce pomníku K. H. Borovského. Dodala ho firma 
Pupp a Škarka za 3280 K. Dále byla upravena noční a nedělní pohotovostní služba v lékárnách. In: NárL 
1911-06-08. 

 
Zastupitelé Žižkova vykonali v červenci 1911 exkurzi do nové vodárny v Káraném. In: NárL 1911-07-06. 

 
Národní jednota pošumavská uspořádala s podporou radnice na Vítkově národní slavnost dne 30. července 1911.
 In: NárL 1911-07-29. 

 
V září 1911 došlo ke změně tramvajové trati Smíchov–Žižkov–Olšany na linku Smíchov–Žižkov–Ohrada, což 

ztížilo přístup návštěvníkům ke hřbitovům. In: NárL 1911-09-16. 
 
Dne 16. září 1911 bylo konfiskováno 18. číslo čtrnáctideníku Žižkov-Praha XV. In: NárL 1911-09-16. 

 
Dne 17. září 1911 byl slavnostně otevřen spolkový dům místní organizace Strany národně sociální, a to v Riegrově 

ulici na rohu s ulicí Bořivojovou. Stavbu zahájil 14. listopadu roku 1910 žižkovský architekt Zdeněk Frič. Dům má 
sál cca 200 čtverečních metrů a v přízemí restauraci. Slavnosti se zúčastnili především členové místních spolků . In: 
NárL 1911-09-18. 

 
K proti drahotní demonstraci sociálních demokratů v Praze i v Žižkově došlo 17. září 1911. In: NárL 

1911-09-18. 
 
„Dne 8. října 1911 posvěcen byl nový kostel sv. Anny v Žižkově.“ In: PamKn-Prokop-II, s. 3. 

 
„Dne 8. října 1911 konsekrován J. Milostí Nejdůst p světícím biskupem Frant Bousákem/?/ zatimní kostel sv. Anny, 

vystavěný spolkem sv. Boniface.“ In: PamKn-sv-Rocha, s. 112. 
 
/K roku 1911. Psáno roku 1923/. „Kostel sv. Anny v Žižkově postavený r. 1911 péčí spolku sv. Bonifáce posvěcen 

byl 8/10 1911 Jeho Milostí světícím biskupem Fr. Brusákem. Správa chrámu propůjčena J Korcovi, knězi 



piaristovi/?/ po jehož odchodu spravoval chrám K. Kratina, katecheta až do r. 1917. V tomto roce postoupen chrám 
řádu Karmelitánů…, kteří 13/5 1917 nejd. p. arcibiskupem Hüynem/?/ a Dr. Frant. Hrubíkem/?/ na Žižkov do nově 

zbudovaného kláštera právě u chrámu sv Anny byli uvedeni v residenci… K uvítání… dostavila se městská rada v 
Žižkově se starostou Žákem… /…/ Řehole tato s úspěchem působila ve farnosti Olšanské až do r. 1922, kdy 

jednotliví řeholníci se odstěhovali: Převor Petr Saul do Ameriky, P. Ireneus na horu Karmel do Palestýny a poslední 
P. Gorecki rovněž do Ameriky, čímž klášter i kostel osiřely. Klášter koupil nejdp. arcibiskup Dr. Frant. Kordač a 
ustanovil správcem kostela Ed. Dvořáka katechetu, který spravoval kostel až do 1/12 1923, kdy při chrámu sv. 

Anny zřízena samostatná duchovní správa a duchovním správcem jmenován Josef Nízký, dosud I. /kaplan/ u sv 
Prokopa v Žižkově. Zřízení duchov. správy stalo se… 31/10 1923. Tento duchovní správce bude oprávněn od 1. 

prosince 1923 vésti právoplatně matriční listiny.“ In: Pam-Kniha-sv. Anna I,-s. 5n. 
 
„Odbor zemského svazu ´Orel´ v Žižkově. V r. 1911 dán návrh v Katol. Besedě zdejší na založení Katol. 

tělocvičného spolku ´Orel´. Ustavující schůze konána 5/11 1911 v domě Katol. Besedy. Duchovním rádcem zvolen 
místní koop. Jos. Nízký. Zprvu cvičilo 7 členů.“ Prvním starostou byl Albert Kotrba. In: PamKn-Prokop-II, s. 

28, 262. 
 
V roce 1911 měl profesorský sbor žižkovského vyššího gymnasia 22 členů a studentů bylo 220. In: NárL 

1912-07-19. 
 

Vánoční fotbalový turnaj šestic roku 1911 přijali za svůj rovněž žižkovští sportovci. Výsledky: Viktoria Ž. versus S.  
K. Vítkov 2:0, Studentský team vinohradský versus S. K. Sparta (Žižkov) 3:1. In: NárL 1911-12-27. 
 

V roce 1912 vypsal spolek první veřejnou soutěž na pomník Jana Žižky. Nejlépe byly vyhodnoceny práce Jana 
Kotěry a Jana Štursy. (In: Jan Schütz, RN 7-8/2020, upraveno kronikářem)  

 
Podle předpokladů se Žižkov bude podílet v roce 1912 na financování provozu společné vodárny 7,1%, tedy 626 
402 K. In: NárL 1912-11-24. 

 
V roce 1912 se stal přednostou Pražské obecní plynárny na Žižkově Ing. Josef Jarolím. In: Novák, Kronika., s. 

47. 
 
Roku 1912 vznikly: Sbor tamburašů Zrinský v Žižkově, Allgemeiner Rechtsschutz- und Gewertsschaftsverein 

Österreichs – Ortsgruppe Žižkov – Všeobecný odborný spolek pro právní ochranu v Rakousku – místní skupina 
Žižkov, Místní odbor spolku Komenský ve Vídni pro Žižkov a okolí, Spolek pro zřízení a udržování stálého 

dělnického divadla pro XII. a XIII. volební okres, Českoslovanský svaz železničních zřízenců v Rakousku – místní 
skupina Žižkov, I. vzájemně se podporující spolek Kometa v Žižkově, Klub Osvěta pro Žižkov a okolí, Beseda 
Vrchlický, Cvikrův fond pro chudé žactvo obchodní školy grémia v Žižkově, Svaz českých kovodělníků v 

Rakousku – místní skupina slévačů na Žižkově, Vallisneria, kroužek akvaristů v Žižkově, Vzdělávací a dobročinná 
beseda Mošna na Žižkově, a Sportovní klub Praha XI.(???) Laštovka, Pražské spolky… 

 
Betlémskou kapli s řadou kubistických prvků, jako modlitebnu evngelické církve, vystavěl významný pražský 
stavitel Matěj Blecha podle návrhu architekta Emila Králíčka (1912–1914). Kaple byla vysvěcena roku 1914. Ve 

30. letech k ní byla přistavěna sakristie a malá zvonice – dílo Bohumíra Kozáka. In: Cudlín-Lukeš, Praha 3…; 
Praha 1891–. 

 
Žižkovský odbor Husova fondu oslavil 5 let svého trvání v roce 1912. Representační věneček uspořádali členové 
fondu v Bezovce. In: NárL 1912-01-14. 

 
Městští zastupitelé se za předsednictví G. Žáka sešli 27. února 1912 mj. k volbě 30 okresních zastupitelů. Usneseno, 

aby zasedací síň a přilehlá okrouhlá místnost byly upraveny podle návrhu arch. Pikla. Mj. pořídí se nový dubový 
nábytek atd. Dále usneseno darovati jeden oltář kostelu sv. Anny z kaple P. C nalézající se v té době ve školní 
budově čp. 520. Dále přikročeno ke zbourání bývalé infekční nemocnice čp. 121. Dále schválena půjčka na 

fungování společné vodárny na Vinohradech, a to ve výši 110 937 K a 50 hal. In: NárL 1912-02-28. 
 

„Dne 3. března 1912 zemřel Martin Tipal, dlouholetý a zbožný kostelník zdejší /u sv. Prokopa/. Místo nastoupil 
Karel (vulgo) Vilím.“ In: PamKn-Prokop-II, s. 5. 
 

Dne 28. dubna roku 1912 byla vypravena a vyjela první tramvaj ze žižkovské vozovny, dostavěné již 15. března a 



10. dubna zkolaudované. Měla kapacitu 90 vozů. In: Metro, deník 30/6/2002. 
 

Dne 22. května 1912 večer zasáhla Žižkov povodeň zaviněná prudkými dešti. Hasiči povětšinou čerpali vodu ze 
zatopených bytů a sklepů. Nejhorší situace nastala v Chelčického ulici, zejména v domě č. 14. In: NárL 

1912-05-23. 
 
„´České lidové bratrstvo v Praze XI /sic?/ změněno bylo valnou hromadou z 26. května 1912 z dřívějšího spolku 

´Bratrstvo sv. Prokopa´ a tak ocitlo se úplně mimo organisace katolické.“ In: PamKn-Prokop-II, s. 185. 
 

Dne 13. července 1912 vyrazil zakladatel českého skautingu A. B. Svojsík se svými svěřenci na vůbec první 
skautský tábor na území tehdejší monarchie. Cesta směrem na Lipnici nad Sázavou započala na Žižkově před 
bývalou reálkou na Sladkovského náměstí. 

 
„Dne 15. července 1912 za příčinou stavby nových varhan byly rozebrány na kůru v kostele sv. Prokopa varhany 

staré a byly deponovány na kůru v kapli P. Marie v ulici Štítného. Počato ihned se stavbou varhan nových. /…/ 
…poprvé varhany nové rozezvučely se v den nejvyšších jmenin Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. v 
pátek dne 4. října 1912…“ In: PamKn-Prokop-II, s. 13. 

 
V srpnu roku 1912 bylo zahájeno promítání v kině ve Štítného ulici čp. 1233 (předtím divadlo Pokrok). Bylo 

přestěhováno z Bezovky, neboť majitel Vilém Weiss se rozhodl opustit pronájem v Bezovce a zakoupit vlastní 
objekt bývalého divadla Pokrok. Projekt pojmenoval I. Žižkovské kinematografické divadlo. Kino zaniklo 1939 .
 In: Dvořák a kol, Žižkov s. 32. 

 
Dne 18. srpna 1912 oslavil K.Č.V. Žižkov (Klub českých velicopedistů Žižkov) 25 let svého trvání. In: NárL 

1912-08-14. 
 
Zastupitelstvo schválilo dne 13. září 1912 zadání vybudovat kanalizaci v Jagellonské ulici staviteli Zdeňku Fričovi 

za 3300 K. Dále schváleno pokládání nových telefonních kabelů. Poté byla věnována vzpomínka na nedávno 
zemřelého básníka J. Vrchlického. Byla schválena další půjčka na provoz společné vodárny a přijat návrh na zřízení 

druhé reálky v Žižkově a též vyšší průmyslové školy. In: NárL 1912-09-15. 
 
„Dne 9. října 1912 pokřtěn byl v kapli P. Marie ve Štítného ul. farářem K. Procházkou cís. a komerč. rada Julius 

Kraus, israelita, centrální ředitel kolínské akt. lihovarnické společnosti…, rytíř řádu Frant. Josefa…“ In: 
PamKn-Prokop-II, s. 25. 

 
Město Žižkov přispělo na raněné slovanské bojovníky bojující v Balkánské válce proti Osmanské říši částkou 
celkem 6876,25 K. In: NárL 1912-11-29. 

 
O Vánocích 1912 se na hřišti Unionu Žižkov odehrál turnaj města Žižkova. Účast přijali žižkovské kluby Viktoria, 

Slavoj, Union a Olympia. In: NárL 1912-12-21. 
 
„Dne 2. prosince 1912 byla v Libušině ul. posvěcena budova c. k. gymnasia Dr. Tumpachem kanovníkem a 

praelatem u sv. Víta.“ In: PamKn-sv-Rocha, s. 114. 
 

„Kaple a c. k. vyšší gymnasium v Libušině tř. v Žižkově svěceny vsdp. prelátem Drem J. Tumpachem dne 2. 
prosince 1912.“ In: PamKn-Prokop-II, s. 26. 
 

Dne 12. prosince 1912 byl starosta Gustav Žák prohlášen čestným občanem žižkovským. Mezi portréty starostů 
přibyla v oleji provedená podobizna G. Žáka provedená Ed. Čihákem na Vinohradech. Dále obdržel starosta diplom 

a památeční album. In: NárL 1912-12-12. 
 
Dne 23. prosince 1912 se sešli okresní žižkovští zastupitelé za předsednictví okresního starosty Karla Wintra 

(Wintera). Byl projednán okresní rozpočet na rok 1913. Jinak běžná agenda. In: NárL 1912-12-24. 
 

V roce 1913 představil svůj soutěžní návrh na realizaci poníku Jana Žižky sochař Jan Štursa. In: Praha našeho 
věku, s. 194. 
 

Roku 1913 představil svůj soutěžní návrh na pomník Jana Žižky architekt Vlastislav Hofman. In: Praha našeho 



věku, s. 67. 
 

V roce 1913 se stali vítězi architektonické soutěže na vybudování pomníku vojevůdce Jana Žižky, jenž zvítězil v 
těchto místech roku 1420 nad křižáckým vojskem, První cena udělena nezůstala, avšak celkem tři 2. ceny si odnesli 

převážně kubističtí výtvarníci Jan Kotěra, František Bílek, Č Vořech a V. Sapík. Plastiky však realizovány nebyly .
 In:  Praha 1891-1918…, s. 133. 
 

Roku 1913 byla vypsána ideová soutěž na pomník Jana Žižky z Trocnova na Vítkově hoře a zároveň celou úpravu 
temene hory, včetně stavby budoucího památníku. Soutěž sice neuspěla a nebyla jednomyslně uděleny první cena. 

Nicméně řada návrhů dodnes stojí za povšimnutí. Uděleny byl alespoň tři 2. ceny: dvojici Jan Štursa a Jan Kotěra 
(projekt Héros), Františku Bílkovi (projekt Stavěti hráze) a nakonec dvojici Vojtěch Sapík – Čeněk Vořech (projekt 
Hvězda k domu národa). Třetí cenu získal návrh Ladislava Kofránka a Vladimíra Fultnera s názvem Černý kalich.

 In: Praha našeho věku, s. 202nn. 
 

1913 vznikly: I. dělnický fotbalový klub v Žižkově, Zemská jednota zřízenců drah v království Českém – odbor v 
Žižkově, Vzájemně se podporující spolek Pokrok pro Žižkov a okolí, Pražský sportovní klub, Sdružení obecních 
hřbitovních zřízenců Národní strany svobodomyslné v Žižkově, Českoslovanský svaz lakýrníků, malířů písma a 

dřev, malířů a příbuzných odvětví v Rakousku – místní skupina Žižkov, Odbor České obce úřednické pro Žižkov, 
Odborové sdružení hudebníků pro země koruny České – odbočka pro Žižkov a okolí a Beseda dělníků a živnostníků 

v Žižkově. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 
Též v roce 1913 měl mnichovský pivovar PSCHORR výhradní zastoupení u Alfréda Pekárka v Žižkově v 

Havlíčkově ulici č. 4. In: NárL 1913-08-07. 
 

„O vigilii /5–6. 1. 1913/ před Zjevením P. se světí ve dvou kádích voda. Kádě na pořádání zapůjčí proti zaplacení 
obchodníci buď Kratochvíl či p. Horák z trhu. Vodou z vodovodu se kádě naplní. Kádě ty stojí na straně k reálce. 
Kostelníci pak po celý den zde i na Tři krále svěcenou vodu, křídu, sůl, kadidlo ve stech kornoutech lidem dodávají. 

Není radno nechati přes noc vodu svěcenou v kádi, by někdo jí nevypustil.“ In: PamKn-Prokop-II, s. 9. 
 

V únoru 1913 se v Žižkově ustavil nový fotbalový kroužek s názvem Pražské sportovní sdružení. In: NárL 
1913-02-12. 
 

„V r. 1913 odvětví Konference ´Matky Boží´ v Žižkově spolku sv. Marie Anežky pro dobrovolnou péči chudých v 
král. Českém, slavilo památný den 30letého působení svého. Dne 5. března 1883 byla založena konference jménem 

sv. Rocha v Olšanech a uvedena v činnost katechetou při měšť. škole české p. T. Škrdlem, jenž se také o ni po 
nějaký čas staral, načež po přístupu dp. Frant. Vaněčka, katechety ne něm. škole ob., tomuto péči předal. První 
schůze konána byla ve škole Olšanské… /…/ Rokem 1888 obdržela konference jméno ´Matka Boží´.“ In: 

PamKn-Prokop-II, s. 13n. 
 

Městské zastupitelstvo se sešlo 14. března 1913. Na pořad přišla tématika ústředních jatek a jejich provozu. Dále 
bylo jednáno o rozdělení východní části pozemku továrny Stabenow (čp. 70) na 6 stavebních parcel pro činžovní 
domy. Dále hostinec v obecním domě čp. 586 v Bezovce byl pronajat stávajícímu provozovateli Josefu Moudrému 

a ze smlouvy vypadla povinnost odebírat pivo ze Smíchovského pivovaru. Při volných návrzích promluvil Alois 
Sigl, jenž požadoval zavést do obcí všeobecné hlasovací právo, po případě, aby měli všichni nynější voliči v 

Žižkově volební právo i po připojení Žižkova ku Praze. In: NárL 1913-03-15. 
 
Vydání týdeníku Žižkov – Praha XV ze dne 3. května 1913 bylo konfiskováno a vydavatelství připravilo nové, 

opravené vydání. In: NárL 1913-05-04. 
 

V roce 1913 byly do kostela sv. Rocha instalovány nové varhany. „Práce varhanářské zadáno firmě: J. Hubička v 
Praze – VII za 3300 K… /…/ Varhany posvěceny 11. května 1913, kolaudace vykonána 10. září 1913.“ In: 
PamKn-sv-Rocha, s. 115. 

 
Dne 30. května 1913 zasedalo městské zastupitelstvo za předsednictví náměstka starosty J. Kotlanda. Probírala se 

běžná agenda. In: NárL 1913-05-31. 
 
Městské zastupitelstvo zasedalo za předsednictví starosty Žáka 18. července 1913. Byly mj. přijaty nabídky na 

prodej (odkup) stavebních pozemků bývalé Stabenowy továrny čp. 70. Dále bylo rozhodnuto o stavbě podzemního 



veřejného záchodku nákladem 3000 K v Karlově třídě u schodů do Chlumovy ulice. Praha a Karlín jsou káranskou 
vodou zásobovány od 5. května 1913 a Žižkov a Vinohrady od 5. července. In: NárL 1913-07-19. 

 
Problém žižkovského učitele Karla Bímy nastal po jeho projevu z 26. října 1913, kdy údajně odsoudil obyvatele 

Žižkova. On se však obhajoval: „Ve své řeči nedotkl jsem se cti města Žižkova ani slovem. Když jsem mluvil o 
potřebě pomocných škol pro zpustlé hochy a navázav na současné zprávy o plzeňských apačích, řekl, že i Žižkov by 
se jich dočkal, kdyby se v té věci nestala náprava… /…/ O přeplněnosti tříd žižkovských jsem se v celé řeči ani 

slovem nezmínil, ač i proto jsem byl souzen. Poznamenal jsem toliko, že v Hrdlořezích je 118 dětí v páté třídě. /…/ 
V dokonalé úctě oddaný Karel Bíma.“ In: NárL 1913-11-03. 

 
Okresní zastupitelstvo schválilo dne 7. listopadu 1913 již 6. koncesi na provozování lékárny v Žižkově, a to v 
Grégrově ulici na hranicích s Vinohrady. In: NárL 1913-11-08. 

 
Po vzoru dalších českých měst i Žižkov se 16. listopadu 1913 připojil k protestům proti uzákonění tzv. Lex Kolisko. 

Podle toho zákona má být vídeňským Čechům znemožněno zřídit školy s českým vyučovacím jazykem. Veřejná 
protestní schůze se konala v Bezovce a účastnili se jí vedle zástupců spolků též členové městské rady. Úředně bylo 
ve Vídni napočteno při tom 12 300 českých dětí v německých školách. In: NárL 1913-11-17. 

 
Dne 30. listopadu 1913 posvětil svatovítský kanovník Dr. Tumpach novou školní budovu v Lupáčově ul., kterou 

vystavěla obec žižkovská nákladem asi 800 tisíc K. In: PamKn-sv-Rocha, s. 115. 
 
„Roku tohoto (1913) z daru Aloise Jaroše, soukromníka v Břevnově, bývalého lokaje knížete Schwarzenberka, 

obnosem 2500 K dobudován byl Oltář Božského Srdce. /…/ Na podzim r. 1913 zřízeny byly libosady péčí města 
Žižkova před kostelem sv. Prokopa ze strany Karlovy tř. Dne 30. listopadu 1913 posvěcena byla nová škola v 

Lupáčově ul vsdp. Drem Josefem Tumpachem.“ In: PamKn-Prokop-II, s. 28. 
 
Následkem poruchy v žižkovské elektrárně 2. prosince 1913 se Žižkov po 18. hodině ocitl ve tmě. In: NárL 

1913-12-03. 
 

1914 – spolek založen, ale nebyl ustaven: Sociální studentské sdružení v Žižkově, dále vznikly Kroužek mládenců v 
Žižkově, Dámský sbor Národní jednoty severočeské pro Žižkov a okolí, Ženský odbor Spolku Komenský ve Vídni 
pro Žižkov, Pražský sportovní klub Cercle /byl povolen, ale neustavil se/, Ústřední svaz dělnictva různých živností 

a průmyslu v Rakousku – místní skupina Žižkov a okolí, Rodinné zahrádky v Žižkově, První klub chovatelů 
belgických obrů a českých strakáčů pro Žižkov a okolí a Vzájemně se podporující a vzdělávací spolek Kozina v 

Žižkově. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 
Kronika kostela sv. Rocha obsahuje popis atentátu na Ferdinanda d´ Este a vypuknutí války 1914. In: 

PamKn-sv-Rocha, s. 118n. 
 

Společná vodárna (káranská voda) byla zřízena zemským zákonem roku 1899 a vodu měla zaopatřovat pro Žižkov, 
Vinohrady, Smíchov, Karlín a Prahu. Předběžný projekt vypracoval inženýr Thiem roku 1902 a konečný projekt je 
z roku 1905. Ku stavbě bylo přikročeno roku 1909. Délka potrubí dosahuje 66 kilometrů. Veškerá káranská voda se 

jímá do vodojemu na Floře, který leží o 105 metrů výše než Káraný. Odtud se rozvádí dále. /Stav roku 1914/. In: 
NárL 1914-01-15. 

 
Dne 23. února 1914 se Orlové oddělili od Katolické besedy a vznikl tak samostatný odbor – Orel Žižkovský. In: 
PamKn-Prokop-II, s. 263. 

 
„Ve dnech 16. a 17. března 1914 po prvé Jeho Eminence, nejd. p. kardinál Lev Skrbenský ze Hříště ve farnosti sv. 

Prokopa na Žižkově konal generální visitaci… U dekorovaného portálu uvítal J. E. místní farář s duchovenstvem /a/ 
starosta města G. Žák…“ In: PamKn-Prokop-II, s. 32. 
 

Dne 13. dubna 1914 bylo zahájeno promítání v novém žižkovském kině – Bio Kosmorama (od r. 1939 Obzor) – na 
tehdejší Karlově třídě (dnes Seifertova) čp. 560. Patřilo MUDr. Eugenu Šimáčkovi. V roce 1930 zde byl promítán 

první zvukový film. In: ŽL červen 2011. 
 
Městské zastupitelstvo zasedlo k jednání 12. června 1914. Probírala se běžná agenda a dále byl pronajat hostinec v 

Bezovce Aloisi Sieglovi za 5000 K ročně, nahradil Josefa Moudrého. In: NárL 1914-06-13. 



 
Betlémská kaple byla postavena ve dvoře domu čp. 216 na Žižkově v letech 1913–1914. Řadu lidí možná překvapí, 

že Praha má dvě stavby tohoto jména, je však třeba si uvědomit určité dobové souvislosti. Žižkov v roce 1914 ještě 
nebyl součástí Prahy. A Praha v té době žádnou Betlémskou kapli neměla. Staroměstská stavba na místě středověké 

kaple, kde kázal M. Jan Hus, je z větší části jen její přibližnou kopií, postavenou až po polovině 20. století. 
Evangelíci se na Žižkově začali scházet od roku 1894, a to v rámci biblické hodiny a výuky náboženství. V roce 
1904 pak byla ustavena kazatelská stanice (první modlitebna vznikla v Husinecké ulici), přeměněná roku 1911 na 

filiální sbor. V témže roce však evangeličtí věřící přišli o svou dosavadní modlitebnu, majitel domu totiž usiloval o 
ekonomicky výnosnější využití prostor. Následně byl zakoupen dům v Prokopově ulici, neboť v centrální části 

Žižkova už nezbývaly volné stavební parcely. Dům z roku 1870, vystavěný podnikatelem F. Hornem, býval 
nazýván „U generála Zacha“. Záměr postavit kapli na prostorné parcele ve dvoře se po určitých peripetiích podařilo 
prosadit v červnu 1913, ale ve zmenšené variantě, z níž byly vypuštěny např. původně plánované byty. Stavbu 

prováděla známá firma Matěje Blechy, pro kterou do roku 1913 projektoval architekt Emil Králíček, nejspíše autor 
projektu kaple. Ke slavnostnímu otevření kaple došlo v neděli 28. června 1914 (téhož dne byl spáchán sarajevský 

atentát na následníka trůnu F. Ferdinanda D´Este, což vedlo o měsíc později k vypuknutí světové války). Průčelí je 
ve spodní části členěno čtveřicí pilastrů s kubizujícími hlavicemi, v tympanonu nad vstupem vystupuje reliéf 
Božího beránka. Horní polovina fasády nese ve střední části nápis: „Betlémská kaple k 500 leté památce 

mučednické smrti Mistra Jana Husi“ provedený zdobným kubistickým písmem. Po stranách se nachází dvojice 
šestibokých výklenků, nesoucích busty Jana Husa a Jana Amose Komenské- ho. Průčelí je završeno plastikou 

knihy, na níž stojí zlacený kalich. Drobná sanktusníková vížka byla nad kaplí vztyčena až v roce 1938 podle 
projektu architekta Bohumila Kozáka, ostatní přístavby se příliš architektonicky neprojevují. Kapli, tvořící spolu s 
několika dalšími pražskými objekty unikátní soubor kubistické architektury, hrozila ve druhé polovině minulého 

století demolice v rámci plánované a zahájené asanace Žižkova. Betlémskou kapli zachránilo zapsání na seznam 
kulturních památek, přilehlé bloky činžáků pak změna režimu v roce 1989. -lb- (Převzato: Prokopské listy 12/2015).

 In: Prokopské listy 12/2015. 
 
Dne 29. června 1914 byla v 10 hodin dopoledne slavnostně posvěcena Betlémská kaple na Žižkově. In: 

PamKn-Prokop-II, s. 67. 
 

„…nad žalostným úmrtím Jeho c. a k. Výsosti Františka Ferdinanda a Jeho choti Výsosti Žofie bylo kondolováno 
osobně farním úřadem na c. k. hejtmanství zdejším; v pátek dne 3. července 1914 a odpoledne od 4 – 5 hod. bylo 
vyzváněno. Dne 6. července 1914 byly v jub. chrámu P. sv. Prokopa slouženy smuteční reguie za účasti úřadů 

zvaných. In: PamKn-Prokop-II, s. 44. 
 

Dne 6. července 1914 proběhly oslavy M. J. Husa pochodem do Riegrových sadů, avšak účast byla malá. In: 
PamKn-Prokop-II, s. 42. 
 

Vzápětí po vypuknutí války byl založen Výbor žen ošetřovatelek v Žižkově pod vedením městského fysika MUDr. 
F. Kotýnka. Ty nabídly svou odbornou pomoc při péči o raněné či jinak potřebné. In: NárL 1914-08-01. 

 
Hned na počátku války vyzvali ředitelé žižkovského gymnasia a reálky – Antonín Šetelík a Ferdinand Hrubeš své 
studenty k podpůrné činnosti. Zvláště pak k pomoci při polních pracích, kdy je třeba nahradit muže rukující do 

války. In: NárL 1914-08-11. 
 

Dodávka bot pro armádní účely se roku 1914 dotkla i obuvníků Žižkova. Družstvo Žižkov dodalo 650 párů a 
Společenstvo Žižkov rovněž 650 párů bot. „Ve příčině opatření peněz na suroviny usneseno požádati říš. 
ministerstvo války, aby dalo družstvům 2/3 zálohy z hodnoty zboží.“ In: NárL 1914-09-09. 

 
Sokol Žižkov vyškolil v roce 1914 celkem 20 dobrovolníků, sanitářů pro manipulaci s raněnými vojáky. Vznikl tak 

Pomocný sbor sokolský pro přenášení raněných vojínů. In: NárL 1914-09-13. 
 
Dne 1. září 1914 byl předán k užívání vojenský lazaret zřízený v žižkovské sokolovně. Otevření se účastnil rovněž 

starosta Žák. Lazaret byl zřízen na náklady České obce sokolské. Bylo zakoupeno např. 100 postelí s přikrývkami a 
nočními stolky, 50 plivátek, 10 kálecích mís, 50 lahví na moč… Následuje podrobný popis vybavení. Šéflékařem 

byl ustanoven doc. dr. Panýrek. Stravování zajišťoval spolek Červeného kříže v Žižkově. K vedení úřední 
korespondence byl určen učitel Karel Bíma. /Text částečně nečitelný/. In: NárL 1914-09-02. 
 

Dne 26. září 1914 byla na Žižkov zavlečena cholera. Čtyři topiči státní dráhy, kteří působili v Haliči, se toho dne 



navrátili do Prahy a jeden z nich jevil příznaky cholery. Jelikož na místě nebyl přítomen lékař, odebral se nemocný 
drožkou domů do Budovcovy ulice č. 4. Jelikož se jeho stav nelepšil, byl povolán městský lékař, jenž konstatoval 

podezření na choleru a nechal převézt pacienta na infekční oddělení. „Mezitím zdravotní aparát pracoval s úžasnou 
rychlostí a s největší svědomitostí. Městský lékař p. dr. Kotýnek /…/ dal vykonati nejbedlivější desinfekci. Rodina 

onemocnělého, manželka a dvě děti, dopraveny na pozorování do isolace… /…/ Veškeré zařízení bytu odvezen 
/sic!/ k desinfekci. Také schodiště, pavlače v celém domě… /…/ Mezitím pátráno po drožce… Drožka byla 
nalezena a vydesinfikována. Lékařské kruhy ujišťují, že provedena byla nejdůkladnější a nejrozsáhlejší opatření, 

aby nemoc se nerozšířila.“ Přes to všechno železniční zřízenec své nákaze podlehl. Zůstal však v Čechách naštěstí 
ojedinělým případem. Další byly ve Slezsku a na Moravě. In: NárL 1914-09-28, 1914-10-18. 

 
„Společnost Netlačme se v Žižkově věnovala ku podpoře vdov a sirotků po padlých vojínech žižkovských 70 K, jež 
složeny odboru N. J. P.“ /Národní jednota pošumavská 1914/. In: NárL 1914-11-22. 

 
Chudinská kuchyně v Žižkově začala vařit 2. listopadu 1914. Působila v budově čp. 900 na nároží Palackého třídy a 

Sladkovského náměstí. Ceny byly následující: „…levné a chutné obědy a to polévka a příkrm za 24 haléřů, masitý 
příkrm s chlebem za 20 haléřů.“ Vznikla z iniciativy obce žižkovské. In: NárL 1914-10-31. 
 

V roce 1914 byla spotřeba vodárenské pitné vody v Žižkově 1.705.235 kubických metrů vody. Na jednoho 
obyvatele tak připadlo 63 litrů. Bylo to nejméně z celé Prahy i obcí sousedních. Například Vinohrady měly spotřebu 

na obyvatele trojnásobnou (187 litrů) a Karlín 122 litrů, tedy dvojnásobnou… NárL 1915-02-19. 
 
Žižkov za války roku 1914: poskytnuty byly budovy a místnosti pro ubytování vojska, pro provoz provizorních 

nemocnic. Škola v Lupáčově čp. 1200 (voj. lazaret č. 6) byla upravena pro 850 lůžek a škola na Perštýnově náměstí 
(Barikád) pro 450 lůžek. To vše pro raněné vojáky. Dále vytvořen lazaret v sokolovně. Dále v srpnu 1914 byla 

učiněna dobročinná sbírka potřebným rodinám vojáků a nezaměstnaným ve výši 8865 K a 31 hal. Hasiči pomáhali s 
převozem raněných a uskutečnily přes tisíc převozů. Problémy zůstávaly se zásobováním potravinami. Spolek pro 
stravování chudé mládeže rozdal denně asi 2000 obědů. Lidová kuchyně pro dospělé potřebné prodal denně na 550 

obědů v ceně po 24 haléřích. Co se také jedlo v domácnostech? Např. bramborové řízky s kyselým zelím (pro 6 
osob: 1 kg brambor, 2 vejce, 2 vuřty, mléko, strouhanka a omastek) nebo polenta (1/4 kg kukuřičné krupice, 1 lžíce 

kukuřičné mouky, máslo a strouhanka). Také zelné řízky s kaší: „Zelí se dusí na špeku nebo sádle s trochou vody do 
měkka, dá se vychladnout a smíchá s vejci, rozkrájenými vuřty a strouhanou žemličkou, které se přidá tolik, aby 
bylo možno ze směsi dělat placičky, které se obalí moukou a osmaží. Podávají se s bramborovou kaší.“ In: NárL 

1915-02-26. 
 

Správa vinohradské nemocnice nechala roku 1915 vypracovat projekt nové kanalizace odvádějící splašky a 
výměšky z infekčních oddělení, aby se snížilo nebezpečí šíření tyfu či cholery. Chyběly však potřebné finance. 
Záchytná jáma na splašky a výměšky nemocných však hrozila přeplněním, přetečením, a tak by si nákazu domů 

mohli přinést lidé i na botách. In: NárL 1915-02-05. 
 

V roce 1915 natočil František Ponec krátký dokumentární film o hasebním a záchranném cvičení žižkovských 
hasičů na Prokopově náměstí. Kopie je v majetku Národního filmového archivu. In: NFA. 
 

Roku 1915 bylo příslušnými c. k. úřady nařízeno sepsat veškeré české zvony. V Olšanech to byly tyto: 1/ V dolejší 
zvonici na I. hřbitově v kostele zvon asi 105 kg těžký s nápisem: „Chrámu Olšanskému /sv. Rocha/ u sv. Kříže zvon 

tento ke cti a slávě svaté rodiny – Ježíš – Maria a Josef věnovali Karel a Anna Bellmann rodiče, na zdejším hřbitově 
v Pánu odpočívající, litý od dcery Karla Bellmanna Anny v Praze 1871.“ 2/ Zvon asi 60 kg těžký s nápisem: „Litý v 
Praze u Karla Bellmanna c. k. dvorního zvonaře 1851.“ 3/ Zvon menší asi 13 kg bez nápisu. V ústřední síni zvon asi 

45 kg s reliéfem Krista na kříži z dílny Josef Diepold v Praze 1886. Dále zvon asi 24 kg s nápisem Nicolaus Löv a. 
1697 – Spiritus sanctus – Filius – Pater. In: PamKn-sv-Rocha, s. 116n. 

 
Po válečný čas se mají dle rozhodnutí okresního /leden 1915/ hejtmanství konati střídavé noční služby ve dvou 
žižkovských lékárnách, a to v U Komenského v Roháčově ulici a U Matky Boží v Karlově třídě. In: NárL 

1915-01-12. 
 

Městská rada uspořádala v lednu 1915 sbírku pro válečné vdovy a sirotky, a to ve prospěch nově zřízeného 
vdovského a sirotčího pomocného fondu pro veškerou ozbrojenou moc. In: NárL 1915-01-08. 
 

Všichni muži zdravotně neschopní vojenské služby narození v letech 1873 až 1896 se měli ohlásiti do 14. ledna 



1915 na radnici, aby byli dáni k dispozici domobraně. Netýkalo se to železničářů, paroplavebních dělníků a mužů 
pracujících v provozech pro vojenské účely. In: NárL 1915-01-12. 

 
Ve vojenském lazaretu č. 6 (budova školy Lupáčova čp. 1200) vznikla z iniciativy šikovatele Františka Dvořáka 

kapela sestavená z mužstva nemocniční posádky. Hrávala za účasti různých hostů zpěváků, herců k obveselení 
pacientů. „Přihlášky k lask. učinkování pro příští čtvrtky přijímá s radostí p. Mag. Ph. R. Amon, lékárník lazaretu.“ 
Dále Pražská obec zřídila na počátku války na Olšanských hřbitovech čestný hrob pro padlé vojáky. V období od 1.  

října 1914 do konce března 1915 tam bylo pochováno 433 především rakousko-uherských vojáků, nechyběli však 
ani Rusové. In: NárL 1915-03-27, 1915-03-28. 

 
Dne 19. března 1915 se konala exekuční dražba paláce národních socialistů v Bořivojově ulici čp. 1216. Cena 
nemovitosti byla 318 953 K a hostinského příslušenství 15 349 K. Budovy vydražil její stavitel Zdeněk Frič. In: 

NárL 1915-03-19. 
 

Městská rada mj. i v Žižkově se v dubnu 1915 jednomyslně usnesla prohlásit bývalého místodržitele Františka 
knížete Thuna čestným občanem města Žižkova. In: NárL 1915-04-22. 
 

V dubnu 1915 sehráli fotbalisté A. C. Sparty na jedné straně a smíšeného týmu Viktorie Žižkov a S. K. Slavie na 
straně druhé na hřišti Slavie proti sobě benefiční utkání. Polovina čistého výnosu byla věnována ku podpoře 

raněných vojínů – fotbalistů a druhá polovina pomocné válečné kanceláři. Fotbalová federace vydala na ten den 
zákaz jiných zápasů, aby návštěvnost a tudíž i výnos byly maximální. In: NárL 1915-04-09. 
 

Při okresním hejtmanství byla dne 5. srpna 1915 konstituována „okresní pomocná úřadovna hospodářská“ pro okres 
Žižkov. Měla pomáhat řešit ztížené situace rodin bojujících či padlých vojáků. Jejím účelem bylo především 

poskytovat právní pomoc či radu. In: NárL 1915-08-09. 
 
Dne 16. srpna 1915 probíhalo další rukování též Žižkovanů domobranců (zeměbrana, Landwehr), a to na Pohořelci. 

„Jest v zájmu každého…, aby s sebou přinesl pár pevných bot, přikrývku, vak a v každém případě příbor jídelní…“
 In: NárL 1915-08-10. 

 
Poslední rozloučení s okresním starostou Karlem Winterem se uskutečnilo ve dnech 18. a 19. srpna 1915. Rakev s 
ostatky byla 18. srpna vystavena v kostele sv. Prokopa za četné účasti smutečního obecenstva. Obřad odsloužil P. 

farář Procházka. Potom byla rakev v čele smutečního průvodu vezena pohřebním vozem směrem k Ohradě. Tam 
proběhl další obřad a rakev byla přeložena na jiný vůz a převezena do Kolína. Tam byl starosta také 19. srpna 

pochován. In: NárL 1915-08-19. 
 
V neděli 11. října 1915 probíhaly na Žižkově velkolepé slavnosti panovníkových narozenin /*18. 8. 1830/. Hlavní 

aktérkou oslav byla J. E. Mary hraběnka Coudenhove-Taaffe, choť místodržitele. Na náměstí před radnicí císaři i jí 
holdovalo na 10 tisíc žižkovských dětí. In: NárL 1915-10-11. 

 
Dne 2. listopadu 1915 byla sloužena polní mše u čestného vojenského hrobu na Olšanech. Za město Žižkov se 
zúčastnili náměstkové starosty. In: NárL 1915-11-04. 

 
Nejpozději do 10. prosince 1915 měli majitelé koní a povozů v Žižkově ohlásit počet a druh svých koní a také typy 

a počet povozů. Neuposlechnutí tohoto příkazu se trestalo pokutou 200 K . In: NárL 1915-12-05. 
 
Dne 20. prosince 1915 jednalo za předsednictví náměstka okresního starosty JUDr. Hynka Černého o rozpočtu na 

rok 1916. Mj. byla povolena půjčka 500 tisíc K za účelem zásobování (aprovisace) města Žižkova. In: NárL 
1915-12-21. 

 
„Celkem v Žižkově byly vojenské nemocnice tři: v Sokolovně, ve škole na Perštýně, a ve škole v Lupáčově ul. 
První duchovní správu vedl v nemocnicích zde Dr. Skácel, dominikán. /P. PhDr. a ThDr. Jan Nepomuk Bernardin 

Skácel * 3. 4. 1884/“ PamKn-Prokop-II, s. 53. 
 

1916 vzniklo Družstvo pro chov těžkého koně teplokrevného v Žižkově v království Českém pro okres Karlín a 
soudní okres Žižkov. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 

Roku 1916 zemřel starosta Orla, bratr Albert Kotrba, „…čímž úplně podlomena činnost a Orel zaniká. Vzkříšení k 



novému životu nastává v r. 1920, kdy již orelské hnutí v českosl. republice má jednotnou strukturu.“ Starostenství 
přijal br. Janda. In: PamKn-Prokop-II, s. 263. 

 
V sobotu 29. ledna 1916 proběhla řádná valná hromada S. K. Viktorie Žižkov. Na úvod bylo vzpomenuto nedávno 

zemřelého předsedy klubu R. Zábranského a na bojištích padlých hráčů Zemana, Macury, Vyhnanovského a Stolze. 
Dále konstatováno, že A-mužstvo odehrálo v předešlém roce 30 zápasů (21 vítězných, 3 nerozhodně a 6 
prohraných) se skóre 123:44. Novým předsedou klubu byl zvolen Zdeněk Šafránek. In: NárL 1916-02-02. 

 
Dne 11. února 1916 zasedlo k jednání městské zastupitelstvo v čele s G. Žákem. Mj. přišly na řadu městské lázně. 

Bylo navrženo zvýšit ceny za služby, např. parní lázeň I. třídy se zvyšuje z 1 K na 1 K a 10 hal., vanová lázeň I. 
třídy z 80 na 90 hal. In: NárL 1916-02-12. 
 

Dne 5. března 1916 se sešla valná hromada hasičské župy Žižka pro Vinohrady a Žižkov. Starosta Kocourek uctil 
památku na frontě padlých hasičů a jednání se týkala fungování sborů v době války. In: NárL 1916-06-26. 

 
Město Žižkov čítá v době války na 72 000 obyvatel, tj. 19 600 rodin v 1270 domech. Zásobování potravinami v 
době od počátku války do 31. května 1916: celkem 4 314 333 kg mouky (pšeničná, žitná, kukuřičná, ječná, 

bramborová). Dále např. 43 500 kg rýže, 5600 kg hrachu, 25 000 kg soli, 5300 kg tuku a 3000 kg kávy, brambor 
pak 2 468 100 kg. Dle těchto počtů se také vydávaly např. chlebenky nebo moučenky (poukázky). Denní spotřeba 

chleba činila 12 500 bochníků v úhrnné váze 15 720 kg (tj. 11 600 kg mouky). Mimo to pečuje obec o levné 
stravování např. v jídelnách pro chudé: polévka s příkrmem stála 26 haléřů. V  jídelně chudé mládeže se denně rozdá 
zdarma na 2000 obědů, hlavně polévek s chlebem. Městu Žižkov a především starostovi a jeho náměstkům patřil 

dík za péči o obyvatelstvo. In: NárL 1916-06-17. 
 

V roce 1916: „Josef Franěk (Fráňa), býv. kapitán A.F.K. Union Žižkov, t.č. praporčík c. a k. pěš. pl. č. 96 byl v 
krátké době za sebou již po druhé vyznamenán stříbrnou medailí I. tř. za statečnost a udatnost před nepřítelem. 
První jeho vyznamenání byla medaile stříbrná tř. II .“ In: NárL 1916-06-22. 

 
I v létě 1916 bylo podporováno hromadné stravování pro potřebné. Jídelna sídlila v budově reálky na Sladkovského 

náměstí (čp. 900). Polévka = 6 hal., příkrm 24 hal. a masitý příkrm 30–40 haléřů. In: NárL 1916-07-30. 
 
František kníže Thun oficiálním dopisem poděkoval Gustavu Žákovi za udělení čestného občanství v Žižkově. 

Dopis byl čten na schůzi městské rady 22. srpna 1916. In: NárL 1916-08-27. 
 

Dne 19. října 1916 byly pro vojenskou správu sňaty i zvony olšanské u zvonice I. hřbitova. Nejinak dopadaly i další 
žižkovské zvony. In: PamKn-sv-Rocha, s. 126n. 
 

„V základě Ordin. listu 1916 str. 78… jakož i se zřetelem na nařízení k. a. konsistoře z 19/8 1916 č. 10.203 
vyhotoven soupis všech zdejších zvonů chrámu P. sv. Prokopa… pro c. k. okr. hejtmanství.“ Vzhledem k 

rozkladům faráře, jenž obhajoval nutnost nechati aspoň 1 velký zvon, docíleno, že na druhý den dne 12/9 1916 
protokolárně bylo stanoveno odevzdati zvony tři: ´Václava´, ´Anežku´ a ´Sanktusník´, a zůstal jeden velký zvon 
´Vojtěch´, aspoň jediný to velký zvon v celém městě Žižkově. Protokol o odebírce zvonů (K. u. k. 

Militärbauabteilung des Militärkommandos in Prag) dtto 12/9 1916 čís. prot. 56.“ To vzala na vědomí i žižkovská 
městská rada. Zvony byly sňaty 27. října 1916 a odvezeny na dnešní Masarykovo nádraží. Na rekvizici varhan 

nedošlo, neboť píšťaly nebyly z cínu. In: PamKn-Prokop-II, s. 45-48. 
 
Dne 27. prosince 1916 byla zahájena činnost mléčné úřadovny pro Prahu a okolí, v níž měl zastoupení i Žižkov. 

Měla zajišťovat distribuci a rozdělování mléka, včetně lahvového. In: NárL 1916-12-31. 
 

V roce 1917 působil František Vácha jako druhý kostelník u sv. Rocha. Zdánlivě bezúhonný občan byl však 
dopaden při krádeži balíku látky v krejčovském závodě, kde jako dohadoval ušití šatů. Byl vyzván k navrácení 
látky. Vzápětí však vyšlo najevo, že systematicky krade již skoro 2 roky. Na to byl vzat do vazby, okradl přes 30 

obchodníků a ukradené věci povětšinou zastavoval v zastavárnách a nevyzvedával. In: NárL 1917-02-17. 
 

Husa na Prokopově náměstí na trzích stála 20 K, drůbky 5 K. In: NárL 1917-07-02. 
 
Pro rok 1917 dali někteří majitelé zdarma k dispozici obci své nevyužívané pozemky, a to za účelem pěstování 

brambor. Zájemci, kteří chtěli půdu obdělávat, se hlásili u městského úřadu. In: NárL 1917-05-06. 



 
1917 vzniklo Odborové sdružení českoslovanských krejčí – místní odbor pro Žižkov. In: Laštovka, Pražské 

spolky… 
 

V roce 1917 působil ve fotbalovém klubu Viktoria Žižkov herec Vlasta Burian. 
 
/s. 54/ Na Olšanech se za 1. války pohřbívali i Mohamedáni. „Péče o uprchlíky. /…/ Hned r. 1914 před vánoci 

přicházeli do města Žižkova uprchlíci z okolí Bochni atd. Zejména zalidnili Žižkov židovští uprchlíci téměř 
výhradně, počtem as 7.000. Koncem r. 1915 dostoupil počet uprchlíků čísla 9375. – v únoru 1917 úhrnný počet 

dostoupil od počátku čísla 11 tisíc. V únoru 1917 bylo v Žižkově (dle výpovědi rabína Abelesa) cizích 2000 
israelitů. Přicházeli – odcházeli. Mimo to as 300 Rusínů a Poláků a as 20 rumunských rodin. Židé byli téměř 
výhradně z Haliče a Bukoviny. Zařizovali si hned od počátku krámy řeznické a stravovny: ´Herbata a zupa dla 

vychodzów.´ ́ Kšeftovali.´ Péči o duchovní správu uprchlíků vykonávala zdejší duchovní správa i duchovní polští. 
Nebylo však řídkým úkazem, že častěji slýchány byly sv. zpovědi polským jazykem, maloruským (…) ba nevěsta 

pomocí maďarského zrcadla zpovědního se zpovídala i maďarsky. In: PamKn-Prokop-II, s. 54. 
 
/1916/.“Zlodějské cikánky. Cikánka, 23letá Božena Klocová ze Žižkova a její sestra 22letá Anežka Klocová, jsou 

nenapravitelné zlodějky, které kradou všecko, na co přijdou. Proto jsou také více v kriminále, než na svobodě.“ 
Kradly hlavně slepice a cukr, a to nejen na Žižkově, ale i v Braníku či v Úvalech, zkrátka po celém pražském okolí.

 In: NárL 1917-02-09. 
 
Okresním žižkovským starostou byl v roce 1917 Hynek Černý, zároveň též předsedou okresní komise pro péči o 

mládež. In: NárL 1917-03-08. 
 

Mj. i 16. března 1917 bylo v několika prodejnách prodáváno aprovizační máslo. Na jednu rodinu připadlo 12 dkg v 
ceně 1,44 K. In: NárL 1917-03-16. 
 

Žižkovská firma Ferro (stroje, kotle, slévárna) se v dubnu 1917 octla v likvidaci. In: NárL 1917-04-10. 
 

V dubnu 1917 sehrála Viktoria Žižkov dva zápasy s maďarskými týmy v Pešti. Jedenkrát prohrála, jednou 
remízovala. In: NárL 1917-04-10. 
 

„Dne 8. května 1917 přesídlili /karmelitáni/ ze Slup na Vyšehradě do nového útulku svého /klášter a kostel sv. Anny  
na Žižkově/… Dne 13. května 1917 před 9tou hodinou přibyl nejdůst. p. arcibiskup Huyn v kočáru s odp. 

sekretářem Dr. Hrubíkem, aby vvedl je do Žižkova a posvětil jejich novou residenci.“ Nechyběl ani starosta Žák a 
další otcové města. „Předcházela pověst chvalná ctihodné řeholníky – kéž jsou ke cti a chvále Boží a pro spásu duší 
požehnáním celému městu Žižkovu!“ PamKn-Prokop-II, s. 58. 

 
„Dne 13. května 1917 předán kostel sv. Anny řádu OF/?/ Karmelitánů, kteří vedle kostela vystavěli klášterní 

budovu.“ Tím získali „…pevnou posici v Žižkově a časem se ukáže…, zda ku prospěchu anebo ještě spíše ku škodě 
fary Olšanské.“ Názor olšanského faráře. In: PamKn-sv-Rocha, s. 112. 
 

Pohřeb Miloslava Žáka, supl. profesora na žižkovské reálce a syna starosty, se konal 21. května 1917 z chrámu sv. 
Prokopa na Olšanské hřbitovy. Církevní obřad vykonal farář P. Procházka. In: NárL 1917-05-22. 

 
Dne 25. května 1917 zasedalo žižkovské zastupitelstvo. In: NárL 1917-05-22. 
 

Dne 3. června 1917 navštívil kostel sv. Prokopa pražský arcibiskup Pavel hrabě Huyn /Maria Pavel Josef Antonín, 
hrabě Huyn/. K uvítání se krom duchovenstva přišel i starosta Gustav Žák s doprovodem radních. In: 

PamKn-Prokop-II, s. 59. 
 
Dne 20. září 1917 rozbili nacionalisté sociálně-demokratickou schůzi v Bezovce a napadli politika Bohumíra 

Šmerala. In: Dějiny Prahy v datech 1988, s. 242. 
 

Okresní zastupitelstvo žižkovské se má sejít 1. října 1917. In: NárL 1917-09-27. 
 
V nalezených záznamech týkajících se žižkovské synagogy se o období první světové války píše: „Židovská 

modlitebna zůstala náboženské obci až do druhé světové války. Do té doby nedali Židé výpovědi, platili řádně 



nájemné, jež automaticky bylo prodlužováno. Ostatně ve válce byla ochrana nájemníků.” Prvním žižkovským 
synagogálním slouhou, kustodem či šámesem byl Arnošt Freund, druhým Josef Schwarz. In: Šmok, Žižkovská 

synagoga, 2016. 
 

Krátce po roce 1918 zanikla usedlost Vendelínka zvaná též podle původního majitele Vendelína Vořecha 
Vořechovský dvůr. V té době již náležela rodině Lorenzových. In: Laštovková, Pražské., s. 315. 
 

Zahradní občerstvení na Poděbradově (dnes Koněvova) třídě sídlilo naproti sokolovně. Jednopatrový dům měl na 
zahradě restauraci U Zlatého soudku. Hrálo se tu také divadlo a před první válkou se promítala kinematografická 

představení. Po roce 1918 prodal majitel Hájek dům Jednotě českobratrské, která ve dvoře postavila svou 
modlitebnu. Konstrukci i interiér navrhl architekt Bohumír Kozák a stavba byla dokončena roku 1922, avšak již 
kolem roku 1930 byla i s domem zbourána. Hned po tom započala stavba nové moderní budovy s modlitebnou. 

Zařízení slouží církvi dodnes. In: Jan Schütz, RN 6/2020, upraveno. 
 

1918 se ustavila Skupina Sdružení katolické mládeže v Žižkově. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 
V roce 1918 byl do funkce uveden žižkovského rabína Eduard Schulhof . In: Šmok, Žižkovská synagoga, 2016. 

 
V lednu 1918 byla podána žaloba na vojíny Emila Rotta a Antonína Romboldera pro krádeže ve vojenské skladu v 

Heillbrunnu u Solnohradu. Odcizené věci odesílali svým manželkám na Žižkov. „Oba byli zatčeni a na žádost 
vojenského velitelství vykonala policie v bytech obou žen prohlídku, při níž bylo zabaveno 274 stejnokrojů a 
množství vojenského prádla a bot.“ In: NárPol-1918-01-21. 

 
Káranská vodárna. Dne 10. ledna 1918 se za předsednictví starosty dr. Groše sešla výroční schůze dozorčí rady 

vodárny král. hl. města Prahy a obcí příměstských, tedy včetně Žižkova. Účty ze leta 1913 až 1915 byly schváleny. 
Účet za rok 1916 vyšel se schodkem 125 426, 24 korun. V účetní komisi zasedal za Žižkov náměstek starosty dr. 
Truhlář. Rozpočet na rok 1918 byl schválen ve výši 4 123 458 korun. In: NárPol-1918-01-12. 

 
Dne 6. února 1918 se konala prezentace domobranců ročník 1900 v kasárnách na Pohořelci. Ta se již tradičně týkala 

i domobranců žižkovských. In: NárPol-1918-01-30. 
 
Prodej aprovizačního masa za maximální ceny hlídané obecním dozorem prodávali v dubnu 1918 následující 

řezníci: František Tříska, Prokopova (Prokopovo nám.?) 3; Munzar, Roháčova 22; J. Rozsypal, Milíčova 6; Erben, 
Prokopova (Prokopovo nám.?) 8; Josef Matula, Husova 72; J. Vaniš, Havlíčkovo nám. 22, Rudolf Veselý Karlova 4 

a další. In: NárPol-1918-04-05. 
 
Válečná kuchyně ve škole na Komenského nám. čp. 400 vařila od 4. dubna 1918 masité polévky za 50 haléřů. K 

vyzvednutí jídla však byla třeba legitimace vydaná chlebovou komisí. In: NárPol-1918-03-02. 
 

/s. 60–61/ Dne 5. dubna 1918 rozhodnutím žižkovského okresního soudu došlo podle prohlášení ze dne 14. září 
1917 k připsání kostela sv. Prokopa a pozemku (č. kat. 381) k záduší farního kostela sv. Prokopa. In: 
PamKn-Prokop-II, s. 60-61. 

 
Městská rada se na schůzi 9. dubna 1918 ohradila proti verbálním útokům na český národ z úst ministra zahraničí 

hraběte Czernina. Češi totiž nadále trvají na svém dopise ze dne 30. května 1917 a následně z 6. ledna 1918, v 
němž: „…domáhá se /český národ/ svého sebeurčení, své svobody a svého samostatného života státního. /…/ 
…národ Český jako jeden muž prostaví se proti každému, kdo by národu Českému odpíral to, což jeho jest a nač má 

svaté právo.“ In: NárL 1918-04-11. 
 

V noci na 2. května 1918 byl vykraden sklad látek pražského zasílatele Kirchenbergera v hodnotě 23 tisíc korun . 
Zloději odnesli 7 balíků. V souvislosti s tím byla zatčena Milada Gramerová, manželka zámečníka, která pod 
nátlakem doznala, že sklad otevřel její manžel a 4 balíky odnesli žižkovští zloději Karel Hájek, František Žofka, 

Jaroslav Krejza a Josef Kukla směrem k Žižkovu. V Karlíně však byli dopadeni policisty. In: NárPol-1918-05-10. 
 

Dne 15. května 1918 probíhala další presentace žižkovských domobranců na Pohořelci, a to ročníky 1891, 
1895–1899. In: NárPol-1918-05-12. 
 

Dne 24. června 1918 byly chudé žižkovské ženy nepříjemně překvapeny zprávou o narušení dodávek chleba, 



„…poněvadž musel být dodán jinam, kde prý je ho více třeba. /…/ Na sta žen v této situaci ubíralo se k okresnímu 
hejtmanství žižkovskému, aby žalovalo na zanedbání po celé týdny trvající ve příčině zásobování chlebem v 

Žižkově a žádaly ústy mluvčího pana Nováka o okamžitý příděl chleba. Mimo to ihned navázal poslanec Buříval 
telefonicky styk s presidiem místodržitelství. /…/ …firma Odkolkova dodá ihned potřebný chléb do Žižkova.“ 

Následně 25. června odešla deputace žen vedených Buřívalem a Novákem k místodržitelství sjednat trvalejší 
nápravu, neboť dodávky bochníků jsou týden od týdne nižší, a nejinak je tomu v případě dodávek mouky, brambor 
či uhlí. Místodržitel však nebyl osobně přítomen, tudíž byla akce odložena na později. Uskutečnila se až počátkem 

července 1918 a místodržitel přislíbil pokusit se o nápravu. In: NárPol-1918-06-26, 1918-07-07. 
 

Národní Jednota pošumavská v Žižkově vydala v červenci 1918 svým nákladem pohlednice s tématikou M. Jana 
Husa. Pohledy bylo možné zakoupit mj. v kavárně Na Proutkové. In: NárPol-1918-07-03. 
 

Dne 27. září 1918 byl v ruském Čeljabinsku vysvěcen památník a hřbitov padlým čs. legionářům. Měsíc poté tam 
byly uloženy ostatky legionářského plukovníka Švece. Byl zhotoven i přesný plán pohřebiště, aby bylo možné 

nalézt konkrétní hroby. Po bolševické revoluci, po roce 1918, byl však kostel i hřbitov s pomníkem srovnány se 
zemí. Hledané ostatky čs. hrdinů se však s největší pravděpodobností nalézt podařilo a pplk. Vašátko, plk. Švec a 
další dva neznámí legionáři byli roku 1933 převezeni do vlasti. Pohřbeni mají být v Památníku osvobození. 

Sovětská vláda sice převezení zpočátku bránila, ale pak vyslovila souhlas. In: NárL 1933-09-24. 
 

Dne 4. října 1918 se za předsednictví Gustava Žáka sešlo žižkovské zastupitelstvo. Mj. „Návrh p. řed. Hrubeše a 
Frydrycha, aby příjmy žižkovského učitelstva byly zvýšeny na výši, jaké jsou platy učitelstva pražského, odkázán 
po debatě radě městské k projednání.“ Dále se řešila běžná agenda. In: NárPol 1918-10-08. 

 
„Samostatnost česká. Dne 28 října 1918 stal se převrat – prohlášení samostatnosti Čech, Moravy, Slezska a uher. 

Slovenska. Z té příčiny na Všechny Svaté o ½ 11té konány děkovné bohoslužny slavné s prosbou o ochranu Boží 
pro naši vlast, československou, k nimž pozvány officielně úřady státní i autonomní, jež officelně četně se 
dostavily. Po bohoslužbách po prvé v kostele zpívána hymna: Kde domov můj a Nad Tatrú sa blýská, kteréžto 

hymny napotom po bohoslužbách vedle chorálu ´Sv. Václave´ často se zpívaly. Bohužel radost ze samostatnosti 
později zakalena byla bolestnými zjevy. Tak zejména stržením Marianského sloupu na Starom. náměstí. Hned tu 

neděli po neblahém skutku farář při mši ranní promluvě se dotkl příšerného toho činu a o ½ 9té školní mší dp. 
katecheta Franz. Dne 8. prosince 1918 v pražských chrámech byla konána ´smírná pobožnost´ na vyzvání k. a. 
konsistoře… hojně oltář květinami ozdoben… Následovalo po stržení sloupu vtržení násilné lidí poštvaných na 

táboru lidu na Starom. náměstí do Týnského chrámu Páně o májové pobožnosti, a známé úsilí strhnouti sochu sv. 
Jana Nep. na mostě Karlově…“ Odpor proti katolické církvi narůstal jak na ulicích, tak ale i v parlamentu. /s. 66/ 

„Ozvěnou toho byly rozličné události i ve farnosti zdejší. Tak zejména i odtud bylo posláno Nár. shromáždění 
mnoho podpisů (na peticích) proti rozlučitelnosti manželství. In: PamKn-Prokop-II, s. 65. 
 

Již 30. října 1918 zazněla výzva architektům a výtvarným umělcům navrhnout  a postavit v Praze památník 
legionářům. V úvahu přicházela buď Letná, nebo Vítkov. In: NárL 1918-10-30. 

 
Mouka stála v listopadu 1918 kilogram 1,70 K. In: NárPol-1918-11-03. 
 

Stržení Mariánského sloupu. „Když dne 3. listopadu t. r. /1918/ vracel se dav z Bílé Hory, kde se mnoho řečnilo a 
štvalo proti katol. církvi, strhl sloup Mariánský na staroměstském náměstí, že prý je postaven na oslavu vítězství 

Ferdinandova na Bílé Hoře. Učinily tak živly protináboženské – protikatolické, stoupenci strany národně-sociální, 
zvláště vyznamenali se při tom členové Sokola a žižkovští hasiči, cti a slávy si tím nezjednali. Po dlouhou dobu 
přicházeli lidé k místu, kde sloup stál, a odsuzovali spáchané barbarství a zároveň ozývaly se hlasy, že sloup musí 

býti postaven. Zbytky sloupu byly odstraněny, když měl přijeti do Prahy president Masaryk.“ In: 
PamKn-sv-Rocha, s. 130. 

 
Městské zastupitelstvo se sešlo 15. listopadu 1918 a schůzi zahájil G. Žák. Promluvil o nabyté samostatnosti a ihned 
navrhl zvolit T. G. Masaryka čestným občanem Žižkova. Dále věnovat rodinám padlých legionářům 30 tisíc korun 

z obecních prostředků. Návrhy byly přijaty s jásotem. Dále navrženo upravit městským zaměstnancům platy, mj. 
aby válečná léta byl do penze i do postupu započtena dvojnásobně. Schůze okresního zastupitelstva proběhne 18. 

listopadu. In: NárL 1918-11-16. 
 
Dne 16. listopadu 1918 potkal strážník Arnold Staněk v Jeseniově ulici jemu známé lupiče Jana Matuše a Oldřicha 

Zengera ve společnosti číšnice Aloisie Charvátové. Každý nesl balík prádla. Spolu se dvěma vojíny se je strážník 



pokusil zatknout. Zenger však vytáhl pistoli, zahrozil a utekl. Při prohlídce Matuše, zda též nemá revolver, však byl 
Matuš rychlejší, vytáhl zbraň a vystřelil. Staněk stačil uhnout, ale kulka zasáhla „…na blízku stojícího 14letého 

hocha Františka Fořta z čísla 63 v ulici Jeseniově, mrzáka to, jenž chodí o dřevěné noze, do prsou pod krkem. /…/ 
Těžce zraněný hoch byl odnesen do filiálky záložní nemocnice, kde ho ošetřil dr. Vostrakiewicz /= Kostrakiewicz/, 

ale poranění jeho bylo smrtelné. Za nedlouho zemřel vnitřním zakrvácením.“ In: NárPol 1918-11-17. 
 
Dne 19. prosince 1918 probíhalo odklízení zbytků strženého Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Ten 

byl podle Národních listů: „…po bělohorské manifestaci dne 8. /!!!/ listopadu t. r. /1918/ napolo stržen.“ /to by mělo 
i logiku, 8. 11. bylo výročí bitvy na Bílé hoře/. In: NárL 1918-12-19. 

 
Roku 1919 proběhly volby do městského zastupitelstva. Starostou zvolen MUDr. Kostrakiewicz, národní socialista.
 In: PamKn-Prokop-II, s. 68n. 

 
V období let 1919 až 1939 držel funkci starosty MUDr. Rudolf Kostrakiewicz, zdejší populární praktický lékař. 

Zůstal v čele radnice prakticky po celou éru první republiky, Je ovšem třeba dodat, že už nebyl tou suverénní hlavou 
samostatného města jako jeho předchůdci, neboť v roce 1922 se stal Žižkov součástí Prahy, hlavního města nové 
Československé republiky. In: Praha 3 křížem krážem., s. 11. 

 
1919 byly založeny: Čtenářsko-ochotnická jednota Pokrok v Žižkově, Národní pomocné sdružení České srdce – 

místní skupina pro Prahu I a V., Společenský klub v Žižkově, Jednota zřízenců čs. drah – odbor zřízenců 
elektrických drah Žižkov, Volné sdružení Mladých přátel divadla, Svaz hospodářských a pachtovních družstev v 
Praze, Ústřední svaz stavebních dělníků v ČSR – místní skupina Žižkov, Klub městských úředníků v Žižkově, 

Divadelní sdružení Rieger, Spolek divadelních ochotníků Hálek v Žižkově, Dramatický kroužek Čechoslovan, 
Jednota zřízenců čs. drah – odbočka Žižkov, Občanská vzdělávací beseda Žižkovan v Žižkově bývalých 

Omladinářů let devadesátých, Spolek poštovních zřízenců československých – místní odbočka Praha – nádražní 
odbor, Spolek poštovních zřízenců československých – místní odbočka Žižkov, Ústřední spolek řemeslníků čs. drah 
– skupina Žižkov, Svaz kožních družstev z Čech, Moravy a Slezska, Lovecký klub v Žižkově, Masarykova liga 

proti tuberkulose – místní odbor na Žižkově, Žižkovský sportovní klub, Družina čs. válečných poškozenců – místní 
skupina na Žižkově a Spolek rodinných zahrádek železničních zřízenců v Žižkově. In: Laštovka, Pražské 

spolky… 
 
„´Ven ze škol vyženu vás´. K tomu úvodem bylo záludné odstranění v Žižkově křížů na měšť. dívčí škole v Cimb. 

ulici, kdež působí 2 učitelky bez vyznání a protestantka. Bez vědomí ředitele školy Holečka, muže dobrého, kříže 
pojednou odstraněny.“ Ihned byla s věcí seznámena zemská školní rada. „Příznivé vyřízení uvázlo pro nepřízeň na 

místech nejvyšších u ministerstva vyučování a osvěty, kde ministrem muž bez vyznání Haberman. /…/ Vzkříšení 
1919. Toho roku vzkříšení – ač písemně jako jiná léta byli zvány – officielně se nezúčastnily ani státní, ani 
autonomní úřady. /…/ Z ministerstva vnitra před tím státní úřady dostaly pokyn, by officielně se nezúčastňovaly.“

 In: PamKn-Prokop-II, s. 66. 
 

V roce 1919 byl jako žižkovský rabín instalován Zikmund Schrecker, jenž po roce 1939 působil zároveň coby rabín 
vinohradský. In: Šmok, Žižkovská synagoga, 2016. 
 

V lednu 1919 byly v Praze a v Žižkově přivítány dvě přišlé roty francouzských legionářů. Byly ubytovány spolu s 
dalšími rotami 21. pluku v budově reálky. In: NárL 1919-01-15. 

 
Chlebová komise pro Žižkov – VI. okres byla v lednu 1919 umístěna v německé škole v Jeseniově ulici. In: NárL 
1919-01-16. 

 
Dne 16. ledna 1919 přinesly Národní listy zprávu o údajné násilné smrti Jaroslava Haška. Prý ho nezastřelili čeští 

vojáci v Rusku, ale zabili ho v hádce opilí ruští námořníci. „Snad Jaroslav Hašek dopustil se činů, jichž nelze 
omluviti a jež se neodpouštějí. Sběhl od českého praporu, sloužil bolševikům proti vlastní krvi, spáchal zradu na 
vlastním národě, jak se praví v /údajném/ zatykači… A neměl dosti mravní síly a charakteru, střídavě byl při 

bolševicích a při Čechoslovácích. /…/ Vtipem chtěl zakrýt nedostatek pevnosti a charakteru. Ale humoreska 
skončila žalostně.“ Tolik dobové hodnocení Haška. In: NárL 1919-01-16. 

 
V dubnu 1919 zvolila Viktoria Žižkov za svého předsedu Jana Infelda (Infeida?). In: NárL 1919-04-04. 
 

Fotbalovou tabulku ke dni 14. května 1919 vedla Slavia Praha s 10 body a skóre 32:3. Druhý byl Union 8 bodů 



(12:3) a čtvrtá Viktoria Žižkov se 6 body (8:9). In: NárL 1919-05-14. 
 

Cyklisté Unionu Žižkov uspořádali 20. července 1919 První mezinárodní amatérský závod na 50 kilometrů na trati 
Praha (Žižkov) – Český Brod. In: NárL 1919-07-12. 

 
„Před vánocemi r. 1919 bylo zaskleno ´mírové oknu´ nad oltářem sv. Kříže. Skizzu provedl prof. Klusáček z Prahy, 
malbu provedla firma Kryšpínova v Praze. Vše vyžadovalo náklad a obstaráno z milodarů.“ In: 

PamKn-Prokop-II, s. 71. 
 

Počátkem prosince 1919 odešel rochovský kaplan Ludvík Toman a na jeho místo nastoupil Josef Jiřičný. In: 
PamKn-sv-Rocha, s. 132n. 
 

Dne 26. prosince 1919 se uskutečnil populární IV. vánoční běh přespolní na 7,5 km. Trať: Vinohrady – Žižkov – 
Strašnice – Vinohrady. Běh byl založen roku 1914. In: NárL 1919-12-12. 

 
V den 500. výročí bitvy na Vítkově (1920) byl za účasti T. G. Masaryka položen základní kámen pomníku Jana 
Žižky, který věnovalo město Tábor. V té době sílily ovšem také legionářské tradice, které požadovaly vybudovat na 

vrcholu kopce památník odboje spojený s legionářským mauzoleem. Došlo k dohodě. (In: Jan Schütz, RN 7-8/2020, 
upraveno kronikářem) RN 7-8/2020. 

 
1920 vznikly: Pražské sportovní sdružení v Žižkově, Deutscher Kulturverband – Ostgruppe Žižkov, Ochotnický 
spolek invalidů v Žižkově, Spolek domovníků a továrních vrátných – místní skupina Žižkov, /založen, ale neustavil 

se/: Místní skupina Žižkov Čs. svazu všeúřednického, Jednota Družiny čs. legionářů v Žižkově, Ústřední organisace 
rodin a příbuzných sibiřských legionářů v Žižkově, Družstvo pro zřízení lidového divadla v Žižkově, Dobročinný 

fond Dr. Alice Masarykové, Čs. svaz zedníků, tesařů, pomocných dělníků, cihlářů a příbuzných odvětví – odbočka 
pro Žižkov a okolí, Vzdělávací beseda Shakespeare, Vzdělávací beseda Šimanovský, Čs. svaz dělnictva oděvního 
průmyslu – místní odbor Odbočka krejčí Žižkov, Ochotnická beseda Jirásek v Žižkově, Národní pěvecký sbor čs. 

republikánů v Žižkově, Kroužek tamburašů Zrinski, Hudební kroužek Lyra, Národní svaz domovníků a domovnic 
ČSR – místní odbočka Žižkov, Odborová nepolitická organisace průvodčích vlaků RČS – odbor v Žižkově, Svaz 

kovodělníků v ČSR – místní skupina pasířů Žižkov, Spolek Čs. Červeného kříže v Žižkově, Jednota Čs. Orla v 
Žižkově, Sportovní klub Čechoslovan v Žižkově, Sportovní klub Praha v Žižkově, Klub mandolinistů v Žižkově.
 In: Laštovka, Pražské spolky… 

 
Jaroslav Hašek bydlel krátce v domě U zlatého Anděla (roh dnešní Husitské a Jeronýmovy ul.). Spolu s 

představitelem žižkovské bohémy Frantou Sauerem zorganizoval reprízu bitvy na Vítkově. Tentokrát to vše však 
prý proběhlo úplně naopak. Vojsko Zikmunda Lucemburského, vyburcované diváky a posíleno alkoholem, zcela 
rozprášilo husity. Vše doprovodily silné emoce a mělo dohru také u soudu (tato vzpomínka se pouze traduje, ověřit, 

viz též Sauer). 
 

Žižkovský bohém Franta Sauer se narodil 4. prosince 1882 na Žižkově v Dalimilově ulici a zemřel 26. března 1947 
v Praze. Muž mnoha profesí známý pod pseudonymy: Franta Kysela, Franta Habán, Franta Sauer-Kysela ze 
Žižkova, Franta Habán ze Žižkova byl přítelem spisovatele Jaroslava Haška. Na Žižkově je po něm dokonce 

pojmenována ulice nedaleko Olšanských hřbitovů. /Cit.:/ „Jeho velkou akcí roku 1920, která neměla v Praze 
obdoby, bylo zinscenování divadelní venkovní bitvy mezi husity a křižáky na Vítkově. Dobrý nápad, ale kde sehnat 

křižáky, které nikdo nechtěl hrát. Nakonec Franta Sauer přemluvil k nevděčné roli obyvatele Žižkaperku a 
kapslovny. Tato událost vzbudila velký zájem u lidí o toto divadlo ve volné přírodě. Davy lidu pražského, ale i 
venkovského se hrnuli v parném létu už od ranních hodin na kopec Vítkov. Výstřelem z děla započala bitva o 

slavný Vítkov. Možná, že se to někde dochovalo na filmovém pásu. Ještě dlouhá léta se mezi lidem diskutovalo o 
této nevídané kulturní akci.“ (Zdroj: Československá filmová databáze). (To ale nekorosponduje s tím, že by křižáci 

zahnali husity – viz heslo Hašek Jaroslav) Československá filmová databáze. 
 
Roku 1920 byla založena v Žižkově Besídka katolických dítek. In: PamKn-Prokop-II, s. 109. 

 
Dne 6. února 1920 vyšel zákon č. 114/1920 Sb. o vytvoření Velké Prahy. Vstoupil v platnost 1. ledna 1922. Tímto 

zákonem byly vedle dalších obcí ku Praze připojeny Žižkov, Královské Vinohrady, Vysočany, Hloubětín a další.
 In: Dějiny Prahy v datech 1988, s. 252. 
 

/s. 69/ Dne 18. dubna 1920 se konaly volby do Národního shromáždění a 25. dubna volby do senátu. In: 



PamKn-Prokop-II, s. 69. 
 

Leták: „Svaz ´Volná myšlenka´ – Československá církev a Česko – bratrský evangelický sbor v Žižkově svolávají v 
sobotu, dne 29. května 1920. o 7mé hod. večerní všechny občané a občanky města Žižkova na tábor lidu který 

odbývati se bude v Žižkově, na Prokopově náměstí… dostaví se každý uvědomělý český a cítící občan… Katolická 
církev leták označila za nečistou agitaci čsl. sekty. Noviny přinesly poněkud rozporuplné zprávy o tomto 
shromáždění. jedny hájily volnomyšlenkářství, jiné krutě naopak. Následovaly další akce. O táboru 19/8 1920 

pořádaném večer ´Vincenciáni´ na faře byli pohotově, kdyby snad po táboru lid táhl poštvaný ku faře, aby byli po 
ruce. Před tábory i o sloužení č.slov. mší farář osobně i písemně zabezpečoval ochranu na zdejším policejním 

komisařství. V kostele se hlídalo, zvláště Orlové bývali pohotově proti eventuálním vpádům. /…/ Ve čtvrtek 26. 
srpna 1920 před radnicí večer měla tábor č.slov. církev. Na ní se dostavil bývalý zdejší kaplan, potomní farář v 
Nuslích jenž tamže odpadl k církvi č.slov. a vydal jim kostel nuselský. Zdejší osadnice Vobořilová uvítala jej slovy: 

´Vítám Vás, p. Jando, ale s bolestným srdcem.´“ PamKn-Prokop-II, s. 77nn. 
 

Po návštěvě sletových sokolských cvičení odejel v červnu 1920 prezident Masaryk na Žižkov, aby byl přítomen 
slavnostnímu položení základního kamene pomníku Jana Žižky. In: NárL 1920-06-28. 
 

Dne 9. června 1920 oslavil 70. narozeniny Antonín Šetelík, ředitel žižkovského gymnasia (nar 1850 v Jistebnici).
 In: NárL 1920-06-11. 

 
Základní kámen k pomníku Jana Žižky z Trocnova na Vítkově poklepal 28. června 1920 prezident Tomáš Garrigue 
Masaryk. Na odhalení pomníku bylo však třeba počkat až do roku 1950. 

 
Dne 2. srpna 1920 se ze Sibiře vrátil bývalý dlouholetý předseda klubu Viktoria Žižkov, Rudolf Henčl. Na jeho 

počest se sešla valná hromada. In: NárL 1920-08-04. 
 
Dne 7. září 1920 byl založen oddíl žižkovských vodních skautů – junáků. 

 
Dne 24. září 1920 došlo vinou smyku ke srážce tramvaje a povozem. Stalo se tak ve svahu od Flory podél 

Olšanských hřbitovů. Vozy byly značně poškozeny a došlo ke dvěma méně vážným zraněním. Ranění byli odvezeni 
do vinohradské nemocnice. In: NárL 1920-09-24. 
 

Také v roce 1921 řešil Žižkov bytovou krizi. Ve vhodných obecních budovách byly provedeny adaptace a přístavby 
za 115 tisíc korun a vzniklo 23 obytných místností. V plánu je dalších 27 obytných místností. Zároveň se stavěl 

obecní nouzový dům o 26 místnostech nákladem 800 tisíc korun. V roce byly postaveny pouze dva činžovní domy 
nákladem Obecně prospěšného družstva finančních zřízenců pro Prahu a okolí, a sice čp. 1270 o 54 místnostech a 
čp. 1277 o 39 pokojích. Stavby dalších domů byly naplánovány na zbytek roku 1921. In: NárL 1921-04-29. 

 
V letech 1921 až 1922 vznikla podle návrhu architekta a urbanisty Ladislava Machoně (1888-1973) kolonie 

rodinných domků Domov na Žižkově mezi dnešními ulicemi Koněvova a Na Balkáně. Žižkovští tak přijali tehdejší 
trend stavby podobných kolonií, které již od 2. dekády 20. století vznikaly na hradčanských baštách nebo v Bubenči 
či na Hřebenkách ve Strašnicích a Košířích. In: Cudlín-Lukeš, Praha 3… 

 
Roku 1921 bylo podle návrhu architekta Nevole zřízeno na Olšanech krematorium adaptací obřadní síně na I. 

obecním hřbitově (dnes Stará obřadní síň). Fungovalo do roku 1932. In: Lány, Olšanské., s. 89. 
 
Roku 1926 byl dostavěn palác Meziměstské telefonní ústředny ve Fibichově ulici. Architektem byl Bohumír Kozák 

spolu s autory malířské a sochařské výzdoby – Františkem Kyselou a Ladislavem Kofránkem. V budově pracovalo 
na 350 telefonních operátorů. Výzdobnou sochařskou pozoruhodností jsou „barokní“ putti s telefonním sluchátkem 

v ruce z dílny L. Kofránka. In: Cudlín-Lukeš, Praha 3… 
 
 „Usneseno žádati policejní ředitelství, aby i nadále policejním komisařstvím v Žižkově vybírán byl za převoz 

opilých poplatek 20 Kč a mimo to žádati o povolení vybírání poplatku 20 Kč od toho živnostníka, kde se dotyčný 
opil.“ In: Měst. rada 1921. odst. XXXIV. 

 
V roce 1921 vznikla odborná škola pro zpracování dřeva na Žižkově a odborná škola keramická na Vinohradech .
 In: Praha našeho věku, s. 379. 

 



Roku 1921 byla Františku Poncovi odebrána licence k provozování biografu a stejnojmenné kino přešlo do správy 
žižkovské obce. In: ŽL červen 2011. 

 
1921 byly založeny: Místní odbor Kostnické Jednoty, ústředí evangelíků v Žižkově, Athletický footballový klub 

Union /nejde o nový spolek, ale jen o změnu názvu/, Dramatický kroužek Zelená sedma v Žižkově, Odborové 
sdružení domovníků pro RČS – odbočka Žižkov, Ochotnická beseda Moucha, Svaz obecních, zemských a státních 
zřízenců – skupina obecních zřízenců Žižkov, Spolek divadelních ochotníků Dalibor, Svaz dělnictva lučebního, 

stavebního a cihlářského v ČSR – místní skupina Žižkov, Čs. svaz dělnických cyklistů – místní klub Žižkov, I. 
Podporující a vzdělávací spolek Čs. republikán v Olšanech-Žižkově, Organisace pražských sportovních rybářů 

sportujících na vodách pražských – odbočka Žižkov, Sportovní sdružení 1910 v Žižkově, Federovaná Komunistická 
Osvětová Jednota na Žižkově, Dramatické sdružení čs. ochotníků Benonni, Čs. svaz obchodních a dopravních 
dělníků a příbuzných odvětví – skupina obchodních a kancelářských sluhů v Žižkově, Čtenářsko-ochotnická beseda 

Vlast, Čtenářsko-ochotnická beseda Vojan, I. sdružení šachistů stráže bezpečnosti Praha-Žižkov, Ústřední spolek 
železničních topičů RČS – místní odbor v Žižkově, Výchovný odbor mládeže strany komunistické v Žižkově, 

Komenský, spolek ku podporování a vydržování českých škol za hranicemi ČSR – místní odbor Žižkov, Vzájemně 
se podporující spolek I. Starých Dobráků v Žižkově, Athletický footballový klub Meteor, Družstvo pro přístavbu 
tělocvičny Sokola v Žižkově, Sportovní klub Slovan na Žižkově, a Sportovní klub Žižkovský team. In: 

Laštovka, Pražské spolky… 
 

Podle sčítání lidu r. 1921 bylo ve farnosti sv. Prokopa /ne v celém Žižkově/ statistickým úřadem napočteno 37 262 
obyvatel a z toho bylo 21 374 římských katolíků, 2927 evangelíků, 18 starokatolíků, 37 řecko-katolíků, 130 
pravoslavných, 1308 židů, 5972 československých, 5454 bez vyznání a 40 jiných. In: PamKn-Prokop-II, s. 88. 

 
V roce 1921 měla žižkovská židovská obec zhruba 1200 členů, ve školním roce 1921/22 navštěvovalo 43 

židovských dětí obecnou školu a 6 dětí školu měšťanskou. In: Šmok, Žižkovská synagoga, 2016. 
 
Dle sčítání lidu provedeného 15. února 1921 čítal Žižkov 71 766 obyvatel. Z toho bylo 39 405 římských katolíků, 

10 781 československých, 1617 židů, 414 jiných, 6201 evangelíků a 13 348 bez vyznání. „Takový byl výsledek 
sčítání lidu a agitací pro vystupování z Církve katol.“ In: PamKn-sv-Rocha, s. 136n. 

 
V březnu 1921 proběhla peněžní sbírka pro ruské studující v Praze, pro uprchlíky před bolševiky. V Benešovské 
pivnici Václava Kopeckého na Krenovce v Husově třídě bylo vybráno 200 K . In: NárL 1921-03-24. 

 
„Místní rada katolická pro osadu sv. Prokopa na Žižkově se ustavila na popud faráře K Procházky dne 28 dubna 

1921…“ In: PamKn-Prokop-II, s. 72. 
 
Dne 9. května 1921 oslavil padesátiny sokol, br. MUDr. Masák. Tento žižkovský lékař byl do roku 1920 starostou 

žižkovského Sokola. Za války působil jako lékař na francouzské frontě (v Belgii). In: NárL 1921-05-08. 
 

„Dne 23. listopadu 1921 otevřeno bylo v obecní kapli hřbitovů olšanských krematorium. Odpoledne byl spálen v 
něm první zemřelý, jistý lékař ze Slovenska. Obřady… vykonal Dr. Farský, zvolený, ale jistou částí zamítaný 
biskup sekty československé…“ In: PamKn-sv-Rocha, s. 135. 

 
Památník odboje /dnes Vojenský historický ústav Praha – muzeum/ uspořádal na vánoce 1921 vzdělávací a 

vzpomínkový pořad pro školní mládež. Tahákem byl mj. i film nazvaný S legionáři kolem světa. In: NárL 
1921-12-23. 
 

„Po odebrání zvonů ze zvonice v kostele sv. Rocha zbyl pouze malý zvonek, který na konec také praskl, tak že po 5 
roků nebylo zde zvoněno…“ Nový zvon se na své náklady rozhodli pořídit manželé Josef Pospíšil (zubní technik v 

Olšanech) a Marie (roz. Kyselová). Zvon byl objednán u firmy Richard Herold v Chomutově. Vlastní zvon váží 56 
kg, s železnou armaturou pak 82 kg. Na Masarykovo nádraží byl doručen 11. listopadu 1921, vysvěcen 4. prosince a 
14. prosince zavěšen. In: PamKn-sv-Rocha, s. 135. 

 
Podle sčítání lidu měl Žižkov v roce 1922(?) celkem 71 766 obyvatel, z toho 69 251 Čechů, 1202 Němců, 241 židů, 

123 jiných a 949 cizinců. In: NárL 1922-04-15. 
 
Roku 1922 bylo na Olšanských hřbitovech zřízeno obecní kolumbárium. In: Lány, Olšanské., s. 89. 

 



1922 založen., ale neustavil se: Čs. svaz úřednických a zřízeneckých spolků – místní odbor v Žižkově, založen, ale 
neustavil se: Sdružení přátel legionářského sjednocení v Žižkově, Místní sdružení čs. Baden-Powellových skautů v 

Praze-Žižkově /byl povolen, ale neustavil se/, založen, ale neustavil se: Beseda divadelních ochotníků Svítání v 
Žižkově, vznikly Družina čs. legionářů – jednota v Žižkově, Svaz dělnictva lučebního, stavebního a cihlářského v 

RČS – místní skupina Žižkov, pilníkáři, sekce kovodělníků, Svaz čs. dělnických turistů – odbor pro Žižkov a okolí, 
Mezinárodní federace železničářů v ČSR – místní skupina Žižkov, Místní skupina Žižkov Svazu socialistických 
bezvěrců v RČS, Národní sdružení odborových organisací dělníků a zřízenců všech kategorií – Národní sdružení 

odborových organisací – odbočka Žižkov, Ústřední svaz dělnictva a různých živností a průmyslu v RČS – skupina 
místní Žižkov a okolí, Městský osvětový odbor v Praze-Žižkově, Pěvecký spolek Fibich v Žižkově, Federace 

komunistických samostatných pracovníků v RČS – odbočka na Žižkově, Amatérský S. K. Praha, 
Čtenářsko-ochotnická beseda Čepela, Klub pěstitelů sportovních holubů pro Prahu, S. K. Rudá hvězda, Unie 
železničních zaměstnanců v ČSR – místní skupina Žižkov, Všeodborové sdružení křesťanského dělnictva pro 

Čechy – místní odbočka Žižkov, Vzdělávací a dramatická beseda Stankovský v Praze-Žižkově, Odborové sdružení 
zaměstnanců elektrických podniků hl. m. Prahy – odbočka žižkovská, Sociální ochrana státních zaměstnanců – 

odbočka Žižkov, Spolek železničních zřízenců pro zakládání a udržování rodinných zahrádek v Žižkově, 
Studentský sportovní klub, Čs. obec legionářská – místní jednota v Žižkově, Dělnická tělocvičná jednota v Žižkově 
a Obec Jiráskovy mládeže v Žižkově.In: Laštovka, Pražské spolky… 

 
Dnem 1. ledna 1922 vstoupil v platnost zákon o Velké Praze, jejíž součástí byly nově obce Královské Vinohrady a 

Žižkov. Zákon č. 114/1920 Sb. byl prezentován již roku 1920. In: Dějiny Prahy v datech 1988, s. 259. 
 
Dne 11. ledna 1922, v souladu se zákonem o Velké Praze, bylo město rozděleno na 13 správních obvodů. Praha XI. 

(nyní částečně Praha 3) pak slučovala Žižkov, Malešice a Hrdlořezy. Královské Vinohrady (dnes jen částečně Praha 
3) se staly Prahou XII. In: Dějiny Prahy v datech 1988, s. 261. 

 
„Na základě zákona ze dne 6. února 1920 č. 114 Sb. z. a n. o sloučení sousedních obcí s obcí Pražskou přešla na 
obec Pražskou všechna práva a povinnosti dosavádní samostatné obce Žižkovské dnem 1. ledna 1922. Mezi těmito 

na obec Pražskou přešlými právy jest také právo patronátní k farnímu kostelu a beneficiu u sv. Prokopa v Žižkově, 
jehož faktické převzetí bylo provedeno dne 28. června 1922, o čemž sepsán v opise přiložený protokol.“ In: 

PamKn-Prokop-II, s. 331. 
 
Na podzim 1922 se roznesla zpráva, že poslední Karmelité opustí klášter a kostel u sv. Anny v Žižkově. In: 

PamKn-Prokop-II, s. 97. 
 

Na podzim 1922 projevila čs. církev zájem o kostel sv. Kříže v Žižkově. Konsistoř však žádost zamítla. Jinověrci 
používali především Masarykovu síň (býv. kapli P. Marie), a to k velké nelibosti žižkovských katolíků. In: 
PamKn-Prokop-II, s. 96. 

 
„Dne 18/9 22 /1922/ o 6h. odp. oznámil na zdejší strážnici Bejšovec Bedřich…, že k němu přiběhla na Židovských 

pecích, volně pobíhající kráva, barvy žlutavé. Byla prozatimně dána v uschování do zdejšího obecního dvora. In: 
Polic. knihy, čj. 25971922/. NA-Praha. 
 

V roce 1923 byla vypsána první veřejná soutěž na pomník Jana Žižky. Sešlo se 31 návrhů předních architektů. 
Soutěž přesto nesplnila svůj účel. Neúspěch tkvěl hlavně v nejasnosti toho, co se od řešení očekává. Lépe byla 

připravena druhá veřejná soutěž o dva roky později. Při ní bylo zdůrazněno, že památník spolu s pomníkem Jana 
Žižky bude vybudován na vrcholu kopce, zatímco budovy správní, archivní a muzejní (dnes Vojenský historický 
ústav a muzeum a Národní památník na Vítkově) nad jeho úpatím. Došlo 23 návrhů, první cena a doporučení k 

realizaci byly uděleny návrhu architekta Jana Zázvorky za spoluúčasti architekta Jana Gillara. (In: Jan Schütz, RN 
7–8/2020, upraveno kronikářem) RN 7–8/2020. 

 
1923 vznikly: Obec baráčníků československých v Žižkově, Svaz telegrafistů a kancelářských zaměstnanců 
železničních ČSR – místní skupina v Praze-Žižkově, Okresní odbor Čs. obce učitelské – všeučitelské jednoty v 

Žižkově, Klub českých velocipedistů Žižkov, Ústřední svaz stavebních dělníků v ČSR – místní skupina Žižkov II., 
Mezinárodní všeodborový svaz v ČSR – místní skupina v Žižkově, sekce kovodělná, Mezinárodní všeodborový 

svaz v ČSR – místní skupina v Žižkově, sekce kovodělná – pilníkáři, Mezinárodní všeodborový svaz v ČSR – 
místní skupina v Žižkově, sekce kovodělná – slévači, Mezinárodní všeodborový svaz v ČSR – místní skupina v 
Žižkově, sekce lučební, Mezinárodní všeodborový svaz v ČSR – místní skupina v Žižkově, sekce kožedělná, 

Vzájemně se podporující spolek I. Osada Ašantů v Žižkově, Vzdělávací a podpůrný spolek Alois Jirásek, Čs. unie 



zřízenců obchodů, soukromých kanceláří, průmyslu a dopravy – odbočka pro Žižkov a okolí, Sportovní klub 
cyklistů Volnost v Žižkově, Sportovní klub Sparta v Žižkově, Svaz domovníků, domovnic a vrátných v RČS – 

místní skupina Žižkov, Svaz nájemníků a podnájemníků v ČSR – místní odbočka Žižkov, Ústřední svaz potravních 
odborů v ČSR – místní skupina pekařů a cukrářů v Žižkově, Spolek na podporu chudých žáků státní odborné školy 

pro zpracování dřeva v Praze-Žižkově, První klub pěstitelů pražských rejdičů v Žižkově a okolí, Sdružení českých 
filatelistů v Žižkově. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 

V roce 1923 oslavil žižkovský Sokol 25 let trvání svého ženského odboru. In: NárL 1923-12-19. 
 

Příslušnost katolických věřících k žižkovským farám v roce 1923: Olšany – sv. Roch 401 domů, 11751 duší; sv. 
Anna 284 domů, 5988 duší a sv. Prokop 710 domů, 21 666 duší, tj. přes 50% katolického obyvatelstva. In: 
PamKn-sv-Rocha, s. 143. 

 
První volby do Velké Prahy proběhly 16. září 1923. Výsledky: lidovci získali 2209 hlasů, národní demokraté 6633, 

sociální demokraté 3620, čsl. socialisté 10 608 hlasů, Vrbenského socialistické sjednocení 678, komunisti 
8377…atd. Pak následovaly 23. září volby obecní. In: PamKn-Prokop-II, s. 111. 
 

„Dne 1. května 1923 v ¼ 10 hod. dop. odebral se průvod politické strany komunistické za účasti 2000 osob s 
hudbou, se 6 standartami a nápisy ´Nepomucký zvítězil nad Husem, vláda byla dosti silná na snížení platů, ale na 

snížení drahoty je slabá, socialismus k obnovení míru a pokoje a jiné závadné´, od Bezovky, Husovou směrem ke 
Karlínu. Strana národně sociální za účasti asi 600 osob s dvěma hudbami a dvěma prapory odebrali se o 9. hod. odp. 
/sic!?/ z Prokopova nám. směrem Husovou ku Praze. Strana sociálně demokratická za účasti asi 350 osob bez 

hudby, bez standart odebrali se o ½ 9 hod. dop. z Karlové tř. směrem ku Praze.“ In: Polic. knihy, čj. 1926/1923. 
NA-Praha. 

 
„Dne 2. května 1923 v 11. hod. dop. dával službu mající stráž. Jindřich Vejvoda dvěma Ukrajincům informaci u 
Riegrových sadů naproti ville ´Tereze´, do které právě vcházel jeden člen sovětské mise. Za nedlouho vyšla z vily 

slečna, která příkrým tonem rusky k strážníku pravila ´Jděte od tud.´ Jmenovaný se od vily vzdálil a učinil o případu 
hlášení.“ In: Polic. knihy, čj. 1946/1923, NA-Praha. 

 
V rámci sjezdu čs. hasičů /1923/ předvedli tito velkolepé požární a záchranná cvičení na Staroměstském náměstí. 
Účastnili se rovněž hasiči ze sboru Žižkov II . In: NárL 1923-07-02. 

 
„Dne 5. července 1923 v 7. hod. 25 min. večer odbýval se tábor lidu na Prokopově náměstí na Žižkově za účasti as 

1500 osob, kde promluvil starosta města dr. Kostrakievicz, na théma ´O životě Husa a jeho poměru k církvi 
katolické.´ Tábor započal přesně o 7. hod. 25 min. a končil s 8. hod. večerní. Před zahájením zapěl pěvecký spolek 
´Lýra´ slavnostní sbor. Účastníci tábora po ukončení odebrali se do Prahy na staroměstské /sic!/ náměstí. Průběh 

tábora byl klidný. Závada žádná.“ In: Polic. knihy, čj. 2829/1923. NA-Praha. 
 

Volby do třicetičlenného žižkovského zastupitelstva dopadly následovně: Čs. národní demokracie (5 mandátů), 
komunisté (8 mandátů), čsl. ??? (10 mandátů), sociální demokracie (3 mandáty), živnostenská strana (2 mandáty) a 
lidovci rovněž 2 mandáty. In: NárL 1923-09-24. 

 
V Praze XI (Žižkov, Hrdlořezy, Malešice) bylo v roce 1923 evidováno 41 776 voličů na Žižkově, 1110 voličů v 

Hrdlořezích a 837 v Malešicích. In: NárL 1923-08-25. 
 
Na podzim 1923 se nepodařilo Viktorii udržet se v první třídě, prohrála s Čechií Karlín 4:0. Union Žižkov se 

naopak udržel vítězstvím na Malostranským SK 2:0. In: NárL 1923-10-28. 
 

Dne 27. října 1923 byl u Ohrady spáchán pokus vraždy. Napadená žena byla pobodána svým partnerem do prsou a 
břicha, neboť se s ním chtěla rozejít. Pak muž zbraň odhodil a napil se zřejmě kyseliny, nicméně z místa činu utekl. 
Přivolaný strážník nechal zraněnou odvézt vinohradskými záchranáři do nemocnice. In: NárL 1923-10-28. 

 
„Dne 29/X. 1923 o 12.20 h. v noci vešel nadstr. Fr. Vostřák do hostince Bedř. Jíši v Žižkově čp. 323 a hlásil polic. 

hodinu. V tom zavolal na nadstr. Vostřáka u stolu sedící Kindl Frant…: ´Vy nemáte práva vkročit do hostince a 
zavírat, Vy tomu nerozumíte, dnes je 28 října a je otevřeno do rána´. Ostatní hosty nabádal, že mohou seděti v 
hostinci až do rána, aby neopouštěli místnost. /…/ Týž byl předveden na zdejší strážnici, kde zjištěn a propuštěn. 

Hlášení nadstr. Fr. Vostřáka. In: Polic. knihy, čj. 5327/1923. NA-Praha. 



 
V pražských elektrárnách bylo v roce 1923 vyrobeno 82.414.000 kWh. Z toho žižkovská dodala 256 000 kWh. 

Cena elektřiny od roku 1921: světelná 3,60 Kč za 1 kWh a motorová 2 Kč/kWh. In: NárL 1924-01-30. 
 

Zřízení samostatné duchovní správy u kostela sv. Anny: „…duchovní správce /Josef Nízký/ bude oprávněn od 1. 
prosince 1923 vésti právoplatně vlastní matriky a vydávati samostatně a právoplatně matriční listiny.“ In: 
PamKn-sv-Rocha, s. 138n. 

 
„Jana Lokrová, úřednice…, předvedená byla dne 26. prosince 1923 o 4. hod. odpol. nadstr. Aloisem Viktorou, že 

jezdila ve zdejší Chlumově ul. na sáňkách, čímž bezpečnost chodců ohrožovala. Jmenovaná byla po zjištění 
propuštěna.“ In: Polic. knihy, čj. 6484/1923. NA-Praha. 
 

„Dne 31. prosince 1923 v 10. hod. dopol, navštívil pan president republiky Masaryk, výstavu návrhů na památník 
Odboje s pomníkem Žižkovým, umístěnou v radnici města Žižkova. Pana presidenta doprovázel pan ministr 

Národní obrany Udržal Fr. s primatorem města Prahy Drem Baxou. Na radnici uvítán byl starostou města Žižkova 
Drem. Kostrakieviczem a před budovou i ulicemi kudy projížděl četným obecenstvem. Po ½ 11 hod. dopol. pan 
president město bez závady opustil. /…/ Obvod. insp. Karel Pelc a 5. hlídek stráže udržovalo pořádek.“ In: Polic. 

knihy, čj. 6545/1923. NA-Praha. 
 

V roce 1924 zakoupili levicové organizace na Žižkově dům v Roháčově ulici 15 (čp. 132) a přejmenovali objekt na 
Lidový dům. Původně zde byl hostinec u Bílého beránka – od 19. století centrum levicové inteligence a po roce 
1921 oblastní centrum Komunistické strany Československa. In: Operativní seznam památek, s. 234. 

 
V roce 1924 proběhla v novorenesanční vile Tereza v Italské ulici, v tehdejším sovětském zastupitelství, tryzna za 

zemřelého ruského politika Vladimíra Iljiče Lenina (Uljanova). V meziválečné době byl tento objekt centrem 
setkávání komunistických intelektuálů, mezi něž se řadili například Laco Novomeský, Zdeněk Nejedlý či 
„žižkovský“ básník Vítězslav Nezval. In: Operativní seznam památek, s. 235. 

 
1924 vznikly: Unie maloživností oděvních v ČSR – odbočka v Žižkově, Obroda, sdružení pro mravní povznesení 

českého lidu, Svaz čs. mládeže socialistické v RČS – odbočka pro Žižkov, Dramatický odbor poštovních a 
telegrafních zaměstnanců sídlem v Žižkově, Svaz řidičů automobilů RČS – správní obvod Žižkov, Divadelní a 
ochotnická beseda Želenský, Jednota zaměstnanců čs. drah v Praze – odbočka Žižkov, odbor elektrických drah, 

Odborové sdružení dělníků a dělnic knihařských a příbuzných odborů v RČS – místní odbor Žižkov, Svaz 
zaměstnanců skladních, dopravních a příbuzných odvětví v RČS – skupina v Žižkově, Svítání, beseda divadelních 

ochotníků v Žižkově, Všeodborový svaz československý – odbočka pro Žižkov a okolí, Svépomocné sdružení 
živnostníků a obchodníků v Žižkově, Spolek chovatelů poštovních holubů v Žižkově a První vzájemně se 
podporující spolek válečných invalidů pro Žižkov a okolí. In: Laštovka, Pražské spolky… 

 
V roce 1924 vybrala ne koupi pozemků na Perštýnově náměstí pro budoucí modlitebnu (sbor) Církve 

československé na 120 tisíc korun. Po srážkách a běžných výdajích zůstalo asi 80 tisíc, které církev věnovala na 
doplacení ceny pozemků. In: PamKn-Prokop-II, s. 140. 
 

V roce 1924 bylo na Vinohradech nejvíce sebevražd v Praze, celkem 33 a následoval Žižkov s počtem 24!
 NárL 1925-11-27. 

 
„Jan Žák, žák IV. tř. obecné školy na Komenského nám… přinesl dne 16. ledna 1924 na zdejší strážnici poštovního 
holuba se značkou 1923. č. 23-III. Stanice poštovních holubů na Petříně byla vyrozuměna. /…/“ Polic. knihy, čj. 

252/1924. NA-Praha. 
 

Dne 3. února 1924 porazila Viktoria Žižkov Admiru Vídeň poměrem 3:1. In: NárL 1924-02-04. 
 
„Dne 11 února 1924, nařízeno bylo zdejším kom. vyvedení cikánu, ze zdejšího obvodu usídlených v obytných 

vozech ma ´Balkáně´. O 5 hod. odpol. dány byly 3 páry koní a obecní zřízenci, kteří za asistence obvod. inspektora 
Rudolfa Jahody a 3 hlídek stráže odvezli cikánské rodiny. /…/“ Polic. knihy, čj. 643/1924. NA-Praha. IMG-. 

 
„Dne 18/II. 1924 o 3. hod. noční ztropil hrubou výtržnost ve zdejší Jeseniově ul. elektromonter elektrotechnik 
Molcer Bohuslav…, bytem Žižkov Budovcova ul. č. 15… Jmenovaný rval se ve zmíněné ul. se svojí milou, 

švadlenou Marií Syrovou, bytem Žižkov Jeseniova ul. č. 15. Na místo přispěchal nadstráž. Jaroslav Skácel, aby 



výtržníka zjistil, pojednou Molcer začal se se strážníkem rváti. Byl však za pomoci lakýrníka Františka Řezníčka… 
a Josefa Herčíka… dopraven na strážnici. Řezníček byl však při tom raněn do prstu levé ruky od skla v okně které 

při tahanici… rozbyli /sic!/. Řezníček byl povolán na ochrannou stanici k obvázání“. In: Polic. knihy, čj. 
724/1924. NA-Praha. 

 
„Dne 15. dubna 1924 v ¾ 2. hod. odpol. nalezl obecní zřízenec Václav Jošt… na veřejném záchodku ve zdejší 
Chlumově ul. ruční granát, který na zdejší strážnici odevzdal. O nálezu vyrozuměn ženijní pluk č. 5 v Karlíně.“ In: 

Polic. knihy, čj. 1515/1924. NA-Praha. 
 

Pražští a žižkovští dobrovolní hasiči uctili 27. dubna 1924 na Vítkově památku Jana Žižky z Trocnova u příležitosti 
500. výročí jeho úmrtí. Na Vítkově je přivítal žižkovský starosta dr. Kostrakievicz. In: NárL 1924-04-28. 
 

Zemská správa politická, úryvky z dopisu ze dne 29. dubna 1924. Věc: „Žižkov – kostel sv. kříže, převod nadačního 
jmění, odprodej pozemků a úprava hmotných a právních poměrů při tom kostele a kostele sv. Rocha.“ Komu: 

„Ústřední správní komisi jako patronátnímu úřadu hl. města Prahy.“ OPIS. Text: „Výnosem ze dne 19. listopadu 
1919, č. 44045 vzalo ministerstvo školství a národní osvěty na vědomí převod nadačního jmění při kostele Povýšení 
sv. Kříže v Žižkově v obnosu 280.026 K 13 h. ku kostelu sv. Rocha v Olšanech a svolilo na základě zmocnění 

uděleného ministerskou radou k tomu, aby vlastní jmění kostela sv. Kříže v Žižkově v částce 45.186 K. 46 h. bylo 
kostelu sv. Rocha přikázáno až na částku 6.000 K, která má zůstati při kostele Povýšení sv. Kříže. Kromě toho bylo 

citovaným… výnosem uděleno povolení k odprodeji pozemků kostela sv. Kříže… obci Žižkovu za 26.000 Kč.“ 
Obec Žižkov však pozemky odmítla i přes nízkou cenu, nechtěla převzít podmínku patronátu nad kostelem sv. 
Kříže. „Dále si vyžádalo ministerstvo školství… výnosem ze 4. února 1922… zprávu týkající se novostavby budovy 

průmyslové školy která měla na svrchu zmíněných pozemcích býti postavena. K tomu ústřední správní komise… 
přípisem ze dne 24. června 1922… sdělila, že projektovaná stavba budovy státní odborné školy nemůže býti 

uskutečněna na dotyčných pozemcích a že odstupuje od příslušné žádosti. /…/“ PamKn-sv-Rocha, s. 159nn. 
 
„Pouti na Svatou Horu /u Příbrami/ za války ustaly. Po válce opět první pout/ť/ na Svatou Horu konána byla z města 

Žižkova v neděli dne /?/ 1924. Ráno se vyjelo z Vyšehradského nádraží a ještě téže neděle byl na večer návrat… 
/…/ Poutníků bylo kolem 400 – družiček 20.“ In: PamKn-Prokop-II, s. 128. 

 
Dne 1. června 1924 oslavili památku Jana Žižky členové Kostnické jednoty jakožto ústředí bratrské a 
československé církve. Slavnost proběhly na vrchu Vítkově a návštěvníci položili věnec na základní kámen 

budoucího Žižkova pomníku a vyslechli poselství prezidenta Masaryka zaslané v dopise. Průvodu se účastnili na 6 
tisíc osob. In: NárL 1924-06-02. 

 
Dne 27. června 1924 byl do funkce ředitele Pražských obecních plynáren (Žižkov, Smíchov, Holešovice) jmenován 
Ing. Josef Jarolím a zůstal jím do roku 1925. In: Novák, Kronika., s. 51. 

 
„…rozhodl Ordinarius Pražský, aby přefařena byla dnem 1. srpna 1924 se všemi právy i povinnostmi kolonie 

´Vlastní silou´ /95 domů/ od farnosti v Proseku ku exposituře u sv. Anny v Žižkově. Toto přefaření budiž vhodným 
způsobem farní osadě oznámeno a v pamětní knize poznamenáno.“ /Podepsán kancléř Dr. Fr. Hrubín/. In: 
Pam-Kniha-sv.-Anna-I,-s. 8n. 

 
Sokol Žižkov naplánoval na neděli 14. září 1924 na letním cvičišti na Vítkově „Žižkův den“. O 11. hodině by mělo 

dojít k vysazení pamětního dubu. In: NárL 1924-09-12. 
 
Dne 28. října 1924 navštívil farnost u sv. Anny papežský nuntius Marmaggi. In: Pam-Kniha-sv.-Anna-I,-s. 20. 

 
Dne 1. listopadu 1924 oslavila žižkovská elektrárna 35 let svého trvání. Stavba začala 1888 a v průběhu roku 1889 

byly firmou Breitfeld-Daněk v Karlíně postaveny dva parní stroje které každý vyrobily 35 kW a napětí 120 V. 
Elektrárna měla zajišťovat provoz pouličního osvětlení obloukovkami a svícení veřejných budov. Byla nejstarší 
českou veřejnou elektrárnou. V roce 1924 se však plánovalo již její zrušení. In: NárL 1924-11-05. 

 
AFK Union Žižkov naplánoval na 21. prosince 1924 otevření svého nově zřízeného kluziště, a to zápasem s SK 

Slavia. In: NárL 1924-12-20. 
 
V roce 1924 se manželé Josef a Marie Pospíšilovi rozhodli opět napomoci kostelu sv. Rocha nákupem nového 

zvonu. „Při jednání o dodávku tohoto zvonu, nabídla firma Richard Herold v Chomutově, že zvon dodaný v r. 1921 



vezme zpět za cenu nového zvonu a že dodá 2 nové zvony, aby ladění bylo přesné. Nabídka přijata a tak firma 
Herold dodala 2 zvony.“ První je 87 kg těžký a má nápis „Sv. Štěpáne, oroduj za nás! – Památce dobrého hocha 

trpitele Štěp. Kysely, katol. kostelu v Olšanech Josef a Marie Pospíšilovi r. 1924.“ Druhý zvon váží 62 kg a nese 
nápis „Ke cti P. Marie a sv. Josefa Josef a Marie Pospíšilovi r. 1924“. Oba zvony byly posvěceny 21. prosince 1924.

 In: PamKn-sv-Rocha, s. 144. 
 
V roce 1925 byl vypracován předpoklad plynofikace Žižkova. Náklady na položení potrubí se odhadovaly na 2,5 

milionu korun a práce měly trvat 3 roky. In: NárL 1925-04-24. 
 

1925 vznikly Beseda divadelních ochotníků Lumír, Kmen Čs. Obce Skautů Volnosti pro Žižkov 14, Kroužek 
cyklistů, Mezinárodní všeodborový svaz v ČSR – místní skupina v Žižkově, sekce lučební, skupina kopáčů a 
pomocných dělníků, Mezinárodní všeodborový svaz v ČSR – místní skupina v Žižkově, sekce železniční, Spolek 

krajanů a přátel Nové Cerekve a okolí, Podporující jednota hudebníků Dalibor v Žižkově, Dobročinný spolek 
Sirotků v Žižkově, Svaz příslušníků bývalé 21. střelecké divise sídlem v Praze – místní skupina pro Žižkov a okolí, 

Dramatický klub v Žižkově, odbor Husova fondu, Unie domovníků, domovnic a vrátných v RČS – místní skupina v 
Žižkově, Pohřební spolek při odbočce Jednoty zaměstnanců čs. drah na Žižkově a Spolek pro vybudování a 
udržování zdravotně sociálního ústavu v Praze XI-Žižkově. In: Laštovka, Pražské spolky… 

 
Od roku 1925 je ulice Na vlastním zvána svým jménem, patrně podle majitelů nemovitostí, kteří stavěli na vlastním 

pozemku. In: Ulicemi města…, s. 250. 
 
Ulice Na Balkáně byla pojmenována v roce svého osídlení 1925. In: Ulicemi města., s. 212. 

 
Ulice V zahrádkách byla pojmenována roku 1925 a jmenuje se tak podnes.In: Ulicemi města., s. 433. 

 
Ulice Na hlídce nese své jméno od roku 1925. In: Ulicemi města., s. 220. 
 

Od roku 1925, od svoho zasídlení, se jmenuje ulice Na chmelnici. In: Ulicemi města., s. 222. 
 

Název ulice Na Jarově existuje od počátku, od roku 1925. In: Ulicemi města., s. 222. 
 
Od roku 1925 nese své jméno ulice Na mokřině. In: Ulicemi města., s. 230. 

 
Od počátku svého vzniku roku 1925 nese ulice Na rovnosti své původní jméno. In: Ulicemi města…, s. 239. 

 
Podle staré cihelny nese název dnešní ulice U staré cihelny (od. r. 1925). In: Ulicemi města., s. 408. 
 

Od roku 1925 má ulice Pod Jarovem své původní jméno. In: Ulicemi města., s. 301. 
 

Název ulice Pod lipami pochází z roku 1925.In: Ulicemi města., s. 304. 
 
Od roku 1925 nese ulice V domově své původní jméno. In: Ulicemi města., s. 423. 

 
Roku 1925 byla situována a pojmenována ulice Pod vrcholem. In: Ulicemi města., s. 312. 

 
Od roku 1925 nese své jméno ulice Mezi domky. In: Ulicemi města., s. 203. 
 

Od svého založení roku 1925 nese ukice Na vápence své jméno. In: Ulicemi Města..., s. 148. 
 

Od roku 1925 se ulice Na Vackově nazývá stále stejně. In: Ulicemi města., s. 455. 
 
V roce 1925 byla pojmenována ulice Za žižkovskou vozovnou. In: Ulicemi města., s. 456. 

 
Ulice Na Viktorce má svůj název od roku 1925. Před tím se podle majitele usedlosti Viktora Kose (od 1906) 

jmenovala Viktorka. In: Ulicemi Města..., s. 250. 
 
Od roku 1925 podnes nese Schofflerova ulice své původní jméno podle typografa Josefe Schofflera, 

spoluzakladatele Družstva pro stavbu dělnických bytů a rodinných domků na Žižkově. In: Ulicemi města., s. 



347. 
 

Od roku 1906 patřily domy čp. 46, 47 a 72 v dnešní ulici Na Vackově Josefu Vackovi. Tehdy se ulice nazývala 
Vackov a od roku 1925 Na Vackově. In: Ulicemi Města..., s. 248. 

 
Od roku 1925 nese Strážní ulice své původní jméno. Roku 1952 k ní byla připojena Vřesovscova (nazývaná někdy 
mylně Křesovcova). In: Ulicemi města., s. 361. 

 
Budova školy bytového průmyslu na Žižkově byla postavena roku 1925. In: NárL 1931-06-24. 

 
„V r. 1925 podle zákona o svátcích a památných dnech kterým mimo jiné byl zrušen svátek sv. Jana Nepom./16. 5./ 
a zaveden památný den Husův, byl tento památný den živly protikatolickými slaven okázalým způsobem.“ In: 

PamKn-sv-Rocha, s. 147. 
 

V roce 1925 bylo opět přikročeno k opravám kostela sv. Rocha. Kostel byl tehdy mj. uvnitř elektricky osvětlen . In: 
PamKn-sv-Rocha, s. 146n. 
 

V roce 1925 byla na Olšanských hřbitovech dostavěn pravoslavný kostel – Uspenskij chrám v tzv. 
pskovsko-novgorodském slohu. Návrh provedl podle novgorodského chrámu Spasa Něredici architekt Vladimír 

Alaxandrovič Brandt. O výstavbu svatyně se tehdy zasloužila manželka českého ministerského předsedy Karla 
Kramáře, ruska Naděžda Kramářová. In: Praha 3 křížem krážem…, s. 52. 
 

Modlitebna Žižkova sboru na náměstí Barikád byla vystavěna v letech 1923 až 1925, kdy se věřící dočkali 
slavnostního otevření bohoslužbou na Hod boží vánoční. Objekt nesoucí rysy dobově módního rondokubismu byl 

postaven jako provizorní podle návrhu architekta Františka Kaliby. Stalo se tak však proti vůli tehdejšího patriarchy 
Dr. Karla Farského, který si pro početnou žižkovskou obec představoval mnohem větší a reprezentativnější kostel. 
Stavba proto měla být po deseti letech zbourána a nahrazena mnohem větším souborem objektů. Místní samospráva 

ale demolici nepovolila. S předpokladem brzkého vyřešení těchto potíží byla zahájena stavba severního křídla 
budoucího velkého sboru, využívaná následně pro ubytování bohoslovců. V 50. letech byla však zestátněna. V 50. a 

60. letech 20. století byla žižkovská náboženská obec nejpočetnějším sborem Církve československé. Budova se 
skládá ze dvou hlavních prostor: velké modlitebny a Komenského síně, dále je zde i kancelář, byty pro duchovního, 
sborovníka, tajemníka, archiv atd. V roce 1965 byly prostory bývalého archivu upraveny na kolumbárium. 

Uměleckou dominantu modlitebny tvoří socha od Františka Bílka „Strom bleskem pravdy zasažený“, zapůjčená 
roku 1964 Galerií hlavního města Prahy. Bílek začal tvořit tuto kompozici Jana Husa – napůl strom, napůl člověk, 

zdola obklopený plameny, silně zakloněný – již jako mladý umělec v roce 1901, kdy vznikl 90 cm vysoký model. 
Následně se k tomuto typu plastiky vrátil ještě desetkrát, a to v letech 1909 až 1929. Bílek sám v roce 1920 
přestoupil do Církve československé a stal se jejím oficiálním umělcem. In: ProkopL 2/2016. 

 
V lednu 1925 převzali od otce dům se synagogou JUDr. Jiří Votýpka a jeho manželka Božena Votýpková, 

pravidelné bohoslužby se zde konaly ale i nadále, až do října roku 1941. In: Šmok, Žižkovská synagoga, 2016. 
 
Dne 28. února 1925 zasedala Valná hromada Čsl. Associace Footballová a uložila AC Spartě a Viktorii Žižkov 

pokuty ve výši 2000 Kč a potrestala je ztrátou bodů za neodehrané zápasy, a to proto, že kluby odepřely starty v 
ligovém mistrovství. Příčinou odepření byly národnostní rozpory a zápasy s německo-židovským klubem DFC 

Deutscher Fussball Club. In: NárL 1925-03-02. 
 
„Dělník Alois Rašek…, předvedl na zdejší strážnici Jana Pletichu, žáka V. třídy obecné školy v Lupáčově ul. v 

Žižkově…, že dne 31. května 1925 o ½ 7. hod. odpolední chytal na udici v Olšanském rybníku ryby, patřící 
Františku Střihavkovi… Ryby u Pletichy nalezeny nebyli /sic!/, udice na proutku vydána Raškovi. Hlášení obv. 

insp. Josefa Pěničky.“ In: Polic. knihy, čj. 2022/1925. NA-Praha. 
 
Katolická beseda uspořádala 7. června 1925 opět pouť na Svatou Horu u Příbrami. In: PamKn-Prokop-II, s. 

129. 
 

„Dne 13/6.- 1925 v ½ 9. hod. večer, potkala hlídka nadstrážník Josef Pašek, a strážník cvičné školy Stanislav 
Poslušný, na náměstí Kolárově v Žižkově, nebezpečného rváče a mnohokráte ztrestaného dělníka bez zaměstnání, 
Jiřího Kostku… bytem Žižkov čp. 46, který hlídku obtěžoval nemístnými otázkami. Byl vyzván nadstráž. Paškem, 

aby šel svojí cestou, neuposlechl, vytahl nůž a stráž s ním počal ohrožovati. Při zakročení byl nadstráž. Pašek 



zraněn nožem na palci pravé ruky a na ukazováčku levé ruky a byl kopnut do břicha. Stráž. Poslušný Stanislav 
bodnut byl do levé ruky pod ramenem. Nadstrážník Alois Viktora, který přispěchal na pomoc, udeřen byl Kostkou 

do zápěstí pravé ruky a rozbita mu byla přilbice. Kolemjdoucí šofer Mitrovský František… chtěl stráži pomoci, byl 
však rovněž bodnut Kostkou nožem do levého ramene. Kostka byl přemožen a předveden na strážnici, kde 

ponechán ve vazbě. Zranění ošetřeni byly p. polic. lékařem Dr. Tischlem. Hlášení strážmistra Paška.“ In: Polic. 
knihy, čj. 2224/1925. NA-Praha. 
 

Dne 21. června 1925 proběhla v chrámu sv. Prokopa a následně v Katolické besedě v Riegrově ulici slavnost 
svěcení praporu žižkovských Orlů. Prapor posvětil J, Ex. Msgr. František Marmaggi, arcibiskup a papežský 

nuncius. Starostou Orla byl v té době učitel K. Tupý. In: PamKn-Prokop-II, s. 121. 
 
Dne 21. června 1925 byl Orlům „…posvěcen spolkový prapor J. Excelencí p. nuntiem Marmaggim.“ V roce 

/neuvedeno! Asi 1946?/ se žižkovský Orel rozdělil na dva samostatné sbory – Orel I. a Orel II. In: 
PamKn-Prokop-II, s. 264. 

 
V červenci 1925 oslavila Střelecká jednota v Žižkově 30 let svého trvání, a to v restauraci Bezovka, kde veřejnosti 
předvedla i několik „kvérgrifů“. In: NárL 1925-06-22. 

 
Památný den Jana Husa – 6. červenec roku 1925 – se stal záminkou pro další protikatolické akce ze strany 

jinověrců. Slavnost proběhla na vrchu Vítkově, který byl ozdoben kališnickým praporem. V čele se prezentovali 
Sokolové. Za Církev československou se angažoval především bratr J. Valenta. In: PamKn-Prokop-II, s. 138n. 
 

„Strážník bezp. Alois Nykl činí oznámení na Františka Císaře, soukr. úředníka…, že dne 27. července 1925 o ½ 1. 
hod. v noci způsobyl /sic!/ výtržnost na Prokopovém nám. na Žižkově a na vyzvání by se choval tíši odpověděl: 

´Děte /sic!/ pryč vy jste blbej jak štandlík´, což třikráte opakoval. Byl předveden a po zjištění propuštěn.“ In: 
Polic. knihy, čj. 2838/1925, NA-Praha. 
 

„Dne 6. srpna 1925 o půl 1. hod. noční vyskočila ve zdejší Přemyslově ul. v z Rajské zahrady na službu konajícího 
nadstrážníka Josefa Holingra, kočka barvy černobílé, která jej kousla a škrabla do levé ruky v zápěstí, do krvava jej 

zranila. Nadstrážník Josef Holinger ošetřen byl na strážnici a poukázán k lékařské prohlídce. Po majiteli kočky 
zahájeno pátrání.“ In: Polic. knihy, čj. 2978/1925. NA-Praha. 
 

„Dne 9. srpna 1925 o ¾ 3. hod. v noci ve zdejší Lipánského ul. před hostincem u ´Velvar´ napaden byl krejčovský 
pomocník Brůcha Jan… holičským pomocníkem Handtem Aloisem… holi napadeného, kterou o něho na tři kusy 

přerazil a způsobil mu několik krevních podlitin na hlavě, krku a též stěžoval si Brůcha na bolesti levé nohy. Brůcha 
byl vyzván, aby se dostavil k lékařské prohlídce. Handt byl zatčen a ponechán ve vazbě.Hůl /3 kusy/ přikládá se ke 
spisu. /…/ Hlášení strážníka Františka Švarce“. In: Polic. knihy, čj. 3045/1925. NA-Praha. 

 
Dne 19. srpna 1925 byl pohřben místopředseda výboru Československé národní demokracie v Žižkově Karel Pelc. 

Smuteční obřad proběhl v kapli Vinohradského hřbitova a přítomen byl mj. dr. Masák, starosta žižkovského Sokola.
 In: NárL 1925-08-20. 
 

Volby do Národního shromáždění na podzim 1925 dopadly následovně: Lidovci 2621, r. 1036, nd 5928, sd 5641, 
čs. 13 637, ž. 3001, np 1527, pr 256, komunisti 8630, nk 74, ňnac 304, ňsd 257, žid 412. In: PamKn-Prokop-II, s. 

160. 
 
„Strážník Josef Blažek II, činí oznámení na Karla Bečku…, že 23./X – 25 /1925/ o 1 hod. noční, v Bořivojově ulici 

na Žižkově, dopustil se urážky stráže tím, že při pokutování jedné dámy pro rušení nočního klidu uloženou pokutu 2 
Kč, sám zaplatil a potom vykřikoval před více lidmi: ´Počkejte Vy policajte s Vámi si to vyřídím jinde´. ´Takhle 

chodit do vinárny zadarmo chlastat, to jste zticha a za to necháte vandaly řvát.´ Při zjišťování pobytu, na otázku 
strážníka ´Kde bydlíte prosím? odpověděl: ́ Tam co chodíte chlastat.´ Výroky těmito, ač byl napomenut uváděl 
jmenovaného strážníka před obecenstvem v posměch.“ In: Polic. knihy, čj. 5275/1925. NA-Praha. 

 
V roce 1925 bylo v Praze postaveno 1025 nových domů, na Žižkově pak 76. In: NárL 1926-03-27. 

 
V roce 1925 se Ia mužstvo AFK Union Žižkov stalo vítězem amatérského mistrovství republiky v kopané. In: 
NárL 1926-03-02. 

 



V roce 1926 vyrobila žižkovská plynárna 10 014 000 m3 plynu. Ještě v tom roce byla odstavena z provozu. In: 
Novák, Kronika., s. 53. 

 
Vojenské muzeum bylo postaveno v letech 1926 až 1930 jako nedílná součást Památníku osvobození. Jedná se 

stavebně o konstruktivistický palác, dílo architektů Jana Zázvorky a Jana Gillara. V komplexu bydlel i tehdejší 
ředitel, gen. Rudolf Medek (ředitelem 1920–1939). 
 

Roku 1926 představili dva architekti svoji reálnou vizi pražského metra v podobě, jak ho známe dnes. Byli to 
stavitelé Bohumil Belada a Vladimír List. Navrhli 4 trasy, z nichž jedna – trasa B – měla spojovat Dejvice s 

Olšanskými hřbitovy. V roce 1930 oba muži sice zvítězili v konkursu vypsaném Elektrickými podniky, avšak 
projekt z finančních důvodů realizován nebyl. Pražské metro se rozjelo až roku 1974. In: Dějiny Prahy v datech 
1988, s. 266. 

 
1926 vznikl: Dělnický sbor tamburašů Mládí, Mezinárodní všeodborový svaz v ČSR – místní skupina v Žižkově, 

sekce stavební, Klub podílníků žižkovské záložny, Kmen Čs. Obce Junáků Volnosti 7 pro Žižkov, Místní skupina 
Masarykovy letecké ligy v Žižkově, Nezávislá jednota čs. legionářů – odbočka v Praze XI-Žižkově, Svaz čs. 
mládeže socialistické v RČS – odbočka pro obec Žižkov II., Ústřední tělovýchovný svaz čs. strany národně 

socialistické – Sbor v Praze XI-Žižkově, Žižkovský taneční klub, I. Klub pro myslivost a kynologii, Podpůrný 
spolek pro případ úmrtí zaměstnanců ústředních jatek hl. m. Prahy, Rodinné zahrádky na vrchu Vítkově a Klub 

atletů Žižkov 1897. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 
Básník Josef Kuchař narozený v Cháborách u Dobrušky 14. listopadu 1847 zemřel 26. května 1926 v Praze, žil po 

nějaký čas také na Žižkově. 
 

V roce 1926 byla při kostele sv. Anny založena „Mariánská družina paní a dívek pod ochranou sv. Anny a královny 
nebeské v Žižkově“. Mariánských družin existovalo několik (Mariánská družina jinochů, chudých dětí atd.)
 Pam-Kniha-sv.-Anna-I,-s. 31. 

 
„Dne 5. února 1926 zemřel dlouholetý ředitel kůru v Olšanech Václav Votava, hudební skladatel. Jeho nástupcem 

zvolen z 9 žadatelů… 24. září 1926 Hanuš Svoboda…, který na místo nastoupil dne 1. listopadu 1926.“ In: 
PamKn-sv-Rocha, s. 157. 
 

Dne 18. března 1926 ve 21 hodin a 15 minut došlo k částečnému sesuvu půdy na železniční trati podél úbočí 
Vítkova. Doprava byla přerušena mezi Libní a Masarykovým nádraží. V souvislosti s tím byly mimo provoz 

zastávky Karlín a Žižkov-Hrabovka. In: NárL 1926-03-20. 
 
Dne 25. března 1926 schválila Rada hl. m. Prahy žádosti správní rady elektrických podniků o prodloužení 

„autobusové trati Žižkov–Hrdlořezy–Malešice do km 7.320 ve Strašnicích“. /Trať byla rozdělena na 4 pásma, 
přičemž za každé projeté nebo načaté pásmo se platila 1,- Kč./ NárL 1927-03-26. 

 
V roce 1926 trval spor o to, zda mohou v lize hrát týmy amatérské proti plným profesionálům, tedy spory o 
profesionalizaci fotbalu. Po nedělním zápase Viktoria versus AC Sparta 18. dubna se následně v úterý sešla 

společná schůze prezídia Viktorie a finanční a fotbalové sekce a konstatovala, že „Po přesném zjištění určitých 
okolností, jež předcházely toto nejdůležitější utkání, usnesla se společná schůze na tomto: a) Hráč /Antonín/ Carvan 

/v r. 1926 přestoupil z Viktorie do Sparty/, který zřejmou sabotáží tohoto zápasu zavinil rozvrat mužstva a 
katastrofální porážku, trestá se pokutou Kč 2000. Krom toho zařazuje se do II. profi mužstva. (Až do odvolání). b) 
Hráč /Josef/ Jelínek /Viktoria/ trestá se pro porušení klubové kázně a pro odepření startu k zápasu s AC Spartou 

pokutou Kč 300. Diskvalifikuje se z čestné funkce kapitána a zařazuje se rovněž do II. profesionál. mužstva až do 
odvolání. c) Hráč Benda trestá se pro laxní hru rovněž zařazením do II. profi mužstva. /…/ Zodpovědní činovníci 

Viktorie jsou si vědomi sympatií a přízně, jíž se team Viktorie vždy těšil… Jestliže bylo sáhnuto k tak drastickým 
opatřením ve chvíli dalších ligových utkání, riskuje vedení Viktorie raději výsledky, aby čest klubové vlajky zůstala 
nedotčena.“ V tuto chvíli vedla ligovou tabulku Sparta s 30 body a druhá byla Viktoria s 28 body. In: NárL 

1926-04-22. 
 

Dne 1. dubna 1926 byly schváleny stanovy nové organizace s názvem Sbor pro zbudování památníku osvobození a 
pomníku Jana Žižky z Trocnova na vrchu Žižkově. Tím nastalo značné zrychlení příprav a výstavby památníku. (In: 
Jan Schütz, RN 7-8/2020, upraveno kronikářem) RN 7-8/2020. 

 



„Josef Svobodný, sluha… nalezl dne 19. dubna 1926 ve Velehradské ul. 1 bochník chleba, který odevzdal stráž. 
Ladislavu Havlínovi. Jelikož chleb podléhá zkáze strážník jsi /sic!/ ho ponechal v pádu přihlášení se majitele jej 

zaplatí.“ In: Polic. knihy, čj.1167/1926. NA-Praha. 
 

Na 23. dubna 1926 byla naplánována dražba u soudu Žižkov. Dražit se bude usedlost a továrna čp. 8, Poděbradova 
(Koněvova) 65. In: NárL 1926-04-20. 
 

Dne 7. května 1926 před 12. hod. noční střetl se domovník z villy Terezy ´sídlo sovětské mise´ v Žižkově ul. na 
Žižkově, se šesti mladíky kteří jej poznali a… na něj křičeli: ´Ty buňkáři, pojď sem, my Ti dáme přes držku.´ Dle 

oznámení domovníka… hozeny byly prý z ulice Vozové do zahrady villy Terezy kameny. Zraněn nebyl nikdo. 
Pachatele po činu uprchli. Hlášení stráž. Václava Neumanna. In: Polic. knihy, čj.1403/1926. NA-Praha. 
 

Dne 18. května 1926 vyšel z chrámu sv. Prokopa pohřební průvod s ostatky zdejšího katechety, dp. Peška, 
arcibiskupského notáře. In: PamKn-Prokop-II, s. 182. 

 
„Dne 27/VI. /1926/ o 8. hod. ranní nalezla v kolonii ´Vlastní silou´ Marie Dutková… jednu desetikorunovou 
státovku, kterou předala nadstr. Bedř. Lechnýřovi. Nárok na práva nálezcova nečiní a zříká se nálezu ve prospěch 

České, dětské nemocnice. Nález předán komisařství. In: Polic. knihy, čj. 2061/1926. NA-Praha. 
 

„Dne 27/VI. 26 /1926/ o ¾ 8 hod. ráno seprali se na Olšanských hřbitovech a způsobili velkou výtržnost pro rodinné 
nesváry bratři Václav Hrubý… a jeho manželka Dora s Emanuelem Hrubým… a jeho manželka Marie, všichni 
bytem Žižkov čp. 264. Rvačka tato způsobila obrovský zběh lidu a velké pohoršení, neb se právě konala ´Májová 

slavnost´ na hřbitově. Jmenovaní byli nadstr. Jaroslavem Ondřejovským předvedeni na strážnici a policejně 
potrestáni.“ In: Polic. knihy, čj. 2060/1926. NA-Praha. 

 
„Dne 2./VII. – 26 /1926/ o ½ 10 hod. dopol. měla Marie Adamírová, bytem Žižkov, Kostnické nám. č. 7/III 
vyložené peřiny z okna, což vzhledem k výzdobě domů a panující frekvenci činilo špatný dojem. Při upozornění se 

vyjádřila: ´Vy se moc bavíte.´ Hlášení stráž. Jos. Pánka II .“ In: Polic. knihy, čj. 2159/1926. NA-Praha. 
 

„Stráž. František Špaček, předvedl dne 22. t. m. o 7. hod. večer zemědělce Valentina Dohnala… bytem v Hulíně čp. 
467. Týž dne 22/VII–26 /1926/ šel v podnapilém stavu zdejší Husovou tř. s rozepnutými kalhoty a vytaženým 
pohlavním údem, čímž způsobil veřejné pohoršení na ulici.“ In: Polic. knihy, čj. 2419/1926. NA-Praha. 

 
„Dne 5. září 1926 před 9. hod. dop. vyšel z lidového domu z Roháčovy ul. v Žižkově, průvod strany komunistické 

čítající do 171 osob, v jehož středu bylo nešeno asi 7. alegorických standart znázorňujících znak ruské sovětové 
republiky… Z průvodu byly pol. radou Pekem vyřazeny 2 standarty, které nabyly v seznamu hlášeny. Jedna s 
nápisem ´Na Vás stačí pendreky´, průvod prošel ul. Husovou bez závady.“In: Polic. knihy, čj. 2929/1926. 

NA-Praha. 
 

„Dne 22 září 1926 mezi 12 a 1. hod v noci vloupali se neznámi pachatele /sic!/ do tabační trafiky Anny Sahulové…, 
umístěna v ulici Fibichově proti ulici Křížkovského. Dle výpovědi… Vloupání provedli v ½ 1. hod. v noci tři 
mladíci v stáří 18 – 20 let, z nichž dva as 155 cm třetí as 165 cm vysoký, oblečeni všichni v tmavý oblek a placatý 

čepice, dva bez vesty s vázankou na košili a jeden z menších světlý neb rezavý kabát. /…/ Dle udání majitelky 
trafiky odcizeno bylo kuřivo as za 1000 Kč a budík. /…/ Hlášení nadstráž. Josefa Tesárka.“ In: Polic. knihy, 

čj. 3156/1926. NA-Praha. 
 
„Strážník bezpeč. Josef Pánek II činí oznámení na Karla Varhaníka…, že dne 27. září 1926 o 4 hod. ranní spal ve 

zdejší Husově tř. před domovními dveřmi /čís. 7/ na chodníku. Při probuzení strážníkem Pánkem II prohlásil 
jmenovaný ´Vy mě /sic!/ nemáte co poroučet a co vlastně ste, já sem doma a tady budu spát.´ Při upozornění zdali 

ví s kým mluví odpověděl ́ Samo sebou s policajtem´. Jelikož se hrubě choval a stále obtěžoval byl předveden na 
strážnici, kde se též hrubě choval, pročež byl ponechán ve vazbě. Hlášení strážníka bezp. Jos. Pánka.“ In: Polic. 
knihy, čj.3232/1926. NA-Praha. 

 
„Strážník bezp. Jos. Pánek II. činí oznámení na Bohumila Perglera… bytem Žižkov, Jeseniova ul. č. 27, který šel 

dne 28./IX.–26 /1926/ o 7 hod. večer od Prahy k Žižkovu a u ´Bulhara´ počal ohmatávati tam stojící Josefu 
Henrychovou /*1901/… Když jmenovaná se ohradila proti tomu, řekl jí: ´Vyliš mě prdel ty kurvo.´ Henrychová 
požádala str. Pánka o zjištění, jelikož se Pergler nemohl legitimovati, byl předveden na strážnici a po zjištění 

propuštěn.“ In: Polic. knihy, čj. 3262/1926. NA-Praha. 



 
V roce 1927 měl Žižkov přes 80 tisíc obyvatel a z toho 51 206 voličů. Z nich 27 tisíc tvořily ženy. In: NárL 

1927-08-24. 
 

V roce 1927 byly na Žižkově na Pražačce dílny firmy JIŘÍ KABEŠ a ANT. FANTA realizující ústřední topení a 
větrání. In: NárL 1927-09-17. 
 

V roce 1927 byl Žižkov plně plynofikován. In: Novák, Kronika., s. 54. 
 

1927 se ustavily: Jednota proletářské tělovýchovy Praha-Žižkov, Jednota mládeže církve československé v Žižkově, 
Dramatický klub J. Hais-Týnecký v Praze XI., Gentleman Club Žižkov, Podporující a vzdělávací spolek I. Mladých 
Dobráků v Žižkově, Konference sv. Anny v Žižkově. In: Laštovka, Pražské spolky… 

 
V letech 1924 až 1927 byla vystavěna na Žižkově náměstí nová budova pro od roku 1921 existující 

umělecko-průmyslovou školu. In: Dvořák a kol, Žižkov s. 50. 
 
NE ale je tam fotka Pláničky proti Viktorce NárL 1927-09-08. 

 
„Ku zřízené již konferenci sv Vincence /na Žižkově/ na podporování chudých v r. 1927 smluvily se některé dámy 

/na/ podzim r 1927 založili /sic!/ konferenci bl. Marie Anežky.“ In: Pam-Kniha-sv.-Anna-I,-s. 44. 
 
V březnu 1927 přinesly Národní listy následující zprávu: „Až dosud byly veškeré splašky z území Karlína, Žižkova 

a t. zv. Petrské čtvrti odváděny přímo do Vltavy starou kanalisační sítí, jež zdravotním předpisům nijak již 
nevyhovovala. Nyní, po dokončení kanalisační shybky u Invalidovny, budou všechna tato území na ni připojena 

zvláštní kanálovou sítí.“ In: NárL 1927-03-29. 
 
Dne 15. května 1927 se již po třicáté uskutečnil běžecký závod Běchovice – Žižkov. In: NárL 1927-04-27. 

 
„Dne 15. června 1927 v 7 h. večer, nalezla Olga Zvěřinová, kandidátka ing. a arch… dvě bílé podprsenky, které 

odevzdala na zdejší strážnici. /…/“ Polic. knihy, čj. 2179/1927. NA-Praha. 
 
V červenci roku 1927 se Viktoria Žižkov navrátila z vítězného turné po Švédsku. „Přicházíte jako nepřemožitelní 

vítězi z dálných končin severní Evropy, ukončivše vítěznou cestu, na které svými výkony a sebevědomím rozšířili 
jste slavnou pověst o českém fotbalu.“ Viktorka odehrála celkem 14 (15?) zápasů a prohrála jen jedenkrát . In: 

NárL 1927-07-29. 
 
„Akropolis. Slavnostní zahajovací dopoledne v novém divadle ´Akropolis´ – Libušina ul. V pondělí 26. července 

/1927/. Bez dlouhých řečí a dokonce bez odborných anket vyrostlo díky soukromé iniciativě a ovšem i soukromé 
podnikavosti nové divadélko, činoherní scéna… /…/ O vkusné a účelné nárožní budově, díle architekta Svobody, v 

jehož přízemí a prvním poschodí umístěno hlediště divadla s pohodlným parterem, s prostorným balkonem a 
postranními ložemi, s moderním jevištěm… Na včerejší dopoledne pozval podnikavý majitel četné hosty z kruhů 
divadelních, literárních, uměleckých, a špičky státních i autonomních úřadů ke slavnostnímu zahájení. /…/ Správu 

nového divadélka, jak slyšíme, povedou pp. Vlasta Burian a Longen.“ /…/. In: NárL 1927-12-27. 
 

Koncem srpna 1927 bylo definitivně rozhodnuto o umístění budovy žižkovské tržnice. Bude zřízena v objektech 
bývalé elektrárny. In: NárL 1927-08-25. 
 

„…firma Viktor Bišický, tov. lékárnického papírnického zboží, kartonáží a tiskárna v Praze, zal. 1909… /…/ V 
měsíci září /1927/ přestěhuje se firma do nových místností v Praze XI-Žižkov, Prokopova 19…“ In: NárL 

1927-09-22. 
 
Na podzim 1927 se Žižkované mohli setkat s prvními dvěma elektrickými lokomotivami na pražských tratích: 

„Současně bude předána stanice na Krenovce na Žižkově, kam pražská obec přivádí proud, který se transformuje 
pro železniční síť. /…/ …bude ihned započato s prvními jízdami a sice na trati Wilsonovo nádraží – Libeň horní 

nádraží přes Hrabovku.“ In: NárL 1927-09-30. 
 
Dne 16. října 1927 proběhly volby do Ústředního zastupitelstva hl. m. Prahy. In: NárL 1927-09-30. 

 



Na konec listopadu 1927 byl naplánován mistrovský fotbalový zápas. „V neděli bude hřiště Slavie jevištěm velkého 
zápasu, kdy vítěz podzimní ligy, neporažený team Viktoria Žižkov, utká se se Slavií, která jediná uzmula 

Žižkovským jediný bod v mistrovské soutěži. Viktoria má skvělý team. Triumfem jejím je vítězství nad Spartou 
5:3. /…/ Třeba, že zápas tento není ligový, ukáže přece, kdo má naději na titul mistrovský. /…/“ NárL 1927-11-24. 

 
„Dne 6/XI – 1927 ve 2 hod. odp. nechal vyvěsiti na dřevěném domku č. 9 a 10 na Červené skále na Žižkově 2 rudé 
prapory, Josef Hodina/?/… Teprve na upozornění nadst. Maisnera/?/ byly prapory sejmuty.“ In: Polic. knihy, čj. 

4105/1927. NA-Praha. In: . 
 

„Nadstr. Frant. Maisner/?/ činí oznámení na Františka Zavadila…, bytem Žižkov Červená skála č. 9 u Jos. 
Hodiny/?/, že dne 6./XI – 27 /1927 v předvečer bolševické revoluce v Rusku 1917/ nechal vyvěsiti rudý prapor na 
střechu dřevěné budovy klubu cyklistů komunistických v Jeseniově ul. na Žižkově. Teprve na upozornění… byl 

prapor sejmut.“ In: Polic. knihy, čj. 4106/1927. NA-Praha. 
 

Koncem roku 1927 se rozhodovalo, kde bude stát budova pro Zemské finanční ředitelství a hlavní celní úřad. Mezi 
navrhovaná místa patřila i Rajská zahrada spolu s pozemky bývalé plynárny, dále Letná nebo žižkovská lokalita u 
Červeného dvora. Největší naději však sklízel Karlín u Invalidovny, a to vzhledem k volným pozemkům, které není 

třeba vykupovat nebo je jejich cena nižší. Dále díky dopravní obslužnosti a k oživení „mrtvé dnes prostory mezi 
Novým Karlínem a Libní.“ In: NárL 1927-12-23. 

 
Dne 22. prosince 1927 byly vykonány poslední zkoušky na elektrifikovaném úseku železniční trati čs. drah mezi 
Hrabovkou a Libní. Komise neshledala závady a proto bude provoz elektrických lokomotiv zahájen již po vánocích. 

Napětí v trolejích bylo nastaveno na 1500 Voltů. In: NárL 1927-12-23. 
 

„Dne 29. prosince 1927 o 1. hod. v noci dostavil se na zdejší strážnici zřízenec mezinárodní hlídací společnosti 
Kutil Vilém… a oznámil že při noční obchůzce o ½ 1. hod. v noci nalezl dům čp. 88 v Jeronýmově ul. v Žižkově 
otevřen a při prohlídce zhledal /sic!/ že visací zámek u dvéří vedoucích do dílny fy Baťa jest ukroucen a v zámku ve 

dveřích nalezl paklíč. Dům současně se správcem téhož domu prohledal, nikoho však nepřistihl. Paklíč přikládá se 
ke spisu.“ In: Polic. knihy, čj. 4759/1927. NA-Praha. 

 
U příležitosti 10. výročí ČSR dne 28. října 1928 byl položen základní kámen budov památníku na Vítkově a 8. 
listopadu 1928 započaly stavební práce. Obou akcí se zúčastnil T. G. Masaryk. (In: Jan Schütz, RN 7-8/2020, 

upraveno kronikářem) RN 7-8/2020. 
 

NE, ale článek o stavu pražského hasičstva do r. 1928 NárL 1928-06-23. 
 
1928 založeny: Vlastenecko-dobročinná sdružená Obec Baráčníků Vitoraz v Žižkově, Prázdninový spolek 

zaměstnanců čs. drah – odbočka v Praze-XI., Dramatický odbor mládeže slovanských národních socialistů v 
Žižkově, Sportovní sdružení Vítkov v Žižkově /spojil se s SK Žižkovský Team/, Čs. svaz oděvních zaměstnanců – 

odbočka krejčí Žižkov, Čs. svaz zedníků, tesařů, pomocných dělníků, cihlářů a příbuzných odborů v ČSR – 
odbočka pro Prahu XI-Žižkov, I. dobročinný spolek Baráčníků Nová Ves v Žižkově, Národní sdružení odborových 
organisací – sekce všeodborová v Praze – odbočka v Žižkově, Přátelský sbor tamburašů Cvrček /sic!/, Rodina, 

vzájemně se stravující spolek se sídlem v Praze XI., Unie železničních zaměstnanců v ČSR – místní skupina V, 
odbor staničního a jízdního personálu pro Prahu-Žižkov, Volné sdružení vojáků ze světové války – místní skupina 

Praha XI., Dramatický odbor živnostensko-obchodnické scény /sic!/ v Žižkově /sloučil 1928–1949: Dělnický 
dramatický spolek Jiří Wolker, Podpůrný fond  trhového obchodnictva při straně čs. Ž.O.S.S. v Žižkově, 
Ozdravovna Radost v Praze – sdružení sociální péče o dítě i dospělé čs. strany národně socialistické. In: 

Laštovka, Pražské spolky… 
 

Cyklistický klub Volnost oslavil roku 1928 své páté výročí existence a věnoval 100 Kč na pomoc pozůstalým po 
obětech zříceného domu Na Poříčí. In: NárL 1928-10-24. 
 

V roce 1928 oslavila Viktoria Žižkov 25. let své existence a rozhodla se vydat almanach. In: NárL 1928-05-16. 
 

Kromě pohárových vítězství (1921, 1929, 1933 a 1940) přišel největší úspěch FK Viktorie Žižkov v roce 1928, kdy 
získala svůj první, do dnešní doby ale jediný, ligový mistrovský titul. 
 

Na autobusové trati Jungmannovo náměstí – Mírové náměstí – Žižkov bylo v lednu 1928 přepraveno 184 tisíc osob, 



na všech tratích pak 303 tisíce pasažérů. In: NárL 1928-02-08. 
 

Včera /2. 1. 1928/ o půl 9. hod. dopol. zemřela pravděpodobně otravou svítiplynem ve svém bytě na Žižkově, 
Lupáčova ul. č. 224, vdova Marie Eliášková. /…/ Plyn sice do domu zaveden dosud není, byt však jím byl naplněn 

a dostavivší se zřízenci plynárenské strážnice zjistili, že plyn uchází z hlavního vedení ve Všehrdově ulici. /…/. In: 
NárL 1928-01-03. 
 

Na počátku roku 1928 zemřel čestný starosta hasičské župy pražské – Hugo Demartini. Založil mj. tzv. Demartinův 
fond na podporu pozůstalých a vdov po hasičích. Pohřeb se z kostela sv. Rocha na Olšanských hřbitovech konal 4. 

února 1928. In: NárL 1928-02-02. 
 
Dne 27. dubna 1928 se pražská rada usnesla na aktualizaci cen jízdenek na trati Žižkov – Hrdlořezy – Malešice – 

Strašnice. In: NárL 1928-05-09. 
 

„Dramatická liga fotballová znovu učinila Bohemians svojí štikou. Bohemians porazili včera /3. 6. 1928/ Knížka v 
55. min. Spartu a zbavili ji naděje na mistrovský titul…“ Již před koncem ligy zvítězila Viktoria (11 zápasů, 8 
výher, 1 remíza, 2 prohry, skóre 40:19, 17 bodů). Na 2. až 4. místě: Slavia 12, 7, 2, 3, 27:20, 16, na třetím Sparta 11, 

6, 1, 4, 33:17, 13 a na čtvrtém místě Bohemians 12, 4, 2, 6, 17:26, 10. Za nimi pak Čechie Karlín, Kladno a nakonec 
ČAFC. „Poslední zápas Sparta v. Viktoria Ž., který bude koncem t. m. nemůže již pořadí změniti.“ Ještě v červnu 

1928 sbírala Viktorka další ohromné úspěchy, a to v severní Evropě ve Švédsku. In: NárL 1928-06-04, 
1928-06-19. 
 

následující text nechat asi v celku, ale zároveň rozdělit do jednotlivých logických odstavců a zařadit 

v databázi chronologicky a tématicky 

Národní listy přinesly 28. června 1928 přehled žižkovských dějin: „… v roce 1891, kdy ukázali jsme světu, že 
ačkoliv porobení, dovedeme svojí prací hospodářsky síliti, zářil každý večer na vrchu Vítkově obrovský obraz na 
plátně Jana Žižky, opírajícího se o palcát a hlásajícího bývalo sílu národa a naději do budoucna. /…/ V Žižkově 

měli jsme první elektrické osvětlení města z celé Prahy, kdy ani hl. městu se ještě nezdálo, že by jednou Příkopy 
mohly býti elektricky osvětleny. „Rodinné zahrádky pro osvěžení nejchudších byly před válkou založeny v celých 

Čechách prvně v Žižkově… /…/ Je zde jistě značný počet příslušníků stran socialistických a komunistických, kteří 
sice jdou za různými hesly, hlásanými z ciziny, ale o nichž pevně jsem přesvědčen, že kdyby se jednalo o záchranu 
naší národní republiky, postavili by se všichni ne její obranu pod prapor národní.“ Josef Houba: Dějiny města 

Žižkova. Plocha, kterouž katastrální obec Žižkov zaujímá, činí 415 ha, 53 a, 75 m2. /…/ Nadmořská výška činí 178 
až 262 m.n.m. /…/ Roku 1348 se připomíná hora Vítkov pojmenovaná podle staroměstského měšťana Vítka, 

konšela Starého města. /…/ Starosty Vinohrad ještě před rozdělením obce byli: Kašpar Škván (1864–1867), Václav 
Kerš (1867–1868), Čeněk Vávra (1868–1873), Vilém Vlček (1873–1875) a Karel Hartig (1875). /…/ 15. května 
1881 povýšení Žižkova na město. /…/ Mezi lety 1875 až 1921 proběhly desetkráte obecní volby. /…/ Od 1. ledna 

1922 úřadoval Kostrakiewicz jako starosta Prahy XI. (Žižkov, Hrdlořezy, Malešice). Roku 1920 bylo město Žižkov 
sloučeno s Prahou. Byl plánován tunel z Prokopova náměstí do Karlína o šířce 16 metrů a spádu 1:20. /…/ Školství. 

Oblasti dnešního Žižkova se říkalo Na vinici. Děti, pokud chodily do školy, pak ku sv. Jindřichu, Petrovi nebo 
Štěpánovi… ale i do Vršovic. Obyvatelstva však bylo málo. Roku 1719 dostavěn kostel sv. Kříže a od roku 1729 
zde kaplan konal nedělní křesťanská cvičení pro děti z Vinic. Roku 1820 podal pražský magistrát žádost, aby v 

Olšanech zřízena škola, nestalo se tak: „Zůstalo tedy vše při starém až do r. 1828, kdy objevil se zde první apoštol 
dětské vědy, učitel Cikán; docházel vyučovati z Vršovic do domku č. 8 u Smetanů v Olšanech. Tato jednotřídka, 

soukromá, najatá farářem Vejvodou, proměněna dvorním dekretem ze dne 4. února 1837 č. 755 v první veřejnou 
třídu v Olšanech. Nájem platil farář Vejvoda, také učiteli připlácel, Janu Cikánovi, pomocníku z Vršovic. Hoši i 
dívky vyučováni byli pohromadě… Ani tenkráte nebylo však občanstvo pro koedukaci nadšeno a vymáhalo 

rozdělení dětí. Místo pro školu vyhlédnuto bylo v č. 3, v bývalé hospodě, u nynějších olšanských vrat, kde jsou teď 
byty hřbitovních zřízenců. Nebylo však schváleno pro blízkost hřbitova a rušení pohřbem; i vybráno stavební místo, 

kde nyní stojí t. zv. stará olšanská škola a koupeno od Jana Černého 150 čtver. sáhů za 80 zl. stříbra. Se stavbou 
počato r. 1837, zřízeny dvě učebny a dva byty učitelům: ve školní zahradě měli práci konat i nebo hraditi osadníci. 
Náklad na školu byl 6.000 zl. A tak stavba školy, povolená již 30. prosince 1821, uskutečněna teprve po 16. letech. 

Dětí bylo 140, učitel měl ročně 130 zl. konvenční měny, pomocník 60 zl. A již tehdy zaznamenána první ´sociální 
péče´ – 32 dětí… bylo po vysvěcení školy v libeňském zámku přiděleno oděvem. Dvoutřídka olšanská trvala do r. 

1872, kdy dostala třetí třídu. Po roce 1866 nastal na vinici stavební ruch, přestalo se říkat ´Vinice´a nové domy již 
jmenovány Žižkovem; dětí přibylo i zřízeny r. 1872 v Žižkově dvě pobočky olšanské školy, v domě č. 190 
chlapecká a dívčí. Prvními vyučujícími byli Josef Augusta a Žofie Kelberová. /…/ Školy podřízeny c. k. okresní 

školní radě v Karlíně, tři třídy olšanské smíšené a dvě žižkovské pobočky, podle pohlaví rozdělené. Objevila se 



potřeba školní budovy, kterou postavilo na náměstí Komenského v Žižkově žižkovské obyvatelstvo za pomoci 
vinohradské obce, žižkovské záložny, občanské besedy a řemeslnicko-živnostenské jednoty. Stavba dokončena 

1873, prvním řídícím učitelem byl Frant. Brabec… Škola olšanská trvala dále. Rok 1878 dal městu první 
měšťanskou školu chlapeckou a dívčí. V roce 1880 koupen dům č. 100 na tržišti, kdež umístěny spolu s městskými 

úřady některé třídy a zůstaly tam až do let devadesátých. /…/ Roku 1883 trojtřídní škola v Olšanech proměněna ve 
tři postupné třídy podle osnovy osmitřídní; odtud přestupovaly děti do čtvrté třídy žižkovské školy. Roku 1885 
otevřeny školy na Basilejském, nyní Havlíčkově náměstí, r. 1889 v Cimburkově ulici a město rozděleno ve tři 

školní obvody. V roce 1891 odděleny školy měšťanské od obecných, r. 1894 rozděleno město ve čtyři školní 
obvody, přibývá škola v Palackého třídě, obecná chlapecká a dívčí, takže čítá město jednu měšťanskou školu 

chlapeckou, jednu dívčí, čtyři obecné chlapecké a čtyři dívčí. /…/ Celkem… 85 tříd obecných a 17 měšťanských. 
/…/ Před válkou přibyly školy v Lupáčově ulici a na Perštýnově náměstí, obě za války těžce poškozené válečnými 
lazarety. /…/ Po převratu r. 1918 vráceny školy svým účelům. /…/ Celkový obrázek o vývoji obecné a měšťanské 

školy doplňme ještě následujícím: ´Žižkovské dítě má plně postaráno o své vzdělání v svém rodném městě: od 6 
měsíců stáří přijmou je jesle, od tří roků mateřské školy, od 6 let obecná škola, od 11. roku měšťanská škola nebo 

gymnasium či reálka, od 14 roků dívky škola rodinná, hochy a dívky obchodní škola; živnostenský dorost má 
pokračovací školu chlapeckou a dívčí, jakož i státní truhlářskou školu – je zde i kupecká škola při škole obchodní. 
/…/ Máme dětskou školu pěveckou, pěvecký spolek Vítkov, řadu hudebních škol (jedna z nejstarších L. 

Bubeníčkové, Prokopovo náměstí č. 4.) /…/ Máme též školu na volném vzduchu (v zásobní zahradě) pro churavé 
děti.“ Elektrifikace: „/…/ Byla postavena inženýrem Františkem Křižíkem… Elektrárna byla zřízena na proud 

stejnosměrný, tehda jedině prakticky užívaný, o napětí 120 voltů; v první výstavbě pro dvojvodič o výkonnosti 60 
koňských sil. /…/ Mimo to poháněl tento stroj dynamo pro 10 ampérů 750 voltů, jež dodávalo proud pro 
osvětlování města obloukovými lampami… /…/ Až do roku 1867 nedodával se prou ve dne, pohon elektromotorů 

nebyl tedy možný; elektrárna sloužila výhradně k osvětlování. /…/ Sociální péče. V 80. letech 19. století vznikly 
dva dobročinné spolky a to „Vlasta“ (péče o děti) a „Konference sv. Rocha“ (péče o přestárlé). Později převzala 

pečovatelství obec. Roku 1908 byl zřízen chudobinec v čp. 586 a jesle původně v čp. 404 v Husově třídě. Později 
žili v čp. 586 ženy a muži se přesunuli do č. 16 do Olšan. V roce 1919 se ženy přestěhovaly do čp. 480 a muži do 
přístavku u Zásobní zahrady. V roce 1920 přikročeno ku stavbě nového chudobince čp. 1290 na pozemku obecního 

skladiště v prodloužené ulici Chelčického. 1. září 1921 začal sloužit svému účelu. Stravování chudých dětí 
poskytovala školní kuchyně v Jeseniově čp. 6. Celkem zde jedlo 593 dětí. Další kuchyně byly hrdlořezská pro 148 

dětí. Dále kuchyně vařily pro 340 starých lidí. Šatstvem a obuví bylo v „ošacovacím období 1927/28“ obslouženo 
473 dětí. I o zdravotní péči o dítě bylo postaráno. Roku 1919 začalo s pomocí Amerického Červeného kříže na 
Žižkově působit Kuratorium zdravotně sociálního ústavu, v říjnu 1926 pak otevřena pobočka ústavu v Hrdlořezech. 

V roce 1925 vzniklo zubní ambulatorium atd. Zdravotnictví. Významným počinem byla stavba Vinohradské 
nemocnice pro Vinohrady i Žižkov. Pomník Jana Žižky. „Když v r. 1877 jméno nové této osady ́ Žižkov´ bylo 

schváleno ministerstvem, založen byl v památné schůzi dne 17. července 1882 v hostinci ´U Deklarace´ konané 
Spolek pro zbudování pomníku Jana Žižky z Trocnova na vrchu Žižkově. Spolek horlivě sbíral příspěvky a pořádal 
každoročně na vrchu Žižkově velké slavnosti…, kde k nesčetným návštěvníkům promlouval první protektor spolku 

dr. Eduard Grégr. /…/ …v roce 1912 /došlo/ k vypsání soutěže na pomník… Ač sešlo se tehdáž přes 60 návrhů, jež 
vystaveny v pravém křídle průmyslového paláce…“ Komise však ani jeden z nich nedoporučila. Poté přišla válka. 

„Nastalo 500leté výročí slavné epochy působení Jana Žižky z Trocnova. Spolek, v jehož čelo zvolen starosta 
Žižkova dr. Rudolf Kostrakiewicz a protektorem po dru Podlipném stal se dr. Karel Kramář, rozhodl se položiti v 
roce 1920… základní kámen k budoucímu pomníku. /…/. Sokol-Žižkov. Vznikl 1872 díky zakladatelům: Jan 

Friedländer (později starosta Vinohrad), A. Gütling, Fr. Uher a Karel Hartig. Následují dějiny Sokola. In: NárL 
1928-06-28. 

 
Slavnostní zahájení stavby Nákladového nádraží proběhlo 27. srpna 1928 v 11 hodin za přítomnosti představitelů 
státu i města Prahy. In: NárL 1928-08-28. 

 
V neděli 9. září 1928 oslavila Viktoria Žižkov 25 let své existence. Oslavy proběhly v Národním domě v 

Bořivojově ulici. Jubilejní almanach byl připraven. V rámci oslav bude 8. září rovněž sehrán zápas na letenském 
hřišti Slávie. Sehrají ho Viktoria Žižkov versus Rapid Vídeň v prvním zápase 2. kola o Středoevropský pohár. In: 
NárL 1928-09-06. 

 
Nové zvony byly u sv. Prokopa vysvěceny děkanem vyšehradské kapituly P. Františkem Vaněčkem dne 23. září 

1928 ve 3 hodiny odpoledne. Z dějin žižkovských zvonů a zvonků: „…zvonek na vížce kaple sv. Dismasa u 
popraviště, jež stávala za bývalou Novou branou na úpatí vrchu Žižkova proti nynějšímu domu ́ na Krenovce´, při 
viničce hraběte z Kuperwaldu. R. 1845 zbořena a zvonek se dostal z této svatyňky d o mlýnice na Helmových 

mlýnech u sv. Petra. /s. 169/ Jiný zvonek býval na kostele sv. Kříže, k němuž péčí novoměstského primase Jan Fr. 



Krusia r. 1717 farář svatoštěpánský posvětil základní kámen. Tu byla i poustevna a poustevník. Kostel opatroval a 
/s. 170/ tu zvoníval. Jiný zvoneček visel na vížce kaple sv. Jana Nep. v mišpulové zahradě na dvorci Raismance. 

Dvorec i zvonec ten tam. Na místě tom stojí nyní náš kostel sv. Prokopa. A kdož by neznal smutný hlahol zvonů na 
olšanském Svatém poli, který již tolik generací doprovázel k poslednímu odpočinku? /…/ Farní inventář po ředě je 

vyjmenovává. Byl to Sv. Václav, těžký 8q, s nápisem: Tento zvon ulit byl nákladem manželů Václava a Marie 
Hellebrantových v Žižkově, ke cti a chvále Rodičky Boží, sv. Josefa a sv. Václava v roce 1887… /s. 171/ ´Ulil Josef 
Diepolt v Praze´. – Na něm byly reliéfy P. Marie, sv. Václava a sv. Josefa. Ladění fis. Tento zvon druhdy býval 

zavěšen již při prozatímní kapli P. Marie ve Štítného ulici. Na věž kostela sv. Prokopa péčí faráře Ed . Šittlera 
opatřen byl v roce 1905 zvon ´Sv. Vojtěch´. Nahoře obíhá nápis ´Hospodine, pomiluj nás, Jesu Kriste, ulituj nás´. Je 

na něm krásně modelované poprsí sv. Vojtěcha od sochaře J. Pekárka. Má ladění a1, 480 kg těžký. Ulit Ant. 
Diepoldtem, zvonařem v Praze. Třetím zvonem býval zvon ´Bl. Anežka´ s obrázkem blahoslavené Anežky a s 
nápisem: ´A Slovo tělem učiněno jest.´ Dále pod obrazem: ´L. P. 1883 slil mne J. Diepoldt v Praze ke cti a chvále 

Boha trojjediného a blahosl. Anežky české.´ Ladění bylo b1 a vážil 50 kg. Býval již při kapli P. Marie v ulici 
Štítného. Býval na věži i malý zvon sanktusník /s. 172/ (umíráček). Měl jednoduchý monogram I. H. S. Ulit A. 

Diepoldtem v Praze a darován byl řeholním bratrem Prokopem od sv. Jakuba v Praze. Zvon byl laděn tónem c2 Ve 
středu na večer před sv. Václavem r. 1916 zažili Pražané zvlášť dojemných chvil, kdy naposled rozhlaholily se 
všechny pražské zvony, mezi i čtyři žižkovské… /s. 173/ Uhájen byl přece aspoň veliký zvon ´Vojtěch´ – padly 

Václav, Anežka a Santusník! /…/ /s. 174/ Bůh odplať všem dobrodincům! Tři nové zvony tedy máme. Největší 
nový zvon nese jméno ´sv. Prokop´. Je 780 kg těžký. Na přední straně má krásně modelované poprsí sv. Prokopa s 

nápisem: Oroduj za nás! V hořejších obvodcích nápisy: K slávě Boží a ke cti sv. Prokopa věnovali svému chrámu 
Páně v Žižkově v Praze osadníci. L. P. 1928. Na plášti: Náhradou za zvon manželů Hellebrantových za světové 
války odňatý. Ulil Richard Herold v Chomutově L. P. 1928. Smluvní tón fis1. Menší nový zvon ´sv. Václav´, těžký 

306 kg nese relief a poprsí sv. Václava en face s nápisem: ´Nedej zahynouti.´ Na druhé straně relief 
Staroboleslavské P. Marie s nápisem: ´Pod ochranu Tvou. Další nápis: Na paměť millenia sv. Václava slil nově 

nákladem Karla Slunečko Richard Herold v Chomutově. L. P. 1928. Modeloval stejně jako sv. Prokopa Karel 
Novák, akad. sochař v Praze – Vyšehradě. Smluvní tón h1. /…/ Třetí zvonek nový ´umíráček´ nese nápis: Lehké 
odpočinutí všem zemřelým, dej Pane. Je ve váze 86 kg. Smluvní tón fis2.“ Kolaudace zvonů byla vykonána 16. 

července 1928. V neděli 23. září 1928 „…zatím co v chrámu /sv. Prokopa/ se konalo kázání, litanie a sv. požehnání 
s chvalozpěvem ´Bože, chválíme Tebe´, zvony vytaženy na věž chrámovou.“ Samotné vysvěcení provedl děkan 

vyšehradské kapituly Msgr. Fr. Vaněček. „Duchovenstvo, Orelstvo s praporem, družičky a zástupy osadníků a hosté 
stály /sic!/ v čtyřhranu kolem místa, kde posvátný úkon zvonů se konal.“ In: PamKn-Prokop-II, s. 168nn. 
 

Dne 8. listopadu 1928 (památný den bitvy na Bílé hoře 1620) zahájil prezident republiky T. G. Masaryk 
slavnostním výkopem stavbu Národního památníku na Vítkově. In: ŽL říjen 2011. 

 
Dne 25. listopadu 1928 byla prodloužena autobusová trať Žižkov – Jungmannovo náměstí až na Hřebenky. Stanice: 
Olšany, Táboritská, Fibichova, Smetanovo nám., Kanálská, Fochova tř., Mírové nám. /…/ Karlovo nám., /…/ 

Kinského zahrada, /…/ Švédská, Hřebenky. In: NárL 1928-11-24. 
 

Kdo opomene zaplatit hrob, o hrob přijde. Hřbitovy majitele neupozorňují /1929/. In: NárL 1929-01-22. 
 
1929 vznikly Dělnická pomoc v Československu – místní skupina v Žižkově, Čs. národní unie všeodborová v RČS 

– odbočka Žižkov a okolí, Dramatický odbor Merkur při sdružení dorostu čs. živnostensko-obchodnické straně 
středostavovské v Žižkově, Mezinárodní federace železničářů v ČSR – místní skupina v Praze-Žižkově, Odbor 

mistrů krejčovských a krejčových při čs. živnostensko-obchodnické straně středostavovské, Průmyslový svaz 
dělnictva stavebního v ČSR – místní skupina v Žižkově, Sdružení rodičů pro obecné a občanské školy v 
Praze-Žižkově, Spolek divadelních ochotníků Šumavan, Svaz dělnictva kovoprůmyslu v ČSR – místní skupina v 

Žižkově, Syndikát samosprávných zaměstnanců – odbočka Praha XI a okolí, Unie železničních zaměstnanců v ČSR 
– místní skupina V, odbor staničního personálu pro Prahu-Žižkov, Beseda Bárta v Praze XI-Žižkově, Sbor 

Blanických rytířů v Žižkově /podporoval dobročinné instituce/, I. klub karambolistů v Žižkově. In: Laštovka, 
Pražské spolky… 
 

V roce 1929 měl Žižkov 8 biografů. In: NárL 1929-01-03. 
 

Roku 1929 bylo bývalé kino Ponec přejmenováno na Městské Bio Žižkov ve správě obce. In: ŽL červen 
2011. 
 

Roku 1929 bylo započato se stavbou jedné z žižkovských architektonických dominant. Tou je „první pražský 



mrakodrap“ – funkcionalistický palác Všeobecného pensijního ústavu (dnes Dům odborových svazů). 
Vypracováním návrhu a realizací byli pověřeni dva projektanti, členové avantgardní skupiny Devětsil, Josef 

Havlíček (1898–1961) a Karel Honzík (1900–1966). Dvanáctipatrový kubus s plochou střechou a terasami pro 
zaměstnance měl být původně tvořen ocelovou konstrukcí, nakonec však byl použita technologie železobetonu. 

Interiér komplexu byl zároveň vybaven americkou klimatizací Carrier a po dokončení stavby (1933) bylo dílo ve 
světových časopisech prezentováno jako vzorová stavba moderní kancelářské architektury. In: Cudlín-Lukeš, 
Praha 3… 

 
Spisovatel Ladislav Fuks (*24. 9. 1923 +v Praze 19. 8. 1994) se na Žižkov přistěhoval s rodiči roku 1929. Studoval 

na Žižkově. 
 
Český novinář a muzikolog Ivan Medek, blízký spolupracovník prezidenta Václava Havla, se narodil 13. července 

1925 v Praze a roku 1929 se přistěhoval na Žižkov (+6. 1. 2010). V dětství bydlel v Muzeu Památníku odboje (dnes 
Armádní muzeum). Otevřeno bylo 28. října 1928 a jeho prvním ředitelem se stal právě jeho otec, legionář a 

spisovatel gen. Rudolf Medek. 
 
Počátek roku 1929: „Je na naši farní osadě /sv. Anny/ mnoho chudoby a zvláště dětí opuštěných, kdy otec i matka 

jdou do práce a děti jsou ponechány výchově ulice. Vznikla myšlenka zříditi pod kapslovnou útulek pro takové děti 
a sirotčinec, o něž by se ctihodné sestry staraly. Myšlenka ta našla ohlasu u mnohých a tak na dárek jest sebráno 

21.000 Kč na něž knížka záložny Vinohradské jest deponována…, dokud se nenajdou další dobrodinci a myšlenka 
útulku pro opuštěnou mládež nebude se moci uskutečniti. Duší akce pro zřízení útulku jest starostka konference bl. 
Anežky pí Božena Vízková… Kéž Bůh této akci hojně žehná!“ Pam-Kniha-sv.-Anna-I,-s. 56n. 

 
„Rok 1929. Nový rok začal velikými mrazy až 35°R /=43,75°C/ s velikými obětmi našim lidem, většinou chudým a 

nedostatečně oděným, býti přítomnu bohoslužbám a přece návštěva chrámu /sv. Anny/ i o všedních dnech byla 
shoršena(?). Když mrazy pominuly přišel záškrt a spála, tak že úmrtnost byla v některých dnech větší než v r. 1918, 
kdy řádila /španělská/ chřipka v Praze. Jak přiložený seznam osob zemřelých ze hřbitovů olšanských svědčí zemřelo 

a bylo pochováno na těchže hřbitovech dne 9. února 1929 40 osob, což od listopadu r 1918 se nestalo.“ (Seznam 
zemřelých je přiložen v pamětní knize na dalších stranách). In: Pam-Kniha-sv.-Anna-I,-s. 51. 

 
Po Velikonocích 1929 odešel regenschori Jan Svoboda od sv. Rocha ke sv. Václavu na Smíchov. In: 
PamKn-sv-Rocha, s. 165. 

 
V sobotu 6. dubna 1929 odpoledne zemřel hudební skladatel a zakladatel, nejen žižkovské, sokolské hudby Karel 

Pospíšil. Pohřeb se konal 10. září odpoledne na Olšanských hřbitovech a vypravil ho Sokol Žižkov spolu s Českou 
obcí sokolskou. In: NárL 1929-04-08. 
 

Dne 12. června 1929 prohlásil zatčený lupič Bálek, že na vrchu Vítkově ukryl svůj lup. Ten měl obsahovat hotovost 
a cennosti ze cca 300 tisíc korun. Bálek skutečně dovedl policisty na místo a ti začali kopat. Skutečně nalezli 

zakopanou schránku, ale lup v ní nebyl. „V plechovce byly věci, o nichž se ve slušné společnosti nemluví. Lupič 
Bálek předvídal, že bude zatčen, věděl také, že bude naň naléháno, aby prozradil úkryt, a proto tento ́ poklad´ 
nelíčil.“ Již: „Před časem stíhán byl Bálek zatykačem a detektivové zjistili, že se skrývá ve skalách u Prahy. Měl 

býti zatčen, ale došlo ke krveprolití. Bálek… zabarikádoval se ve skalách a ostrou střelbou přivítal detektivy. 
Detektivové střelbu opakovali, došlo… ke konečnému útoku, při němž byl Bálek střelen do spodní části těla a těžce 

zraněn. Měl-li být zachován na živu, musel býti vykleštěn. Potom se Bálek uzdravil a stal se nejobávanějším 
lupičem vůbec. /…/ Zpráva o tom že lupič Bálek zakopal na vrchu Žižkově poklad v ceně 300.000 Kč, bleskem se 
roznesla Prahou. A tak se stalo, že podnikaví lidé, a hlavně kluci ze Žižkova, na vrchu kopají a hledají na vlastní 

pěst.“ Po vzetí do soudní vazby se Bálek zatvrdil, úkryt neprozradil a dokonce popřel, že by spáchal onu loupež u 
pplk. Roji na Malé Straně. Bálek zapíral i před soudem. „Rozsudek vynesen byl ve chvíli uzávěrky tohoto večerního 

vydání (20. 7. 1929?).“ Zněl pro Bálka a jeho kumpány následovně: Bálek odsouzen na 3 roky těžkého žaláře, jeho 
kumpán Bronec na 18 měsíců těžkého žaláře a kumpán Neruda k 6 měsícům těžkého žaláře. „Není pochyby, že 
Bálek, teprve 27letý, který však má již za sebou 11 trestů v trvání celkem přes 7 roků, je zločincem svého druhu. 

Nekouří, nepije, nerozhazuje, ale schovává svoji kořist a říká jí ´úspory´. /…/ Také z jeho chování před soudem jest 
již zřejma jeho ´vysoká škola´ kriminální. Dovede lhát bez rozpaků, dovede zapřít i vlastní výroky. /…/ Ku 

charakteristice tohoto procesu patří i to, že před soudním líčením musili detektivové zadržeti u vchodu řadu 
Bálkových kamarádů, známých zlodějů, kteří se chtěli dostat dovnitř bez vstupenek.“ In: NárL 13. a 18. 6. a 20. 
a 21. 7. 1929. 

 



„Tělocvičná jednota Sokol v Žižkově jest uváděna v letácích a časopisech jako spolupořadatelka táboru lidu na 
théma: ´Odhlašte děti z náboženství´ pořádaného ́ Pokrokovým souručenstvím v Žižkově´ dne 28. srpna t. r. /1929/“ 

Předsednictvo Sokola se proti tomu ostře ohradilo, že se jedná o nepravdu. In: NárL 1929-08-28. 
 

V srpnu a září 1929 se farníci osady u sv. Anny chystali na oslavy svatováclavského millenia. Dne 28. září kráčeli v 
průvodu na Karlově mostě i členové žižkovské „Legio Angelica“ od sv. Anny. In: Pam-Kniha-sv.-Anna-I,-s. 60, 
63. 

 
Předpokládané náklady na vybudování žižkovské tržnice měly podle odhadu z roku 1929 dosahovat výše asi 8 

milionů korun a dobu realizace stavby do dvou let. In: NárL 1929-10-22. 
 
V roce 1929 přinesly Národní listy reklamu: „Majitelé automobilů pozor! Před nastávajícími mrazy opatřte své 

vozy pokrývkami na chladič a haubnu, které Vám dodá za ceny nejlevnější ´OPUS´ autosedlářské výrobní podnik, 
z. sp. s r. o. Žižkov, Poděbradova třída. (Nad Pražačkou, dř. hřiště Slavoje). Telefon 312-38.“ In: NárL 

1929-11-25. 
 
V listopadu 1929 byl na trať H – Žižkov – Hřebenky uveden nový typ autobusu pro 55 osob. Značka Fross-Bussing, 

typ 506. In: NárL 1929-11-03. 
 

Dne 9. listopadu 1929 byl po přestřelce dopaden lupič Karel Matějíček, 43 let, bytem Žižkov, Poděbradova 96. Byl 
u něj nalezen revolver a náboje ráže 9 mm. In: NárL 1929-11-09. 
 

Dne 11. listopadu 1929 se pražská městská rada usnesla navrhnouti zastupitelstvu vybudování tramvajové trati 
Žižkov–Hrdlořezy. Délka trati 1574 metrů a náklady na výstavbu 2,800.000 Kč ponesou elektrické podniky z 

vlastních přebytků. In: NárL 1929-11-09. 
 
Nejsilnější politickou stranou byla na konci 20. let 20. století čs. socialistická, druzí sociální demokraté, třetí 

komunisté a čtvrtí byli čs. národní demokraté. In: NárL 1929-12-21. 
 

Prosincové komunistické výtržnosti se v roce 1929 nevyhnuly ani Žižkovu. Podle policie bylo předvedeno osm 
osob, z nichž dvě budou oznámeny soudu. In: NárL 1929-12-12. 
 

Prodej a nákup nemovitostí v roce 1929 byl z celé Prahy nejvyšší v Praze XI . In: NárL 1931-04-09. 
 

Dne 1. prosince 1929 vyšla v Pražském večerníku následující zpráva: „Chudičký chrám sv. Anny na Žižkově, na 
nejzazší periferii Prahy, potřebuje uvnitř býti opraven, ježto na hlavní oltář pršelo, vyčištěn a vyzdoben, aby byl 
důstojným stánkem Nejvyššího. /…/“ Dosud kostel svého donátora postrádal. „Našel se dobrodinec p. prof. Šulc ze 

zdejší žižkovské reálky, který svolil dáti vymalovati na hořejší část vítězného oblouku jubilejní obraz: Sv. Václav 
/a/ sv. Jan Nep. přivádí sv. patrony české ku Matce Boží, aby orodovali za národ český, a k tomu účelu se rozhodl, 

že vyplatí příteli svému p. architektovi Jaroslavu Majorovi 10000 Kč. /…/“ Opravy chrámu přešly i do roku 1930.
 In: Pam-Kniha-sv.-Anna-I,-s. 67(68)nn. 
 

V neděli 8. prosince 1929 uspořádala Jednota Orel v Žižkově dětský den spojený s posvěcením a předáním vlajky 
žactvu Jednoty. Podle Lidových listů z 10. prosince 1929: „Nová vlajka je výrazem úcty svatováclavské a 

mariánské. Na bílé půdě má vyšitu svatováclavskou orlici a nápis – Na paměť mučednické smrti sv. Václava 
929–1929. Na modré půdě vyšit bílý kříž se zlatými paprsky a případným nápisem. Žerď nového praporu jes na 
hlavici zakončena svatováclavskou orlicí dle návrhu bratra Rektorise, provedenou firmou Karnet a Kyselý v 

Žižkově. Prapor doplněn jest čtyřmi stuhami… Čestnou funkci matky praporu převzala laskavě pí. Fr. Suchá, 
kmotry dámy J. Tupá a Wretzová.“ In: PamKn-Prokop-II, s. 263. 

 
Hospoda Na Petrohradě byla v Jeseniově ulici, v domě stejného jména čp. 917, orientační č 22 a podle fotografie jí 
ve 30tých letech provozoval Josef Palle (viz příloha). Přestože se staré domy v dolní části Jeseniovy ulice bouraly, 

umíme dost přesně lokalizovat místo. Dům s hospodou Na Petrohradě stál na pravé straně (ostatně, měl sudé číslo), 
přesně proti Blahoslavově ulici. Dnes tam samozřejmě stojí novostavba ale se stejným orientačním číslem. Dokonce 

existuje relativně dostupná fotografie v knize Žižkov, svéráz pavlačí a strmých ulic, s. 71. (Klub přátel Žižkova)
 KPŽ – Kalista, Čvančara, Schütz. 
 

Ve dvoře domu Bořivojova ulice číslo 17 dodnes stojí objekt bývalé výrobny tzv. amerických stáložárných kamen – 



firma Jiří Štíbr a slévárny, kterou připomíná deska se jmény zaměstnanců umučených za fašistické okupace. (Zdroj: 
Klub přátel Žižkova a Josef H. Mysliveček, RN 4/2021, red. upraveno). 

 
1930 vznikly: Odbočka Národní fronty železničářů v ČSR se sídlem v Praze pro Prahu XI -Žižkov, Svaz 

dřevodělníků v ČSR – místní skupina Žižkov, Společenský klub v Žižkově, Dramatická beseda vzdělávací Dalibor, 
Jednota dělnictva stavebních odborů v RČS – odbočka pro Žižkov a okolí, Liga Čs. Motoristů – místní skupina 
Praha XI, Mezinárodní svaz dělnictva kožedělného průmyslu v ČSR – místní skupina v Praze-Žižkově, Sportovní 

kroužek Praha XI-Žižkov, Svaz dělnictva kovoprůmyslu v ČSR – místní skupina v Žižkově, dřevodělníci, Zpěvácký 
spolek Zborov v Žižkově, Ústřední svaz samosprávných, státních a veřejných zaměstnanců – skupina obecních 

zaměstnanců Vinohrady-Žižkov, Ústřední svaz samosprávných, státních a veřejných zaměstnanců – skupina 
provozních zřízenců v Žižkově, Odbor Čs. obce turistické v Žižkově, I. lovecký klub Hubert pro Žižkov a okolí, 
Kroužek Absolvent v Praze XI – KAP, Osada Toronto v Žižkově a Sportovní osada Key-West. In: Laštovka, 

Pražské spolky… 
 

Ambrožova ulice nese své jménu od doby svého vzniku v roce 1930. Nazvána je podle husitského kněze Ambrože z 
Hradce (Králové). In: Ulicemi města., s. 82. 
 

Od svého počátku 1930 nese Loudova ulice své původní jméno. In: Ulicemi města., s. 191. 
 

V roce 1930 vznikla a byla pojmenována dnešní Rečkova ulice (podle Jana Rečka z Ledče, pražského měšťana a 
zakladatele studentské univerzitní Rečkovy koleje roku 1438, dnes v ul. Karolíny Světlé, v koleji provedl dr. 
Jesenius první veřejnou pitvu). In: Ulicemi města., s. 331. 

 
Roku 1930 byla vyprojektována a pojmenována dnešní ulice Jana Želivského. Tehdy až do roku 1951 nesla jméno 

Mladoňovicova podle rektora pražské univerzity, Petra z Mladoňovic (+1451). Od té doby se jmenuje Jana 
Želivského (popraven 1422). In: Ulicemi města., s. 466. 
 

V roce 1930 žilo na Žižkově 2188 osob hlásících se k židovskému náboženství. Zároveň ale ubývalo dětí, které byly 
zapisovány do židovských matrik. Od poloviny 30. let nejsou výjimkou roky, kdy nebylo do židovské matriky 

zapsáno ani jedno dítě. In: Šmok, Žižkovská synagoga, 2016. 
 
Viktoria Žižkov porazila na jaře 1930 na hřišti Slavie SK Libeň 3:1 a stala se vítězem poháru pro rok 1929. In: 

NárL 1930-03-03. 
 

I. Českobratrský evangelický sbor v Žižkově oslavil 1. srpna roku 1930 výročí 10 let svého samostatného trvání 
/zal. 1. 9. 1920/. Doté doby byl pouze sborem filiálním, náležejícím ke kostelu /sv. / Klimenta v Praze II. Počet 
členů žižkovského sboru se z 1500 členů navýšil za tu dobu na 10 000 duší. In: PamKn-Prokop-II, s. 277. 

 
Dne 30. srpna 1930 došlo v Poděbradově třídě ke dvěma pokusům o sebevraždu, oba jedem. Osud druhé ženy se 

naplnil. In: NárL 1930-08-31. 
 
Lupič strážníkem? Před časem přinesly Národní listy zprávu o dopadení lupiče, …který měl podánu žádost o přijetí 

do policejních služeb. K tomuto zajímavému případu dovídáme se další podrobnosti: Lupič, 27letý Josef Němeček, 
bytem na Žižkově, Lupáčova ul. 1, který žádal o místo strážníka, vyloupil se svým strýcem Ant. Němečkem ze 

Žižkova, obecní domy, dne 31. ledna loňského roku /1930/ pak pokladnu firma Hadrbolec a spol v Karlíně. /…/ 
Dne 27. září /1930/ vnikli úplně akrobatickým způsobem do kanceláře fy Blecha a Mašek v Karlíně… a odcizili jen 
různé věci. /…/ Ačkoli bylo zjištěno, že těsně po loupeži u fy Hadrbolec ukládali v záložně 10.000 Kč a třebaže byli 

v jejich bytě nalezeny věci z několika loupeží, přece oba zatčení popírají a udávají, že věci koupili od neznámých 
osob.“ In: NárL 1931-02-19. 

 
V roce 1930 čítala Praha XI 56 172 voličů (26 147 mužů a 30 025 žen). In: NárL 1930-09-12. 
 

Viktoriánské úspěchy roku 1930. Viktoria porazila francouzský AS Cannes 5:3 a přichytala se na dubnovou cestu 
do Alžírska. Dne 27. dubna 1930 hrála Viktoria svůj úvodní zápas v Alžírsku. Porazila XI Constantine poměrem 

14:1 (8:1). Na Boží hod vánoční, 25. prosince 1930, porazila Viktoria Žižkov na svém turné po Francii mistra 
francouzské ligy FC Sète poměrem 2:1. In: NárL 1930-04-21, 1930-04-28, 1930-12-27. 
 

Roku 1931 byl vyzván sochař Bohumil Kafka, aby vytvořil jezdecký pomník Jana Žižky z Trocnova. Ten byl 



osazen na vrchu Vítkově však až roku 1950. 
 

V roce 1931 vyšlo první vydání románu žižkovského „patriota“ Karla Poláčka s názvem Muži v ofsajdu. Tato 
originální studie života žižkovských obyvatel popisuje jak společenský, tak i rodinný život společenských vrstev na 

pozadí fotbalových utkání tehdejších předních klubů – Viktorie Žižkov – Slavie a Sparty. 
 
„Olšanské hřbitovy budou rozšířeny dle regulačního plánu v místech, kde je olšanský rybníček a sice o 876 čtver. 

sáhů /= 876 x 3,5996 m2/.“ (1931) NárL 1931-07-10. 
 

„Autobusová trať ´D´ bude prodloužena od konečné stanice čís. 13 na Žižkově až do Vysočan. Tak pomalu bude 
dokončeno obvodové spojení Velké Prahy.“ (1931). In: NárL 1931-07-10. 
 

1931 vznikly Odbor Národní jednoty československé, Česká Vídeň v Praze – odbočka Žižkov, Čs. obec junáků 
volnosti – kmen v Žižkově, župa pražská, Jednota divadelních ochotníků Žižka při církvi čs. v Praze-Žižkově, 

Jednotný svaz dřevodělníků v ČSR – místní skupina Žižkov, Místní odbor Jednoty čs. živnostníků národně 
sociálních pro Čechy v Praze, Průmyslový svaz kožedělníků v – místní skupina v Žižkově, Scéna Ústřední školy 
dělnické, Svaz kovodělníků v ČSR – místní skupina slévačů v Žižkově, Tramping klub Rudý průlom, Místní 

jednota hudebníků v Praze-Žižkově, II. klub mandolinistů a kytaristů v Žižkově, Dramatický kroužek římských 
katolíků v Žižkově, Sdružení rodičů a přátel Jiráskovy školy na Pražačce, Spolek divadelních ochotníků 

Osvobození, Svaz čs. katolických žen a dívek pro Prahu-Žižkov a okolí a Dělnická tělocvičná jednota 
Žižkov-Pražačka. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 

Ulice Křivá (I., II.) byla pojmenována poprvé roku 1931. In: Ulicemi města., s. 180. 
 

Stará malešická silnice byla roku 1931 pojmenována ulicí Malešickou. In: Ulicemi města., s. 198. 
 
Od svého založení roku 1931 nese dnešní ulice U Kněžské louky své původní pojmenování. In: Ulicemi 

města., s. 390. 
 

Od roku 1931 nese ulice V okruží své původní jméno. In: Ulicemi města., s. 428. 
 
Od roku 1931 nesou ulice Lučni I. a II. na Chmelnici své jméno podnes. In: Ulicemi města., s. 192. 

 
foto ze zápasu Sparta – Viktorka, zleva Podrazil, Polanecký a Steiner. In: NárL 1931-12-06. 

 
Viktoria Žižkov sehrála 4. ledna 1931 svůj poslední zápas svého vánočního turné po Francii a zdolala AS. Cannes 
2:1. Viktorka sehrála celkem 5 zápasů a nebyla ani jednou poražena. Celkové skóre bylo 27 ku 8 gólům pro 

Viktorii. Nejlepšími střelci byli Bradáč s 9 brankami a Moudrý s 8. In: NárL 1931-01-05. 
 

V roce 1931 sídlila v Dalimilově ulici 4 redakce časopisu Zdravý národ . In: NárL 1931-02-19. 
 
„I v sakristii našeho kostela stala se krádež. Pražská obec svěřila zdejšímu hodináři natahování hodin na věži a ten 

posílal hodiny natahovat svého švakra/?/ Fr. Střihavku, 26 letého pekaře z Vršovic a ten chodil na věž celé čtyři 
měsíce. Kostelník Damian Valenta mu půjčoval klíč od sakristie, aby mohl projít kostelem a vystoupiti na věž… 7. 

února 1931 přišel kostelník do sakristie, spozoroval /sic!,/ že mu někdo ukradl úspory kol 2100 Kč, které pod 
zámkem si tam uložil. Pak se historie vyvíjela už sama a Střihavka se na policii přiznal…“ In: 
PamKn-Prokop-II, s. 208n. 

 
Ministerstvo železnic rozhodlo v březnu 1931 o zadání dalších prací při stavbě Nákladového nádraží, a to ve výši 

19,300.000 Kč. Jednalo se především o skladové prostory. In: NárL 1931-03-07. 
 
V měsíci dubnu 1931 byl za ředitele kůru definitivně zvolen Emanuel. Jaroš(?), do té doby tam působil prozatímně 

O. Tesař. Za jeho působení (v r. 1930) byl zřízen pro varhany elektrický pohon vzduchových měchů. In: 
PamKn-sv-Rocha, s. 166. 

 
Viktoria sehrála 29. března 1931 vítězný zápas (3:2) v Marseille. Další zápas je čekal Nimes. Dne 2. dubna 1931, na 
Zelený čtvrtek, se Viktoria utkala se Sopring Club Nimes a zvítězila 14:0. Další zápas ji čekal v Mylhuzách 5. 

dubna. In: NárL 1931-03-30, 1931-04-03. 



 
V květnu 1931 proběhly oslavy 50 let města Žižkova. Po slavnostním projevu starosty Kostrakiewicze byl na 

radnici otevřena výstavka především dokumentů doby. Od starých viničních smluv až po soudobé dokumenty. V 
Bezovce pak byla zahájena výstava živnostensko-obchodnická. In: NárL 1931-09-15. 

 
Dne 3. května 1931 se běžel závod 34. ročníku Běchovice – Praha (Ohrada). Zvítězil Slezáček (SK Židenice) v čase 
33:36,6 minut a Staněk Viktoria Žižkov) doběhl čtvrtý v čase 35:12 minut . In: NárL 1931-05-04. 

 
V srpnovém termínu 1931 ohlásil přestup do Viktorie Žižkov střední útoční klubu Žižkovský team jménem Drozda. 

Ještě jako dorostenec reprezentoval čs. reprezentační fotbalový tým v zápase proti Rakousku. In: NárL 
1931-08-18. 
 

Na podzim 1931: „V budování Památníku Národního Osvobození na úpatí vrchu Žižkova a na jeho temeni učiněn 
byl… velmi podstatný pokrok. V dolejší budově byla plně dokončena úprava archivu a pracuje se nyní na konečné 

úpravě prostor museálních… Na počátku roku příštího bude na Husově třídě odbourán domovní objekt, který dolní 
budovu památníku zakrývá… Výstavba Pantheonu a mausolea nahoře pokračuje… Tou dobou provádí se obklad 
železobetonové kostry této budovy olšanskou a mrákotínskou žulou, což ovšem při váze žulových bloků 

přesahujících namnoze až 30 q vyžaduje nemalé dovednosti a trpělivosti. /…/ …příprava žulových obkladů 
blokových i deskových vyžaduje si v lomech již dnes trvalé práce téměř 200 kamenických dělníků a celkového 

nákladu 4 a půl mil Kč. /…/ Nad řečništěm na podstavci z výši 5 m vztyčena bude 8metrová jezdecká socha, jejíž 
model tvoří právě nyní akad. sochař Mistr Kafka. /…/ …po zvláštním schodišti bude možno vstoupiti do 
Pantheonu. Zde umístěna bude 9 m vysoká socha Osvobození, jejímž podstavcem jest vstup do přízemních prostor 

mausolea. /…/ Při levé straně přední prostory mausolea bude kaple oddělená zamřížovaným vchodem a tam uložena 
budou těla všech legionářů popravených a exhumovaných, která dosud umístěna jsou v čestném hrobě na 

olšanských hřbitovech. V pozadí mausolea vyhraženo jest místo rozsáhlému kolumbariu. Příští rok bude vypsána 
celá řada soutěží na sochařskou a malířskou výzdobu…“ In: NárL 1931-10-02. 
 

V říjnu roku 1931 byla prvně otevřena moderní žižkovská Městská tržnice. In: Dvořák a kol, Žižkov s. 18. 
 

V neděli 27. září a 4. října/?/ 1931 proběhly obecní volby. In: PamKn-Prokop-II, s. 219. 
 
„Žižkov kolbištěm meziná. řecko-řím. zápasů. Na prostran. býv. plynárny na Žižkově, v rámci nov. velik. her cirku 

Kludský pořádány jsou od 18. listop. /1931/ mezinár. řecko-řím. zápasy ve vytopeném zimním stanu.“ In: NárL 
1931-11-17. 

 
„Viktoria Žižkov bude 16. prosince /1931/ hráti na začátku svého zájezdu do západních zemí proti Antwerp F. C., 
jenž vede v belgickém mistrovství.“ In: NárL 1931-11-04. 

 
„Vůdce žižkovské Viktorie zaslal ze Saint Brieux telegram, ve kterém oznamuje, že Viktorie Žižkov utká se v 

sobotu /19. 12. 1931/ s Dinard Amical a v neděli St. Brieux.“ In: NárL 1931-12-18. 
 
V noci na 28. prosince 1931 byla vyloupena žižkovská vila čp. 1337. Škoda činí přibližně 45 tisíc korun. In: NárL 

1931-12-29. 
 

V roce 1932 byl ukončen provoz olšanského krematoria (postaveno r. 1921) a kremace od té doby probíhaly v 
krematoriu ve Strašnicích. In: Lány, Olšanské., s. 89. 
 

1932 vznikly Kulturní a dramatický odbor Národní Ligy v Žižkově, Průmyslový svaz lučebního, sklářského a 
keramického dělnictva v ČSR – místní skupina v Žižkově, Sdružení proletářských bezvěrců, Sportovní sdružení 

dělníků pokrývačských, Místní odbor Národního svazu čs. úředníků a zřízenců v Žižkově, Lawn Tennis Club 
Žižkov /sloučen s SK Viktorie Žižkov/, Dělnický šachový klub Iljin Ženewskij Klub fotografů amatérů v Žižkově, 
Scéna městského osvětového souboru v Žižkově a Sportovní klub Slavia Žižkov. In: Laštovka, Pražské spolky… 

 
Roku 1932, při svém zrodu, bylo poprvé pojmenováno Basilejské náměstí. Toto jméno nese dodnes. In: 

Ulicemi města., s. 51. 
 
V roce 1932 se žižkovští sokolové připravovali na IX. slet. Zároveň slavili 60 výročí svého založení. In: NárL 

1932-06-18. 



 
Roku 1932 bylo v chrámu sv. Prokopa osazeno nové okno, dar Marie Kučerové, majitelky domu v Žižkově. Přináší 

výjev Ježíšova narození. Malbu provedl malíř J. Šebek a sklářské práce provedl V. Staněk nákladem 8500 Kč. In: 
PamKn-Prokop-II, s. 216. 

 
V lednu 1932 se prodávaly následující potraviny např.: husa 1 kg 15–17 Kč, čajové máslo 18–21 Kč, venkovské 
máslo 14–16 Kč, vepřové sádlo 14–17 Kč, kopa vajec 40–43 Kč, 1 q brambor 90 Kč atd . In: NárL 1932-01-17. 

 
„Na tenisových dvorcích jednoty /Sokol?/ v prodloužené ulici Jeseniově bylo zřízeno rozsáhlé kluziště… Od 20. 

hod. trenuje nově utvořená hockeyová skupina lední hockey. Treningové zápasy jsou každému volně přístupny.“
 In: NárL 1932-01-03. 
 

Ve dnech 6. prosince 1931 až 24. ledna 1932 sehrála Viktoria při turné po západní Evropě s předními týmy celkem 
21 zápasů, z nichž 19 vyhrála, skóre 107:32! Získala skalp např. i Ajaxu Amsterodam 4:2. Nejlepším střelce byl 

Bradáč se 46 brankami. Úspěch to byl velkolepý. „Nebyla to jen skvělá hra Viktorie, která všade získala klubu nové 
přízně a přátelství, nýbrž – a to dlužno zvláště oceniti – bylo to i vzorné chování…, prokázala čest svému klubu i 
jménu svého národa a naší republiky!“ Do Prahy se hráči vrátili 26. ledna v podvečer vítáni tisíci svými příznivci. 

Nechyběl ani starosta Kostrakiewicz. In: NárL 1932-01-26, 1932-01-28. 
 

Na jaře 1932 zvítězila v házenkářském turnaji 18 mužstev na Mrázovce Viktoria Žižkov před Sokolem Vršovice. 
„Pohár útěchy dobyla SK Slavia Praha.“ In: NárL 1932-04-12. 
 

„Dne 5. dubna 1932 vykonal J. E. nejdůst. p. arcibiskup Dr. Karel Kašpar ve farnosti olšanské /u sv. Rocha/ 
generální visitaci.“ In: PamKn-sv-Rocha, s. 168. 

 
Dne 8. června 1932 zemřel Msgr. Eduard Šittler, bývalý žižkovský farář, později kanovník vyšehradský, historik a 
znalec chrámového umění. Byl i hlavním duchovním realizátorem stavby kostela sv. Prokopa na Žižkově. Pohřeb se 

konal z jeho vyšehradské rezidence. In: PamKn-Prokop-II, s. 244. 
 

Dne 22. června 1932 byl zahájen na hřišti SK Slavie fotbalový turnaj pořádaný Slavojem Žižkov. In: NárL 
1932-06-22. 
 

V červenci 1932 si žižkovští trhovci důrazně stěžovali na příliš vysoké nájemné v nové kamenné tržnici. Přichystali 
i demonstraci. In: NárL 1932-07-23. 

 
V polovině roku 1932 se Viktoria Žižkov dostala do velkých finančních potíží. Pro neplacení nájemného za 
pronajaté hřiště ve Strašnicích jí ze strany města Prahy hrozila ztráta hřiště. Na jaře činil dluh Praze celkem téměř 

13 tisíc korun a stále rostl o mj. o 7% úroky. Dne 18. srpna 1932 bylo konstatováno, že Viktoria Žižkov zaplatila 
12. srpna 1108 Kč na úhradu své dluhu z nájemného na hřiště ve Strašnicích, a tím tedy nadále trvá smlouva o 

pronájmu. In: NárL 1932-07-21, 1932-08-18. 
 
V sobotu 24. září 1932 byla pod záštitou Pražské obchodní a živnostenské komory a žižkovského starosty dr. 

Kostrakiewicze zahájena 10. obchodní a živnostenská výstava, a to péčí Svépomocného sdružení živnostníků a 
obchodníků v Žižkově. Zahájení proběhlo v hlavním, výstavním sále Bezovky. In: NárL 1932-09-27. 

 
Hráči Viktorie Žižkov odejeli opět na turné, tentokráte do Francie a Severní Afriky. První zápas bude sehrán 26. 
listopadu 1932 v Belfortu s Ligue de Bourbogne. Do 22. ledna 1933 sehraje mužstvo 24 zápasů. Viktoria porazila 

26. prosince 1932 při svém turné po Africe alžírský tým 3:0. Návštěvnost 15 000 diváků. In: NárL 1932-11-25, 
1932-12-27. 

 
V Praze bylo na konci roku 1932 celkem 13 905 nezaměstnaných. Největší podíl spadal na Nusle, Vršovice a 
Žižkov. Praha XI jich evidovala 1439. In: NárL 1933-01-24. 

 
V roce 1933 byl dokončen monument na Vítkově, Památník osvobození, podle návrhu arch. Jana Zázvorky. In: 

Cudlín-Lukeš, Praha 3… 
 
Roku 1933 byla zbořena usedlost Kavková (čp. 44) jako tehdy součást budov žižkovské plynárny. Není vyloučeno, 

že se jedná o tutéž budovu jako usedlost Dirixka. In: Laštovková, Pražské., s. 135. 



 
1933 založeny: Odborové sdružení dělníků a dělnic knihařských a příbuzných odborů v ČSR –odbočka Žižkov, 

Studio, dramatický a vzdělávací, Národní sdružení odborových organisací – sekce všeodborová v Praze – odbočka 
stavebního dělnictva v Praze-Žižkově, Ochotnický spolek Nové směry, Sportovní klub Admira Žižkov, Vzájemnost 

v ČSR – místní odbočka v Praze XI-Žižkově, Jednota Čs. Orla Praha-Žižkov II, Dramatické sdružení Naše Vlast, 
Odbor v Praze XI spolku absolventů čs. veřejných škol obchodních v Praze, Table tennisový, trampský a sportovní 
klub Sharps boys Žižkov, Table-tennis club Dales, Table-tennisový klub Ping-pong-room Žižkov a Český atletický 

a fotbalový club Žižkov. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 

Původně se dnešní ulice U Památníku nazývala od roku 1933 až do roku 1940 U Památníku osvobození, poté v 
letech 1940 až 1945 Na Vítkově a od roku 1945 až do 1990(?) opět U Památníku osvobození. In: Ulicemi 
města., s. 399. 

 
Od svého počátku roku 1933 nese ulice jméno Jilmová. In: Ulicemi města., s. 147. 

 
Obec pražská uvažovala od počátku 30. let o stavbě Ústřední školy živnostenské (dnes VŠE), a sice v Rajské 
zahradě. Proti tomu se však ozvaly hlasy vzhledem k tomu, že by Žižkov přišel o další park (na Vítkově probíhají 

stavby Památníku a park je nepřístupný). Hledala se tedy jiná možnost: „…navrhl Ing. Josef Vencl, aby škola ta 
byla postavena na pozemku bývalé Bezovky…“ In: NárL 1933-02-08. 

 
V sobotu 7. ledna 1933 se uskutečnilo smuteční rozloučení se zesnulým bratrem-Sokolem Klicperou. Za války byl 
náčelníkem žižkovského Sokola. Obřad  proběhl ve Strašnickém krematoriu za účasti nejen sokolů Středočeské župy 

dr. Jana Podlipného. In: NárL 1933-01-05. 
 

Od počátku roku 1933 se žižkovské obyvatelstvo dožadovalo snazšího spojení s Karlínem. Jedna z možností byla 
vybudovat most přes železnici, a to od „váhy“ (Tachovské nám.) přes hřeben Vítkova a dále. V podstatě po směru 
dnešního Žižkovského tunelu. In: NárL 1933-01-10. 

 
V noci z 9. na 10. února 1933 došlo k vloupání do kostela sv. Prokopa. K závažnějším škodám však nedošlo. 

Pachatelé byli dopadeni a postaveni před soud. Dle zprávy z Lidových listů z 2. dubna 1933 bylo za finančního 
přispění 17 000 korun vsazeno do chrámu sv. Prokopa další malované okno s motivem blah. Anežky Přemyslovny.
 In: PamKn-Prokop-II, s. 252, 254. 

 
Stanovisko Národních listů (7. 4. 1933) k na Žižkově a Vinohradech zakázaným progermánským nenávistným 

schůzím tzv. ligistické mládeže, jež se cítila uražena postojem redaktorů: „Pro pravdu, jak známo, se ligisté nejvíce 
hněvají. A tak nás urážejí hanebným, ničím nedoloženým tvrzením, že píšeme o jejich schůzích jako – komunisté. 
Na takové nesmysly netřeba odpovídati. Naše nesmiřitelné a nekompromisní stanovisko ke komunistům je obecné 

známo. Od germanofilství ke komunismu spěli lidé ligističtí, kteří se Šmeralem vydávali manifesty pro sebeurčení 
Němců v našem zněmčeném území a kteří nabízeli bolševikům ligistické listy za věstník komunistické strany .“ In: 

NárL 1933-04-07. 
 
„V těchto dnech /NárL 27. 6. 1933/ navštívil předseda poslanecké sněmovny Staněk Napoleonskou výstavku, jež 

jest pořádána v místnostech Napoleonské společnosti (Žižkov, Švihovského 8). – Krátce předtím byla výstavka 
poctěna řadou významných návštěv, z nichž nutno uvésti jmenovitě návštěvu francouzského vyslance Leona Noela, 

španělského vyslance Agramonte y Cortijo a ministra obrany B. Bradáče.“In: NárL 1933-06-27. 
 
Dne 22. června 1933 se nad Prahou strhla prudká bouře spojená s vichřicí. Zatopeno bylo v několika okamžicích na 

200 bytů. Nejhůře na tom byl rovněž Žižkov. Povodeň způsobila někde vadná kanalizace jinde nezadržitelné přívaly 
vody. Na Žižkově byla nejhorší situace v ulicích Biskupcově a Poděbradově. Zasahovali hasiči. In: NárL 

1933-06-23. 
 
„O mistru republiky ve vodním polu rozhodne zápas Sparta–Hagibor.“ Hrál se 8. července 1933 v bazénu pod 

Barrandovem. ŽSK Hagibor (Žid. sport. klub) zvítězil na Občanské plovárně v turnaji APK 2:0.(?) NárL 
1933-07-08, 1933-08-23. 

 
První manželka prezidenta Václava Havla, Olga rozená Šplíchalová, se narodila 11. července 1933 na Žižkově 
(+27. ledna 1996). 

 



Dne 18. září 1933 došlo k přestřelce u okresního soudu na Žižkově. Rudolf Procházka vystřelil na svou rozvádějící 
se manželku Helenu, která však v majetkovém sporu, nesouvisejícím s rozvodem, svědčila v jeho prospěch. Údajně 

byl rozčilen právě probíhajícím sporem. Manželku nezabil, ale poranil do kyčle. In: NárL 1933-09-18. 
 

V roce 1933 stále Viktoria hledala místo pro svůj stadion na Žižkově. Zásluhou Sokolů, jmenovitě dr. Herolda a 
žižkovského starosty Kostrakiewicze se objevila možnost hráti na Vítkově. Jednalo se o letní cvičiště Sokola, které 
bylo Viktorce zapůjčeno. In: NárL 1933-10-12. 

 
Dne 7. října 1933 byla rozšířena budova žižkovské sokolovny. Přibyly dva cvičební sály, divadelní sál, 

loutkoherecký sál a provozní prostory. 
 
Dne 10. listopadu 1933 bylo slavnostně otevřeno další žižkovské kino – Aero. Původně se uvažovalo o názvu Stráž, 

ale zvítězil název Aero. Projekt vznikl v ateliéru architektů Jindřicha Freiwalda a Jaroslava Böhma. Promítání bylo 
zahájeno filmem Madla z cihelny na motivy díla Olgy Scheinpflugové. Mělo tehdy celkem 683 sedadel (roku 2011 

má jen 336 míst). In: ŽL červen 2011. 
 
V listopadu 1933 zemřel předseda místní žižkovské organizace Čs. národní demokracie Ing. Josef Vencl. Pohřeb se 

uskutečnil 18. listopadu v Dolních Počernicích. In: NárL 1933-11-17. 
 

V prosince 1933 hrozila Viktorii opět žaloba ze strany města Prahy pro neplacení nájemného ze hřiště? (z pozemku 
č. kat. 768/5) ve Strašnicích. Jednalo se o sumu 2298,70 Kč. In: NárL 1933-12-22. 
 

Koncem roku 1933 bylo na starém hřišti Unionu Žižkov zřízeno kluziště s elektrickým osvětlením pro mladý klub 
LTC (Lawn Tennis Club) Žižkov. Klub se věnoval hlavně tenisu, ale rovněž významně i kanadskému hokeji. In: 

NárL 1933-12-09. 
 
Roku 1935 byl po roce dokončen jeden z největších komplexů budova na Žižkově. Jedná se o funkcionalistické 

Nákladové nádraží. Projekt tohoto logistického centra je dílem dvou architektů majících společný ateliér, 
absolventů Pražské techniky, Karla Cavaise (1897–1976) a Vladimíra Weisse. K dalším jejich realizacím náleží na 

Žižkově rovněž domy v Lucemburské ulici č. 27 až 31. (Red. uprav. dle Cudlín – Lukeš.) Cudlín-Lukeš, Praha 3… 
 
1934 vznikly: Sociální odbor náboženské obce církve československé v Praze XI-Žižkově, Svaz dělnictva 

stavebního, kameno- a keramického průmyslu v ČSR se sídlem v Praze – místní skupina Žižkov, Svaz Stráže 
Svobody – 2. místní odbor v RČS v Praze, Čs. ochrana matek a dětí v Žižkově a Lawn-tennis-club Balkán Žižkov.

 In: Laštovka, Pražské spolky… 
 
Roku 1934 se Přemyslu Pitterovi (+1976) podařilo na Žižkově otevřít útulek pro mimoškolní aktivity židovských i 

dalších nemajetných dětí. Byly zde herny, knihovna, studovna a pedagogický dohled. Budova tzv. Milíčova domu 
slouží podnes svému účelu. In: Dvořák a kol, Žižkov s. 68. 

 
30. leta minulého století přinášela úspěchy FK Viktorie Žižkov, kdy za klub hrála řada reprezentantů ČSR. 
Legendární postavy (Ženíšek, Klapka, kapitán Steiner, Hojer, Puč, Bradáčové a další) šířili slávu žižkovského 

fotbalu a podíleli se i na zisku stříbrné medaile na MS 1934 v Římě. Ve finále prohráli s Itálií. 
 

Roku 1934 byl kostel sv. Prokopa obohacen o sochu sv. Terezičky, jež je dílem sochaře Damiana Pešana. Byla 
pořízena nákladem manželů Kaprových. Socha sv. Josefa je dílem téhož sochaře a zaplatili ji manželé Hřebíkovi.
 In: PamKn-Prokop-II, s. 259. 

 
Pohřeb Ing. F. Zuklína, místopředsedy žižkovské národní demokracie, se uskutečnil 30. ledna 1934 v krematoriu na 

Olšanech. In: NárL 1934-01-31. 
 
Dne 31. ledna 1934 došlo v kapslovně k dalšímu výbuchu. Byly rozmetány dvě budovy (čp. 203 a 210) a těžce 

popálení 2 dělníci. In: NárL 1934-01-31. 
 

„P. Bůh poslal dobrodince, který za 13000 Kč koupil pro náš chrám Páně /sv. Anny/ krásné sochy, umělecky 
řezané, z lipového dřeva, sv Antonína Pad. a sv Terezičky Ježíš. Jsou mistrovským dílem akad. sochaře Břetislava 
Kafky z Červ. Kostelce. Sochy uvolil se posvětiti bratr šlechetného dárce, nejdp. kapit. děkan a gener. vikář z 

Litoměřic Dr. Adolf Šeblina. /…/ Svěcení se konalo 25. února 1934.“ In: Pam-Kniha-sv.-Anna-I,-s. 121. 



 
Dne 31. května 1934 uspořádal „…uvědomělý Žižkov průvod na Staroměstské náměstí, kde vzpomene na Lipany 

/bitva u Lipan 1434/. Sraz bratří a sester v občanském oděvu v 18 hod. před radnicí na Havlíčkově nám.“ In: 
NárL 1934-05-31. 

 
„Dne 23. června 1934 – snad po prvé v Praze – konána byla v chrámu Páně sv. Prokopa v Praze XI svatba řečí 
esperanto. Oddáni byli členové pražského katolického klubu p. Karel Trnka – sl. Marie Zavadilová. Oddal je 

nejdůst. světící p. biskup Dr. A. Eltschkner, vynikající znalec řečí – též esperanta…“ In: PamKn-Prokop-II, s. 
323. 

 
Dne 29. června 1934 došlo v kapslovně k požáru na střeše sušárny /prachu?/. Oheň byl záhy zdolán a ke škodám 
prakticky nedošlo. In: NárL 1934-06-30. 

 
„Zemský výbor pro Čechy ve své včerejší schůzi /22. 8. 1934/ schválil usnesení ústředního zastupitelstva hlav. 

města Prahy, aby prodány byly státu pozemky na místě bývalé žižkovské plynárny pro stavbu justičního paláce a 
budovy pro finanční správu…“ In: NárL 1934-08-23. 
 

„200 komunistických demonstrantů na Žižkově. –ba– Žižkov je vždy útočištěm pražských komunistů, chtějí-li 
uspořádati ´projev´. Také v pátek /31. 8. 1934/ večer se tak stalo, kdy v Praze musilo dojíti ke komunistické 

demonstraci za každou cenu, jelikož byl mezinárodní den mládeže. /…/ Zadrženo bylo deset ́ nejbouřlivějších 
demonstrantů´ zprotivivších se stráži.“ In: NárL 1934-09-01. 
 

„V r. 1934 byly zrušeny hřbitovní kanceláře na I. hřbitově u kostela a úřadovny hřbitovní umístěny v nové budově 
na třídě maršála Foche /Vinohradská ul./…“ Úřadovati tam začali 22. října 1934. Zástavba kolem kostela sv. Rocha: 

„Na konec rozhodnuto, aby kancelistické budovy byly zbořeny, prastaré vchody na západě proti kostelu se zrušily a 
přenesly na stranu severní, kde také květináři budou míti stánky. To vše se stalo v zájmu květinářů, prý chudých, 
aby nepřišli o živobytí.“ In: PamKn-sv-Rocha, s. 174. 

 
Český filmový kameraman Miroslav Ondříček se narodil 4. listopadu 1934 na Žižkově v Harantově ulici č. p. 57 

(později Kamínova, Hálkova a od 50. let 20. stol. Roháčova). 
 
V prosinci 1934 zahájila Viktoria opět zahraniční turné. první zápas svedla ve městě Bonne na severu Afriky a 

zvítězila 2:0. Další zápas ji čekal ve Phillipeville. In: NárL 1934-12-24. 
 

V roce 1935 proběhly volby do poslanecké sněmovny. V Praze XI bylo odevzdáno 56 177 platných hlasů. Jen 
namátkou: národní socialisté získali 12 796 hlasů, sociální demokraté 9756 a komunisté 8667. Dále lidovci jen 2907 
a národní sjednocení 14 529 hlasů. In: PamKn-Prokop-II, s. 265. 

 
1935 vznikly: Čs. jednota – místní odbor v Žižkově, Čs. svaz lakýrníků, malířů písma a dřev, malířů a příbuzných 

odvětví v ČSR – místní skupina Žižkov, Lidový svaz poštovních zaměstnanců v RČS se sídlem v Praze – místní 
odbočka pro Prahu XI, Odbočka svazu čs. harmonikářů – Žižkov, Prázdninová péče o mládež, Sdružení čs. 
vysloužilých vojínů a účastníků světové války – místní skupina Praha XI, Sdružení k podpoře německých emigrantů 

– místní skupina v Praze XI-Žižkově, Svaz čs. mládeže socialistické v RČS – odbočka pro Žižkov, Svaz Stráže 
Svobody v RČS – 170. místní sbor v Praze XI-Žižkově, Vzdělávací debatní klub Svornost stoupenců čs. 

socialistických směrů, Dramatická beseda ochotníků Rieger, Ústřední svaz národního odboje domácího Praha – 
místní skupina v Praze XI-Žižkově, Klub čs. motoristů v Žižkově, Společnost přátel zahrady – odbor Žižkov, 
Odborová jednota republikánských zaměstnanců – místní organisace se sídlem v Praze-Žižkově, Klub dělnických 

cyklistů Jiskra, Odbor Řádu božích bojovníků. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 

Ulice V zeleni byla pojemnována podle blízkých zahrádek roku 1935. In: Ulicemi města., s. 434. 
 
Při svém vzniku bylo pojmenováno náměstí U Pensijního ústavu a jméno neslo do roku 1955. Poté bylo 

přejmenováno po komunistickém funkcionáři Gustavu Klimentovi. Dnes náměstí Winstona Churchilla. In: 
Ulicemi města., s. 57. 

 
„Plochá dráha na Žižkově. Klub čsl. motoristů Praha –Žižkov uspořádá tuto neděli dne 14. t. m. /dubna 1935/ na 
sokolském stadiu na Žižkově mezinárodní závody motocyklů na ploché dráze, kterých se zúčastní nejlepší čsl. 

jezdci: Juhan, Bardas…“ In: NárL 1935-04-10. 



 
V neděli 21. dubna 1935 zachránil dvě topící se děti v Olšanském rybníku galvanisér Kadeřábek jdoucí kolem ze 

Žižkova spolu se strážníkem. In: NárL 1935-04-22. 
 

Roku 1926 postavilo stavební družstvo „Záchrana“ ženský dům nesoucí jméno Ch. G. Masarykové /později 
nemocnice Kubelíkova, dnes Nemocnice Sv. Kříže/. Údajně za více než 9 milionů korun. Družstvo však 
zkrachovalo, dům přešel 15. května 1935 do dražby a za 2,5 milionu korun ho koupila poloněmecká kongregace 

řádu sester Sv. Kříže z Chebu. Kaple sv. Kříže byla v domě vysvěcena 20. října 1935. Podle Lidových listů z 21. 
října 1935: „Žižkov dostal nový ústav pro dívčí mládež, který bude spravován řeholí sester. Dostává se tak útulku 

všem studujícím a dívkám, které nemají vlastního bytu, aby zde v prostředí katolickém prožily část svého života.“ 
Lidové listy 21. 10. 1935. V domě byly koupelny, ústřední topení a výtah. Měsíční nájem činil ubytovaným dívkám 
240 Kč za jednolůžkový pokoj, 180 za osobu ve dvoulůžkovém pokoji a 150 Kč ve třílůžkovém. Společná ložnice 

stála 120 Kč. Stravování je hrazeno zvlášť. V Pamětní knize je rovněž fotodokumentace. Sestrou představenou byla 
Saraphia Maier narozená 1890 v Kynšperku n. Ohří. In: PamKn-Prokop-II, s. 284, 286, 287. 

 
Na podzim 1935 byl počátek zřízení tramvajové zastávky Jiřího z Poděbrad, a to „…na křižovatce třídy Fochovy 
/dnes Vinohradská/ a ul. Řipské…“ Navrhl ji Josef Pekárek, člen pražské městské rady. In: NárL 1935-09-17. 

 
V neděli 8. září 1935 otevřela svoji první tělocvičnu v Praze /Žižkov-Na Balkáně/ tělovýchovná jednota katolický 

Orel. Po vztyčení státní vlajky promluvil světitel areálu Msgr. Boh. Stašek k dvěma tisícům účastníkům. Prvním 
starostou jednoty byl J. Herl. Samotná tělocvična byla součástí celého orelského sportovního areálu. In: 
Pam-Kniha-sv.-Anna-I,-s. 172. 

 
Od 27. října do 10. listopadu 1935 byla pro veřejnost zpřístupněna novostavba ohromného Nákladového nádraží k 

všeobecné prohlídce. Během prvních dvou dnů přišlo na 1800 lidí. Ve své době to bylo největší železniční 
překladiště spojené s logistikou skladování a distribuce v Praze. Provoz zahájen 1. března 1936. In: NárL 
1935-10-31. 

 
„Ant. Bína, náčelník klubu atletů ´Žižka´ v Praze, dožil se 25. m. m. /25. 11. 1935/ 70. narozenin. /…/ Bína byl 

jedenáctkráte přeborníkem Sokola. /…/ Do těžkoatletického sportu přiveden byl v roce 1892 /Žižkovákem/ Frid. 
Hoyerem. Stal se členem klubu ´Žižkov´… /…/ Jeho mateřský klub K. A. ´Žižka´ Praha a s ním i naše celá 
sportovní veřejnost těžkoatletická /…/ gratuluje mu k dožití 70. roku…“ In: NárL 1935-12-05. 

 
„Rada městská ve schůzi konané dne 13. prosince 1935 vzala na vědomí, že magistrát hlavního města Prahy 

výměrem ze dne 12. listopadu 1935… vyhověl její žádosti a svolil k tomu, aby na II záduš. hřbitově a v odděleních 
1, 2. 3. 4. na V. záduš. hřbitově v Olšanech, kde pohřbívání do hrobů bylo zakázáno výměrem býv. okres. 
hejtmanství v Karlíně ze dne 27. listopadu 1885…, bylo pohřbívání do hrobů obnoveno. /…/ Zákaz pohřbívání do 

hrobů na zmíněných hřbitovech vydán byl z důvodů zdravotních, jež však již pominuly, poněvadž za uplynulou 
dobu 50 let zbavila se půda hřbitovní všech zbytků hnilobných povstalých 100letým pohřbíváním a prodělala 

samočištění i regeneraci schopnosti ku tlení organických látek potřebné.“ In: PamKn-sv-Rocha, s. 171. 
 
Roku 1936 byla kapslovna Sellier a Bellot přestěhována z žižkovské Parukářky do Vlašimi. In: Laštovková, 

Pražské., s. 218. 
 

Roku 1936 byla zbořena usedlost Bezovka a její popisné číslo přeneseno na jiný dům. In: Laštovková, Pražské., 
s. 36. 
 

V roce 1936 koupil čs. stát od Pražské plynárny žižkovské pozemky u Všeobecného pensijního ústavu pro výstavbu 
budovy zemského finančního ředitelství a pro další úřady, a to za 28,3 milionů korun. Plány stavby několika 

pavilonů mají být hotovy do konce roku 1937 a stavba sama by mohla zcela hotova do konce roku 1940. In: NárL 
1936-06-26. 
 

1936 vznikly: Vlastenecko-dobročinný spolek Baráčníků Pod Vítkovem v Žižkově, S. K. Lebeda, Unie řidičů 
automobilů v ČSR sídlem v Praze – místní odbočka v Žižkově, II. odbočka čs. svazu mládeže socialistické v RČS 

pro Prahu-Žižkov, Klub mladých příslušníků církve československé v Žižkově, Místní odbočka Všeodborového 
hnutí čs. zaměstnanců v Praze XI-Žižkově, Odbor mistrů krejčí a krejčových při čs. živnostensko-obchodnické 
straně středostavovské, Solidarita, sdružení na obranu práv a pro sociální pomoc – odbočka v Praze-Žižkově, 

Spolek příslušníků bývalého střeleckého pluku pražského, jejich přátel a příznivců v Praze – odbočka Žižkov, 



Kuželkářský kroužek Vejr, Odbočka Svazu čs. záložníků bývalých vojáků, Ochotnické sdružení Štefánik, Osadní 
klub Ervet v Žižkově, II. sdružení karambolistů v Žižkově, Sportovní kroužek kuželkářský Vítkov v Praze. In: 

Laštovka, Pražské spolky… 
 

Roku 1937 byl dostavěn vinohradský funkcionalistický školní areál na náměstí Jiřího z Lobkovic. Projektovali ho 
architekti, absolventi Pražské techniky, Bohumil Kněžek (1900–1979) a Josef Václavík (1900–1973). mezi jejich 
další vysoce kvalitní funkcionalistické projekty náleží i obchodní a obytný palác na Václavském náměstí č. 64 . 

 
Literát Vladimír Kovařík věnoval většinu svých děl z oblasti historie mládeži. Narodil se 12. října 1913 v 

Čelákovicích a zemřel 7. června 1982 v Praze. Pedagogickou kariéru začal na Klasickém gymnáziu na Žižkově a 
vyučoval zde s přestávkou v letech 1936 až 1949. 
 

Dne 1. března byl zahájen plný provoz na Nákladovém nádraží (Červený dvůr) na Žižkově (dnešní NNŽ). In: 
NárL 1936-09-23. 

 
Rovněž v roce 1936 byl kostel Povýšení sv. Kříže zpustlý a před ním byla stavební parcela, kterou využíval 
žižkovský Orel jako své cvičiště a hřiště. V roce 1936 hrála Viktorka opět na Ohradě? NárL 1936-04-06, 

1936-04-10. 
 

Dne 29. dubna 1936 se v Bezovce uskutečnilo první boxerské klání. Pořadatelem byl BC Nekolný. Návštěvnost 
byla velmi vysoká a další utkání byla naplánována na 13. května. In: NárL 1936-04-30. 
 

„Poslední ročník /1936/ poháru Středočeské divise a ligové čtveřice Kladna, Kolína, Sparty a Slavie, přičemž 
letenské kluby přistupují do soutěže až v semifinále. V dosavadních 15 ročnících zvítězila Slavia sedmkrát, Sparta 

pětkrát, Viktoria Žižkov třikrát…“ In: NárL 1936-05-30. 
 
Ve dnech 30. května až 1. června 1936 proběhla XIII. velká motocyklová soutěž Autoklubu RČS. Ostrý start 

proběhl v Mladoňovicově ulici na Žižkově. Přihlášeno bylo 226 závodníků. Cíl byl na Pankráci. In: NárL 
1936-05-27. 

 
V červnu 1936 překonal vzpěrač Václav Pšenička (začínal v Klubu athletů Žižkov) světový rekord. „Je jisto, že 
Pšenička, jenž v sobotu překonal světový rekord v trojboji nádherným výkonem 407,5 kg, tudíž o plných 5 kg, má 

výborné chance na /olympijských/ hrách v Berlíně. /…/ Pšeničkův světový rekord vzbudil v zahraničí pochopitelně 
velký zájem. /…/ Jest si jen přáti, aby Pšenička vytrval v treninku pod vedením zkušených odborníků a aby si 

zachoval tuto formu. Podaří-li se mu to, bude i v Berlíně vláti československá vlajka na stožáru.“ Nakonec v Berlíně 
získal stříbrnou medaili, stejně jako v roce 1932 v Los Angeles. In: NárL 1936-06-16. 
 

Vítězství Viktorie nad SK Baťa Zlín dne 24. července 1936 na hřišti Slavie jí zajistilo návrat z divize opět do 
nejvyšší fotbalové soutěže – do ligy. NárL 1936-07-25. 

 
V říjnu 1936 proběhlo celostátní mistrovství mužů v házené. Turnaj vyhrál klub Star Plzeň a Viktoria Žižkov 
skončila čtvrtá. In: NárL 1936-10-21. 

 
V neděli 25. října 1936 vyběhlo 1200 běžců při rozestavném (štafetovém) Běhu Středočeské župy Jana Podlipného 

s vlajkou Svobody. Start byl start a cíl byl u žižkovské sokolovny. Běželo se směrem na Běchovice, Vitice do 
Stříbrné Skalice a zpět přes Mnichovice, Strašnice, Vršovice na Žižkov k sokolovně. Trať byla 116 km a kopírovala 
hranice župy. In: NárL 1936-10-21, 1936-10-25. 

 
Roku 1938 byl dostavěn luxusní funkcionalistický činžovní dům v Baranově ul. 4, čp. 1901. Je dílem architektů 

Rudolfa Weise a Guida Laguse. Byty byly vybaveny následovně: mj. 2 koupelny, šatna, pokoj pro služku, shod 
odpadu, místo plynových elektrické sporáky a ústřední vytápění. V jednom z bytů bydlel do své smrti v roce 1958 i 
básník Vítězslav Nezval. Podnes je na domě umístěna pamětní deska. Zemřel 6. dubna 1958 a na rozhraní Žižkova 

a Vinohrad bydlel téměř patnáct let. In: Cudlín-Lukeš, Praha 3… 
 

1937 vznikly Národní sdružení odborových organisací – sekce všeodborová v Praze – odbočka zaměstnanců 
tiskárna Papirografie v Žižkově, Jednota čs. živnostníků národně socialistických v Žižkově, Místní organisace 
Odborové jednoty republikánských zaměstnanců – skupina uzenářských krámských se sídlem v Praze-Žižkově, 

Národní sdružení odborových organisací zaměstnanců elektrických podniků – odbočka Žižkov, Odbočky Svazu čs. 



mládeže socialistické v RČS pro Žižkov, pro Žižkov IV, V a pro Žižkov VI, Svaz mladých v RČS – odbočka v 
Praze XI-Žižkově, Unie železničních zaměstnanců v ČSR – místní skupina v Praze-Žižkově (nákladové nádraží), 

Místní odbočka Syndikátu soukromých úředníků při Čs. obci úřednické v Praze XI-Žižkově, Jednota soukromých 
zaměstnanců obchodu, živností a dopravy – místní odbočka pro Prahu XI-Žižkov a okolí, Klub kuželkářů Haras v 

Žižkově, Sportovní a stolní společnost kmotrů v Žižkově. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 
Ve školním roce 1897/98 byla otevřena žižkovská reálka. V roce 1937 oslavila svých 40 let trvání. „Návštěva 

reálky žižkovské byla velmi silná. Největší byla ve škol. roce 1923–24 (674 žáci), nejslabší v roce 1930–31 (300 
žáků). Počátkem škol. roku 1935–36 byla tu otevřena také pobočka reálně gymnasijní jako tř. III. c. Abiturientů se 

zkouškou dospělosti odešlo do konce r. 1935–36 celkem 1710, s vyznamenáním ji vykonalo 317 kandidátů.“ –k–.
 In: NárL 1937-06-27. 
 

Kousek od dnešního Basilejského náměstí je ulice U Zásobní zahrady – poslední připomínka velkokapacitního 
zahradnictví, které od roku 1937 zásobovalo květinami velkou část Prahy. Zásobovací zahrada tam přesunula ze 

Zahrady rajské. Tu koupilo město a v roce 1863 zde zbudovalo Rajskou zahradu coby součást městského plánu, 
jehož cílem bylo vytvořit z rozsáhlého komplexu zahrad a parků kolem celé Prahy zelený pás. Rychlý rozvoj 
zástavby však záměr překazil. Roku 1885 městský zahradní architekt František Thomayer, bratr lékaře Josefa 

Thomayera, navrhl, aby se Rajská zahrada stala zásobní zahradou ostatních pražských městských sadů – zejména v 
předpěstování letniček a dekoračních rostlin. Rajská zahrada zásobovala Prahu až do roku 1937, kdy byla v její 

severní části postavena budova Baxových učňovských škol, nyní Vysoká škola ekonomická. Produkce zahrady se 
postupně přesunula do prostor pod Vrch sv. Kříže a v místech dnešního areálu Central Parku tak vznikla nová 
zásobní zahrada hlavního města Prahy. Plochu později zrušeného zahradnictví využívá oddíl vodních skautů. 

Dlouho vydržela taky budova žižkovského chudobince, který stával tam, kde je dnes přístupová silnice k SK 
Žižkov. Vznikl v roce 1921, roku 1930 byl předělán na byty, po sametové revoluci zde sídlila bezpečnostní 

agentura. Ještě během stavby rezidenční čtvrti Central Park v letech 2005 až 2007 byla budova součástí staveniště. 
V roce 1996 dostala ulice vedoucí na Olšanské náměstí a Parukářku podél zadní traktu budov název Pitterova. 
Přístup z Olšanské je však možný jen přes parkoviště mezi domy nebo od ulice Želivského, kdy je třeba jít kolem 

Central Parku. Projekt rezidenční čtvrti se nakonec nerealizoval celý, a tak plochy směrem k Pitterově ulici čekají 
na úpravu. V blízké době vznikne v lokalitě park. In: RN 8-9/2021. 

 
V roce 1937 se kostel sv. Anny dočkal dalších oprav. (?) Pam-Kniha-sv.-Anna-I,-s. 222. 
 

Roku 1937 byl farářem u sv. Rocha Ferdinand Štibinger, u sv. Prokopa Karel Procházka. In: PamKn-Prokop-II, s. 
326. 

 
Bylo spočítáno a zveřejněno nájemné za pronájem konkrétních prostor Nákladového nádraží: kupříkladu: skladiště 
v ceně 35–38,- Kč ročně za metr čtvereční plochy, včetně výtahu a vody. Dále kancelář včetně topení 50,- Kč. Za 

venkovní prostory 8 až 10,- Kč. /1936-1937/. In: NárL 1937-01-21. 
 

V roce 1937 oslavil běh Běchovice – Ohrada, Žižkov své 40. výročí. Za tu dobu závod nevyhrál ani jednou 
závodník Viktorie Žižkov, i když získávali 2. a 3. místa. Rekord držel závodník Ing. Josef Hron časem 30:32,8 
minut. In: NárL 1937-04-25. 

 
Dne 2. května 1937 se Viktoria Žižkov utkala se Spartou o 2. a 3. místo ve fotbalové lize za Slavií. In: NárL 

1937-05-01. 
 
Karel Kramář zemřel 26. května 1937 a pohřeb se konal o tři dny později. Rakev s ostatky byla vystavena v 

Pantheonu Národního muzea. Karel Kramář byl pochován po boku své manželky Naděždy v kryptě pravoslavného 
chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanech. Ulicemi Žižkova: „…utvořen špalír až k Olšanským hřbitovům, 

kde před Ruskou kaplí bude výkrop, který vykoná J. E. biskup královéhradecký dr. Pícha za účasti Svatovítské 
kapituly.“ Karel Kramář a jeho manželky byli nazýváni „otec a matka ruské emigrace“ prchající před bolševickým 
režimem. In: NárL 1937-05-28. 

 
Dne 12. září 1937 se uskutečnila velká manifestace Mladého národního sjednocení v Žižkově. Stoupenci a členové 

tzv. šedých košil prošli ulicemi Žižkova a prezentovali své nacionalistické, mírně fašizující názory. „Zdařilá 
manifestace /…/ jasně prokázala, že Žižkov je národní a že neochvějně hájí odkaz zesnulého vůdce národa dr. Karla 
Kramáře.“ In: NárL 1937-09-13. 

 



Návštěvností fotbalových zápasů v roce 1937 patřila Viktoria Žižkov k nejnavštěvovanějším klubům: nejvíce Sparta 
(128 000 diváků), pak Slavia (122 000) a Viktoria (111 000). /ale za jak dlouho? ročně?/ NárL 1937-12-21. 

 
Urna s ostatky legionářského divisního generála Vladimíra Chalupy (+9. 5. 1937) byla 22. prosince 1937 uložena v 

Památníku osvobození na Vítkově. Nad ostatky promluvil ředitel Památníku odboje gen. Rudolf Medek. In: NárL 
1937-12-23. 
 

Roku 1938 byl starostou zvoleny bývalý legionář Václav Cón (1901–?), nikoli však na dlouho. Už v roce 1939 
Zemský úřad všechna místní zastupitelstva rozpustil, začínala válka. Na Žižkově převzal správu obce rada politické 

správy Josef Novotný. 
 
V roce 1938 již byla budova památníku na Vítkově včetně vysokého podstavce pro sochu Jana Žižky dokončena. 

Na výzor sochy nicméně stále panovaly různé názory, a tak soutěž nebyla vyhodnocena. Sbor pro různost názorů na 
sochu nechtěl vypsat další, vyzval proto ke spolupráci tři renomované sochaře: Ladislava Šalouna, Josefa Mařatku a 

Bohumila Kafku. Vybrán byl návrh jezdecké sochy od B. Kafky. I když socha byla roku 1941 dokončena v sádře a 
připravena k odlití do bronzu, vinou okupace byl předán k odlití až v červnu 1946. K odhalení díla došlo pak až 15. 
července 1950. (In: Jan Schütz, RN 7-8/2020, upraveno kronikářem) RN 7-8/2020. 

 
1938 vznikly Dramatický kroužek Maska, Exekutiva bývalých vojáků pro ČSR – jednota Praha XI-Žižkov, Kmen 

Čs. Obce Junáků Volnosti pro Žižkov č. 39 dívčí, Místní odbočka Jednoty žen a dívek v Praze XI – Zweigstelle des 
Frauen- und Mädchen-Bundes, Místní skupina řezníků a uzenářů Žižkov Ústředního svazu potravních odborů v 
ČSR, Podpůrný a hudební spolek zaměstnanců dopravního úřadu v Praze-Žižkově, Sportovní klub Formánkova XI, 

Praha-Žižkov, Svaz mladých v RČS – odbočka III v Žižkově, Svaz mladých v RČS – odbočka v Žižkově (Praha 
XI), Národní zdraví, sdružení žen pro péči o mládež a vzájemnou pomoc v Praze, Žižkov, Klub kuželkářů K. K. 

Garda, Žižkov, Sportovní klub Pražačka v Žižkově, Místní skupina Odborové rady domovníků pro Velkou Prahu na 
Žižkově. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 

Roku 1938, v době svého vzniku, byla pojmenována ulice K vrcholu. In: Ulicemi města., s. 155. 
 

Ulice V bezpečí byla pojmenována ihned po svém založení roku 1938 a své jméno nese podnes. In: Ulicemi 
města., s. 421. 
 

V roce 1938 byla založena a pojmenována ulice Nad lukami. In: Ulicemi města…, s. 262. 
 

V letech 1936 až 1938 byla postavena budova dnešní VŠE, tehdy však Odborná živnostenská pokračovací škola 
primátora Karla Baxy. Měla 15 oddělení, 204 učeben a několik dílen. Vyučujících bylo 130. Žáci docházeli do 
školy jednou týdně a výuka trvala 8 hodin. Nejnavštěvovanější byl obor dámská krejčová (2100 žákyň). Nejmenší 

zájem byl o obory kožešník nebo pekař. Celkem zde bylo 6500 učňů a učnic. Budova pojala až 1500 žáků v jeden 
moment. Neměla však tělocvičnu. In: NárL 1940-11-07. 

 
Do roku 1938 vyšlo celkem 24 ilustrovaných čísel žižkovského Farního věstníku. Vydával ho farář od sv. Prokopa 
dp. K. Procházka. On se zasloužil o zachování mnohých starých památek žižkovských. In: PamKn-Prokop-II, s. 

327. 
 

„Kostelník. – Když v roce 1911 jsem se stal farářem /Karel Procházka/ na Žižkově /u sv. Prokopa/, byl zde prvním 
kostelníkem Martin Tipal, muž to velmi vážný, a druhým kostelníkem byl Damian Valenta, jenž již za mého 
předchůdce vdp. faráře Ed. Šittlera, kostelničil. Když Martin Tipal zemřel, stal se prvním kostelníkem D. Valenta, a 

druhým kostelníkem Vilím (přezvisko). Leč když týž Vilím nabyl postavení u Pohřebního ústavu pražského – ve 
filiálce žižkovské: zůstal jediným kostelníkem D. Valenta. Týž dne / ? / 1938 zemřel a bylo nutno zakročiti o 

ustanovení nového kostelníka. /…/ A tak se stalo, že substitutem byl jmenován Jaroslav David, dosavadní kostelník 
u sv. Havla v Praze. /…/ V Praze dne 6. září 1938.“ In: PamKn-Prokop-II, s. 328n. 
 

Nácvik civilní obrany po inscenovaném dopadu leteckých pum proběhl 23. března 1938 i na Žižkově na rohu 
Poděbradovy a Mladoňovicovy ulice. In: NárL 1938-03-23. 

 
Při volbách v květnu 1938 bylo v Praze vybráno na obranu státu více než 825 tisíc korun. Na Žižkově pak 63 000: 
„…železniční zaměstnanci dopravního úřadu Praha-Žižkov uspořádali 27. t. m. koncert vlastní kapely a při této 

příležitosti sebrali mezi sebou 1400 Kč, které budou odevzdány min. nár. obrany na obranu státu.“ In: NárL 



1938-05-30. 
 

„Obec Baráčníků ´Vitoraz´ v Žižkově pořádá 12. t. m. /12. června 1938/ v hot. Tichý, Žižkov, Karlova tř. oslavu 
10letého svého trvání, spojenou s rozvinutím obecního praporu. Výtěžek slavnosti připadne hraničářům.“ In: 

NárL 1938-06-04. 
 
Rok 1938. „…po resignaci Dra Ed. Beneše rozpadla se československá republika. Slovensko se prohlásilo 

samostatným státem a po okleštění zemí: Čech a Moravy, Slezsko – rozdělily se o ně říše Německá a Polsko. 
Okleštěné, o území obývané Němci, Čechy a Morava, prohlášeny za ´Protektorát Říše Německé´. V rozruchu po 

resignaci Dra Ed. Beneše, který letadlem odcestoval do Anglie, zvolen presidentem generál Syrový, ale i ten brzy 
odstoupil a zvolen presidentem Dr. Emil Hácha. Tento jest synovcem býv. faráře žižkovského od sv. Prokopa a 
pozdějšího kanovníka vyšehradského Ed. Šittera /sic! Šittlera/, kterého na faře u sv. Prokopa a v rezidenci 

vyšehradské rád navštěvoval.“ In: Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 4. 
 

Provolání Sokola Žižkov k členstvu z října 1938: „/…/ Nová doba vyžaduje nových lidí a sil! Proto v zájmu národní 
obrody neváhejme sáhnouti v případě nutnosti i k radikálním prostředkům a operacím… Budeme-li pohotoví, silní, 
osobně odpovědní a nebojácní, překonáme všechny zmatky a chaos dnešních dnů.“ In: NárL 1938-10-23. 

 
Dne 12. listopadu 1938 byly posvěceny dva nové dřevěné kříže na II. a III. olšanském hřbitově. In: 

PamKn-sv-Rocha, s. 175. 
 
V roce 1938 bylo pro Žižkov uděleno 29 stavebních povolení, po Karlínu (8) nejméně v Praze. Nejvíce připadlo na 

Prahu XIII (Vršovice, Strašnice), a to 222. In: NárL 1939-06-18. 
 

Sekretariát Národního souručenství pro Prahu XI se roku 1939 nacházel na Žižkově náměstí č. 8. Tam bylo možné 
podat do NS přihlášku členství. In: NárL 1939-04-25. 
 

Na Žižkově převzal roku 1939 správu obce po starostovi Cónovi rada politické správy Josef Novotný. 
 

1939 spolek založen, ale nebyl ustaven: Česko-Italská liga – odbočka pro Žižkov a okolí. Dále vznikly: Národní 
sjednocení legionářské – odbočka Praha XI-Žižkov, Odbočka Praha-Žižkov Sdružení kovoprůmyslového dělnictva 
v RČS, Odbočka Praha-Žižkov, slévači Sdružení kovoprůmyslového dělnictva v RČS, Sdružení přátel Junáka v 

Žižkově, Jednota dělníků lakýrnických a malířským sídlem v Praze – odbočka Žižkov, Jednota domovníků, 
domovnic a vrátných – místní skupina na Žižkově, Jednota obchodních – dopravních zaměstnanců a řidičů 

motorových vozidel – odbočka Žižkov, Odbočka krejčí Žižkov Jednoty dělnictva oděvního průmyslu, Odbočka 
Praha XI-Žižkov Jednoty dělnictva dřevoprůmyslu, Odbočka Praha-Žižkov Jednoty kovoprůmyslového dělnictva, 
Odbočka řezníků a uzenářů v Praze-Žižkově Jednoty dělnictva odborů potravin a nápojů, Odbočka Žižkov 

(Bratrství) Jednoty obchodních – dopravních zaměstnanců a řidičů motorových vozidel, Odbočka Žižkov (obchod a 
doprava) Jednoty obchodních – dopravních zaměstnanců a řidičů motorových vozidel, Národní Matice – místní 

odbor na Žižkově, Národní Matice – místní odbor v Praze na Žižkově, Jednota soukromých zaměstnanců v 
průmyslu a výrobních živnostech místní odbor pro Prahu XI-Žižkov a okolí. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 

Od roku 1939 nese Viklefova ulice své původní jméno podle anglického církevního reformátora Jana Viklefa 
(Johna Wiclifa, 1328-1384). In: Ulicemi města., s. 440. 

 
Roku 1939 zaniklo Weissovo I. Žižkovské kinematografické divadlo ve Štítného ulici čp. 1233 vinou požáru 
nedalekého uhelného skladu. In: ŽL červen 2011. 

 
Kaple svatého Vojtěcha na Balkáně se nachází uprostřed chatové kolonie. V prvorepublikovém období byla v 

budově tělocvična katolické tělovýchovné jednoty Orel, ostatně za tím účelem byla původně postavena. V brzké 
době zde však začaly vznikat nové ulice a činžovní i rodinné domy a domky. Spolek nazvaný Dílo blahoslavené 
Anežky Přemyslovny si vytýčil úkol podpořit a postavit v této lokalitě katolický kostel. Zakoupil tedy na rozhraní 

Žižkova a Nových Vysočan (nedaleko nynější kaple) pozemek pro budoucí stavbu. Protože však chyběly finanční 
prostředky, byl pozemek opět odprodán. V roce 1939 byl v Nových Vysočanech opět zřízen spolek pro stavbu 

kostela, ale ani tomu se však nepodařilo shromáždit dostatečnou finanční částku. Novovysočanští křesťané se tedy 
obrátili na spolek z nedalekých Malešic opět s plánem vybudovat nový kostel společně na dnešním Jarově, ostatně 
to by bylo výhodné i pro věřící z blízkých Hrdlořez, avšak ani tento záměr se nepodařil. Teprve roku 1939, kdy 

panoval strach, že Orel bude zakázán a tělocvična bude Němci konfiskována, nastal obrat. Novovysočanský spolek 



uhradil dluhy, které na tělocvičně vázly, a proměnil ji v kapli svatého Vojtěcha. K posvěcení kaple došlo toho roku 
na paměť výročí 900 let od přenesení Vojtěchových ostatků z Hnězdna do Prahy (r. 1039). Po skončení druhé 

světové války se stále ještě uvažovalo o vybudování kostela poblíž kaple, avšak vinou komunistického převratu v 
roce 1948 musely ustoupit podobné snahy do pozadí. In: ProkopL 5/2016. 

 
Dne 20. února 1939 došlo ke krádežím zboží ve skladech Nákladového nádraží. Policisté viníky dopadli a lup 
nalezli. Škoda činila více než 20 tisíc korun. In: NárL 1939-02-23. 

 
Podle Českého svazu těžkých atletů patřila v květnu 1939 klubu Žižkov 1897 výkonnostně 3. příčka (51 bodů) z 29 

klubů. In: NárL 1939-05-15. 
 
V květnu 1939 hostovala Viktoria Žižkov ve Švýcarsku. S Lausanne Sports remizovala a FC Chaux de Fonds 

porazila 3:1. In: NárL 1939-05-30. 
 

Počátkem května 1939 zasedla komise fotbalových divizí, aby rozhodla o potrestání hráčů Unionu Žižkov pro 
napadení rozhodčího v zápase s SK Nusle. Zápas byl předčasně ukončen, Union pokutován 300 Kč a hráč Krameš 
byl potrestán zastavením činnosti na 1 rok, hráč Kohout na půl roku a Plátek na 6 týdnů. Středočeské divisi bylo 

doporučeno přiznati Nuselskému SK vítězství 3:0 a dva body. In: NárL 1939-05-05. 
 

V sobotu 6. srpna 1939 porazila Viktoria Žižkov při svém francouzském zájezdu Le Thillot poměrem 8:2. V 
pondělí 21. srpna 1939 zvítězila Viktoria Žižkov v Rize. Viktoria versus ASK Riga 5:2. In: NárL 1939-08-06, 
1939-08-22. 

 
„Penzák“-ostuda-Prahy(?) „Staré pražské památky zanikají. Jedna po druhé. A místo nich se rodí architektonické 

příšery, jako Mánes na nejkrásnějším místě našeho nábřeží a obrovitá nestvůra Pensijního ústavu na Žižkově, 
rozbíjející jedinečnou a věky skládanou krásu Prahy, nemající konkurence v žádném z šesti dílů světa. /…/“ 
Podepsán Dr. Karel Domin – Národní listy 11. ledna 1939. In: NárL 1939-01-11. 

 
Roku 1939 (8. 12.) oslavilo Loutkové divadlo Sokola Žižkov 20 let svého trvání hrou J. K. Tyla – Strakonický 

dudák. In: NárL 1939-12-07. 
 
Co to jsou skytiny? „…bývaly v dávných dobách míněny haldy či navršeniny drobného kamení poblíž kamenných 

lomů. A přece i v dnešní Praze se tento název vyskytoval a měly jej pozemky olšanské, prostírající se v okolí 
nynější Riegrovy ulice na Žižkově.“ V pramenech jsou zmiňovány od 13. do konce 15. století. In: NárL 

1940-10-24. 
 
1940 vznikly Jednota dělníků v průmyslu kamene a zemin – odbočka Praha-Žižkov, Jednota obchodních – 

dopravních zaměstnanců a řidičů motorových vozidel – odbočka Dopravní společnost, Spolek chovatelů drobného 
hospodářského zvířectva v Žižkově. Následující spolek založen, ale nebyl ustaven, nevyvíjel činnost: Národní 

arijská kulturní jednota – odbočka Praha XI na Žižkově. Dále Divadelní spolek Havlíček při rodičovském sdružení 
II. obecné školy chlapecké v Praze XI-Žižkově, Divadelní soubor mladých Františka Kříže, Náš Klub, kulturní a 
vzdělávací spolek mladých žen a mužů, Sociální odbor náboženské obce církve české v Žižkově. In: Laštovka, 

Pražské spolky… 
 

V roce 1940 zemřel ve svém bytě v Husinecké ulici 25/792 divadelní a literární kritik Jindřich Vodák (*1867). 
Vyučoval na tehdejší reálce na dnešním Sladkovského náměstí. 
 

Učitel, literární a divadelní kritik a překladatel Jindřich Vodák se narodil 7. listopadu 1867 v Lysé nad Labem, 
zemřel 10. dubna 1940 v Praze. Na Žižkově bydlel v Husinecké ulici a na žižkovské reálce přednášel francouzštinu 

a němčinu. 
 
Leden 1940. „Utkání v zápase řeckořímském a ve vzpírání mezi Stráží a Žižkovem 1892 konalo se v tělocvičně KA. 

Žižkov 1897. Ve vzpírání došlo k překvapující porážce mnohonásobného mistra Stráže 1362,2:1325 kg, tedy 
rozdílem 37,5 kg.“ V zápasení naopak zvítězila Stráž poměrem 4:3. In: NárL 1940-01-20. 

 
Podpůrná péče Národní pomoci ve Velké Praze prováděla sbírkové akce. Měla celkem 17 pražských výborů. Od 1. 
ledna 1940 byla poskytnuta peněžní či naturální pomoc 10 700 pražským rodinám. Největší podpory se dočkaly 

rodiny v Praze XI-Žižkově, kde bylo saturováno 2 984 rodin. In: NárL 1940-11-29. 



 
V sobotu 6. ledna 1940 „…konal nejstarší žižkovský klub – Slavoj – 38. valnou hromadu… Ze zpráv funkcionářů 

nutno vyzdvihnouti, že I. mužstvo klubu sehrálo v uplynulém roce celkem 48 zápasů, z nichž bylo 22 vítězných, 19 
porážek a 7 nerozhodných s celkovým score 172:169. Nejvíce zápasů sehrál Jindra 46, který byl též nejlepším 

střelcem klubu s 28 brankami. /…/ Po zprávách funkcionářů bylo blahopřáno hráči Tomešovi k jeho 1000. zápasu. 
Za župu promluvil p. Šípek, který jubilantovi odevzdal diplom. Klub věnoval mu stříbrné hodinky, tov. Plincner za 
pohárovou komisi Melichovy trofeje stříbrnou tabatěrku… /Melich = předseda klubu/.“ In: NárL 1940-01-08. 

 
V únoru 1940 zatklo Gestapo členy obvodního vedení ilegální Komunistické strany Československa a dalších 134 

řadových členů. In: Dějiny Prahy v datech 1988, s. 284. 
 
„Velké překvapení pro juniorské mistrovství ČSF /Čes. svaz fotbalu/, které jest připravováno pro letošní /1940/ 

jarní období bylo uchystáno na nedělní valné hromadě Slavoje Žižkov. Výtvarná práce pp. továrníků Melicha, 
Kanderála a Remeše zhotovila pohár z alpaky 72 cm vysoký, 31/4 kg těžký, ručně pracovaný se skvělými rytinami. 

/…/ Jest to krásné gesto Slavoje Žižkov, který byl plným právem označován za učitele a zakladatele kombinační 
české přízemní hry. Prvý pohár, jak známo, věnovala loňského roku na podzim SK. Slavia Praha. Taktéž vystavený 
pohár ředitele Vlasty Buriana, věnovaný Slavoji Žižkov v rámci oslav 25. jubilea, se těšil veliké pozornosti. Jest 

známo, že tento populární sportovec zahájil sportovní kariéru ve Slavoji Žižkov.“ In: NárL 1940-03-06. 
 

„Pražský SK Hluchoněmých hledá soupeře pro 2 mužstva na cizí hřiště pro všechny termíny v březnu a dubnu 
/1940/. Nabídky na adresu: Karel Pucherna, Praha XI., Husinecká 14. In: NárL 1940-03-05. 
 

„Důsledky úplatkářské aféry ve Viktorii Žižkov /květen 1940/. Předseda klubu, JUDr. Nestával, resignoval a celý 
výbor footballového odboru byl předsednictvem klubu suspendován. Neblahý čin bývalého člena výboru, který 

snažil se uplatiti hráče SK. Plzeň, Hájka, zlatým řetízkem a 2000 K, projevil se v těžké krisi klubu, který po tolik 
desetiletí ocitá se na kraji záhuby, pohaněn a zneuctěn!“ NárL 1940-05-29. 
 

Ve finále Středočeského poháru v kopané v červnu 1940 sice porazila Viktoria Žižkov Spartu Praha 5:3, avšak pro 
příliš tvrdou hru, 2 vyloučené hráče pro hrubost, chyby rozhodčího nezvládajícího toto utkání došlo na zákrok ze 

strany Presidia Středočeské župy a pohárové komise. „1. Viktoria Žižkov vylučuje se z pohárové soutěže. 2. 
Vyloučeným hráčům Čechovi a Randákovi a kapitánu mužstva Viktorie Žižkov, Mourkovi, zastavuje se okamžitě 
činnost. 3. V pondělí 24. června zasedá pohárová i trestní komise, aby vyvodila další důsledky. Také rozhodčí 

zápasu p. Malkovský má zastavenu činnost.“ Pohárová komise dále rozhodla: hráč Čech (VŽ) odstaven na 4 
měsíce, Randák (VŽ) na 2 měsíce a kapitán Mourek dostal přísnou důtku. Avšak ani Sparťané zcela neunikli 

trestům. Vyloučení Viktorie z poháru bylo následně potvrzeno a nebylo jí přiznáno vítězství v poháru. Zvítězila 
tedy Sparta. Odvolání Viktorie proti rozhodnutí bylo zamítnuto. In: NárL 22., 25. a 28. 6. 1940. 
 

V září 1940 přijel do Prahy cirkus Busch-Berlin a svá představení pořádal na Žižkově na nynějším náměstí W. 
Churchilla. In: NárL 1940-09-11. 

 
Šachový klub Žižkov zahájil podzimní sezonu 10. září 1940 zápasy v klubovní místnosti v restauraci Riegrových 
sadů. In: NárL 1940-09-03. 

 
V listopadu 1940 bylo i na Žižkově zavedeno orientační číslování domů v ulicích (tzv. čísla orientační). In: NárL 

1940-11-04. 
 
1941 vznikly Sdružení železničních podúředníků, zřízenců a nižších zaměstnanců – místní skupina Žižkov, 

Sdružení železničních podúředníků, zřízenců a nižších zaměstnanců – místní skupiny Žižkov IV a skupiny VI, 
Spolek chovatelů králíků a drobného hospodářského zvířectva – Vackov-Viktorka, Praha XIII, Arcidiecezní svaz 

Katolické charity – místní skupina. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 
„Od r. 1941 do roku 1945 nebylo v kronice pokračováno /Pam. kniha kostela sv. Anny/. Patrně z těch důvodů, že v 

těchto létech něm. okupační policie zvláště Gestapo s oblibou zatýkala duchovní často pro malicherné důvody. 
Něm. policie konala občas i prohlídky na farním úřadě, prohlížela úřední knihy, tedy i kroniky a mnohd e pro 

maličkost byl kněz zatčen…“ In: Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 56. 
 
Za německé okupace byla v Biskupcově ulici zatčena a poté odsouzena komunistická novinářka a spisovatelka 

Jožka Jabůrková (1896–1942). 



 
Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha (27. 5. 1942) zažili Pražané peklo. Z 

rozhodnutí Stanného soudu bylo v Praze ve dnech 30. května až 3. července toho roku popraveno celkem 68 žen. 
Svoji oběť přinesly i ženy ze Žižkova: Holečková Jiřina, nar. 1. 7. 1915, svobodná, úřednice, bytem Mladoňovicova 

22, zastřelena 26. 6. 1942 v 19 hodin. Oplatková Emilie, nar. 24. 11. 1892, rozvedená, živnostnice, bytem Žižkov 
čp. 1886, zastřelena 30. 6. 1942 v 19.30 hodin. Slavíková Marie, nar. 24. 6. 1896, vdaná, v domácnosti, bytem 
Žižkov čp. 1884, zastřelena 30. 6. 1942 v 19.30 hodin. In: Kukánová., s. 79-83. 

 
„Dne 1. VI 1943 nastoupil na místě vdp. Josefa Nízkého konsist. rady a faráře u sv. Anny v Praze XI, který tímto 

dnem odešel na odpočinek nový duchovní správce Th a Ph. Dr. R. Eduard Broj osobní děkan, dosud působící jako 
děkan v Mirošově u Rokycan /nar. 17. 3. 1906 ve Vodouchách u Rokycan/“. Kronika byla novým farářem dopsána 
zpětně. In: Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 57. 

 
Alois Konopický (Žižkovan) se narodil 11. května 1915 v Nuzicích u Milevska. Povoláním strojní zámečník se 

během vojenské služby v předválečné čs. armádě stal leteckým zbrojířem. Po obsazení ČSR již v červenci 1939 
prchl přes Polsko do Francie a po celou válku sloužil u čs. zahraničního letectva, především u 311. bombardovací 
perutě. 1945 jmenován podporučíkem. Do přímého boje nezasáhl, ale na jeho práci zbrojíře závisel výsledek 

vzdušných střetnutí – za úspěchy čs. letců stálo nejen jejich osobní hrdinství a um, ale také obětavé nasazení 
pozemního personálu. Po válce A. Konopický sestavil seznam čs. západních letců a podílel se na organizaci akcí 

„zápaďáků“ v době komunistické nadvlády, včetně příležitostí nejsmutnějších – pohřbů bývalých hrdinů. Na 
vzpomínkové akce chodil zásadně v uniformě RAF. Za zásluhy udělila A. Konopickému britská královna r. 1993 
Řád Britského impéria. A. Konopický se mj. významně zasloužil o převezení uren padlých letců z Británie do ČR. 

Zemřel 21. srpna 2000. Do února 1948 obdržel vyznamenání: Československý válečný kříž 1939, Československou 
medaili Za zásluhy I. stupně a Československou medaili Za chrabrost . In: VHA. 

 
Podplukovník v záloze Miroslav Martiš (*27. 7. 1915), posledně bytem Praha 3, Na Hlídce 13/2410, působil po 
celou 2. světovou válku v čs. zahraničních spojeneckých jednotkách. Měl blízký vztah mj. ke generálu Heliodoru 

Píkovi. Po válce byl několikrát vyznamenán, avšak po roce 1948 naopak perzekvován. Plně rehabilitován zůstal až 
roku 1969. (mám fotky) VHA. 

 
Snídal Ladislav (Žižkovan) obdržel do února 1948 tato vyznamenání: Československý válečný kříž 1939, polský 
Válečný kříž, Československá medaile Za zásluhy I. stupně, Československá medaile Za chrabrost . In: VHA. 

 
Straka Václav (Žižkovan). Narozen 8. dubna 1914. Studoval francouzštinu a němčinu a na stipendium belgické 

vlády odjel v září 1938 studovat do Belgie. Tam ho také zastihla okupace Českých zemí. Stal se tajemníkem čs. 
krajanského spolku v Bruselu a po útoku Němců na Belgii se přihlásil do čs. jednotek, s nimiž přešel do Británie. 
Sloužil v osvětové četě, v redakci armádního deníku Naše noviny. 1941 se stal zakládajícím členem Mezinárodního 

svazu studentstva, ustaveného v Londýně. Zúčastnil se obléhání přístavu Dunkerque, a jako jediný zástupce 
armádní redakce byl příslušníkem Kombinovaného oddílu, symbolické jednotky, která mohla v posledních dnech 

války odjet na čs. území, osvobozené Američany. Po válce pracoval na Ministerstvu informací na Ministerstvu 
zahraničních věcí (po únoru 1948 propuštěn). Díky známému získal místo v redakci Světa v obrazech, kde působil 
až do 1969. Především kvůli podpisu Charty 77 ho několikrát vyšetřovala StB. 1991 se stal mluvčím obnovené Čs. 

obce legionářské. Do února 1948 obdržel tato vyznamenání: Československý válečný kříž 1939 a Československou 
medaili Za zásluhy II. stupně. In: VHA. 

 
15/11/45 na Olšanech vzniklo pohřebiště rudoarmějců padlých v Praze. 
 

Během 2. světové války vzplanula usedlost Libeňský dvůr (na místě dnešní ZŠ Chelčického). In: RN 3/2020. 
 

Pražské květnové povstání 1945 

Žižkovské vojenské velitelství dne 5. května 1945, pod velením štkpt. Vladimíra Balcara, řídilo na 850 bojovníků a 
160 pomocníků: 1/ Skupinu kpt. Františka Herolda (Sokolovna, hřeben Vítkova), 2/ Skupinu kpt. Václava Slabého 

(Nákl. nádraží), 3/ Skupinu por. Františka Vlčka, večer 5. 5. převzal velení Josef Hradil (Jeseniova ul., 
obrana Žižkova směrem od Pražačky), 4/ Skupinu Čestmíra Tučka (meziměstská telefonní ústředna, obrana 

ústředny a Žižkova směrem od Vinohrad). 
5. 5. ráno:  vznikl bojový oddíl, který se jako první střetl s Němci 
5. 5. ráno:  první přestřelky na Komenského a Lobkovicově nám. 

5. 5. před 12.00 hod. In:  vztyčena čs. vlajka na budově radnice a založen Revoluční národní výbor 



(RNV) Antonín Jiřina – KSČ, Emanuel Beránek – KSČ, Al. Jedlička(?) – KSČ, R. Sosnovský – sociální demokrat, 
J. Žižka – sociální demokrat, V. Šťastný – národní socialista, Vl. Balcar – vojenský velitel, štábní kapitán, 

bezpartijní. 
Pomocné výbory: 

Na Jarově  Muchová, Kubeš, Pucherna. 
Kněžská luka  Kalina, Vycpálek. 
Podpůrná velitelství: 

Strašnice velitel  škpt. Ant. Pikhart. 
Malešice-Hrdlořezy velitel  Ant. Kolbaba 

Vinohrady-východ velitel  pplk. Ant. Křupka 
5. 5. po 12.00 hod.:  střelba v ul. Želivského, na Ohradě, v oblasti Pražačky, žižkovské Sokolovny 
a u Bulhara 

5. 5. – 12.10 hod. In:  odbojáři obsadili žižkovskou sokolovnu 
5. 5. – 12.45 hod. In:  odbojáři dobyli telefonní ústřednu v Kubelíkově ul. 

5. 5. – asi kol. 13.00:  zahájila činnost odbojová skupina Františka Kubáta v ul. Radhošťské 
5. 5. – kol. 17.00 hod.:  rozšiřována proklamace odporu proti okupantům 
5. 5. – osvobozenecké boje a obsazení Nákladového nádraží (zajato asi 30 okupantů) 

5. 5. – odbojáři obsadili Ředitelství Českých drah u křižovatky Bulhar 
5. 5. – večer:  na území dnešní Prahy 3 operovalo asi 200 odbojářů. (In: Kokoška., s. 125, 

129.) 
6. 5. – ráno:  na území dnešní Prahy 3 stálo asi 200 barikád a jiných obranných stanovišť 6. 
5. – dopoledne:  zřízena nemocnice (obvaziště) pro raněné ve škole Lupáčova (těžce ranění byli 

sváženi do Vinohradské nemocnice). 
7. 5. – 7. 45 hod.:  kapitulace Němců ve škole na Lobkovicově náměstí 

7. 5. – večer: na území dnešní Prahy 3 operovalo asi 1200 bojovníků a 250 pomocných sil (spojky, zdravotníci – 2 
diplomované sestry a 20 ošetřovatelek, atp.). 
8. 5. – ráno:  těžké boje na Pražačce 

8. 5. – 5.30 hod.:  německý útok na barikádu v Husitské ulici 
8. 5. – asi 16.00 hod.:  na území dnešní Prahy 3 operovalo asi 1.400 bojovníků a 350 pomocných sil 

(spojky, zdravotníci atp.) 
8. 5. – 16.30 hod.:  okupanti se začali stahovat z Pražačky a ustupovat směrem do Karlína. 
Ke dni 9. května 1945 byla zdokumentována povstalecká výzbroj na Žižkově následovně: pušky – 285 ks, pistole – 

53 ks, samopaly – 23 ks, lehké kulomety – 10 ks, pancéřové pěsti – 69 ks. 
9. 5. – 5.55 hod.:  zavlála čs. vlajka nad Památníkem osvobození na Vítkově a v 11.00 hodin se 

na dnešní Koněvově ulici objevily se první sovětské tanky. 
Velitelství Žižkov – zdravotnická služba ve dnech 5. – 9. května 1945: 

Ošetřovna, lékař (ošetření vojáci – ošetření civilisté – zemřeli) 

Lupáčova ul., dr. M. Ptáček (79–11–35) 
Dvořákova ul. dnes Kubelíkova 37, dr. M. Motejl (42–19–27) 

Husinecká ul., dr. J. Urban (2–13–2) 
Švehlova kolej, Slavíkova ul. č. 22, dr. Z. Mátl (30–0–0) 
Jakoubkova ul., dnes Sabinova, dr. E. Žďárský (42–17–4) 

Perštýnovo nám., dnes Barikád, dr. A. Kučera (42–9–27) 
býv. hotel Vacek na Vackově, dr. A. Knop, Býlov, J. Mayer, (údaje nezjištěny) 

Dále fungovala obvaziště: Penzijní ústav, ul. Kaplířova, Hájkova, Biskupcova (kino Aero), Jarov (škola), Kněžská 
luka (hostinec), Nákladové nádraží, ul. Radhošťská, nám. Jiřího z Poděbrad, Slezská ul. (hostinec U Bergnerů). 
(citováno podle Kokoška). 

Ve dnech 18. až 23. května 1945 ve všech obvodech proběhly volby do tehdejších národních výborů: celkem bylo v 
Praze zvoleno 108 komunistů, 92 národních socialistů, 89 sociálních demokratů, 54 lidovců a 23 bezpartijních. Dne 

24. května 1945 revoluční národní výbory ukončily v Praze svoji činnost. 
 
Dne 15. června 1945 vyzval osobní děkan a farář od sv. Anny, vdp. Th. & PhDr Eduard. Broj, žižkovské katolíky v 

duchu papežského prohlášení k tzv. laicizaci církve. „Svatý otec, hlava katolické Církve, která je řízena a 
osvěcována Duchem sv., nařídila jako nejvhodnější způsob k oživení ryzího náboženského života ´katolickou akci´ 

t. j. apostolát laiků za vedení kněží a biskupů. Prohlásil všeobecnou mobilisaci všech křesťanských katolických sil 
proti rostoucí nevěře a materialismu. /…/ Katolická akce jest vlastně nová pastorační metoda. /…/ Podle intensí sv. 
Otce jest kněz v K. A. /katolické akci/ toliko asistentem, jenž určuje směr akce. Nemá být ani předsedou ani 

ředitelem. /…/ Katol. akce jset činnost nepolitická, čistě náboženská a kulturní. /…/ Akce katol. má obnovovati 



život v pravdě mezi katolíky. Má pracovati… v našich krajinách, kde se rozšířila úžasná náboženská nevedomost, 
lhostejnost a život poživačný, sobectví a nepravosti. /…/ Dáno v Paze – Žižkově na farním úřadě u sv. Anny dne 15. 

června 1945.“ In: Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 91nn. 
 

P. Josef Nízký, bývalý farář u sv. Anny se narodil 11. května 1879 a zemřel 21. října 1945. In: 
Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 142. 
 

Po roce 1945. „Po revoluci /1945/ musela být střecha /kostela sv. Anny/ opravena poněvadž byla během rev. 
částečně poškozena. Letošním sněhem a mrazy utrpěla znovu a musela být provedena větší oprava střechy v nikladu 

7.400 Kč. což uhraženo bude ze sbírek a milodarů. /…/ Pokrývačskou práci prováděl p. Pařízek z Koněvovy ul.“
 In: Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 66. 
 

1946 vznikly: I. dobročinný spolek baráčníků Nová Ves v Žižkově, Sdružení přátel Junáka v Praze-Žižkově, Svaz 
národní revoluce – místní odbočka v Praze XI č. 4, Spolek Čs. Červeného kříže v Praze XI. Žižkově a Odbor Čs. 

Obce turistické. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 
V zápiscích týkajících se osudu žižkovské synagogy se dočteme, že „po ukončení druhé světové války krátký čas 

používala náboženská obec židovská místnosti jako skladiště nábytku z opuštěných bytů židovských. Když pak 
nebylo již místností třeba jako skladiště, podpronajali je židé národní správě firmy Šaša fotoatelier – asi v roce 

1946. V září 1949 byla tato firma včleněna do komunálního podniku Spojené závody fotografické Hl. m. Prahy. 
Nájemný poměr židovské obce náboženské skončil 31. prosince 1949.” Šmok, Žižkovská synagoga, 2016. 
 

Dne 4. května 1946 byly symbolické ostatky 2100 obětí nacismu zpopelněny ve Strašnickém krematoriu a uloženy 
v Památníku osvobození na Vítkově. 

 
Volby 26. května 1946 do Národního shromáždění. Tehdejší Praha XI., jejíž dominantní součástí byl Žižkov, se v 
počtu voličů hlasujících pro KSČ umístila na 2. místě v Praze za Prahou XIV. (Nusle, Michle, Krč). Nejméně 

získali komunisté v Praze X. – Karlíně. V procentech byly výsledky v poměru Praha/Praha XI následující: KSČ 
36/39,2%; národní socialisté 33,3/31,2%; sociální demokraté 14/5/16,4%; lidovci 15,9/12/9; bílé lístky 0,3/0,3%.

 In: Dějiny Prahy v datech, vyd. 1989. 
 
Dne 27. července 1946, byla podruhé, nově odhalena socha Karla Havlíčka Borovského pocházející původně z 

dílny sochaře Josefa Strachovského (původně osazena 1911). Za německé okupace byl totiž originál zničen a nově 
byla odlita podle originálu právě roku 1946. 

 
Gramaticky upravený přepis pozvánky cit.: „Byl založen tělocvičný odbor ́ OREL´ Katolické besedy pro Žižkov a 
okolí, nynější JEDNOTA ČSL. ORLA Praha – Žižkov. Členstvo jednoty přistoupí společně k sv. svátostem v neděli 

dne 3. listopadu 1946 při mši sv. o půl 9. hod. v chrámu sv. Prokopa na Žižkově, kterou za zemřelé členy obětuje 
vzdělavatel jednoty /vdp. Th. & PhDr E. Broj/. Odpoledne ve 3 hodiny koná slavnostní valnou hromadu v místnosti 

´Přítomnost´ v budově Pensijního ústavu v Praze XI. /…/“ Jednota československého Orla Praha – Žižkov. J. Diesl, 
jednatel; K. Tupý, starosta; vdp. Th. & PhDr E. Broj, vzdělavatel. In: Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 88. 
 

Roku 1947 zanikla usedlost Pražačka. In: Laštovková, Pražské., s. 237. 
 

Rok 1947. „Počasí letos: bylo velmi suché. Úroda proto velmi špatná /./ Obilí se sklidilo o 50% méně. Též krmení a 
slámy nedostatek. Sedláci se zbavují dobytka, protože by ho neuživili. To mělo za následek: hospodářskou krisi. 
Museli jsme dovézt mnoho obilí z SSSR. Průmyslové výrobky šly do ciziny za obilniny – Tím nastal nedostatek u 

nás. Výkladní skříně prázdné!“ Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 67. 
 

1947 vznikly: Sdružení přátel Junáka v Praze XI/II, Svaz osvobozených politických vězňů a pozůstalých po obětech 
nacismu a fašismu – odbočka Praha XI-Žižkov, Sbor tamburašů Žižkovan, Ústřední škola dělnická – odbočka pro 
Prahu XI-Žižkov, Autoklub Žižkov, odbočka Autoklubu RČS a Svaz přátel Titovy Jugoslávie v Československu – 

odbočka Praha Žižkov. In: Laštovka, Pražské spolky… 
 

Dnešní ulice U Nákladového nádraží byla pojmenována až roku 1947 podle lokality. In: Ulicemi města., s. 
396. 
 

Od svého osídlení v roce 1947 nese ulice Na Parukářce své jméno. In: Ulicemi města., s. 233. 



 
Od svého vzniku roku 1947 nese ulice Na lučinách své původní jméno. In: Ulicemi města., s. 

 
Od osídlení ulice Pražačka v roce 1947 nese své původní jméno podle starobylé usedlosti (Pražačka čp. 10). In: 

Ulicemi města., s. 320. 
 
V roce 1947, kdy se upravovaly hranice městských čtvrtí byly pozemky bývalých Krennových sadů, na nichž bylo v 

té době vybudováno technické zázemí Masarykova nádraží, patřící od roku 1875 k Žižkovu, přiděleny k Novému 
městu Pražskému. In: Mikota, Z místopisu., s. 113. 

 
Květinková ulice na Chmelnici získala jméno podle nedalekých zahrádek při svém vzniku roku 1947. In: 
Ulicemi města., s. 183. 

 
Olšanská ulice byla nově situována a zároveň nazvána roku 1947, od té doby se jmenuje shodně. In: Ulicemi 

Města..., s. 282. 
 
Od roku 1947 nese své jméno ulice U zásodní zahrady. In: Ulicemi města., s. 417. 

 
Od roku 1947 nese ulice V rozkvětu své původní nezměněné jméno. In: Ulicemi města., s. 431. 

 
V roce 1947 emigrovala TOYEN, světoznámá malířka a spoluzakladatelka Skupiny surrealistů (1934), vl. jm. Marie 
Čermínová, 1902–1980), jež bydlela před emigrací na Žižkově v Ježkově ulici. Jako představitelka komunistům 

nepřátelského uměleckého směru však roku 1947 odešla do Paříže a do vlasti se již nikdy nevrátila. /Cit. J. Seifert 
Všecky krásy světa – Slečna Toyen./: „Děvče, které se zřejmě vracelo domů, mělo hrubé štruksové kalhoty, 

chlapeckou manšestrovou blůzu a na hlavě sklopený klobouk, jaký nosívali kopáči. V usměvavém chlapeckém 
obličeji měla však něco půvabného a něžného. I když se usmála, byla to tvář spíše posmutnělá než mladě 
bezstarostná. Několikrát jsem se za ní ohlédl. Jakmile to postřehla a poznala, že se neohlížím jen ze zvědavost i, 

usmála se na mě. Od té doby jsme se jaksi už znali, i když jsem se neodvážil ji oslovit. /Až později/ Marie 
Čermínová nás dlouho žádala, abychom pro ni vymyslili s Nezvalem vhodný pseudonym. Napadlo nás asi tucet 

jmen, žádné se jí však nelíbilo. Nám ostatně také ne. Až jednou. Seděl jsem s Mankou sám v Národní kavárně a 
Manka měla před výstavou. A nechtěla za nic vystavovat pod svým jménem. Když na chvíli odešla pro nějaký 
časopis, napsal jsem na ubrousek velkými písmeny TOYEN. Když si jméno přečetla, bez rozmyšlení je přijala a 

nosí je podnes., její pravé jméno je patrně jen na cestovním pase, který je už dávno neplatný. 
 

„V kapli sv. Vojtěcha v Praze XI., na Balkáně 28 jsou služby Boží každou neděli a svátek v 8 hod a půl desáté 
hodině. Docházejí tam Otcové Dominikáni od sv. Jiljí. Přijďte k nám a uvidíte, že kaple již nestačí pojmout věřící. 
/…/ Žižkov je veliký, zalidněný a má jen tři katolické chrámy. Nutně potřebuje čtvrtý chrám. Již od roku 1938 

pracuje spolek pro vystavění a udržování římskokatolického kostela v Praze XI., N. Vysočanech, aby na Balkáně 
byl vybudován nový, veliký a nádherný chrám sv. Vojtěcha – protějšek velechrámu sv. Víta a současně památník 

osvobození, který by svou přes 70 m vysokou věží zdobenou sousoším sv. Vojtěcha a obrovským neonovým křížem 
hlásal vděčnost katolíků ČSR Bohu, že nás ochraňoval v dobách nejtemnějších a dal nám opět svobodu a 
samostatnost. Náklad bude mnohamilionový. /…/ Své dary, dárky… můžete složit do rukou předsedy spolku vdp. 

Th. & PhDr E. Broje. /…/ V Praze-Žižkově, v den Neposkvrněného Početí.“ (Vyňato z občasníku ZPRÁVY, vyd. 
nákl. vl. veřejné katol. knihovny u sv. Anny, 1947/?/) Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 85n. 

 
Asi 1945–1947 (ověřit). „Ministranti (velcí) od sv. Anny vynášejí rakev a těles. pozůstatky vdp. Hugo Richtra 
plukovníka v.v. který denně celebroval v našem kostele. Zemřel záhy po revoluci – Protože byl /nečitelné národ., 

národnosti? německé/ něm., utrpěl těžké příkoří od revolucionářů a zranění byv vězněn v Švehlově koleji, odkud jej 
Dr. Broj /farář u sv. Anny/ vysvobodil ve dnech revoluce.“ In: Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 71. 

 
Ve dnech 1. a 2. července 1947 proběhly oslavy 30. výročí bitvy u Zborova (2. 7. 1917) v Památníku osvobození (1. 
7. 47) a dekorování pozůstalých a účastníků 1. odboje. In: Uloženo ve fotoarchivu VHA-VÚA Praha. 

 
„Družinská kaple /kaple Mariánských družin v kostele sv. Anny/ byla nově upravena v říjnu 1947. Pořízeny lavice, 

starý nehezký oltář byl odstraněn… Kaplička nebyla nikdy používána k církev. pobožnostem, ty se konaly vžd y v 
kostele a proto byl oltář se souhlasem všech odstraněn a z kapličky učiněna družinská místnost .“ In: 
Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 115. 

 



„Mariánská družina Paní v Praze XI u sv. Anny konala 12. října 1947 Vzpomínkovou slavnost u příležitosti 20. 
výročí svého trvání a poté slavnost Svěcení praporu Mar. družin žižkovských“. In: Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 

80. 
 

„Během vánoc /asi 1947/ padlo rozhodnutí, postavit nové varhany, protože staré varhany téměř každý týden měly 
nějaký defekt… Byly sem /kostel sv. Anny/ původně dodané ze staré kaple žižkovské ve Štítného ulici, kde je dnes 
Masarykova síň. /…/ Protože zpěváci i věřící toužili po nových varhanech, rozjel se duchovní správce… až konečně 

přijal nabídku fy Líbal z Libně za 198.100 Kč… /…/ Staré varhany rozbourány a prodány protiúčtem fy Líbal za 
27.000 Kč. Duchovní správce sám jako základ věnoval na nové varhany částku 20.000 Kč.“ In: 

Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 107. 
 
V roce 1948 vydal v Praze Jaroslav Pudr publikaci s názvem Stavební vývoj Žižkova v 19. století. 

 
V roce 1948 bylo přejmenováno vinohradské náměstí Krále Jiřího (od r. 1896) na náměstí Jiřího z Poděbrad . In: 

Ulicemi města., s. 56. 
 
Roku 1948 vznikla Tělocvičná jednota Sokol Praha-Žižkov II. In: Laštovka, Pražské spolky… 

 
/Asi 1948/ „Kaple sv. Vojtěcha na Balkáně – dokončena oprava. Kostelní spolek získal značnou částku pro 

postavení nového kostela sv. Vojtěcha propagací v Neděli a Rozsévači/./ Tato akce vynesla na 320.000 Kč…“ In: 
Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 154. 
 

V únoru 1948 došlo ke vloupání do kanceláře kostela sv. Anny a duchovnímu správci byla učiněna škoda ve výši 9 
tisíc korun. Policie nevypátrala nic. V únoru asi 1948 byla rovněž provedena oprava střechy kostela sv. Anny. Práce 

provedla fa Pařízek za 8000 Kč. In: Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 108n. 
 
Situaci po únoru 1948 popsal farář od sv. Anny – vdp. Dr. Eduard Broj: „Únorová revoluce /25. 2. 1948/ – přinesla 

velké změny ve vládě Vlády se zmocnili komunisté. Nastolili tz. lidově demokratický a pokrokově socialistický 
režim se svou ideologií lenino marxistickou (dialektickým materializmem). /…/ Církev. sňatků je velmi málo. 

Civilní sňatek ř. katolíků, kteří se nedali oddat v kostele, jest pokládán za řádný sňatek ř. katolíků, které pro tento 
důvod nelze trestat exkomunikací! Ba měl jsem případ /farář E. Broj/, že tací manželé přišli ke sv. zpovědi a když 
jsem jim odřekl dát rozhřešení, šli si na mne stěžovat a já byl proto vyšetřován, protože se nesmí na žádného občana 

ČSR činit nějaký nátlak… Stejně tak např. nelze trestat  exkom. ty rodiče, kteří nedovolují svým katol. dětem 
navštěvovat hodiny ř.k. náboženství. /…/ Místo dřívějších třebas 22 svateb zde v měsíci, jsou teď 2 neb 3 svatby. 

/…/ Pokud se křtů týče, ty se musí také nejprve hlásit na N. výboru a pak chtějí-li rodiče – se křtí! /…/ Na rodných 
listech se vůbec nevyznačuje zda je původu manželského nebo nemanž., v tom se nečiní rozdílu. Manželé – mohou 
přijímati jméno – buď ženicha, nebo nevěsty, a v tom vzniká jistý zmatek. /…/ Zemře-li farní příslušník jinde než 

ve farnosti (kromě nemocnic) nehlásí se vůbec nic přísl. farnímu úřadu. Tím se stává, že úmrtní matriky jsou 
neúplné… /…/ Besedy s kněžími /po Únoru 1948/ na Nár. výborech konají se obvykle měsíčně. /…/ Tyto besedy 

měli /sic! měly/ ráz vždy církevně politický, zvláště po stránce nového církev. zaměření… Většina kněží mlčívá, 
jiní rozhořčeně diskutují, čímž si ubližují. Besedy jsou povinné a za návštěvu zodpovídají příslušní okresní církevní 
tajemníci.“ In: Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 109nn. 

 
Dne 6. dubna 1948 zemřel ve věku 56 let olšanský farář Josef Bejček. In: Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 153. 

 
Sen o stavbě vlastní, samostatné synagogy na Žižkově nakonec selhal ze stejného důvodu, jako mnohé jiné plány. 
Spolek pro zbudování synagogy náboženské obce israelské v Žižkově byl sice založen roku 1906, ale obec ve druhé 

a třetí generaci trpěla absolutní ztrátou zájmu mladých o náboženství a rituály. Spolek se rozešel se 21. června 1948 .
 In: Šmok, Žižkovská synagoga, 2016. 

 
S úmrtím Dr. Edvarda Beneše 3. září 1948 opadly i nejposlednější zbytky naděje na změnu poměrů. Pohřeb proběhl 
jako tichá politická demonstrace, nicméně pod dohledem komunistů. V Památníku osvobození na Žižkově bylo tělo 

vystaveno ve dnech 6. a 7. září. Na desetitisíce občanů, kteří se přišli poklonit prezidentovi, dohlíželo na 15 tisíc 
milicionářů a příslušníků Sboru národní bezpečnosti. Pohřební ceremoniál proběhl 10. září v Sezimově Ústí za 

účasti arcibiskupa Berana, rodiny a vládní delegace, jinak s vyloučením veřejnosti. 
 
Na straně 180 a následujících Pamětní knihy kostela u sv. Anny je podrobný popis omezování svobod církve a 

perzekuce jejích představitelů, včetně rušení klášterů a internace řeholníků. In: Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 



180nn. 
 

Roku 1949 zakoupil kostel sv. Rocha Jesličky od firmy Břetislav Kafka – Červený Kostelec za 55 tisíc korun. In: 
PamKn-sv-Rocha, s. 177. 

 
„Filiální kostel sv. Vojtěcha ´na Balkáně´ nedostačuje pro tamní obvod. Jedná se tudíž o rozšíření této kaple 
směrem do dosavadního hřiště. /Asi r. 1949/ Podána žádost na Magistrát, pořízen plán na rozšíření kaple a rozpočet 

550.000 Kčs. Původně plány dělal stavitel Chomutovský, který si vybral předem 40.000 zálohy a pak zmizel i /s/ 
penězi aniž dodal jaké plány. Byl chycen při přechodu čsl. hranice a potrestán ztrátou svobody. Povolení k 

rozšířen/í/ kaple zatím nedošlo ač několikráte urgováno.“ In: Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 163. 
 
V neděli 20. března 1949 se za předsednictví faráře od sv. Anny, dr. Eduarda Broje, konala řád ná výroční schůze 

„Spolku pro vystavění a udržování římskokatolického kostela v Praze – N. Vysočanech.“ Výňatky z výroční 
zprávy: „/…/ Bývalá orlovna, které hrozilo od Němců nebezpečí, že bude použita pro jiné účely, byla v době, kdy 

orel rozpuštěn, upravena pro bohoslužebné účely zásluhou p. Václava Nesnídala… V září 1939 byla naše kaplička 
vysvěcena… Když jsem r. 1943 přejímal duchovní správu a byl zvolen za předsedu spolku pro postavení nového 
kostela, viděl jsem, že kaplička je velmi schátralá /sic!/… A tak v r. 1943 byly provedeny některé stavební 

úpravy… Dnes /1949/ ale kaplička nedostačuje…, je nutno pomýšlet na rozšíření kaple… Celá věc byla zadána 
nejprve staviteli Chomutovskému, ale protože tento zmizel neznámo kam, byl požádán stavitel Rous ze Strašnic… 

Žádosti o povolení přestavby leží zatím na Magistrátě… /…/ Z tohoto stručného nástinu vidíte, že výkonné výbory 
spolku během 10 let pracovaly dobře, když dovedly získat snad již celkem 1.000.000 Kč… Prosím Vás všechny o 
modlitbu. Potřebuji ji. Jsem ochoten nadále pracovat pro Vás seč mi síly stačí a budu se snažit nadále vésti spolek k 

dalším úspěchům, dopřeje-li mi toho Pán Bůh.“ Podepsán Dr. Eduard Broj, duchovní správce, 20. 3. 1949/. In: 
Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 175nn. 

 
Roku 1950 bylo započato se stavbou protiatomového krytu pro 2500 osob s názvem Bezovka, byl dostavěn v roce 
1955. Dnes je používán snad jako sklad. Podle zpráv Britských listů tam existuje záložní (ve smyslu nouzové) 

studio radiokomunikací, které mělo být údajně využito i v roce 1968. In: Britské listy 19. 9. 2002. 
 

V 50. letech 20. století došlo ke zřícení domu na rohu ulic Milíčovy č. 11 a Štítného, z neznámých příčin, oběti 
nebyly zaznamenány. (foto: přílohy/SPŽ/zizkov_B021) KPŽ. 
 

Vzpomínka faráře od sv. Anny, Eduarda Broje: „Pomocný kněz P. Ivan Benedik, dosud bydlící v semináři, byl mně 
páterem rektorem Průšou poslán, že prý mi bude pomáhat v duchovní správě u sv. Anny… Problém však vězel v 

tom, že P. Benedik byl řecko-katol. kněz… Protože byl za okupace pronásledován a byl v antifašist spolku a 
zároveň jako válečný invalida, byl ponechán a dán mi k disposici. Řádným kaplanem být nemohl… Postaral jsem se 
o něho zatím tím způsobem, že jsem mu zařídil vyučování nábož. na jarovské škole a v duch-správě pomáhat tím, 

že celebroval v Kapli Sv. Vojtěcha na Balkáně. Bydlel od 15 srpna 1950 u mne na faře v mém pokoji. Učil od 1/IX 
50 do 1/3 51, kdy byl zbaven církev. tajemníkem vyučováním nábož., a nyní jsem nevěděl co s ním. Žádal jsem 

proto Nejp.arcibiskupa… P. Benedik se tím pak mohl stát řádným kaplanem, protože civilní úřady nic proti tomu 
neměly. Protože však zde… místo kaplana nebylo, byl na žádost… p. faráře Horáka od sv. Jindřicha… přidělen od 
15/III 51 jemu, kde působil do 15. VIII 51, kdy z neznámých důvodů opustil ilegálně ČSR a dostal se až do 

Říma…“ In: Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 186. 
 

„Od 1. I 1950 nevedou více farní úřady státní matriky, nýbrž jedine /sic!/ Národní Výbory, které jsou také jedině 
oprávněné vypisovati matriční listy. /…/ Farní úřady… přestaly být státními matričními úřady a jsou jen 
soukromými církevními úřady.“ In: Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 182. 

 
„Neštěstí, které stihlo mne a moji rodinu v r. 1950 (23. V) bylo, když byl k smrti odsouzen můj bratr Stanislav, 

rolník ve Volduchách jinak poslanec Čsl. lidové. Byl popraven na Pankráci. /…/ Matku 74 let tato událost brzy nato 
připravila též do hrobu, zbláznila se, byla dána do ústavu kde zemřela, poměrně brzy po popravě bratrové. /…/ Brzy 
po popravě bratrově jsem měl nové nepříjemnosti, protože jsem zvonil zde bratrovi hodinku, což ovšem byl 

přestupek.“ Tolik vypovídá o době farář od sv. Anny, ThDr. Eduard Broj. In: Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 187. 
 

Dne 14. července roku 1950, na výroční den bitvy na Vítkově 1420, byla slavnostně osazena a odhalena 
devítimetrová, bronzová jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova na vrchu Vítkově (s podstavcem měří 22 metrů a 
váží 16,5 tuny). Pochází z dílny sochaře, profesora Bohumila Kafky (14. 2. 1878 až 24. 11. 1942). Socha byla odlita 

roku 1946 podle sádrového autorského modelu vytvořeného krátce před autorovou smrtí roku 1942. In: Český 



rozhlas 7, 29/10/2011. 
 

Dne 14. července 1950, na výroční den památné bitvy na Vítkově (14. 7. 1420), byla do čela Památníku na Vítkově 
instalována a slavnostně odhalena socha Jana Žižky z Trocnova od již zemřelého Bohumila Kafky. Podle 

autorského modelu byl pomník odlit v karlínské Maškově slévárně. Bronzová socha je vysoká 8,6 metru a váží 10 
tun. In: Dějiny Prahy v datech. 
 

Dne 31. prosince 1950 byl ve zdejším kostele sv. Anny vysvěcen na kněze Gustav Čejka. Světitelem byl biskup 
Eltschkner. „Poněvadž to byl snad prvý případ kdy svěcení kněžská se konala ve farním kostele, sešlo se hodně 

věřících… /…/ Dp. Čejka chtěl míti primici na Nový rok dopoledne, ale tato slavnost nebyla církev. tajemníkem 
Sovou dovolena. Konala se o půl noci na Silvestra resp. v 0 hod. na Nový rok. I tak byl plný kostel.“ In: 
Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 189. 

 
Roku 1951 bylo přejmenováno Lobkovicovo náměstí (od. r. 1910) na náměstí V. I. Čapajeva. Tak tomu bylo až do 

roku 1990(?). In: Ulicemi města., s. 52. 
 
Svěcení kříže… „Dne 6. V 1951 byl posvěcen Kříž na rozcestí při konečné stanici č. 21. Původní kříž tam byl 

zničen nějakými vyvrheli, rozmlácen na kousky. Na tomtéž místě dal duchovní správce /E. Broj/ postavit nový Kříž 
a tento byl slavnostně posvěcen za veliké účasti lidu p. kap. vikářem Stehlíkem. /…/ Slavnosti se súčastnil též 

církevní tajemník, který dal upraviti místo kolem kříže, kde zůmyslně /sic!/ si obecní zřízenci udělali smet iště a 
sváželi sem různé odpadky. Místo znovu obnoveno a nový Kříž postaven na místo, které bylo tak rouhavým 
způsobem znesvěceno.“ /Následuje fotodokumentace/. In: Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 192. 

 
17. května 1951 byl slavnostně otevřen „nový“ Památník na Vítkově. Komunističtí představitelé využili Památník 

ke svým účelům. Zřídili zde v byzantském východním stylu mauzoleum, kde se až chaoticky ukládali ostatky 
spolusoudruhů. Chaos se však stával neúnosný, proto se tehdejší Vojenskohistorický ústav pokusil o nápravu. Bylo 
určeno, že zde mohou být pochováni pouze „skuteční“ hrdinové, kteří se zasloužili o blaho socialistického lidu. Ve 

stejné době, přesně roku 1955, byla přistavěna a slavnostně otevřena Síň Rudé armády. Tak definitivně na dlouhou 
dobu skončila sláva I. odboje a II. západního odboje. 

 
V 11 hodin večer, krátce před Půlnoční mší roku 1951 došlo před kostelem sv. Anny k výtržnostem kolejních 
studentů z Jarova. Sedmnáct z nich bylo odvedeno příslušníkem SNB k vyšetření a vysvětlení události. Podle 

místního faráře Broje: „Poprvé se mi stalo, že si takto hrubě mládež počínala – před kostelem ba i v kostele na mne 
pokřikovali: ´Vatikánský agent´. Zdá se, že celá tato letošní půlnoční provokace byla někým organisována. 

Nenechal jsem se však vyprovokovat.“ In: Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 201. 
 
Od roku 1952 byla v provozu více méně zkušební trať z Krejcárku na Švábky. Byla však pouze jedno trolejová a 

provoz na této spojce mezi Žižkovem a Libní byl natolik komplikovaný, že byl ukončen 21. srpna 1961. De facto 
byla uvedená trasa předchůdkyní dnešní tramvajové osy Ohrada – Palmovka. 

 
Roku 1952 bylo přejmenováno Perštýnovo náměstí na náměstí Barikád vzhledem k tomu, že zde, ostatně i jinde na 
Žižkově, stála barikáda v roce 1945 proti německým okupantům. In: Ulicemi města., s. 51. 

 
Roku 1952 byly do kaple sv. Vojtěcha na Balkáně instalovány nové lavice a klekátka. Původně byly součástí kaple 

Ústavu slepců na Klárově. Ta však byla zrušena a vyklizena. In: Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 203. 
 
Změna poměrů po roce 1948 přinesla však hlubokou stagnaci sportu, která znamenala pokles i Viktorie Žižkov do 

nižší fotbalové soutěže a 1952 dokonce zánik klubu (měla se sloučit s Avií Čakovice). Zánik „buržoazních“ klubů 
umožnil vznik „nových sportovních uskupení.“ 1952 vznikl žižkovský Slavoj Údržba a hrál nejnižší soutěže. 

 
Český básník Fráňa Šrámek, spisovatel, dramatik a buřič, se narodil 19. ledna 1877 v Sobotce a zemřel 1. července 
1952 v Praze. Na Žižkově žil v Olšanské vile č. 41/45 u Neumannových. 

 
„Církevní tajemník ONV /Obvodní národní výbor/ Praha 11 p. Jan Sova byl ustanoven od 1. III 1952 ústředním 

tajemníkem při UNV /Ústřední národní výbor/ v Praze. Jako prvý čin svého úřadování, povolil místnímu far. úřadu 
/u sv. Anny/ opravu střechy a komínů do částky 30.000 Kč kterou hodlá UN.V. uhradit. Zatímní novou tajemnicí 
církevní pro Prahu XI ustanovena pí Hodačová/?/ z Prahy XII .“ In: Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 202. 

 



„1951: 3 zvony od firmy Kovolit Česká u Brna zladěné/sic!/ f as c účet 50.000 Kč s montáží ve zvonici… poprvé 
zvoněno na sv. Josefa 1952.“ In: PamKn-sv-Rocha, s. 177. 

 
„Duchovní správce Dr. Broj dostal příkaz vystěhovat se /z fary u sv. Anny/. Dne 20. září t.r. /1952/ byl duchov. 

správce volán na Kapitulní Konsistoř, kde mu bylo ústně sděleno, že má opustiti Žižkov a nastěhovat se do Zeměch 
u Kralup. Totéž přišlo zvláštním přípisem ze SUC /Státní úřad pro věci církevní/…, odvolání zamítnuto. Ohlásil to 
věřícím v kostele a rozloučil se s nimi… Po ohlášení této zprávy v kostele po kázání, celý kostel se rozplakal 

hlasitě. /…/ Mezitím na ON.V. Praha XI se též usnesli, že Dr. Broj se má do 14 dnů odstěhovat. OC.T. – tajemnice 
Veselá však s tímto… nesouhlasila a také se Dr. Broje zastala, jak na UNV, tak i na SUCu. Tam se za něho postavil: 

taj. Molkup, takže voj nepřátel byl rozdvojen. Nebyli za jedno. Ale přes to byl Dr. Broj znovu volán na Konsistoř a 
znovu působeno na něho, aby se vystěhoval do Zeměch.“ /Tam však fara nebyla vyklizená a bydlela v ní farářova 
hospodyně./ „Tedy jej posílali do Středokluk, a farář/?/ Nešvara měl přijít k sv. Anně. Také už zde 2x byl, a 

sjednáno stěhování. Než ale Dr. Broj nedostal stát. souhlas do Středokluk… Na to byl poslán do obce Kozly u 
Všetat.“ Tam však byla fara opuštěná a neobyvatelná. Tedy byl poslán do Neutonic, tam však působil dp. Zelený, 

jenž měl být vyhozen a nahrazen dp. Brojem: „Hospodyně i farář v Neutonicích naříkali, proč je Dr. Broj vyhání – 
což ovšem nebyla pravda – a tudíž Dr. Broj rozhodl že do Neutonic nepůjde, protože fara je řádně obsazena. Žádal 
do Kladna nebo do Příbramě…, ale tato žádost nebyla na konsistoři vůbec vzata v úvahu. Protože stále na Dr. Broje 

útočeno, že je reakcionář, že měl bratra velezrádce který byl jako poslanec popraven, že se v kostele sv. Anny 
schází pražská reakce atd, že jeho kázání jsou štvavá – a protože kap. Konsistoř jej vůbec nevzala v ochranu a 

ponechala jej osudu, rozhodl se tento, že se dá k disposici úřadu práce a nastoupí jako tovární dělník do fabriky. /…/ 
Náhle však celá záležitost vzala obrat. /…/ O případu Dr. Broje se… dověděla tetička p. ministra Čepičky a ta se 
rozhodla podniknout kroky v jeho prospěch. Šla na svého synovce ministra nár. obrany Čepičku, který sice 

zpočátku neměl zájem, ale později si dal říci a intervenoval ve prospěch Dr. Broje a tím celá věc skončena tak, že 
Dr. Broj přestává zatím u sv. Anny dál. Modlitba věřících byla vyslyšena, jak zdůraznil na to Dr. Broj na kazatelně 

k radosti všech věřících.“ Persekuce však neustala. Opět byl překládán do Toužimi, do Roudnice. Pro Roudnici mu 
však byl odňat státní souhlas. Od 1. srpna 1953 byl III. kaplanem v Trutnově a týž den mu byl odňat státní souhlas 
pro kostel sv. Anny na Žižkově a přišlo nucené stěhování do Trutnova: „Dnes odcházím jako psanec, vyhnanec – do 

pohraničí – aniž mi jasně řečeno proč.“ In: Pam-Kniha-sv.-Anna-II,-s. 210nn. 
 

V roce 1953 vznikla na Žižkově první trolejbusová linka (č. 56: Vysočany – Jinonice, délka 13,8 km ). Nedlouho 
poté jezdila tato linka již jen na trase Vysočany – Ohrada dlouhé 4,28 km, kterou překonala za 14 minut. In: Linert, 
Autobusy., s. 229. 

 
Dne 1. března 1953 se trolejbusy rozjely na trase Karlovo náměstí – Vinohrady – Orlická ul. – Žižkovo náměstí – 

Ohrada. Pak bylo možné přestoupit na linku 56 a pokračovat do Vysočan. Následně 8. června začali trolejbusy 
jezdit rovněž ulicemi Slezskou – Šumavskou – Polskou a do Ondříčkovy. 
 

Pár dní po Stalinovi zemřel 14. března 1953 prezident Klement Gottwald. Vzápětí po oznámení úmrtí byly zrušeny 
všechny zábavní podniky, v závodech zesíleny stráže, narychlo proběhly stranické schůze a vznikly smuteční 

koutky. Mrtvý byl vystaven na Pražském hradě. Přesto, že se tvořily až kilometrové fronty, aby se občané se 
zesnulým rozloučili, nelze hovořit o spontánním rozrušení lidu. Pohřeb však byl monstrózní. Na 5 minut zastavila 
veškerá doprava a zněly sirény. Pohřební průvod vedla vojenská jednotka v síle pluku doprovázená šestispřežím 

taženou lafetou s rakví. Trasu lemovalo na 5000 vojáků. Na letenské pláni byla vykonána vojenská přehlídka a nad 
hlavami lidí přelétla letadla. Pak bylo tělo převezeno do Památníku na Vítkově a bylo rozhodnuto, že mrtvola bude 

nabalzamována a trvale veřejně vystavena. 1. května 1953 začala zkušebně vysílat Československá televize ze 
studia v Praze. První tvář, kterou mohli diváci na černobílé obrazovce spatřit byl rodem Žižkovan – herec Jaroslav 
Marvan (*2. 12. 1904), dříve student žižkovského gymnázia. Bydlel v Milíčově ulici č. 4. 

 
Před vánocemi 21. prosince 1953 byl otevřen pro veřejnost tunel pro pěší pod Vítkovem. Spojil tak Žižkov s 

Karlínem. In: Dějiny Prahy v datech 1988, s. 307. 
 
Žižkovský tunel do Karlína vznikl v letech 1950 až 1955 a jeho součástí byl i kryt civilní obrany pod Vítkovem pro 

asi 500 obyvatel. Ostatně obdobné projekty vznikaly v době studené války i jinde na Žižkově. (mám fotky z r. 2020, 
foto Přibyl). 

 
Roku 1955 byla podle návrhu Vladimíra Sychry dokončena stavba síně Rudé armády při Národním památníku na 
Vítkově s mozaikami sovětských vojáků. Bronzová vrata vytvořili Jan Kavan a Jan Simota. In: Praha našeho 

věku, s. 405. 



 
Roku 1955 bylo poprvé pojmenováno Hollarovo náměstí, které do doby svého vzniku v roce 1925 bylo 

bezejmenné. In: Ulicemi města., s. 55. 
 

V letech 1953 až 1955 vystavěli architekti František Čermák, V. Jirka a Jaroslav Otruba komplex vysokoškolských 
kolejí na Jarově. In: Poche, Prahou., s. 332. 
 

Rokem 1955 chrámová kronika u sv. Rocha končí. In: PamKn-sv-Rocha, s. 177. 
 

Na mezinárodní den dětí, 1. června roku 1955, byla na Husitské třídě na Žižkově otevřena první samoobsluha na 
území Československé republiky. In: Dějiny Prahy v datech 1988, s. 307. 
 

Předchůdce supermarketů, obyčejná malá samoobsluha, už existuje v České republice padesát let. Nákup do košíku 
lidé okusili 1. června 1955 v Praze na Žižkově. /Cit.:/ „V Husitské třídě na Žižkově byla otevřena nová 

potravinářská prodejna, ve které se kupující sami obsluhují. U vchodu do prodejny jsou připraveny vozíky a koše na 
zboží. Kupující si sám označené zboží vybere a u pokladny vše zaplatí,“ popisuje vymoženost v dobové zprávě 
agentura ČTK. In: iDnes 28/5/05. 

 
Roku 1957 se na Žižkov přistěhoval Miloš Lelek. Narodil se 15. března 1932. Jeho otec byl právníkem na 

ministerstvu vnitřního obchodu, ale odmítl vstoupit do KSČ. Tím započaly politické problémy rodiny. Miloš se 
vyučil elektromechanikem a s rodinou žil v Braníku. Jako skaut odmítl přestoupit do ČSM. Do „hledáčku“ 
komunistů se dostal na udání domovníka, jenž byl pověřen dohledem nad chováním nájemníků, prý se hanlivě 

vyjadřoval o volbě Gottwalda prezidentem republiky. K odvodu na vojnu byl povolán do budovy Ústřední rady 
odborů na Žižkově a nastoupil k PTP (Pomocné technické prapory). Kmenovou jednotkou se mu stal 52. prapor 

PTP. Pak sloužil v Janovicích nad Úhlavou (stavba kasáren), v Plzni (stavba letiště Líně), Klatovech (stavba 
intendančního skladu), Dobřanech (objekty pro autoprapor), Stříbře (stavba kasáren), na šachtě Zbůh, a opět ve 
Stříbře. Ihned po absolvování základní vojenské služby byl povolán na mimořádné cvičení, čímž odsloužil plných 

27 měsíců. Po vojně zůstal „politicky nespolehlivým“ a pracoval u Státního filmu Barrandov jako opravář techniky 
biografů. V roce 1957, přes svůj politický „škraloup“, uspěl v konkurzu a nastoupil do ČTK (Čs. tisková kancelář). 

V témže roce se přiženil na Žižkov, kde žije dodnes. mám fotky VHA. 
 
Roku 1957 se na Žižkov přiženil Miloš Lelek. Narodil se 15. 3. 1932. Jeho otec byl právníkem na ministerstvu 

vnitřního obchodu, odmítl vstoupit do KSČ, čímž započaly politické problémy rodiny. Miloš se vyučil 
elektromechanikem. S rodinou žil v Braníku. Jako skaut odmítl přestoupit do ČSM. Do „hledáčku“ komunistů se 

dostal na udání domovníka, jenž byl jako tzv. „desítkář“ pověřen dohledem na chování nájemníků, prý se Lelek 
hanlivě vyjadřoval o volbě Klementa Gottwalda prezidentem. K odvodu na vojnu byl povolán do budovy Ústřední 
rady odborů na Žižkově. Hlásil se ke spojařům, roku 1952 však nastoupil k PTP, což zjistil až v kasárnách u 

Mimoně. Kmenovou jednotkou se mu stal 52. prapor PTP. Pak sloužil v Janovicích nad Úhlavou (stavba kasáren), v 
Plzni (stavba letiště Líně), Klatovech (stavba intendančního skladu), Dobřanech (objekty pro automobilový prapor), 

Stříbře (stavba kasáren), na šachtě Zbůh, a opět ve Stříbře. Ihned po absolvování základní vojenské služby byl 
povolán na mimořádné cvičení – odsloužil plných 27 měsíců. Po vojně zůstal „politicky nespolehlivým“ a pracoval 
u Státního filmu Barrandov ve správě kinofikace – opravář techniky biografů. 1955 až 1956 nastoupil v Pardubicích 

do chemické výroby, a 1957 přes svůj politický „škraloup“ uspěl v konkurzu ČTK. Tam vybudoval na svoji dobu 
novátorskou síť příjmu telefota. Od roku 1992 je v důchodu. In: VHA. 

 
Dne 11. dubna 1957 zemřel v Pyšelích stavební inženýr a projektant železničních drah Miroslav Chlumecký 
(*1878) – spoluautor projektu Nákladového nádraží na Žižkově. 

 
V roce 1958 dokončil Josef Malejovský hlavní vstupní dveře do Památníku na Vítkově. Reliéfy zobrazují svérázně, 

v souladu s tehdejší ideologií, poplatně době, historii národa od husitství přes „Vítězný únor“ až po období 
budování socialismu. In: Praha našeho věku, s. 231. 
 

V květnu 1958 byl dotočen film Žižkovská romance (režie Zbyněk Brynych), v hlavních rolích vystoupili Renata 
Olárová a Jiří Vala. In: http://www.csfd.cz/film/1040-zizkovska-. 

 
Při úpravách okolí zanikla roku 1958 část Starého židovského hřbitova (zal. 1680) ve Fibichově ulici. In: 
Operativní seznam památek, s. 233. 

 



Roku 1959 proběhla zásadní rekonstrukce kina Aero, počet sedadel se snížil na 366 míst (r. 2011 má jen 336). In: 
ŽL červen 2011. 

 
V letech 1959 a 1960 vznikly podzemní garáže na náměstí Komenského fungující rovněž jako kryt civilní obrany. 

 
Až roku 1960 postoupila „Viktoria“ konečně do II. ligy již se jménem Slavoj Žižkov. Škvárové hřiště v místech 
dnešního stadionu hostilo v řadách klubu řadu bývalých reprezentantů zakončujících zde své kariéry a učinilo tak 

žižkovský fotbal svým způsobem výjimečný. Vyprodat 5000 vstupenek nebýval problém. 
 

Žák Jaroslav, učitel na žižkovské reálce, 1906–1960. 
 
V letech 1952–1961 vznikl bezpečnostní kryt Bezovka v dutinách vrchu sv. Kříže. 

 
Spojení Žižkova a slavné motocyklové i automobilové značky JAWA ztělesňuje nejen legendární závodník 

František Šťastný, ale i JAWA Klub Praha, který na Žižkově sídlí od roku 1961. Tehdejší parta nadšenců založila 
JAWA MINOR klub Praha v Koněvově ulici. Zakladatelé klubu zároveň zprovoznili dílnu a zahájili společné 
vyjížďky. In: RN 12/2020. 

 
22/9/61 ostatky Václava Kopeckého (+5. 8. 1961) uloženy na Vítkově. 

 
V letech 1961–1962 vznikly podzemní garáže na náměstí Jiřího z Poděbrad fungující rovněž jako možný kryt 
civilní obrany. 

 
1959–1962 postavena sídliště Jarov a Chmelnice. 

 
Od roku 1962 stála při Jeseniově ulici nedaleko nákladového nádraží bronzová socha Anna Proletářka od Ladislava 
Kovaříka. In: Poche, Prahou., s. 333. 

 
V roce 1971 byl na pomezí Žižkova, Vinohrad a Vršovic dokončen palác Strojimport z dílny architektů Zdeňka 

Kuny, Zdeňka Stupky a Oliviera Honke-Houfka, osmnáctipatrový hranol se skaletovou konstrukcí a zavěšeným 
pláštěm. In: Cudlín-Lukeš, Praha 3… 
 

16. ledna 1962 ve 21.30 explodoval v nárožním domě na Ohradě nahromaděný svítiplyn a způsobil mohutný 
výbuch, který doslova rozmetal jeho přízemí. Do té doby činžovní dům byl poté přestavěn na hotel Vítkov. In: 

RN 3/2020. 
 
Dne 31. ledna 1962 zemřel umělec a podnikatel, jenž se narodil pro Žižkov – Josef Vlastimil Burian. Ještě v mládí 

se na Žižkov přestěhoval z Liberce. Žižkov ho silně ovlivnil, měl své biografy a hospůdky, v nichž bylo slyšet 
harmonikáře, zpěváky i lidové komiky a baviče. Jedním z takových byl Václav Srb, jehož kariéru Burian sledoval s 

údivem. Mimo jiné se na Žižkově hodně sportovalo. Buriana kromě divadla přitahoval rovněž sport, především 
fotbal, ping pong a tenis. Vlasta Burian nejraději chytal a fotbalovému kouzlu zůstal věrný po celý život. Hrál za 
Slavoj a Union Žižkov a později za Viktorku a Spartu. Josef Vlastimil (Vlasta) Burian, se narodil 9. dubna 1891 v 

Liberci a zemřel 31. ledna 1962 v Praze. Na Žižkov se s rodinou přestěhoval jako desetiletý a bydlel v tehdejší 
Riegrově ulici (dnes Bořivojova). V roce 1920 tam byla založena ochotnická beseda Vojan v hostinci U Pechanů a 

zde také začal svoji hereckou kariéru. 
 
Dne 9. října 1962 byly podle rozhodnutí ÚV KSČ ze dne 17. 10. 1961 ostudně se rozkládající ostatky prezidenta 

Gottwalda z mauzolea Památníku osvobození odstraněny a zpopelněny. Vzápětí pak zůstaly uloženy do sarkofágu 
opět na Vítkov do ústřední síně. „Čestnou“ stráž tvořili kvůli utajení celé věci pouze příslušníci Lidových milicí a 

účastni byli jen nejvyšší funkcionáři KSČ. Po roce 1989 byly opět přeneseny, tentokrát do hrobu na Olšanech 
(lokace: hřbitov V., 22, 137). 
 

V roce 1964 se na žižkovské radnici oženil dramatik Václav Havel se slečnou Olgou Šplíchalovou. 
 

Roku 1964 byla otevřena Mateřská škola Na Balkáně. 
 
Žižkovské hospody v roce 1964 v Praze 3 – převzato z telef. seznamu 1964, Poštovní muzeum: restaurace, hospody 

atp.: Flora – Vinohradská 121, Katolická besed – Bořivojova 104, Máj – Želivského 20, Morava – Krásova 10, Na 



Balkáně – Na Balkáně 812, Na Chmelnici – Koněvova 212, Na Komutovce – Řehořova 15, Na Křižovatce – 
Vinohradská 149, Na Samotě – Koněvova 205, Na Sklenářce – Kalininova 18, Na Smetance – Sudoměřská 58, Na 

Staré hospodě – Bořivojova 110, Na Stráži – Kněžská luka 32, Na Šumavě – Jeronýmova 2, Na Třemošné – 
Přemyslovská 35, Na Valkovně – Želivského 4, Na Velitelství – nám. Barikád 2, Na Viktorce – ul. Na Viktorce 20, 

Na Výšince – Kubelíkova 9, Nad Bulharem – Kalininova 9, Nad kostelem – Bořivojova 58, Nad Schůdky – 
Kalininova 50, Národní dům – Bořivojova 53, Nitra – W. Piecka 75, Orlík – Kubelíkova 61, Radyně – Žerotínova 
58, Slavie – Vinohradská 122, Slavie – Roháčova 19 (cikánská?), Sport – Jeseniova 98, Stop – Sudoměřská 1644, 

Tichý – Kalininova 65, U Bechyně – Lupáčova 10, U Bendlů – Koněvova 89, U Caklů – Husitská 74, U Čechie – 
Slavíkova 6, U české chalupy – Hájkova 15, U Dobruských – Husinecká 6, U Dudáka – Rokycanova 10, U Fastra – 

Roháčova 63, U Garáže – Sudoměřská 25, U Hroznu – Vinohradská 88, U Jelena – Jeseniova 39, U Jíšů – 
Blahníkova 3, U koleje 5. května – Křížkovského 1, U města Kolína – Kolínská 19, U Nekvapilů – Soběslavská 27, 
U Pivovaru – W. Piecka 101, U Radnice – Havlíčkovo nám. 7, U Sadu – Pospíšilova 2, U Sládečků – Vinohradská 

142, U Sloupu – Lucemburská 11, U Slovanské lípy – Tachovské nám. 6, U studentské koleje – Strážní 10, U 
Táboritů – Vlkova 41, U Tunelu – Husitská 90, U Vitásků – Šrobárova 9, U Zastávky – Nitranská 20, U Zeleného 

stromu – Olšanské nám. 2, Union – Želivského 19, V Domově – Koněvova 140, V Kouřimské – Kouřimská 2, V 
Lucemburské – Lucemburská 30, Vacek – Malešická 51, Varšava – Wiclifova 14, Ve svahu – Víta Nejedlého 15, 
Za větrem – Biskupcova 73, Zdar – Čapajevovo nám. 11. In: Tel. Seznam Praha 1964. 

 
V roce 1965, kdy zavládlo politické uvolnění, bylo umožněno vrátit se k původnímu názvu Viktoria Žižkov, 

zatravnit plochu, postavit tribunu (1968) a zprovoznit umělé osvětlení (1973). 
 
Dne 22. ledna 1965 byl fotbalový klub Slavoj Žižkov přejmenován zpět na Viktoria Žižkov. Tak byl obnoven 

jediný klub, který dokázal vzít mistrovský titul Spartě a Slávii v sezoně 1927–1928. 
 

V roce 1966 byla na sídlišti Chmelnice instalována socha Milenci od Miroslava Jiravy. In: Poche, Prahou., s. 332. 
 
Komplex krytu Bezovka pod povrchem vrchu Parukářka patřil v Praze k největším svého druhu, dokázal by 

pojmout až 2500 osob. Stavba probíhala na pokraji hrozícího nebezpečí jaderného konfliktu v letech 1950 až 1955, 
ale zkolaudován byl až v roce 1967. Komplex štolovitého typu je katastrálně ohraničen ulicemi Prokopovou a 

Jeseniovou, má pět vstupů z různých stran Vrchu sv. Kříže. Z toho tři se nacházejí v Prokopově ulici, dva z úrovně 
ulice a jeden ze schodiště směřující k vrchu z jižní strany. Další vstup ústí v úrovni ulice Jeseniova/Českobratrská a 
poslední je přímo na vrchu. Základní půdorys komplexu tvoří vzájemně kolmo posazené tubusy chodeb, vždy tři v 

každém směru. Středová chodba je koncipovaná jako hlavní vstup. Shora jsou viditelné větrací věže, které mají ve 
svých útrobách točitá schodiště a plní tak nejen funkci ventilátoru, ale i nouzového východu. Každé ocelové dveře 

do štol váží čtyři tuny a silné jsou 20 centimetrů. Součástí vybavení obytných částí krytu je i hygienické zařízení 
včetně WC, umyvadel a kanalizační jímky s přečerpávacím mechanismem. Sociální zařízení může být zásobováno z 
vlastního zdroje užitkové i pitné vody z vestavěného bazénu o objemu 1500 krychlových metrů. Vytápění zajišťují 

akumulační kamna. Objekt je sice napojen na veřejnou elektrickou síť, ale disponuje i vlastním dieselagregátem na 
výrobu energie. Jako další záloha funguje ruční pohon, jehož hlavním úkolem je v krajní nouzi udržet v chodu 

filtraci vzduchu. Kryt však není určen ani vybaven pro dlouhodobý pobyt a lidé by v něm mohli strávit maximálně 
několik desítek hodin. In: RN 4/2016. 
 

Po srpnové okupaci opustil republiku také spisovatel a publicista Josef Jedlička (*1931 na Žižkově, +1990), mj. 
autor knihy Krev není voda (vyd. 1991) a spolupracovník Radia Svobodná Evropa (RFE). 

 
Roku 1968 byl zfilmováno podle Ladislava Fukse (student žižkovského gymnasia přistěhovalý na Žižkov r. 1929) 
jeho patrně nejslavnější dílo Spalovač mrtvol. 

 
Roku 1968 ukončilo svou činnost žižkovské kino Ponec. In: ŽL červen 2011. 

 
Když selhala veškerá jednání a „domluvy“, bylo rozhodnuto! V nočních hodinách 20. srpna proběhly porady 
příslušníků STB a armády, jimž byly sděleny konkrétní informace. Zatímco se nic netušící občané ukládali ke 

spánku přistálo na ruzyňském letišti několik sovětských speciálů. Poté tanky vyjely do centra Prahy. Okolo 4. 
hodiny ranní 21. srpna začaly být obsazovány strategické instituce. Dramatické chvíle nastaly před budovou Čs. 

rozhlasu na Vinohradské třídě, kde stála barikáda. Lidé se snažili zabránit postupu vojsk směrem od Národního 
muzea. Před 8. hodinou ranní zazněly první výstřely – v boji o rozhlas padlo 17 Pražanů. 21. srpna 1968 obsazovala 
pravobřežní část Prahy 6. gardová motostřelecká divize Sovětské armády. Jednotky, které obsazovaly Prahu 3, byly 

pravděpodobně její součástí (dle dr. D. Povolného, VHÚ na Žižkově) dr. Povolný, VHÚ, konzultace. 



 
V době sovětské okupace, dne 21. srpna 1968 v 11.00 hodin, obnovil Československý rozhlas násilně přerušené 

vysílání. Podařilo se to na pohotovostním pracovišti na Žižkově. 
 

Srpnové události 1968 v podání pamětnice Jarmily Šulcové: /cit./ „.bylo mi 31 let, měla jsem stejně starého manžela 
a tříletého syna. Obývali jsme byt v Praze na Žižkově společně s mojí maminkou. /./ Toho osudného dne nás v 
časných ranních hodinách probudilo dunění letadel. Divili jsme se, co se to děje, bylo to dost hrozné. Po chvíli 

někdo důrazně zvonil u dveří. /./ Byla tam naše sousedka., uplakaná a divila se, že ještě nic nevíme. Řekla, abychom 
si pustili rozhlas, tam že se o tom vysílá, že nás přepadli. Kdo? Němci? Ne, přece Rusové! Tak se to tehdy říkalo. /./ 

Taková zrada! A co bude dál? Rozhlas jsme poslouchali celé ráno a řídili se jeho radami: mj. ani vlásek nezkřivit, 
ani vodu nepodat.Do práce jsme šli společně a pěšky. Na ulicích byl klid, občas projelo auto se spuštěným 
klaksonem a s naší vlajkou (jak nám připadala krásná!). Až v Riegrových sadech jsme viděli prvního. Stál na střeše 

malého domečku uprostřed parku (byla to bývalá mlékárna, která sloužila i jako vyhlídková terasa, takže tam byl 
přístup po schodech zvenku). Měl vedle sebe kulomet a v ruce pušku. Mířil na nás a volal: „Brat, tuda nělzja“ a 

ukazoval, kudy to máme obejít. To oslovení ve spojení s namířenou zbraní nám připadalo směšné, tak jsme se 
zasmáli a on se taky smál. Možná měl dojem, že z nich máme radost. To jsme tedy neměli. Později jsme se 
dozvěděli, že ve vinohradské sokolovně v Riegrových sadech měli štáb. Na Václavském náměstí už to bylo horší. 

Myslím, že tam byly obrněné transportéry a tanky, ale nepamatuji si, jestli už byla rozstřílená budova musea. Asi 
ano. U sochy sv. Václava byl shluk lidí. Na podstavci stál miláček Emil Zátopek, rozčileně odsuzoval to, co se stalo 

a podával lidem ruku. Kolem poledne mě telefonoval manžel. Pracoval na lékařské fakultě. Byl velmi rozrušený. 
Říkal, že tam vozí náklaďáky s našimi raněnými, a že je ošetřují. Zakázal mi, abych šla sama domů (chodilo se 
pěšky), že se pro mne zastaví, až budou hotovi. Ostatní moji kolegové šli dřív z práce a já vyhlížela z okna manžela. 

Nemohla jsem se dočkat, trvalo to dlouho. Občas za mnou přišel kolega inženýr z vedlejšího oddělení, který přijel 
ráno do práce na kole. Ptal se, proč nejdu domů. Vysvětlila jsem mu, že čekám na manžela a on řekl, že mě tam 

samotnou nenechá. Když jsem konečně viděla manžela přicházet, zašla jsem za panem inženýrem, že už je to v 
pořádku. Poděkovala jsem, krátce jsme se rozloučili, on sedl na kolo a vyrazil směrem na Plzeň. Později jsem se 
dozvěděla, že ještě týž den emigroval. Na kole!“ /./ (podle: Český rozhlas 2 – Praha (red. kráceno), 

www.rozhlas.cz/1968/vasepribehy/_zprava/487298). 
 

Fotografie Josefa Zacha ze Žižkova držícího československou vlaku před budovou Československého rozhlasu 
obletěla po okupaci v srpnu 1968 celý svět a stala se jedním ze symbolů této tragédie. /Cit.:/ „Miloval Beatles, nosil 
sestřih podle oblíbeného „Brouka“ Paula McCartneyho a byl vyučený instalatér. Třiadvacetiletý rodák ze Žižkova 

však pracoval jako řezník a 21. srpna 1968 jel zrovna v pět ráno do práce na jatka v Holešovické tržnici, když se 
dozvěděl, co se děje. Místo do práce podle všeho ihned vyrazil na Václavské náměstí. Domů se vrátil se zavázanou 

nohou, protože ho během napjaté situace kolem českého rozhlasu postřelili. Přesto druhý den zmizel jako správný 
žižkovský dobrodruh do centra opět. Dramatické události roku konce léta 1968 přežil bez úhony, sovětskou okupaci 
však nesl tak těžce, že se na jaře 1969 rozhodl pro emigraci. Žižkovský rodák vyjel do Stockholmu na slavné 

hokejové mistroství světa, zpátky se však vrátil až za více než 20 let. Podle svědků to byl právě Josef Zach, kdo na 
ledovou plochu stockholmského stadionu vtrhnul poté, co naše reprezentace porazila sovětský tým, s transparentem 

´Rusové, jeďte domů!´ Na Žižkov se ze švédského exilu vrátil na návštěvu po pádu železné opony, v roce 2005 však 
skonal ve svém novém domově, kde strávil celá normalizační léta.“ (Zdroj: Jan Kalous, Žižkovské listy ke dni 21. 
srpna 2015). In: ŽL 2015. 

 
Dne 21. září 1968, tedy pouhý jeden měsíc po invazi vojsk Varšavské smlouvy, řešila Krajská správa SNB Praha 

II/M odbor – 3. oddělení udání na pracovníky tiskáren Mír, provozovny 12, sídlem v Čáslavské ulici 15. Ti podle 
udání měli pořádat mítink k poctě všech zaměstnanců, kteří neprodleně po okupaci počali tisknout a distribuovat 
protisovětské tiskoviny. Podle vyjádření jim při této příležitosti děkovali především novináři. „…podle odhadu se 

vypilo asi 50 lahví alkoholických nápojů. Při této příležitosti vedoucí pracovníci provozu se nechali slyšet, že 
nadšení a intenzita práce všech pracovníků v tomto období byla tak maximální, že to nemá obdoby.“ (Archiv 

bezpečnostních složek, fond: Krajská správa SNB Praha II/M odbor – 3. oddělení, neinventováno). 
 
V roce 1969 proběhla výstava ke 100. výročí pojmenování Žižkova (1869). 

 
Roku 1969 vytvořila dvojice sochařů Vladimír Kýn a Jaroslava Lukešová sochu Sedící dívka pro sídliště 

Chmelnice. In: Poche, Prahou., s. 332. 
 
Dne 7. ledna 1969 zemřel český spisovatel historických románů a legionář František Kubka. Narodil se roku 1894 v 

Baranově ulici č. 41. 



 
Posmrtná maska v ateliéru Olbrama Zoubka. Bylo 19. ledna roku 1969, tehdy 43letý sochař Olbram Zoubek byl 

doma. A už věděl, co se stalo: „Když jsem se dozvěděl, že /Jan Palach/ zemřel, tak jsem běhal po bytě jak lev v 
kleci. Nevěda, co si počít. Zdálo se mi, že nelze žít tak, jako před tím.“ Rozloučil se s manželkou i s dětmi a odešel 

do svého ateliéru pro nástroje. Pak společně se spolužákem, lékařem na popáleninách, zamířil do Ústavu soudního 
lékařství na Albertově. „Sádra, špachtle, lžíce, indulona – je třeba pleť trochu namastit, aby se nepřichytla. To jsem 
dal do tašky a jeli jsme tam. Vrátný nás pustil, ač neměl.“ /…/ Z obličeje zesnulého Jana Palacha sejmul dvě masky, 

aby měl jistotu, že se dílo podaří. (S Olbramem Zoubkem mluvila Michaela Vetešková, Český rozhlas, 19. 1. 2014)
 Český rozhlas 19. 1. 2014. 

 
Pohřeb Jana Palacha na Olšanské hřbitovy dne 25. ledna 1969 se stal nejsmutnější demonstrací statisíců občanů, 
demonstrací bezmoci i vzdoru. Obešel se kupodivu bez policejního zásahu, ale pod důsledným dohledem 

pořádkových sil. V následujících dvou dnech pak proběhly nové demonstrace, ale to už byly jednotky ozbrojených 
složek připraveny. Dne 16. ledna 1969 se na Václavském náměstí polil hořlavinou a zapálil, zemřel 19. ledna. „Čin 

Jana Palacha nese v sobě i velké poselství naděje. Chtěl vyburcovat naše svědomí, chtěl protestovat proti naší 
malověrnosti a onomu stavu, který se nebezpečně blíží lhostejnosti,“ pronesl evangelický farář Jakub S. Trojan nad 
otevřeným hrobem Jana Palacha na Olšanských hřbitovech (lokace hrobu IX-2-89). Posmrtnou masku Jana Palacha 

odlil žižkovský sochař Olbram Zoubek. 
 

Dne 12. dubna 1969 v 1 hodinu a 50 minut byl hlídkou Veřejné bezpečnosti zadržen v Koněvově ulici Alexander 
Bartoň, bytem Jeseniova č. 147. Byly u něho nalezeny protistátní a protisovětské materiály a několik pohlednic ze 
zahraničí. (Archiv bezpečnostních složek, fond: Krajská správa SNB Praha II/M odbor – 5/A oddělení, 

neinventováno). 
 

Dne 18. září 1969 nalezl soudruh Pixa, bývalý příslušník Krajské správy SNB „pomalovanou“ schránku na dopisy v 
místě svého bydliště – Praha 3, Jeseniova 117. „…neznámý pachatel mu namaloval červenou pěticípou hvězdu. Je 
známo, že rodina Pixova se od srpna 1968 stala předmětem pravicově zaměřených osob, nebo jeho manželka je 

zaměstnancem ÚV KSČ.“ (Archiv bezpečnostních složek, Agenturní správa č. 213, sign.: Si 0142/20a 69, 
neinventováno) mám obrázek schránky: P1020997. 

 
Jazzový hudební skladatel, herec, právník a výtvarník Jiří Šlitr narozený 15. února 1924 v Zálesní Lhotě zemřel 26. 
prosince 1969 v Praze. Bydlel na Žižkově. 

 
V roce 1970 žilo v Praze 3 podle údajů sčítání lidu celkem 112 146 obyvatel. In: StatR(P) 2011. 

 
Symbolickou sochařskou kompozici s názvem Plus – minus vytvořil pro sídliště Chmelnice K. Kovařík v roce 1970.
 In: Poche, Prahou., s. 332. 

 
V blízkosti Olšanských hřbitovů, na tehdy Radešínově náměstí 19 stávala už v době, kdy Olšany byly ještě 

samostatnou obcí, hospoda U Zeleného stromu s pověstným kuželníkem a akváriem. Zanikla kolem roku 1970 
spolu s Nekvasovou ulicí při celkově úpravě Olšanského náměstí. (In: Jan Schütz, RN 6/2020, upraveno 
kronikářem) RN 6/2020. 

 
Na vinohradské straně Olšanských hřbitovů sídlila zahradní restaurace. Její budova pokračovala směrem ke vchodu 

do hřbitova křídlem, v němž byly obchody s květinami. Mezi nimi byl obchod Arnošta Bahlsena s názvem Flora. 
Ten se stal podnětem pro pojmenování jak budoucí restaurace, tak i celé křižovatky. Restaurační budova byla 
zbourána spolu s úpravou křižovatky Jičínská – Vinohradská a přípravou stanice metra Flora kolem roku 1970. (In: 

Jan Schütz, RN 6/2020, upraveno kronikářem) RN 6/2020. 
 

V roce 1970 byla restaurována žižkovská (olšanská) Boží muka stojící v té době i dnes v Kinského zahradě na 
Smíchově. Práce provedl restaurátor Galerie hl. m. Prahy, B. Zvěřina. In: Rybařík, Pražská boží muka… s. 46. 
 

Založení Klubu přátel Žižkova. Historie Klubu sahá do 60. let, kdy se koncem roku 1969 sešlo v hotelu Tichý (dnes 
Ariston) asi 60 obyvatel Žižkova na besedě s pamětníky. Tehdy padl návrh založit spolek, který se bude zabývat 

historií města. Dne 10. března 1970 se konala zakládající schůze Klubu, který bude pořádat přednášky, vycházky, a 
od dubna vydávat časopis Zpravodaj KPŽ (1988 přejmenován na Žižkovské listy). Klub je kulturně-společenskou 
aktivitou, kterou podporuje Městská část Praha 3 mj. poskytnutím prostor v Blahoslavově ulici a financováním 

nákladů na provoz. 



 
V roce 1971 byla pro jarovské sídliště vytvořena bronzová socha Matka s dítětem sochařem B. Kozohorským. In: 

Poche, Prahou., s. 332. 
 

V roce 1971 byl dostavěn (od r. 1968) palác Strojimport na Vinohradské třídě. Postavila ho italská společnost podle 
zadání českých architektů: Zdeňka Kuny, Olivera Honke-Houfka a Zdeňka Stupke. In: Poche, Prahou., s. 336. 
 

Bronzovou plastiku Strom života vytvořila pro sídliště Chmelnice výtvarnice Jindřiška Radová roku 1971. In: 
Poche, Prahou., s. 332. 

 
Dne 14. února 1971 v 15. hodin odstranil z domu v Praze 3, Vinohradské č. 128, praporčík SNB Fiala 
protikomunistický nápis KOMUNISTÉ MYSLETÉÉ !! a sedmkrát nakreslené „dámské přirození“. „Provedl jsem 

odstranění nápisu za použití vypůjčeného vědra vody a kartáče, který ochotně zapůjčil jeden z občanů domu…“ 
(Archiv bezpečnostních složek, Městská správa VB Praha, Pohotovostní jednotka, sign.: VB-400/2-71 ze dne 14. 2. 

1972, neinventováno). 
 
Dne 12. května 1972 zemřel významný český církevní historik, Prof. dr. František Michálek Bartoš (*5. 4. 1889). 

Bydlel ve Slavíkově ulici na Žižkově. 
 

Dne 15. října 1972 byl v celé Praze ukončen provoz trolejbusů. Na Žižkov jezdily zkušebně od 13. ledna 1951. V 
březnu téhož roku byl zahájen pravidelný provoz na trati Ohrada – Vysočany. 
 

V roce 1973 byly exhumované ostatky Jana Palacha z olšanského hrobu vyzdviženy a převezeny do rodných Všetat . 
Do olšanského hrobu byla uložena Marie Jedličková. To však neznamenalo, že Pražané zapomenou, neustále u 

bývalého Palachova hrobu plály svíčky, zejména na Dušičky nebo Vánoce. 
 
V roce 1973 hořel hostinec Ohrada (čp. 11), nalézající se na místě dnešní známé křižovatky. In: RN 3/2020. 

 
/cit.:/ „V roce 1974 na základě rozhodnutí městského a obvodního výboru Komunistické strany Československa, 

rady Národního výboru hlavního města Prahy a obvodního národního výboru začala přestavba staré části Žižkova s 
cílem odčinit křivdy, které napáchal bývalý kapitalistický společenský řád na našich občanech v úrovni bydlení. /./ 
Minulé roky prokázaly, že jsme schopni, pod vedením Komunistické strany Československa, řídit hospodářský a 

kulturní rozvoj obvodu tak, abychom jej postupně přeměňovali ve vzorný socialistický obvod našeho hlavního 
města.“ Projev RSDr. Jana Hanzlíka, předsedy ONV Praha 3. Většina obyvatel ovšem tyto nabubřelé představy za 

své nepřijala. (Publikováno jako Úvodní slovo k publikaci Praha 3 – minulost a současnost, Praha 1988.). 
 
Nemožnost kopat ve středu města trasy pro kabely 10 a 22 kV vedly k výstavbě komplexu kabelových tunelů z 

rozvodny Praha střed (Vozová 2507, 120 00 Praha 3, zprovozněna 1974 v souvislosti s dokončením linky C metra). 
Celkem bylo v letech 1973 až 1976 dáno do provozu přibližně 6 kilometrů trasy tunelů a později se budovaly tunely 

do jednotlivých rozvoden – kolektorem Žižkov nebo v roce 1980 do rozvodny Holešovice. Jedním z 
nejožehavějších problémů Prahy se stala plošná přeměna napětí ze (120 V na normalizované napětí 380/220 V) v 
oblasti zaujímající území takřka 30 čtverečních kilometrů. V roce 1967, kdy byla akce zahájena, zásobovalo toto 

vedení 8500 objektů se 145 tisíci odběrateli. Přeměna započatá na Starém Městě měla být skončena v roce 1985. 
Tempo však záhy ochablo, zvláště poté, co bylo nutno měnit i kabelové sítě a transformátory. Nevyhovující 

rozvody způsobily, že počátkem 80. let byla v Praze spolehlivost zásobování elektřinou ve srovnání s ostatními 
evropskými městy děsivá. 
 

Byl jednou jeden dům. Seriál sledující osudy jednoho neexistujícího domu v neexistující Bagounově ulici na 
existujícím Žižkově byl „co tehdy poměry dovolily“ zbaven ideologické nadstavby a od diváků si vysloužil 

pochvalu. Byl natočen v roce 1975 režisérem Františkem Filipem podle scénáře Oldřicha Daňka a Žižkovana Jana 
Otčenáška. 
 

Od roku 1977 stála na náměstí A. Zápotockého (dnes Winstona Churchilla) socha prezidenta A. Zápotockého 
odstraněná počátkem 90. let minulého století. 

 
V roce 1977 byl zrušen tramvajový provoz v úseku Ohrada – Bulhar vedoucí po Koněvově a Husitské třídě, který 
na této trase fungoval od 4. prosince roku 1910. Dopravu od té doby zajišťují autobusy. 

 



Dne 26. února 1977, den po oslavách komunistického svátku Vítězného února 1948, započala odstřelením domů v 
Ondříčkově ulici asanace Žižkova. Bourání a následná panelová výstavba byla realizována podle projektu Miloše 

Sádka. In: Dějiny Prahy v datech 1988, s. 326. 
 

Dne 10. března roku 1977 zemřel v Praze jeden ze spoluatorů projektu Nákladového nádraží na Žižkově – Karel 
Caivas (*1897). 
 

Dne 24. února 1979 zemřel český spisovatel a scénárista Jan Otčenášek (*19. 11. 1924 v Praze) bydlel na Žižkově. 
 

Počet obyvatel Prahy 3 poklesl v roce 1980 oproti roku 1970 podle sčítání lidu na 92 338. In: StatR(P) 2011. 
 
Roku 1980 byla uvedena do provozu stanice metra Želivského, tehdy konečná trasy A. Staniční halu zdobí mozaika 

s husitským motivem od J. Adamcové a dále reliéf J. Simoty z téhož roku. Nedaleko stanice se nachází plastika s 
motivem husitského kalicha vytvořená podle návrhu výtvarníků E. Brůškové a J. Hejtmana F. Haškem a J. Smržem.

 In: Poche, Prahou., s. 336. 
 
NOHEJBAL. Když dorostenci klubu Slavia začali před sto lety na Letné pro pobavení hrát fotbal přes lavičky, 

později přes natažený provaz a nakonec přes síť, říkali tomu ještě „fotbal přes šňůru“. Dnes se v nohejbalu (angl.: 
footballtennis či futnet) hraje i mistrovství světa. Pravidla z 30. let 20. století vycházela z fotbalu a název nohejbal, 

se kterým přišel fotbalista Kožmín, byl inspirován slovem volejbal. Nohejbal se hraje také v Praze 3, kde sídlí oddíl 
Nohejbal Žižkov. Historie klubu sahá do roku 1980, kdy jeho zakladatelé vybudovali na Balkáně u tenisových kurtů 
nové hřiště a začali hrát v rámci TJ Spoje. Momentálně má 25 členů a tři týmy. (text: Natálie Bartlová, RN 4/2021, 

red. kráceno) RN 4/2021. 
 

V roce 1980 se na Žižkov přistěhoval spisovatel a hlavní představitel českého junáka Jaroslav Foglar (*6. 7. 1907 v 
Praze, +23. 1. 1999). 
 

Dne 3. ledna 1980 byla uveden do provozu telekomunikační ústředna v Olšanské ulici na Žižkově. Byla postavena v 
letech 1972 až 1979 podle projektu architektů Františka Cubra, Josefa Hrubého a Zdeňka Pokorného, ostatně 

architektů, kteří vytvořili návrhy i pro realizaci pavilonu Expo 58. In: Dějiny Prahy v datech 1988, s. 328. 
 
Dne 31. března 1980 zemřel žižkovský básník a překladatel Vladimír Holan (*1905). 

 
Dne 19. prosince 1980 byla uvedena do provozu další část trasy A pražského metra. Měřila 2,7 km a vedla z nám. 

Míru přes stanice nám. Jiřího z Poděbrad a Flóru do stanice Želivského. In: Dějiny Prahy v datech 1988, s. 329. 
 
Dne 12. srpna 1978 byl slavnostně zahájen provoz na lince „A“ pražského Metra. Žižkov a Vinohrady získaly o dva 

roky později, 19. prosince 1980, při prodloužení trasy spojení s centrem i okrajem Prahy. Vznikly zde 3 stanice: 
Jiřího z Poděbrad – Flóra – Želivského. 

 
Dne 15. ledna 1981 byl oficiálně otevřen pro veřejnost rockový Junior klub na Chmelnici. Provoz zahájil svou tzv. 
antidiskotékou (poslechová, nikoli taneční diskotéka) muzikolog Jiří Černý. In: MaPa 1-3-2011. 

 
Dne 1. července 1981 zemřel jeden z nejznámějších a nejpopulárnějších českých malířů a především ilustrátorů – 

Zdeněk Burian (*1905). Bydlel na Koněvově třídě č. 93. 
 
Dne 27. května 1983 vyhořely garáže v Sudoměřské ulici. Požár vznikl nešťastnou náhodou, když vrátný 

odčerpával benzín z parkujícího automobilu se zapálenou cigaretou. In: RN 3/2020. 
 

Dne 2. července 1983 zemřel Žižkovan Vladimír Neff (*1909), autor slavné zfilmované ságy – Sňatky z rozumu, 
týkající se mj. samých počátků zástavby a rozvoje města Žižkova. 
 

Dne 2. dubna roku 1984 byl zrestaurován zrušený kostel sv. Kříže v dnešní Čajkovského ulici (postaven 1719, 
zrušen 1843) a vybudována v něm koncertní a výstavní síň nazvaná Atrium. Iniciativu v tomto směru vyvinul 

tehdejší Obvodní národní výbor na Praze 3. In: Mikota, Z místopisu., s. 97. 
 
Dne 2. dubna 1984 byla pro veřejnost otevřena koncertní a výstavní síň Atrium v Čajkovského ulici na Žižkově. 

Původní odsvěcený kostel Nalezení a Povýšení sv. Kříže z 18. století přebudovali architekti Jaroslav Koreček a Ivo 



Bílý. In: Dějiny Prahy v datech 1988, s. 331. 
 

U příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Haška (1983) bylo rozhodnuto o instalaci pomníku a jeho původním 
autorem byl Josef Malejovský – mj. autor pomníků J. V. Stalina nebo K. Gottwalda. Dne 28. dubna 1984 byl na 

Olšanském náměstí položen základní kámen a socha v hliněném modelu byla hotová ještě do konce roku. 
Nesouhlas nejen veřejnosti, ale též Útvaru hl. architekta, se podařilo překonat a pomník byl ulit 1986 do sádry a 
následně bronzu. Výhrady i k umělecké kvalitě byly však natolik účinné, že se pomník nikdo instalovat neodvážil. 

Nakonec celou aféru ukončilo tiché odstranění základního kamene (1993) z vůle ředitele Galerie hl. m. Prahy . 
 

Nobelova cena udělena Jaroslavu Seifertovi roku 1984. Nynější Seifertova třída (dříve Královská a Kalininova) 
nese dnes jméno po jednom z básníků „něžnosti.“ Seifert se narodil 23. září 1901 (+1986) v dnešní Bořivojově ulici 
čp. 816 a pokřtěn byl v kapli P. Marie ve Štítného ulici dnes č. 5. Později se s rodiči přestěhoval na Karlovu třídu  

(dnes Seifertova) č. 20/787 a navštěvoval obecnou školu ve Vlkově ulici č. 31/800. V květnu 1912 se rodina opět 
stěhovala, tentokráte na nynější Seifertovu 53/447. V roce 1913 složil přijímací zkoušky a začal studovat klasické 

gymnasium v Kubelíkově ulici. Od května 1915 bydlel na adrese Jeronýmova 10/89. Dne 19. ledna 1928 se na 
Žižkovské radnici oženil se slečnou Marií Ulrychovou. Zakrátko poté Žižkov opustil a odešel do Bubenče a později 
do Břevnova. 10. prosince 1984 získal Nobelovu cenu za literaturu. Cenu však nepřebíral Seifert osobně, za svého 

otce ji přebrala dcera Jana. Tehdejší režim totiž nemohl básníku odpustit křivdy, kterých se dopustil: především mu 
nemohli komunisté zapomenout jeho vystoupení z řad KSČ v roce 1929 – tedy revoltu proti osobě tehdejšího 

předsedy K. Gottwalda. Dále Seifert podepsal Chartu 77 a dokonce publikoval svoji sbírku Všecky krásy světa 
nejprve v samizdatu a poté v zahraničním nakladatelství u Škvoreckých. Pak teprve doma! Udělení Nobelovy ceny 
Seifertovi bylo tedy pro tehdejší aparátčíky trnem v oku a udělali maximum. 

 
Roku 1985 podlehl demolici Gütlingův dům (čp. 4) v Táboritské ulici (dnes Olšanské nám.) Byl posledním zbytkem 

Olšanského dvora a jediným barokním domem na Žižkově. Patřil k nejstarším žižkovským stavbám, byl postaven 
ve 30. letech 19. století. In: Mikota, Z místopisu., s. 115. 
 

Roku 1985 bylo započato se stavbou Žižkovského televizního vysílače. Problematicky pro Pražany a zejména 
obyvatele Žižkova a Vinohrad přijatelnou stavbu projektoval arch. Václav Aulický (*1944) ve spolupráci s 

konstruktéry Jiřím Kozákem a Alexem Bémem. K výtvarnému oživení díla přispěl sochař David Černý, jenž 
vytvořil a na tubusy věže umístil obří laminátová „Mimina“. Z dálky nepatrná dosahují skutečné velikosti více než 
3,5 metru. (Red. uprav. dle Cudlín – Lukeš.). 

 
Modlitebna Bratrské jednoty baptistů stojí ve Vinohradské ulici 76, byla vybudovaná podle projektu architekta 

Bohumíra Kozáka. Třípatrová uliční fasáda řadového činžovního domu je secesní, na přítomnost sborové 
modlitebny upozorňuje jen zlacený kalich v ose průčelí mezi okny druhého patra. Samotná modlitebna stojí ve 
dvoře za domem. Strop sálu je segmentově zaklenut, jeho rafinované prosklené řešení zároveň prostor zásobuje 

denním světlem. Dominantním prvkem čelní stěny je varhanní prospekt a ve výklenku pod ním situovaný prostor 
baptisteria. Architektonicky je tak podtržen ústřední význam této svátosti ve společenství baptistů. Modlitebna 

prošla výraznou rekonstrukcí v letech 1982 až 1985 prováděnou k 100. výročí založení sboru. Autorem projektu 
rekonstrukce byl Daniel Mathauser, člen tamějšího sboru a zároveň někdejší posluchač profesora Kozáka na ČVUT. 
Modlitebnu využívá pro své bohoslužby také sbor čínských křesťanů a jednorázově se zde konají i akce jiných 

křesťanských denominací. In: ProkopL 1/2016. 
 

Hudební vědec Dr. Václav Holzknecht se narodil 2. května 1904 v Praze a zemřel 13. srpna 1988 v Jindřichově 
Hradci. Na Žižkově bydlel v domě U Polesných č.p. 11/746 a přátelil se s žižkovským rodákem, jazzovým 
skladatelem Jaroslavem Ježkem. 

 
Dne 10. prosince 1988, na 40. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv, se vPraze na Škroupově náměstí na 

Žižkově uskutečnila demonstrace za dodržování lidských práv v komunistickém Československu. Od 14 hodin se 
začali shromažďovat lidé a o hodinu později zahájil disident Václav Havel hodinový program. Dále promluvili 
představitelé nezávislých iniciativ a na závěr přečetla herečka Vlasta Chramostová úryvky z deklarace o lidských 

právech a zpěvačka Marta Kubišová udala úvodní tóny k všeobecně zazpívané české hymně. Samozřejmě celá akce 
neunikla příslušníkům státní bezpečnosti, ale ani „západním“ novinářům. In: LN prosinec 1988. 

 
„Škroupák“ 10. prosince 1988. Význam historických událostí končících „osmičkou“ probudil právě roku 1988 
zájem a jejich nezávislé hodnocení. To mělo být tématem i mezinárodního sympozia, které organizovali ve dnech 

11. a 12. listopadu v hotelu Paříž signatáři Charty 77. Dne 10. listopadu však bylo 20 účastníků uvězněno a 



zahraniční hosté byli upozorněni, že účast na setkání bude hodnocena jako projev nepřátelství vůči ČSSR. Tyto 
zásahy moci se staly předmětem ostré kritiky čs. politiky na mezinárodním fóru. Ve dnech 8. a 9. prosince 1988 

navštívil Prahu a Bratislavu francouzský prezident Francois Mitterrand, jenž se setkal i se zástupci 
československého disentu. Vzápětí na to byla 10. prosince 1988 povolena manifestace na Škroupově náměstí 

uskutečněná k 40. výročí vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv. Ze strany režimu se však jednalo pouze o  
taktický krok vynucený zahraničím. Vlastní hodinový program začal po 15. hodině projevem Václava Havla. 
Výsledkem byla rezoluce vyzývající úřady k propuštění politických vězňů. S demonstranty hovořili mj. i redaktoři 

zpravodajského kanálu ABC News. 
 

V roce 1989 byl velitelem Obvodní správa SNB, oddělení STB v Praze 3 mjr. JUDr. Václav Černý (*1950). In: 
ABS ČR. 
 

21.–22.2/89 odsouzení účastníků lednových demonstrací, mj. Havla (9 měs. nepodmíněně), soud pro Prahu 3. 
 

/s. 340/ „Školní rok 1989/90 začal jako obvykle. /…/ Politická situace ve státě byla stále více napjatější vzhledem k 
událostem v NDR, Maďarsku a Sovětském svazu. /s. 341/ 17. listopadu ÚV Svazu mládeže zorganizoval 
vzpomínkovou akci ke Dni studentů. Byl pátek odpoledne a z naší školy se manifestace zúčastnilo mnoho studentů 

v doprovodu mladých pedagogů na př. F. Slávka a M. Plajnera. Tento průvod skončil na Národní třídě neuvěřitelně 
brutálním zákrokem policejních příslušníků. V pondělí 20. listopadu studenti čtvrtých ročníků požádali ředitele V . 

Sudka o svolání všech přítomných do auly. Tam studentka K. Pajerová velmi podrobně a hluboce emotivně popsala 
celý průběh demonstrace včetně bití. Její slova doplnili další. Požádali učitelský sbor o podporu studentské stávky 
VŠ. Atmosféra byla velmi emotivní…“ /s. 342/ Ředitel skutečně svolal poradu, jejímž závěrem bylo studentskou 

stávku podpořit. V další dny probíhaly diskuse v jednotlivých třídách a studenti se zúčastňovali rovněž protestních 
akcí na Václavském náměstí. Nechyběli ani někteří profesoři. /343/ „Ve středu a v dalších dnech spolupráce 

studentů a pedagogů probíhala obdobným způsobem. Vzhledem k tomu, že ředitel školy dr. Sudek studentskou 
stávku podpořil od prvního dne, nedocházelo na našem gymnáziu k bouřlivým výstřelkům jako na jiných školách a 
celý tento hektický týden proběhl ve vypjaté ukázněnosti. Padla vedoucí úloha KSČ, padla vláda, padl prezident. 

Byly zrušeny organizace KSČ na školách.“ Pak již probíhaly obdobné procesy, jako i na jiných školách – ukončení 
povinné výuky ruštiny, ukončení tendenční výuky branné výchovy atp. Nastaly však i oprávněné personální změny: 

/s. 348/ „Negativní stanovisko bylo vyneseno v případě dr. M. Piskorové(?), zástupkyně řed. školy, a dr. J. Krejčího, 
zástupce pro odbornou přípravu.“ /s. 349/ Ředitelem zůstal dr. V. Sudek. (Zdroj: KRONIKA gymnasium na 
Pražačce, ŠKOLNÍ ROKY 1989–1993, události roku 1989. Rukopis je majetkem školy). 

 
Text kroniky gymnasia Na Pražačce pochází patrně až z roku 1993. /Kro2-1989-93_340/: „Školní rok 1989/1990 

začal jako obvykle. /…/ Politická situace ve státě stále více napjatější vzhledem k událostem v NDR, Maďarsku a 
Sovětském svazu“. /Kro2-1989-93_341/: „17. listopadu ÚV Svazu mládeže zorganizoval vzpomínkovou akci ke 
Dni studentů. Byl pátek odpoledne a z naší školy /gymnasia Na Pražačce/ se manifestace účastnilo mnoho studentů 

v doprovodu mladých pedagogů na př. F. Stárka/?/ a M. Plajnera. Tento průvod skončil na Národní třídě 
neuvěřitelně brutálním policejních příslušníků. V pondělí 20. listopadu studenti čtvrtých ročníků požádali ředitele 

V. Sudka o svolání všech přítomných do auly. Tam studentka 4.C K/ateřina/ Pajerová /později Kateřina Jacques, 
později Bursíková/ velmi podrobně a hluboce emotivně popsala celý průběh demonstrace včetně bití. Její slova 
doplnili další. Požádali učitelský sbor o podporu studentské stávky VŠ. Atmosféra byla velmi emotivní, všichni byli 

neobyčejně zasažení /Kro2-1989-93_342/ jednotlivými výpověďmi našich žáků. Ředitel svolal mimořádnou poradu 
a na ní jsme se dohodli, že stávku studentů VŠ podpoříme. V pondělí odpoledne Václavské náměstí zaplnily davy 

lidí… V úterý dopoledne bylo věnováno diskusím ve třídách… /…/ Protože se ozývaly hlasy, že k Praze se stahuje 
armáda připravená zasáhnout, na odpolední shromáždění na Václavském náměstí provázeli naše studenty učitelé, 
organizačně zajišťovali M. Macek, F. Stárek/?/, M. Plajner. / Kro2-1989-93_343/: „…hektický týden proběhl ve 

vypjaté ukázněnosti. Padla vedoucí úloha KSČ, padla vlád, padl prezident. /…/ Na škole vzniklo Občanské fórum a 
jeho zástupcem byl M. Macek.“ / Kro2-1989-93_348/: „Na školách mezi pedagogy se otevřela otázka důvěry k 

vedení. V tajném hlasování vyslovili vyučující absolutní důvěru dvěma: řediteli školy V. Sudkovi a M. Mackovi… 
Negativní stanovisko bylo vysloveno v případě dr. M. Pistorové, zástupkyně řed. školy, a dr. J. Krejčího, zástupce 
pro odbornou přípravu. In: Pražačka-Kro2-1989-93, s. 340–343. 

 
1990 vznikl Žižkovský sportovní střelecký klub Kapslovna. In: ???. 

 
Roku 1990 byly zrušeny následující žižkovské ulice: Budovcova, Kaplířova a Pod chmelnicí. In: Dvořák a kol, 
Žižkov., s. 137. 

 



V roce 1990 byl ustanoven farářem při chrámu Nejsvětějšího Srdce Páně P. MUDr. Jiří Slabý (*1934 v Praze). 
 

V březnu roku 1990 došlo na památném zasedání v hotelu Tichý (dnes Ariston) ke kooptaci členů z místních 
organizací Občanského fóra mezi poslance dosavadního Obvodního národního výboru (ONV), jehož předsedou 

(starostou) byl následně zvolen mladý paleontolog, Mgr. Michal Bors. 
 
Ostatky Jana Palacha byly na původní místo na Olšany navráceny 25. října 1990. 

 
Dne 22. listopadu 1990 byla uvedena do provozu mostní tramvajová trať na trase Ohrada – Palmovka. 

 
Za příklad znovuzrozené živnosti může posloužit osud dnes významné pražské firmy Červinka – rolety – Žižkov 
(původně založena 1898). Vydobyla si zpětně místo na trhu, které zaslouží ocenění. Obstála v novodobé konkurenci 

a stala se jednoznačně žádanou firmou spravující rolety po celé Praze. V roce 1991 dokázali dědicové získat nazpět 
původní prostory a tradice otců tak zažila své znovuzrození. 

 
Dle údajů sčítání lidu v roce 1991 poklesl počet obyvatel Prahy 3 po 11 letech na 81 927 osob. In: StatR(P) 2011. 
 

V roce 1991 vydalo pražské nakladatelství ELFA publikaci Jeronyma Lányho o Olšanských hřbitovech. 
 

Roku 1991 byla zrušena ulice Křivá II. In: Dvořák a kol, Žižkov., s. 137. 
 
V roce 1991 uspořádali příznivci Žižkova Výstavu ke 110 letům založení svého města z vůle císaře a krále 

Františka Josefa. 
 

Roku 1992 vznikla organizace nazvaná Nadace Mosty. Posláním tohoto občanského sdružení bylo poskytování 
profesinální pomoci lidem ohroženým sociálním vyřezením ze společnosti. In: www.r-mosty.cz. 
 

Roku 1992 začalo vycházet periodikum s názvem Žižkovská republika. Iniciátorem byl Ing. Marek Krejčí. 
 

V roce 1992 založil žižkovskou Baletní školu slovenský učitel tance BcA. Ján Nemec. In: www.baletniskola.cz. 
 
V roce 1992 odkoupil podnikatel Vratislav Čekan od Tělovýchovné jednoty Viktoria Žižkov PSO /Pražská stavební 

obnova/ profesionální fotbalový klub a vznikl FK Viktoria Žižkov a.s. Vedle toho také SK Viktoria Žižkov, 
občanské sdružení (amatérský fotbal a ostatní sporty). Objekt stadionu patřil klubu, ale pozemky městu. In: RN 

12/2013. 
 
Dne 18. února 1992 byla po sedmi letech výstavby slavnostně zpřístupněna restaurace a vyhlídka ve 216 metrů 

vysokém Žižkovském vysílači. In: LinN 17/1/12. 
 

Dne 3. července 1992 byl jako první obyvatel Žižkova slavnostně zapsán do Knihy cti Městské části Praha 3 
spisovatel a junák Jaroslav Foglar (+23. 1. 1999). Bydlel v Křišťanově ulici 18. 
 

V roce 1993 zemřel žižkovský obyvatel a bojovník za svobodu. Miroslav Martiš se narodil 27. července 1915. Roku 
1939 odešel do Polska, kde se prezentoval u čs. jednotky v Krakově. Po okupaci Polska překročil hranice do SSSR 

a byl internován v Suzdalu a Orankách. Po příjezdu do Buzuluku 1942 byl jako svobodník velitelem družstva 
vznikajícího 1. čs. samostatného polního praporu v SSSR. Roku 1943 byl povýšen do hodnosti podporučíka a 
ustanoven přednostou spojovací a šifrovací služby Čs. vojenské mise v SSSR. Po válce se do vlasti vrátil jako 

poručík a stal se pobočníkem divizního generála Heliodora Píky. V roce 1946 odešel z armády a do roku 1951 
pracoval na ministerstvu zahraničí. V souvislosti s odsouzením gen. Píky ve vykonstruovaném procesu byl 

několikrát vyslýchán. Bydlel v ulici Na hlídce v Praze 3. Byl nositelem Čs. válečného kříže 1939, řádu Slovenského 
nár. povstání II. třídy, Čs. vojenské medaile se štítkem SSSR, sovětským řádem Vlastenecké války II. stupně a 
dalších vyznamenání. 

 
„OD 1. LEDNA /1993/ SE STÁVÁ NOVÝM ŘEDITELEM prof. MILOŠ MACEK. MNOHO ŠTĚSTÍ V 

ZODPOVĚDNÉ PRÁCI! Děkujeme za moudré vedení školy dr. V. Sudkovi a přejeme hodně zdraví. Se školou se /s 
ním/ rozloučil za všechny spolužáky Jan Rosický, student 4.C“ Pražačka-Kro2-1989-93, s. 363. 
 

Ondrej Kostík, žižkovský bojovník za svobodu zemřel 20. prosince 1993 (*15. 3. 1921). Po odchodu z rodné 



Podkarpatské Rusi byl zatčen sovětskou státní bezpečností a odsouzen na 3 roky za nedovolené překročení hranic. 
Po propuštění 1943 vstoupil do čs. jednotky v Buzuluku. V letech 1943–1944 studoval sovětské letecké učiliště a po 

absolutoriu byl zařazen jako stíhač 1. čs. stíhacího leteckého pluku v SSSR, zúčastnil se i ostravsko-opavské 
operace. Po válce absolvoval vojenskou leteckou akademii a působil jako zkušební pilot Leteckého výzkumného 

ústavu. Roku 1956 odešel z armády jako major a nastoupil jako civilní pilot a později šéfpilot ČSA. Bydlel v 
Lucemburské ulici na Praze 3. Byl nositelem Čs. válečného kříže 1939, Čs. medaile za chrabrost, Čs. medaile Za 
zásluhy I. stupně, Čs. vojenské pamětní medaile se štítkem SSSR, sovětské medaile Za vítězství nad Německem 

atd. 
 

V roce 1994 byl starostou zvolen Ing. Tomáš Mikeska. 
 
Dne 3. února 1994 byl akademický sochař Olbram Zoubek na žižkovské radnici slavnostně zapsán do Knihy cti. 

Bydlel ve Fibichově ulici 15. Sochař Olbram Zoubek, autor posmrtné masky a pomníku Jana Palacha na 
Olšanských hřbitovech, se narodil 21. dubna 1926. Obecnou školu navštěvoval v letech 1932 až 1937 na Žižkově v 

tehdejší Palackého ulici (nyní Vlkova), reálku pak v letech 1937 až 1945 na Sladkovského náměstí. Bydlel ve 
Fibichově ulici č.p. 1427. Jeho manželka Eva Kmentová byla rovněž žižkovská rodačka a bydlela v Táboritské 
ulici. 

 
Dne 22. února 1995 byla na žižkovské radnici slavnostně zapsán do Knihy cti světoznámý kameraman Miroslav 

Ondříček. Bydlel v ulici Nad pomníkem 1. 
 
Dne 15. listopadu 1995 byl do Knihy cti zapsán na žižkovské radnici spisovatel a novinář Ivan Medek (+6. 1. 2010). 

 
Dne 16. listopadu 1995 byl na žižkovské radnici zapsán do Knihy cti teolog Prof. ThDr. Miloš Bič (+28. 4. 2004). 

Bydlel v ulici Na Balkáně 58. 
 
Dne 13. prosince 1995 byl na žižkovské radnici zapsán do Knihy cti herec Vlastimil Brodský bytem v Jičínské ulici 

4. 
 

Roku 1996 byla přejmenována Nadace Mosty (zal. 1992) na Občanské sdružení R-Mosty. Své poslání péči o 
sociálně ohrožené občany si však ponechala. In: www.r-mosty.cz. 
 

Dne ??? 1996 byla na žižkovské radnici zapsána do Knihy cti nejvýznamnější česká cembalistka a pedagožka 
Zuzana Růžičková. Bydlela Slezská 107. 

 
Kung-fu škola Petry Lorenzové vznikla v roce 1996 a od roku 2003 působí na Žižkově v Cimburkově ulici. In: 
RN 2/2017. 

 
První manželka prezidenta Václava Havla, Olga rozená Šplíchalová, se narodila 11. července 1933 na Žižkově a 

zemřela 27. ledna 1996. 
 
Dne 14. února 1996 byla na žižkovské radnici zapsána do Knihy cti herečka a divadelní ředitelka Jiřina Jirásková 

(+7.1.2013). Bydlela v Kouřimské ulici č. 4. 
 

Dne 10. dubna 1996 byla na žižkovské radnici zapsána do Knihy cti in memoriam první dáma České republiky Olga 
Havlová. 
 

Dne 10. května 1996 byl na žižkovské radnici zapsán do Knihy cti český pilot RAF za 2. světové války – Alois 
Konopický (+21. 8. 2000). Bydlel v Chrudimské ulici 6. 

 
Dne 11. května 1996 byla na žižkovské radnici zapsána do Knihy cti britská politička a premiérka Margaret 
Thatcherová. 

 
Dne 21. června 1996 byl na žižkovské radnici zapsán do Knihy cti český pilot RAF Ing. Ladislav Snídal (+6. 9. 

2001). Bydlel na Vinohradské třídě 122. 
 
Dne 28. června 1996 byl na žižkovské radnici zapsán do Knihy cti violoncellový virtuos a pedagog Josef Chuchro 

(+2009). Bydlel v ulici Křivá č. 8. 



 
Dne 14. srpna 1996 zemřel ve svém žižkovském bytě legendární český rockenrollový zpěvák Miki Volek (*21. 5. 

1943). Je pohřben na Olšanských hřbitovech. Posledním místem jeho hudebního působení spolu s kapelou Žižkov 
Orchestra byla žižkovská restaurace U Aničky (Koněvova 57). 

 
Dne 31. října 1996 byl na žižkovské radnici zapsán do Knihy cti významný český herec Radovan Lukavský (+10. 3. 
2008). Bydlel v Kouřimské 24. 

 
Dne 2. prosince 1996 byl na žižkovské radnici zapsán do Knihy cti český leginář z 1. světové války Jaroslav 

Chejstovský (+9. 8. 2008). Bydlel Lupáčova 16. 
 
Dne 4. prosince 1996 byl na žižkovské radnici zapsán do Knihy cti hudební skladatel a pedagog PhDr. Viktor 

Kalabis. 
 

Dne 12. prosince 1996 byl na žižkovské radnici zapsán do Knihy cti publicista Jan Petránek. Bydlel v Jičínské ulici 
35. 
 

Dne 16. prosince 1996 navštívila osobně žižkovskou radnici Jeho Eminence, kardinál a primas český, Miloslav Vlk. 
Zapsán byl spolu se svým vzkazem do Knihy návštěv Městské části Praha 3 téhož dne. In: Kniha návštěv. 

 
V roce 1997 natočil pravnuk básníka S. K. Neumanna, Stan Neumann žijící ve Francii dokumentární film o Olšance 
a jejích obyvatelích. Celá událost souvisí s bývalou vilou S. K. Neumanna. Stanislav Kostka Neumann bydlel v 

Olšanské vile č. p. 45 a tam se mu také narodil syn Stanislav Neumann, budoucí herec a člen činohry Národního 
divadla. Z původního statku v Olšanech zůstala rodině jen rozsáhlá zahrada, kde si pak postavili vilu. In: 

neověřeno, dále Operativní seznam. 
 
V roce 1998 napsal a vydal Přemysl Svora knihu s názvem Sedm týdnů, které otřásly Hradem. V ní sleduje osudy 

prezidenta Václava Havla překonávajícího následky těžké nemoci a jeho svatbu s herečkou Dagmar Veškrnovou. 
Sňatek proběhl za nejpřísnějších utajení na žižkovské radnici dne 4. ledna 1997. Oddávajícím byl starosta Tomáš 

Mikeska. Podle P. Svory se vše událo následovně (cit.: str. 24–25): 
10.50 V okolí žižkovské radnice se objevuje několik urostlých mužů v civilních šatech. 
každý z nich má v uchu sluchátko /./ Muži střídavě vcházejí do budovy radnice a zase vycházejí. Vůbec spolu 

nemluví. 
11.00 Před žižkovskou radnicí je už značný počet novinářů, fotografů a televizní štáb TV 

Premiéry. 
11.17 Před radnici přijíždí několik uniformovaných policistů a nařizují uvolnit silnici před 
budovou. 

11.35  Před žižkovskou radnici přijíždí kolona aut včele s prezidentským mercedesem. Z 
auta vystupuje Václav Havel /./ 

11.43 Starosta Prahy 3 Tomáš Mikeska čte ve své narychlo přestavěné kanceláři (na přání 
Havla kvůli utajení neproběhl obřad v obřadní síni, pozn. aut.) novomanželům svatební řeč. /./ 
11.47 Starosta se ptá nejdříve ženicha Václava Havla, zda si bere dobrovolně zde přítomnou 

Dagmar Veškrnovou za manželku. Místností zazní rozhodné „ano“/./ 
11.58 Za velkého zájmu novinářů se objevují ve dveřích radnice první postavy. Vychází 

svědek Jan Tříska, za ním /svědkyně/ Táňa Fischerová. Před budovou stojí několik členů prezidentovy ochranky. 
Pak vychází Nina Veškrnová s kyticí růží a usedá do připraveného auta. Za několik okamžiků na to vychází z 
žižkovské radnice Dagmar Havlová /roz. Veškrnová/ s kyticí lučního kvítí. Usedá na zadní sedadlo prezidentského 

mercedesu. Za ní vychází Václav Havel a usedá vedle řidiče. 
12.02 Kolona aut se pomalu rozjíždí. /./ Z protějšího domu vykukuje z okna po celý čas 

konání svatby malá kamera typu H18. Chvíli po odjezdu kolony se okno ve druhém patře pomalu zavírá a muž s 
kamerou mizí za záclonou. In: Svora, viz seznam literatury. 
 

V Radničních novinách vyšel v únoru 2017 „vzpomínkový“ článek bývalého starosty Prahy 3 – Ing. Tomáše 
Mikesky s názvem „Dobře utajená svatba na žižkovské radnici“. /Cit.:/ „Dne 30. prosince 1996 jsem se na základě 

telefonické žádosti dostavil do vily pana prezidenta Václava Havla. Tam mi bylo uloženo, abych jej 4. ledna 1997 
jako tehdejší starosta Prahy 3 oddal na žižkovské radnici s Dagmar Veškrnovou. Svatba se měla podle jeho přání 
odehrát v mé kanceláři a směl jsem o ní vědět jen já a matrikářka. Pan prezident mi výslovně zakázal informovat 

kohokoli dalšího včetně mé manželky. Kancelář starosty byla tehdy vybavená starým špinavým a ošklivým 



nábytkem z dob předsedy národního výboru. Musel jsem tedy zajistit důstojné prostředí. Koupil jsem proto z bazaru 
za své peníze nábytek v hodnotě 105 000 korun a dohodl jsem se se starožitníkem, že v pondělí ode mne nábytek za 

stejnou cenu opět odkoupí. Náklady tedy činily jen 5 000 korun za dopravu nábytku tam a zpět. Dne 2. ledna 1997 
mi nařídil vedoucí prezidentovy ochranky, že musím dát do oken záclony, aby obřad nemohl z protějšího domu 

nikdo fotit ani filmovat. Koupil jsem tedy garnýže, kamarád je nainstaloval, manželka někde vypůjčila záclony. 
Tím, že jsem oběma přiznal důvod, jsem ale zároveň porušil příkaz prezidenta republiky. Navíc jsem o svatbě 
informoval i svého asistenta. Všichni čtyři jsme pak připravovali kancelář pro svatbu až do pozdních večerních 

hodin 3. ledna. Protože jsme při tom samozřejmě svítili, najednou nám hlásili z vrátnice, že před vchodem čeká 
neodbytný redaktor ze známých bulvárních novin. Do médií totiž odkudsi pronikla zpráva, že 4. ledna se prezident 

žení. Novináři proto hledali možné místo obřadu a jednoho z nich napadlo, že když měl Václav Havel první svatbu 
na Žižkově, může se tam konat i ta druhá. Poslal jsem za ním svého asistenta a tomu se podařilo nápad novináři 
vymluvit. Bulvární tisk skutečně o místě svatby 4. ledna nic nenapsal. Novináři i televize totiž na žižkovskou 

radnici dorazili až 15 minut po odjezdu novomanželů.“ (Aut.: Tomáš Mikeska) RN 2/2017. 
 

Dne 4. ledna 1997 navštívil žižkovskou radnici prezident České republiky, pan Václav Havel spolu se svojí 
manželkou Dagmar Havlovou (roz. Veškrnovou). Zapsáni byli do Knihy návštěv Městské části Praha 3 téhož dne. 
 

Dne 31. ledna 1997 byl na žižkovské radnici zapsán do Knihy cti akademický malíř Jaroslav Kubička (+10. 10. 
2001). 

 
Dne 17. února 1997 navštívil žižkovskou radnici náměstek ministra obrany ČR Vladimír Šuman. Zapsán byl do 
Knihy návštěv Městské části Praha 3 téhož dne. 

 
Dne 12. března 1997 byl na žižkovské radnici zapsán do Knihy cti (in memoriam skutečný znalec žižkovského 

místopisu a autor několika publikací a vědeckých studií na téma Žižkov, Miloslav Mikota. 
 
Dne 3. dubna 1997 byl na žižkovské radnici zapsán do Knihy cti vynikající český viloncellista a pedagog Miloš 

Sádlo. Bydlel Na Parukářce 6. 
 

Dne 16. května 1997 byl na žižkovské radnici zapsán do Knihy cti válečný veterán gen. Antonín Špaček (+2007). 
Bydlel na Hollarově náměstí 7. 
 

Dne 22. května 1997 byl na žižkovské radnici zapsán do knihy cti válečný veterán plk. Václav Straka. 
 

Dne 21. října 1997 navštívila žižkovskou radnici předsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Jaroslava 
Moserová. Zapsána byla do Knihy návštěv Městské části Praha 3 téhož dne. 
 

Dne 21. října 1997 navštívil žižkovskou radnici 1. místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Vladimír 
Zeman. Zapsán byl do Knihy návštěv Městské části Praha 3 téhož dne. 

 
Dne 25. listopadu 1997 byli na žižkovské radnici zapsáni do knihy cti herci Jára Cimrman, Zdeněk Svěrák a 
Ladislav Smoljak. 

 
Dne 11. prosince 1997 byl na žižkovské radnici zapsán do knihy cti rektor Akademie múzických umění Jaroslav 

Malina. Bydlel v Kubelíkově ulici 29. 
 
Roku 1998 zvolilo zastupitelstvo Prahy 3 do svého čela starostu Milana Českého. 

 
V roce 1998 vzniklo občanské sdružení Remedium sídlící v Křišťanově ulici 15. Posláním této nevládní neziskové 

organizace je pomoc v psychosociální oblasti. Organizace pomáhá jak lidem v krizových životních situacích, tak i 
například seniorům. In: www.remedium.cz. 
 

Dne 26. února 1998 byl na žižkovské radnici zapsán do knihy cti slavný herec charakterních rolí, komik Svatopluk 
Beneš (+2007). Bydlel ve Šrobárově ulici 1. 

 
Dne 1. června 1998 byl na žižkovské radnici zapsán do knihy cti sochař prof. Karel Nepraš. (+2002). Bydlel v ulici 
Na Srpečku 20, Praha 5. 

 



V roce 1998 byla na žižkovské radnici zapsána do knihy cti populární televizní hlasatelka z období pražského jara 
1968 Heda Čechová. Badlela v Táboristké 24. 

 
Dne 16. října 1998 byl na žižkovské radnici zapsán do knihy cti legionář Jindřich Heřkovič (+2012). Bydlel v 

Husinecké 13. 
 
Dne 5. listopadu 1998 byl na žižkovské radnici zapsán do knihy cti nejslavnější motocyklový závodník František 

Šťastný (+8. 4. 2000). Bydlel Koněvova 117. 
 

Dne 6. listopadu 1998 byl na žižkovské radnici zapsán do knihy cti legionář Ludovít Bodok (+20. 10. 2008). Bydlel 
v ulici Blodkova 7. 
 

Dne 12. listopadu 1998 byl na žižkovské radnici zapsán do knihy cti uveden akad. sochař a medailér Milan 
Knobloch. Bydlel na Škroupově náměstí 1. 

 
Roku 1999 byl Národní památník na Vítkově spolu s jezdeckou sochou Jana Žižky z Trocnova prohlášen za národní 
kulturní památku. 

 
V roce 1999 došlo ke sporům o pravo k areálu fotbalového stadionu Viktorie Žižkov. Za úřadování starosty Milana 

Českého tak došlo k založení nové akciové společnosti – Viktoria Žižkov a.s. V ní vlastnily jednotlivé subjekty 
akciové podíly: FK Viktoria Žižkov 48%, SK Viktoria Žižkov 48% a městská část 4%. In: RN 12/2013. 
 

Dne 7. ledna 1999 byl na žižkovské radnici zapsán do knihy cti uveden sociolog Václav Bělohradský. 
 

Dne 15. ledna 1998 byl na žižkovské radnici zapsán do knihy cti farář Mgr. Bohdan Pivoňka. Bydlel v ulici 
Čajkovského 8. 
 

Dne 26. února 1999 byl na žižkovské radnici zapsán do knihy cti hydrogeolog Ing. RNDr. Karel Zima, DrSc. Bydlel 
Koněvova 121. 

 
Dne 12. března 1999 se stala Česká republika součástí Severoatlantické aliance NATO . 
 

Dne 23. dubna 1999 byla na žižkovské radnici zapsána do knihy cti modelka a vicemiss 1998 Alena Šeredová. 
Bydlela v Nitranské 11. 

 
Dne 7. května 1999 byl na žižkovské radnici zapsán do knihy cti herec Miroslav Moravec (+29. 3. 2009). Bydlel 
Jeseniova 109. 

 
Dne 23. července 1999 byl na žižkovské radnici zapsán do knihy cti boxer Vilém Fleischhans (+21. 8. 2009). Bydlel 

Roháčova 24. 
 
Dne 6. září 1999 byl jako čestný občan Městské části Praha 3 uveden do Knihy cti Jiří Načeradský, akademický 

malíř. Bydlel v Kouřimské ulici 19. 
 

Dne 29. září 1999 navštívil žižkovskou radnici Karel Mráz, starosta města Klatovy. Zapsán byl do Knihy návštěv 
Městské části Praha 3 téhož dne. 
 

Dne 13. října 1999 navštívil žižkovskou radnici Petr Polášek, starosta města Javorník. Zapsán byl do Knihy návštěv 
Městské části Praha 3 téhož dne. 

 
Dne 14. října 1999 ThDr. Josef Škarvada byl jako čestný občan Městské části Praha 3 uveden do Knihy cti (+14. 6. 
2010). Bydlel na Hradčanském náměstí 16. 

 
Ve výroční den 17. listopadu 1999 byla před budovou Vysoké školy ekonomické na Žižkově odhalena bronzová 

zmenšená kopie sochy britského politika Winstona Churchilla. Autorem díla je Ivor Roberts-Jones, a originál stojí 
na Parlamentním náměstí v Londýně. Toho roku sochu odhalila ministerská předsedkyně Margaret Thatcherová.
 In: RN 4/2013. 

 



Dne 17. listopadu 1999 byla na žižkovském náměstí Winstona Churchilla slavnostně odhalena socha britského 
státníka. Je kopií sochy stojící v Londýně na Parlamentním náměstí. Pražský projekt v hodnotě 3 milionů korun 

financovala z jedné třetiny Komerční banka, zbytek sehnala nadace založená na popud Prahy 3. Nejprve měla být 
socha skutečně kopií té londýnské, ale sochař Ivor Roberts Jones se rozhodl vytvořit pro Pražany novou. Neboť 

však v průběhu tvorby zemřel, stihl vyrobit pouze hlavu. Bylo tedy nutné instalovat pouze kopii. Bronzovou sochu 
odlili litci v londýnské firmě M. S. Meridian Foundry. Slavnostního aktu odhalení se účastnili mj. tehdejší předseda 
Sněmovny Ing. Václav Klaus a bývalá britská premiérka Margaret Thatcherová. 

 
Dne 18. listopadu 1999 byla do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsána farářka Věra Lukášová. Bydlela 

U Kněžské louky 9. 
 
Dne 25.listopadu 1999 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán historik umění pan PhDr. Josef 

Kroutvor. 
 

Dne 2. prosince 1999 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán JUDr. Miloš Kočka, jenž se 
zasloužil V. Priessnitze do kalendáře UNESCO. Bydlel v Roháčově ulici 26. 
 

Dne 6. prosince 1999 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán violoncellista prof. Jiří Hošek. 
Bydlel v Sudoměřské ulici 29. 

 
Dne 20. prosince 1999 byli do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsáni podnikatelé v oboru 
automobilismu působící v jednom z největších pražských autosalonů a autoservisů – Auto Jarov, pánové Josef 

Fojtík a Pavel Hejda. 
 

Dne 25. ledna 2000 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán legionář Josef Havlíček. Bydlel 
Fibichova 11. 
 

Dne 25. ledna 2000 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán legionář Vladislav Mec (+20. 10. 
2003). Bydlel v Chrudimské 7. Dále byl téhož dne zapsán další legionář Oldřich Kulík (+10. 2. 2005). Ten bydlel v 

Radhošťské 22. 
 
Dne 22. února 2000 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán český filmový kaskadér Jaroslav 

Tomsa. Bydlel v Ondříčkově ulici 31. 
 

Dne 10. března 2000 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán malíř a grafik Oldřich Kulhánek (26. 
2. 1940 – 28. 1. 2013). Bydlel v Blahoslavově ulici 6. Byl mj. autorem stávajících českých bankovek a dříve i 
poštovních známek. Za minulého režimu zatčen perzekvován za údajné zesměšňování představitelů komunistické 

éry. 
 

Dne 8. dubna 2000 zemřel František Šťastný (1927–2000), původně rychlobruslař, cyklista a později motocyklový 
závodník reprezentoval roku 1948 s Janem Veselým ČSR v 1. ročníku Závodu míru. První motocyklový závod 
odjel na jaře 1947 na motocyklu DKW pod jménem nevlastního bratra, neboť sám ještě nevlastnil řidičský průkaz. 

Poté startoval na motocyklu Norton s označením „Blesk Speciál.“ Roku 1953 byl přijat jako tovární jezdec do Jawy, 
s jejíž značkou spojil celou závodnickou kariéru. Závodil na Jawě 500 2xOHC, 350 2xOHC i 250 ccm. Příležitostně 

startoval i na strojích ČZ či německých MZ. S Jawou se stal pětkrát mistrem ČSR a dosáhl úspěchů i v seriálu 
mistrovství světa. Za nejobtížnější silniční závod byla tehdy považována Tourist Trophy na ostrově Man. Poprvé 
tam Šťastný jel roku 1957 v kategorii do 250 ccm. Zdržel se však v boxech nad opravou výfuku a dojel proto až 12. 

Přesto si přivezl cenu – stříbrnou kopii hlavní trofeje – jež se udělovala jezdcům, kteří do cíle dorazili v čase lepším 
než čas vítěze plus 1/8. Lépe dopadl roku 1961, kdy zajel v kategorii do 350 ccm pátý. V letech 1962 a 1963 dojel 

shodně na 3. místě. Na ostrově Man si mezi diváky později vysloužil velkou popularitu a 1967 se dokonce dostal na 
titulní stranu výroční publikace Tourist Trophy. Po skončení aktivní kariéry působil nějaký čas v motoristické 
redakci Čs. televize jako komentátor sportovních přenosů. Po řadu let bydlel nedaleko žižkovské Vápenky. 

 
Dne 28. dubna 2000 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán rozhlasový režisér známý především 

realizací pohádek, Karel Weinlich (*6. 4. 1930). Bydlel na Korunní třídě 93. 
 
Dne 17. října 2000 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán žižkovský rodák, výtvarník Studia 

bratří v triku Zdeněk Smetana (*26. 7. 1925). Znám je především souborem příběhů z večerníčku Křemílka a 



Vochomůrky. 
 

Trvající pokles počtu obyvatelstva Městské části Praha 3 byl zaznamenán i při sčítání obyvatel roku 2001. Žilo zde 
72. 840 osob. In: StatR(P) 2011. 

 
Dne 9. ledna 2001 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán náměstek ředitele Českého rozhlasu a 
jeden z prvních signatářů Charty 77 PhDr. Václav Vrabec. Bydlel v ulici K lučinám 20. Citát Václava Vrabce: 

„Historii je nutno studovat i jako historii současnosti. To se nedá odtrhnout. Každý pohled na historický fakt 
minulosti, je vždy poznamenán vaším světonázorem, vaším pojetím i tím, co zrovna prožíváte a v jakém prostředí 

žijete.“. 
 
Dne 16. ledna 2001 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán ředitel Výtvarné školy Václava 

Hollara na Žižkově. (Jméno ředitele doplnit). 
 

Dne 23. července 2001 navštívil žižkovskou radnici Jeronym Lány, jenž daroval městské části tři obrazy Jana Žižky 
z Trocnova od Jana Dědiny. Dále byl znalcem olšanské historie a publikoval na téma Olšanské hřbitovy. Zapsán byl 
do Knihy návštěv Městské části Praha 3 téhož dne. 

 
Dne 25. července 2001 navštívil žižkovskou radnici Ramiro Cibriani, velvyslanec, vedoucí Delegace Evropské 

komise v Praze. Zapsán byl do Knihy návštěv Městské části Praha 3 téhož dne. 
 
Dne 16. října 2001 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán hudební skladatel Klement Slavický 

(in memoriam, 1910-1999). 
 

Zastupitelstvo městské části přijalo roku 2002 usnesení č. 483, které se týkalo řešení vztahů ke stadionu Viktorie 
Žižkov. Tímto krokem a následným odkoupením majetku od Viktoria Žižkov a.s. se městská část stala 
dvoutřetinovým vlastníkem objektů stadionu. In: RN 12/2013. 

 
Dne 20. února 2002 navštívil žižkovskou radnici u příležitosti svých 100. narozenin Oldřich Dvořák. Zapsán byl do 

Knihy návštěv Městské části Praha 3 téhož dne. 
 
Dne 25. února 2002 navštívil žižkovskou radnici tehdejší předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky, Ing. Václav Klaus. Zapsán a podepsán byl do Knihy návštěv Městské části Praha 3 téhož dne. 
 

Dne 19. března 2002 proběhlo zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 řízené starostou Milanem Českým. 
Počet členů Zastupitelstva městské části pro volební období 2002 až 2006 byl stanoven na 36 členů. Na jednání byl 
odvolán Ing. Miloš Janík z funkce tajemníka výboru finančního Zastupitelstva městské části a nově jmenován Ing. 

Petr Fišer. Dále byl odvolán Ing. Ivo Zeman z Výboru kontrolního Zastupitelstva městské části. Ke dni 31. srpna 
2002 byla zrušena příspěvková organizace TROJKA – kulturní a vzdělávací středisko. Veškerá práva i závazky 

zrušované příspěvkové organizace přecházejí dnem zrušení na zřizovatele – Městskou část Praha 3. Zastupitelstvo 
městské části odsouhlasilo poskytnutí darů z grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3 takto v celkové 
výši 3 999 500 Kč.Dále zastupitelstvo schválilo podmínky prodeje bytových domů zařazených do I. etapy 

privatizace bytového fondu, které nebyly dosud prodány z důvodu restitučních nároků a soudních sporů dle 
současných platných Zásad postupu při prodeji bytových domů s pozemky ve vlastnictví hlavního města Prahy – 

svěřených Městské části Praha 3 včetně doplnění. Zastupitelstvo městské části schválilo dále bezúplatný převod 
majetku Bytového podniku v Praze 3 v likvidaci. Jednalo se mj. o kryty civilní obrany: Kryt CO Bezovka, Kryt CO 
náměstí Jiřího z Poděbrad, Kryt CO Komenského náměstí. Zastupitelé se vyjádřili rovněž k návrhu na pořízení 

změny územního plánu „I. Provozní úsek trasy metra III. D včetně stanice Basilejské náměstí v Praze 3“ Schválili 
pořízení změny: umístění vlastní stanice Basilejské náměstí v mírném posunu jižním směrem. Zastupitelé vzali na 

vědomí zprávu o průběhu přípravy projektu rekonstrukce a dostavby fotbalového stadionu Viktoria Žižkov a 
polyfunkčního souboru Viktoria Centrum, a. s. Odsouhlasili předloženou smlouvu na nákup akcií společnosti 
Viktoria Žižkov, a. s. Zastupitelstvo městské části schválilo rozpočet městské části Praha 3 na rok 2002 v objemu 

příjmů ve výši 481 267 000 korun. Zastupitelé zvolili přísedící pro Obvodní soud Praha 3 a pro Městský soud v 
Praze. In: Usnesení ZMČ 19. 3. 2002. 

 
Dne 18. června 2002 proběhlo zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3. Zastupitelé vzali na vědomí informaci, 
že počet obyvatel Prahy 3 činil k 1. lednu 2002 přesně 72 469 osob a schválili měsíční odměny pro neuvolněné 

členy Zastupitelstva městské části s účinností od 1. března 2002 takto: člen Rady městské části 2 540 Kč, předseda 



výboru Zastupitelstva městské části 2 540, předseda komise Rady městské části 2 540 a člen Zastupitelstva městské 
části 860 korun. In: Usnesení ZMČ 18. 6. 2002. 

 
Dne 17. září 2002 se sešli zastupitelé na dalším zasedání zastupitelstva Prahy 3. Řešili především privatizaci bytů a 

nebytových prostor. In: Usnesení ZMČ 17. 9. 2002. 
 
Dne 8. října 2002 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán dosud nejslavnější český volejbalista 

Josef Musil (*1932). Mj. roku 2004 byl uveden do světové síně volejbalu volejbalu v USA a od prezidenta Václava 
Klause obdržel ocenění Za zásluhy II. Stupně (2009). Bydlel v ulici Pod lipami 61. 

 
Dne 8. října 2002 oslavil koncertem ve svém historickém sále žižkovské sokolovny 130. výročí své existence Sokol 
Žižkov TJ. 

 
Dne 26. listopadu 2002 zasedlo Zastupitelstvo městské části Praha 3 a odsouhlasilo záměr zřídit výbory 

Zastupitelstva městské části: Výbor kontrolní, Výbor finanční, Výbor pro územní rozvoj a dopravu, Výbor pro 
privatizaci bytového fondu, Výbor pro realizaci majetku, Výbor pro správu grantového a podpůrného fondu 
Městské části Praha 3 a nakonec Výbor pro řízení přestavby stadionu Viktoria Žižkov. Dále zastupitelé schválili 

přijetí kontokorentního úvěru na rok 2003 ve výši 15 milionů korun u České spořitelny a. s. Zastupitelé zvolili do 
funkce starosty, uvolněného člena Zastupitelstva městské části – pana Milana Českého. Do funkce zástupců 

starosty, uvolněných členů Zastupitelstva městské části, zvolili: Milenu Kozumplíkovou, Daniela Reisiegela, 
MUDr. Marka Zeman, Michala Kuciána a Jana Plívu. Do funkce dalších členů Rady městské části pak MUDr. Evu 
Rusovou, Pavla Hurdu a Vlastimilu Vrabcovou. In: Usnesení ZMČ 26. 11. 2002. 

 
Dne 4. prosince 2002 krátce po poledni vypukl požár v žižkovské rozvodně elektrického proudu, což mělo za 

následek výpadek elektřiny v polovině hlavního města, nejezdily tramvaje, nefungovalo veřejné osvětlení, 
obchodníci zavírali provozovny, bankomaty nevydávaly peníze. Dokonce i dvě největší pražská vlaková nádraží 
byla více než hodinu bez proudu. Závada byla odstraňována postupně během odpoledne téhož dne, ale některé 

žižkovské domácnosti zůstaly bez dodávky proudu až do noci. In: MF Dnes 5/12/2002. 
 

V roce 2003 vyšla kulinářská publikace z díla autorů Šárky Mácové a Vladimíra Mácy nazvaná Kuchařka od dvou 
hrabalů. Obsahuje recepty používané v restauraci U dvou hrabalů v Chelčického ulici na Žižkově. Jedním z 
návštěvníků restaurace byl i prezident republiky Václav Havel s chotí Dagmar. 

 
V roce 2005 byl otevřen pro veřejnost Palác Flóra (obchodní a administrativní centrum) na rohu ulic Vinohradské a 

Jičínské. Je dílem architekta Petra Franty (*1948) a patří k největším soudobým stavbám na Žižkově. Investorem 
byly izraelská společnost. In: Cudlín-Lukeš, Praha 3… 
 

Dne 21. ledna 2003 navštívil žižkovskou radnici starosta obce Všenory, pan Václav Štěch. Zapsán byl do Knihy 
návštěv Městské části Praha 3 téhož dne. 

 
Dne 21. března 2003 navštívila žižkovskou radnici ministryně školství České republiky, paní Petra Buzková. 
Zapsána byla do Knihy návštěv Městské části Praha 3 téhož dne. 

 
Dne 14. srpna 2003 vydal Národní památkový ústav v Praze podnět k prohlášení Nákladového nádraží Žižkov za 

kulturní památku. Ministerstvo kultury však zareagovalo kladně až po sedmi letech. V květnu 2011 ministr Jiří 
Besser však opět od památkové ochrany objektu ustoupil. Nicméně nádraží zůstává stále v tzv. režimu ochrany . 
 

Dne 21. listopadu 2003 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán slavný český scénograf arch. 
Jaroslav Skřípek (1923-2012). Bydlel v Seifertově 5. Vytvořil například návrhy scén k Nezvalově Schovávané na 

schodech, k Drdovým Hrátkám s čertem i k Pirandellově komedii Každý má svou pravdu. V televizi se podílel na 
inscenacích Charleyova teta a Obrácení Ferdyše Pištory, seriálech Nejmladší z rodu Hamrů a Zkoušky z dospělosti, 
na operách Libuše, Tajemství, Hubička, Braniboři v Čechách, Rusalka, Čarostřelec, Jakobín a baletu Popelka. 

 
Sídliště Chmelnice se pyšní fasádou roku 2004. Praha 3 byla oceněna v soutěži o fasádu roku. Toto klání již pátým 

rokem pořádala společnost Baumit ve spolupráci např. s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, 
Českým svazem stavebních inženýrů či Fakultou architektury ČVUT. Do celorepublikové soutěže bylo přihlášeno 
celkem 121 domů, do užšího výběru se jich dostalo 25. Správa komunálního majetku Praha 3, a. s., která pro třetí 

městskou část spravuje její nemovitosti, poslala do boje celkem tři z pět i čerstvě rekonstruovaných domů na sídlišti 



Chmelnice. Nejvyšší ocenění ve své kategorii získala budova s modrou fasádou v ulici K Lučinám s číslem 
orientačním 11, 13, 15. „Rekonstrukce bytového domu v jednom z nejstarších panelových sídlišť v Praze přináší 

následováníhodný příklad revitalizace. Pro Prahu 3 jako investora a společnost SKM Praha 3 jako realizační tým je 
vítězství v kategorii „Rekonstrukce prefabrikovaného domu“ jasným signálem, že v této činnosti vykročily 

správným směrem. Bude-li to možné, i v budoucnosti budou staré domy v majetku městské části renovovány 
podobně rozsáhlým způsobem, a to včetně budování nástaveb. Částka 30 000 Kč, kterou SKM Praha 3 za svou 
výhru obdržela, poslouží humanitárním účelům. Společnost ji věnuje Fondu ohrožených dětí. (Ing. Pavel Císař, 

ředitel SKM Praha 3, a. s.) www.skmpraha3.cz. 
 

V roce 2004 byl za korupci odsouzen a následně uvězněn manažer FK Viktorie Žižkov Ivan Horník. Fotbalovým 
svazem byl potrestán dvěma roky zákazu působení ve fotbale a pokutou 100 tisíc korun. Soud mu prokázal 18 
případů ovlivnění výsledků zápasů a vyslovil zákaz působení v kopané po dobu dokonce deseti let a nepodmíněný 

trest. Kauzu vyšetřoval mj. státní zástupce pro Prahu 3, JUDr. Petr Cibulka. (Zdroj: Filip Saiver a Jaroslav Kmenta, 
MF DNES). 

 
Dne 17. února 2004 byla do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsána někdejší mluvčí Charty 77 PhDr. 
Libuše Šilhánová. Bydlela v Jeseniově 105. Dále byli téhož dne zapsány i mluvčí Charty 77 Anna Marvanová (in 

memoriam) a herečka Drahomíra Fialková (krátce angažována v Divadle města Žižkova, +2010). Posledním 
zapsaným toho dne byl filosof prof. JUDr. František Šamalík, DrSc. (+2008). 

 
Dne 17. března 2004 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán přední český kardiochirurg Prof. 
MUDr. Jan Pirk, DrSc. Bydlel v ulici V domově 28. 

 
Dne 18. března 2004 navštívil žižkovskou radnici premiér České republiky, PhDr. Vladimír Špidla. Zapsán byl do 

Knihy návštěv Městské části Praha 3 téhož dne. 
 
Dne 23. března 2004 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán filosof prof. PhDr. Ladislav 

Hejdánek. Bydlel v Radhošťské ulici č. 15. 
 

Dne 17. srpna 2004 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán sochař Jaroslav Róna. Bydlel v 
Izraelské ulici 1. 
 

Dne 24. srpna 2004 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán in memoriam „žižkovský“ spisovatel 
Vladimír Neff. Aktu byl přítomen jeho syn Ondřej. 

 
Dne 21. září 2004 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán vedoucí lékař transplantační jednotky 
nemocnice v Motole, doc. MUDr. Petr Sedláček, CSc. Bydlel v Ostromečské ulici 7. 

 
Dne 23. září 2004 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán in memoriam ředitel hudební školy 

hlavního města Prahy, Jan Vychytil. 
 
Dne 12. října 2004 byla do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsána učitelka Blanka Sedláčková. 

 
Dne 27. října 2004 navštívil žižkovskou radnici Ladislav Ballek, velvyslanec Slovenské republiky v ČR. Zapsán byl 

do Knihy návštěv Městské části Praha 3 téhož dne. 
 
Dne 4. května 2005 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán kameraman Josef Illík (+2006). 

 
Dne 24. května 2005 navštívila žižkovskou radnici Ngawang Sabgdal, bojovnice za práva a nezávislost Tibetu. 

Zapsána byla do Knihy návštěv Městské části Praha 3 téhož dne. 
 
Dne 7. září 2004 byla do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsána ředitelka Divadla Ponec, paní Mgr. 

Yvona Kreuzmannová. 
 

Dne 5. října 2005 byl na Prokopově náměstí odhalen Richardem Haškem, bývalým majorem, náčelníkem štábu ve 
vojenském útvaru Strašice u Rokycan, vnukem spisovatele Haška, pomník věhlasnému spisovateli. Jeho autorem 
byl sochař Karel Nepraš a autorský model je dodnes zachován na radnici městské části Praha 3. In: Praha 3 křížem 

krážem…, s. 59. 



 
Dne 13. prosince 2005 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán příslušník civilního odboje v 

Anglii, RNDr. Jan Havlíček (+2006). Bydlel v Ambrožově ulici 9. 
 

Po jednoznačném vítězství Občanské demokratické strany (ODS) na území třetí městské části byla ustavena nová 
městská rada včele se starostkou – první zvolenou ženou na žižkovskou radnici. Složení rady z členů ODS bylo tedy 
následovné: Milena Kozumplíková ve funkci starostky spravuje bezpečnost městské části, dále kontrolní oblast, 

životní prostředí včetně plánované privatizace domů a bytů. Místostarosta Mgr. Martin Benda pečuje o sociální 
záležitosti, zdravotnictví a kulturu. Rovněž má na starosti periodikum Radniční noviny a informatiku. Zdeněk 

Lochman, zástupce starosty pak obsadil post radního pro územní rozvoj, regeneraci panelových domů a dopravu. 
Mgr. Jan Šmíd byl pověřen péčí o finance a majetek městské části. Mgr. Jiří Matušek se stal zástupcem pro školství, 
kulturu a sport. Nová rada stanovila toto rozdělení kompetencí jednotlivců na svém 2. zasedání dne 6. prosince 

2006. V Zastupitelstvu hlavního města Prahy zasedli po volbách 2006 také tři lidé, kteří byli současně za 
Občanskou demokratickou stranu zvoleni i na radnici třetí městské části – Mgr. Martina Šandová, Pavel Hurda a 

Bc. Ondřej Pecha. In: RN 1/2007. 
 
V roce 2006 vydalo pražské nakladatelství Academia knihu Zdeňka Šestáka s názvem Jak hřešil Žižkov před sto 

lety. Je volným pokračování publikace Jak žil Žižkov před sto lety. Publikace opět sleduje „kriminální“ dění na 
Žižkově v letech 1901–1910. Jednalo se o občanské tahanice, včetně politicky podbarvených sporů tehdejších 

radních, urážky na cti včetně urážek Veličenstva, sebevraždy, krádeže a loupeže, prostituce, dětskou kriminalitu, 
násilí, penězokazectví, podvody a neplacení splátek, zpronevěry, rvačky, prodej závadných potravin aj. 
 

V roce 2006 se v paláci Akropolis odehrálo: celkem představení 274, ve vlastní produkci 172, dětská představení 
33, koprodukce 102, další aktivity 0, celkem návštěvnost = 72 557. In: ŽL únor 2011. 

 
Dne 5. ledna 2006 zemřel v Praze příslušník britských Royal Air Force za 2. světové války, plukovník Lubomír 
Úlehla, palubní střelec 311. bombardovací perutě. Jeho statky byly uloženy na vojenském hřbitově na pražských 

Olšanech. 
 

Dne 17. ledna 2006 byl kolaudován zcela nový bazén v areálu Pražačka. In: RN 1/2007. 
 
V únoru 2006 převzala zástupkyně ředitele Městské policie Prahy 3 Miroslava Pytlíková v Senátu ČR Čestné 

uznání za zisk stříbrné medaile na mistrovství Evropy v parašutismu. In: RN 1/2007. 
 

Dne 7. března 2006 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán vedoucí komorního hudebního 
souboru Linha Singers, Jiří Linha. 
 

Dne 10. března 2006 zavlála na žižkovské radnici tibetská vlajka symbolizující protest proti čínské okupaci této 
himalájské země. In: RN 1/2007. 

 
Dne 14. března 2006 se sešlo jednání Zastupitelstva městské části Praha 3. Zastupitelé městské části odsouhlasili 
poskytnutí darů z Grantového a podpůrného fondu městské části Praha 3 v celkové výši 6 537 000 korun. Dále vzali 

na vědomí, že počet obyvatel Městské části Praha 3 k 1. lednu 2005 dosáhl čísla 70 646 osob a schválili výši 
měsíční odměny pro neuvolněné členy Zastupitelstva městské části s účinností od 1. března 2006 takto: člen Rady 

městské části 3220 Kč, předseda výboru Zastupitelstva městské části 2570, předseda komise Rady městské části 
2570, člen výboru Zastupitelstva městské části 2060 Kč, člen komise Rady městské části 2060 Kč, řadový člen 
zastupitelstva 1090 Kč, předseda zvláštního orgánu 5050 Kč a člen zvláštního orgánu 2060 Kč. Téhož dne byli 

svoleni přísedící Obvodního soudu pro Prahu 3. In: Usnesení ZMČ 14.2.2006. 
 

Dne 14. března 2006 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán podnikatel a člen Rady 
zastupitelstva Městské části Praha 3, Pavel Hurda (ODS). 
 

Dne 27. března roku 2006 zemřel ve Velké Británii příslušník britských Royal Air Force za 2. světové války, 
generál Jiří Hartman. Jeho statky byly uloženy na vojenském hřbitově na pražských Olšanech. 

 
V květnu 2006 získal Žižkov další architektonickou dominantu – osmipatrovou multifunkční budovu Luxembourg 
Plaza v Jičínské ulici. In: RN 1/2007. 

 



Dne 7. května 2006 byly po 64 letech přeneseny ostatky generála Aloise Eliáše do kolumbária v Národním 
památníku na Vítkově. Alois Eliáš, předseda protektorátní vlády, byl jako spolupracovník exilové londýnské vlády 

Němci odhalen a roku 1942 popraven. Pietní akt uložení urny s popelem generála byl proveden s vojenskými 
poctami a spolu s tím zde byly uloženy i ostatky jeho manželky Jaroslavy. In: www.vets.estranky.cz. 

 
Dne 9. května 2006 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán významný český fotograf Jan Saudek. 
Bydlel v Blodkově ulici 6. 

 
Ve dnech 2. a 3. června 2006 proběhly v České republice volby do Poslanecké sněmovny. V Praze 3 dopadly 

následovně: z 58 501 oprávněných voličů volilo 65,69%. Strany uvádím jen ty, které překročily hranici 5% 
získaných hlasů. 
Občanská demokratická strana 17 933 voličů = 46,92% 

Česká strana sociálně demokratická 9292 voličů = 24,31% 
Strana zelených 3632 voličů = 9,50% 

Komunistická strana Čech a Moravy 2970 voličů = 7,77% 
V Praze jako celku byla situace obdobná. Volební účast dosáhla 68,51%. 
Občanská demokratická strana = 48,32% 

Česká strana sociálně demokratická = 23,29% 
Strana zelených = 9,19% 

Komunistická strana Čech a Moravy = 7,90% 
 (Zdroj Český statistický úřad). 
 

Zastupitelstvo městské části na svém zasedání dne 13. června 2006 vzalo na vědomí dopis starosty Městské části 
Praha 3 generálnímu řediteli Českých drah a.s. a schválilo stávající postup Rady městské části Praha 3 ve věci 

zadávání, tvorby a projednávání urbanistické studie sloužící jako podklad pro pořízení změny územního plánu v 
prostoru Nákladového nádraží Žižkov ve variantách. Požádalo dále České dráhy a.s., aby před odsouhlasením 
urbanistické studie sloužící jako podklad pro pořízení změny územního plánu pozastavily jakékoliv další změny 

vlastnických vztahů v celém prostoru i na souvisejících plochách Nákladového nádraží Žižkov. Zastupitelstvo 
městské části stanovilo počet členů Zastupitelstva městské části pro volební období 2006 až 2010 na 36 členů.  

Zastupitelstvo městské části schválilo zánik příspěvkové organizace Mateřská škola Přibyslavská 1/800 sloučením 
do příspěvkové organizace Základní škola Jaroslava Seiferta ke dni 30. 6. 2006.Zastupitelstvo městské části 
odvolalo Ing. Michaelu Čížkovou z funkce tajemníka Výboru pro realizaci majetku Zastupitelstva městské části a 

jmenovalo tajemnicí Miroslavu Hanyšovou. Zastupitelstvo městské části schválilo závěrečný účet za rok 2005 a 
odsouhlasilo celoroční hospodaření za rok 2005 bez výhrad . In: Usnesení ZMČ 13.6.2006. 

 
Dne 7. srpna 2006 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán hudební skladatel a publicista Oldřich 
Korte. Bydlel ve Slezské 115. 

 
Na zasedání zastupitelstva dne 12. září 2006 nedělo se vyjma dominující III. etapy privatizace nic podstatného . In: 

Usnesení ZMČ 12. 9. 2006. 
 
Dne 18. září 2006 navštívil žižkovskou radnici legendární český hokejista, olympijský vítěz z japonského Nagana a 

mistr světa, Vladimír Růžička. Zapsán byl do Knihy návštěv Městské části Praha 3 téhož dne. 
 

Amatérští boxeři se v říjnu roku 2006 utkali v poprvé na turnaji O pohár města Žižkova. Ten nakonec zůstal doma – 
rohovníci BC Žižkov zvítězili ve všech soubojích. In: RN 1/2007. 
 

Volby do zastupitelstva ve dnech 20. a 21. října 2006 v hlavním městě Praze dopadly následovně: volených 
zastupitelů bylo 70 a volební ´část činila 42,17%. Strana zelených získala 7,80% tudíž 6 zastupitelů, Česká strana 

sociálně demokratická 15,87%, 12 zastupitelů, Komunistická stran Čech a Moravy 7,93%, 6 zastupitelů, Občanská 
demokratická strana získala 54,42%, 42 zastupitelů, Koalice SNK ED 5,38%, 4 zastupitele. Volby do zastupitelstva 
v městské části Praha 3: volených zastupitelů 36, volební ´část 38,32%. Strana zelených získala 11,11%, 4 

zastupitele, Česká strana sociálně demokratická 13,89%, 5 zastupitelů, Komunistická stran Čech a Moravy 5,56%, 2 
zastupitele, Občanská demokratická strana měla 58,33%, tedy 21 členů zastupitelstva, Koalice SNK ED, KDU-ČSL 

11,11%, 4 zastupitele. (Uvedeny jsou jen politické strany a jejich zastupitelé, kteří zasedli v zastupitelstvu, zdroj: 
Český statistický úřad 2006). In: ČSÚ 2006. 
 

Dne 31. října 2006 navštívil žižkovskou radnici spisovatel a novinář Ludvík Vaculík. Zapsán byl do Knihy návštěv 



Městské části Praha 3 téhož dne. 
 

Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 28. listopadu 2006 rozpočtové provizorium Městské 
části Praha 3 na I. čtvrtletí roku 2007. Dále zřídilo pětičlenné výbory: Výbor kontrolní včele s Bc. Robinem 

Tampou, Výbor finanční včele s Ing. Danielem Reisiegelem a Výbor pro územní rozvoj a majetek Městské části 
Praha 3 s předsedou Bc. Ondřejem Pechou. 
 

Zastupitelstvo městské části zvolilo do funkce starostky, uvolněného člena Zastupitelstva městské části Milenu 
Kozumplíkovou. Do funkce zástupců starosty, uvolněných členů Zastupitelstva městské části: Mgr. Jiřího Matuška, 

Zdeňka Lochmana, Mgr. Martina Bendu a Mgr. Jana Šmída. Do funkce dalších členů Rady městské části Pavla 
Hurdu, Bc. Ondřeje Pechu, Ing. Pavla Sladkovského a Ing. Daniela Reisiegela. Počet členů Rady městské části 
zůstal na počtu 9. In: Usnesení ZMČ 28. 11. 2006. 

 
Vernisáž výstavy Ludmily Šnajderové v Galerii pod radnicí před vánoci 2006 zahájila s autorkou i starostka Prahy 3 

Milena Kozumplíková. „Z Prahy do Benátek“ zní název výstavy a většina vystavených artefaktů reflektovala osobní 
vztah výtvarnice k těmto dvěma metropolím. Autorčin je to již jedenáctý výstavní počin. V minulosti mohli její 
tvorbu shlédnout i zahraniční návštěvníci i ve Francii nebo v soukromých sbírkách v USA, Kanadě, Austrálii či 

Japonsku. Samostatnou kapitolou tvorby Ludmily Šnajderové jsou pak její knižní ilustrace. Ludmila Šnajderová 
absolvovala studium na výtvarné škole Václava Hollara. In: RN 1/2007. 

 
V Lipanské ulici č. 9 byly zprovozněny nové radniční prostory, kde si občané mohou například nechat ověřit 
podpisy, získali zároveň i nové informační centrum, kde jim pracovník poskytne informace, jak mají postupovat při 

vyřizování úředních záležitostí směřovaných na radnici. Původně byla tato budova určena k demolici, avšak od roku 
2007 začne sloužit občanům. Rekonstrukci zdevastovaného domu financovala městská část sumou přibližně 30 

milionů korun. In: RN 2/2007. 
 
Nákladové nádraží Žižkov, které přestalo plnit funkci překladiště již před několika lety, připomíná dnes obří 

neuspořádané skladiště. Zástupci městské části se spolu s činovníky Českých drah rozhodli tento pozemek 
zkultivovat a vybudovat na něm nové přirozené centrum, které ale nenaruší podobu historického Žižkova. Proto se 

zastupitelé rozhodli projektovou dokumentaci nechat připravit sami. „Chceme, aby nová podoba Nákladového 
nádraží Žižkov zapadala do celkového rázu naší městské části. Nechceme dopustit žádné experimenty, které by 
upřednostnily komerční plochy nad bytovými, zastavěné plochy nad parkovými apod.,“ pronesl Zdeněk Fikar, 

vedoucí odboru územního rozvoje Prahy 3. V roce 2005 byla sestavena pracovní skupina, kam kromě zástupců MČ 
Praha 3 a Českých drah a.s. byli přizváni i zástupci investorů – Discovery Group a Sekyra Group. Tato pracovní 

skupina se dohodla na vypracování urbanistického projektu. Zástupci Prahy 3 do studie prosadili prodloužení 
stávající Olšanské třídy východním směrem až na Jarov. Vzhledem k nedostatku bytů v širším okolí se počítalo s 
výstavbou městského charakteru. Z celkových 35 hektarů plochy pozemku by mělo zabrat 284 tisíc čtverečních 

metrů obytnou plochu v součtu podlaží, 175 tisíc metrů administrativní a 76 tisíc metrů komerční funkci. Budovy 
nepřevýší šest podlaží, vyjma plánovaných dominant místa, které ovšem stejně nebudou vyšší než vysílací věž 

Telefónica O2. Městská zeleň má podle projektu zahrnovat až 35 procent celkové rozlohy. Nejmarkantnější bude 
asi parková část, která povede napříč zástavbou od Židovských pecí až po zeleň vinohradských hřbitovů. Celková 
podoba bude mít pravoúhlý systém ulic. „Pokud všechna jednání proběhnou podle plánu a všechny dokumenty se 

nám podaří zajistit včas, může být přestavba nákladového nádraží zahájena v roce 2012,“ řekl Zdeněk Fikar. In: 
RN 11/2007. 

 
V roce 2007 se v paláci Akropolis odehrálo: celkem představení 321, ve vlastní produkci 198, dětská představení 
33, koprodukce 123, další aktivity 92, celkem návštěvnost = 82 388. In: ŽL únor 2011. 

 
Od 11. ledna 2007 Galerie pod radnicí vystaví obrazy a plastiky Lenky Uchytilové. (DOPLNIT) RN 1/2007. 

 
Dne 17. ledna 2007 byl v ulici Na Balkáně slavnostně otevřen nově rekonstruovaný pavilon Domu dětí a mládeže 
Praha 3 – Ulita. Celkové finanční náklady činily téměř 20 milionů korun. Hlavní město Praha poskytlo 19,5 milionu 

a zbytek doplatil dům dětí a mládeže z vlastních zdrojů. Znovuzrozené prostory otevřela slavnostním přestřižením 
pásky náměstkyně pražského primátora Hana Žižková a starostka Prahy 3 Milena Kozumplíková v doprovodu 

ředitele domu Josefa Chmela. In: RN 2/2007. 
 
Dne 30. ledna 2007 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán fotograf nejen Žižkova a Vinohrad , 

Karel Cudlín. Bydlel v Perunově ulici 19. 



 
Paní Anna Raiserová oslavila 100. narozeniny. Narodila se 8. února 1907 v Praze a do Prahy 3 se přestěhovala v 

roce 1975. Mezi gratulanty nechyběla ani starostka Milena Kozumplíková. In: RN 3/2007. 
 

Vzhledem k tomu, že bych sám lépe masopustní náladu Žižkovanů nepopsal, dovoluji si citovat beze změny celý 
příspěvek březnových Radničních novin roku 2007: /cit.:/ „Proslulí vrahové, lapkové a zlotřilci všeho druhu na 
straně jedné, slovutní a kongeniální strážci pořádku, morálky i hrdinní zachránci světa na té druhé. Jackové 

Rozparovačové, žižkovští kasaři i kapsáři, vrahové a loupežníci řáholečtí, ale i Sherlockové Holmesové, obecní 
četníci s radou Vacátkem, James Bond a Hercule Poirot na pět únorových dní obsadili t řetí městskou část v rámci 

tradičního Žižkovského masopustu. Letošní XIV. ročník byl inspirován právě odvěkým soubojem dobra a zla. 
Kriminalistický motiv souvisel s oslavami narození prvorepublikového vládního rady Josefa Vaňáska (1877–1938), 
kterého v seriálu Hříšní lidé Města pražského proslavil pod pozměněným jménem Vacátko herec Jaroslav Marvan. 

Už v pátek na radničním dvorečku se slovutný kriminalista ujal vyšetřování případu Franty Řetěze. Pod dohledem 
přítomného ministra vnitra Ivana Langera, poslance Daniela Reisiegela i celého vedení radnice převzal z rukou 

policejního prezidenta Vladislava Husáka čestný služební dekret. A pak se již rozpoutalo nezřízené masopustní 
veselí pod dozorem Bakcha, kterého pro letošek ztvárnil herec Mojmír Maděrič. Spolu s ním jásající Žižkovany 
provázela dvojice trestanců Suchánek – Genzer. Když pak v úterý starostka Milena Kozumplíková předala vládu do 

rukou Bakcha, propukly zločinecké rejdy naplno. Naštěstí slavní detektivové a vyšetřovatelé – jak ze skutečné 
historie, tak i z té literární – nelenili a zahájili úspěšnou „realizaci provádění opatření za účelem zajištění veřejného 

pořádku.“ Spořádaní Žižkované si tak masopust naplno užili bez jakékoliv újmy ze strany přítomného zlořádstva.“
 In: RN 3/2007. 
 

1. 2. 2007 do kostela sv. Rocha přibyla nová zpovědnice. Autorem návrhu je sochař Petr Váňa a zhotovitelem Pavel 
Chytka z Lipníku u Třebíče. In: Prokopské listy duben 2007. 

 
Dne 6. února 2007 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán akademický malíř Pavel Brázda. 
Bydlel v Soběslavské ulici 4. 

 
Dne 6. února 2007 byla do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsána akademická malířka Věra 

Nováková-Brázdová. Bydlela v Soběslavské ulici č. 4. 
 
Zastupitelstvo městské části schválilo na svém zasedání dne 21. února 2007 poskytnutí darů z Grantového a 

podpůrného fondu Městské části Praha 3 v celkové výši 6 348 000 Kč. Dále vzalo na vědomí, že počet obyvatel 
Městské části Praha 3 činil k 1. lednu 2006 celkem 70 481 osob a schválilo výši měsíčních odměn pro neuvolněné 

členy Zastupitelstva městské části s účinností od 1. ledna 2007 takto: člen Rady městské části 3380 Kč, předseda 
výboru Zastupitelstva městské části 2700 Kč, předseda komise Rady městské části 2700 Kč, člen výboru 
Zastupitelstva městské části 2160 Kč, člen komise Rady městské části 2160 Kč, člen Zastupitelstva městské části 

1150 Kč, předseda zvláštního orgánu 5300 Kč, člen zvláštního orgánu 2160 Kč a paušální hodinovou částku pro 
poskytování náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena 

Zastupitelstva městské části pro rok 2007 ve výši 450 Kč. Zastupitelé městské části schválili předložený návrh 
rozpočtu Městské části Praha 3 na rok 2007 v objemu příjmů ve výši 748 906 000 Kč, v objemu výdajů ve výši 791 
826 000 korun. Rovněž byli zvoleni přísedící Obvodního soudu pro Prahu 3. In: Usnesení ZMČ 21. 2. 2007. 

 
Stoleté jubileum oslavili v březnu roku 2007 dva občané Prahy 3 – paní Josefa Makourová z Řipské ulice a pan Ing. 

Jan Beneš z Kubelíkovy. In: RN 3/2007. 
 
Stalo se 8. března 2007. Občané městské části Praha 3 se i letos připojili k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. 

V 15 hodin byla z balkonu radnice vyvěšena tibetská vlajky. Úvodní slovo patřilo starostce Mileně Kozumplíkové. 
Poté byly oběti represí připomenuty minutou ticha a následovala hudební meditace Ondřeje Smejkala a perkusní 

vystoupení na tibetské zvonky a mísy, jehož se ujal Stanislav Doležal. Přednášky týkající se tibetské symboliky a 
kultury, i rozmetání mandaly moderoval a řídil Jaroslav Brabec, vedoucí odboru kultury. Po celou dobu produkce 
byl podáván tradiční tibetský čaj. In: RN 3/2007. 

 
V březnu a dubnu roku 2007 se na žižkovské radnici opět slavily jubilejní svatby. Kamennou svatbu (65 let 

společného života) prožili manželé Václav a Milada Procházkovi a Evžen a Jaroslava Svobodovi. Šedesát let 
společného života oslavili Adolf a Františka Lebedovi, Jaromír a Marta Hendrychovi, Václav a Věra Hlinění, 55. 
výročí si připomenuli Milan a Zdeňka Pokorní, RNDr. Luděk a Irena Šafaříkovi, Jaroslav a Marie Balíkovi, Ing. 

Rudolf a Pavla Bělohubí, Ing. Oldřich a Ing. Hana Zikmundovi, Josef a Libuše Chudí. Zlatou svatbu měli Stanislav 



a Anna Bartuškovi, Jaroslav a Karolína Krejzovi, Ing. Karel Morava a doc. Ing. Jiřina Moravová, CSc., Vladimír a 
Lilija Seidlovi, Mgr. Jiří a Helena Tužilovi, Milan a Eva Zvonařovi, Václav a Jiřina Charvátovi, Josef a Milena 

Peškovi, Jaroslav a Marie Popelkovi, Zdeněk a Alena Vašatovi, Ing. Jiří a Ing. Naděžda Andrasovi, Jiří a Bohumila 
Čapkovi, Zdeněk a Eva Holečkovi, Jaroslav a Drahomíra Janáčovi, Karel a Ludmila Liškovi. Starostka Milena 

Kozumplíková i její zástupce Mgr. Jiří Matušek jim poděkovali za vzácný příklad budoucí generacím a popřáli 
mnoho zdraví a štěstí. In: RN 5/2007. 
 

Dne 3. dubna 2007 zemřel gmjr. Antonín Špaček, žižkovský občan zapsaný v Knize cti. Narodil se 23. května 1917 
v Hradčanech na Hané. Mobilizován byl v září 1938. Po obsazení zbytku Českých zemí 1939 se zapojil do odboje a 

na podzim odešel přes Balkán do Francie, kde vstoupil do čs. zahraničních jednotek. Po porážce Francie přešel do 
Británie. Od podzimu 1944 obléhal s čs. obrněnou brigádou přístav Dunkerque. Po válce krátce sloužil u Hradní 
stráže, a poté byl vyslán na studia Vysoké válečné školy. Po únoru 1948 byl však ze školy vyloučen, přičemž 

příslušný dokument podepsal tehdejší ministr národní obrany a pozdější prezident, Ludvík Svoboda. Špačkova 
anglická manželka Jean Thomas i syn byli nuceni se do 24 hodin vystěhovat a on sám byl 1949 odsouzen za 

„velezradu“ na 10 let do vězení. Po odpykání poloviny trestu byl propuštěn, ale dalších 13 let pracoval v uranových 
dolech. Poté nastoupil na OPBH v Praze 3 jako topič a domovník. Roku 1969 byl rehabilitován. Po roce 1989 se 
angažoval při obnovení Čs. obce legionářské a 2001 byl zvolen jejím předsedou. Do února 1948 obdržel 

vyznamenání: Československý válečný kříž 1939, Československá medaile Za zásluhy II. stupně, Československá 
medaile Za chrabrost. 

 
Dne 9. dubna 2007 navštívil farnost u sv. Prokopa kardinál a primas český Miloslav Vlk. In: Prokopské listy červen 
2007. 

 
Dne 10. dubna 2007 rozhodla Rada hlavního města Prahy o zřízení parkovacích zón pro automobily v Praze 1, 2, 3 

a 7. /Cit.:/ Chce tím zlepšit podmínky pro obyvatele s trvalým pobytem, usnadnit možnosti zásobování, snížit 
intenzitu dopravy ve městě, a tím i zlepšit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a případně od 
parkování uvolnit některá veřejná prostranství.“ Pro Prahu 3 se počítalo s umístěním 82 platebních automatů pro 

návštěvníky městské části. Vlastních rezidentních míst má pak být 9383 a míst návštěvnických 1386. Jednotná cena 
pro rezidenty bude 700 korun a je navržená tak, aby zhruba odpovídala pouze nákladům na provoz parkovací zóny. 

(Zdroj: Radniční noviny 5/2007) RN 5/2007. 
 
Na zasedání zastupitelstva 24. dubna 2007 se projednávala především privatizace bytů a nebytových prostor. In: 

Usnesení ZMČ 24.4.2007. 
 

Dne 15. května 2007 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán herec Stanislav Zindulka. Bydlel v 
Baranově ulici 28. 
 

Zastupitelstvo městské části Praha 3 schválilo na svém zasedání 19. června 2007 závěrečný účet za rok 2006 a 
odsouhlasilo celoroční hospodaření za rok 2006 bez výhrad . In: Usnesení ZMČ 19.6.2007. 

 
Zástupci třetí městské části ocenili na tři desítky pedagogických pracovníků. Navrhli je v rámci prvního ročníku 
akce Diploma Comenianum ředitelé jednotlivých škol. Na slavnostním večeru 28. června 2007 v Atriu převzali 

učitelé ocenění z rukou místostarosty pro školství Mgr. Jiřího Matuška. Večer moderoval Eduard Hrubeš a o 
kulturní vložku se postarali žáci uměleckých škol. Celkem bylo oceněno 31 pedagogů. Zvláštní ocenění získal 

odcházející ředitel školy na náměstí Jiřího z Lobkovic Václav Gregor, kterému za dlouholetou činnost poděkovala 
osobně starostka Milena Kozumplíková. In: RN září 2007. 
 

Dne 31. července 2007 byla do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsána česká herečka Alena Vránová. 
Bydlela v Lucemburské ulici 12. 

 
V roce 2007 byl zákonem č. 181/2007 Sb. o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních 
složek zřízen Ústav pro studium totalitních režimů v dnešní Siwiecově ulici na Žižkově. Zákon vstoupil v platnost 

1. srpna 2007. Prvním ředitelem se stal PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. 
 

Centrum pohybových aktivit pro seniory K2 v Táboritské ulici číslo 24 otevřelo za účasti starostky Mileny 
Kozumplíkové i místostarostů Mgr. Jiřího Matuška a Mgr. Martina Bendy občanské sdružení Remedium Praha. 
Nové prostory jsou určeny pro různé formy cvičení, relaxaci, meditační pohyb i tanec. K2 je dalším prostorem 

Klubu Remedium, který své služby a aktivity seniorům poskytuje od července roku 2005. Programy rozvíjí sdružení 



od roku 1998. „V průběhu let se Remedium v rámci neziskového sektoru vypracovalo na našeho klíčového partnera 
a s trochou nadsázky na vlajkovou loď péče o seniory na území městské části Praha 3. Proto se dnes s velikou 

radostí účastním otevření dalšího, již třetího prostoru, který naše radnice poskytla Remediu pro jejich bohulibou 
činnost,“ uvedla starostka Milena Kozumplíková. Městská část Praha 3 Remediu pronajala a zrekonstruovala 

prostory klubu. Celkově do vzniku K2 investovala na 800 tisíc korun. Vedle nového klubu provozuje občanské 
sdružení za podpory radnice též občanskou poradnu v Křišťanově ulici číslo 15 a počítačovou učebnu pro seniory v 
Táboritské ulici 22. In: RN říjen 2007. 

 
Ve čtvrtek 13. září 2007 byl na žižkovské radnici zahájen již 11. ročník mezinárodního hudebního festivalu 

Nekonvenční žižkovský podzim. V jubilejním roce Ludwiga van Beethovena přinesla dramaturgie docenta Mgr. 
Jiřího Hoška prostor právě tomuto skladateli. Program zahájila starostka Milena Kozumplíková a poté cembalistka 
Zuzana Růžičková. In: RN říjen 2007. 

 
Již 18. ročník tzv. Žižkovského korza, tedy přehlídky automobilových veteránů, která byla kdysi skutečným 

závodem, proběhl v sobotu 13. září 2007. Startovalo se tradičně u Památníku na Vítkově. Trať první – 
desetikilometrové etapy vedla po území Prahy 3 kolem žižkovské radnice. Druhá etapa pak měla start na rozhraní 
Prahy 3 a 9 a cíl závodu byl na zámku Ctěnice. Na startu se shromáždilo na sedmdesát strojů. Původně byla 

žižkovská čtvrtmíle veteránů závodem automobilů do vrchu, s postupem času a rozrůstajícím se množstvím vozů 
rozdílných historických etap byla ale rychlostní disciplína vypuštěna. Pohár tak získal každý účastník. Hlavní cenu 

– Pohár žižkovské radnice – si odnesla posádka nejkrásnějšího vozu, který zvolili sami účastníci závodu. Stal se jím 
vůz Bugatti ve vínové barvě a jeho majitelka převzala trofej z rukou místostarosty Mgr. Martina Bendy. In: RN 
11/2007. 

 
Zchátralé budově v ulici U Staré cihelny číslo 5 se vinou zdržujících se bezdomovců a narkomanů přezdívalo dům 

hrůzy a jeho samozvaní obyvatelé představovali pro okolí riziko. Policisté však dlouho neměli dostatek možností či 
pravomocí, jak situaci vyřešit. Vyklizení domu a jeho zabezpečení proti vniknutí by bylo překážkou jen 
krátkodobou a nešlo by zaručit, že by se situace neopakovala. Radní městské části se proto rozhodli a zvolili rázný 

krok. Bylo rozhodnuto problémové osoby vystěhovat a dům zbourat. V pondělí 17. září 2007 v osm hodin ráno 
začala akce, na jejímž konci měl dům hrůzy zmizet z mapy Žižkova. Opuštěný objekt obsadili dělníci a do 

čtyřiadvaceti hodin z něj odstranili střechu, aby se do budovy nemohli opětovně nastěhovat nechtění sousedé. Do 
několika týdnů by měl být objekt definitivně srovnán se zemí. In: RN říjen 2007. 
 

Zastupitelstvo městské části vzalo při zasedání 18. září 2007 na vědomí řešení situace v oblasti vzd ělávání a 
schválilo zánik příspěvkové organizace Základní škola Perunova 6/975 sloučením do příspěvkové organizace 

Základní škola náměstí Jiřího z Lobkovic 22/121 ke dni 30. června 2008 a zřízením mateřské školy jako součást 
této základní školy ke dni 1. září 2008. Základní škola na náměstí Jiřího z Lobkovic změní název na Základní škola 
a mateřská škola na náměstí Jiřího z Lobkovic. Dále zastupitelé schválili zánik příspěvkové organizace Základní 

škola Žerotínova 36/1100 sloučením do příspěvkové organizace Základní škola Chelčického 2614/43 ke dni 30. 
června 2008 a zřízení mateřské školy jako součást této základní školy ke dni 1. září 2008. Příspěvková organizace 

Základní škola Chelčického změní název na Základní škola a mateřská škola. In: Usnesení ZMČ 18. 9. 2007. 
 
Herec David Suchařípa se v pátek 21. září 2007 převtělil do postavy mladého Karla IV., aby na náměstí Jiřího z 

Poděbrad převzal z rukou Jana Lucemburského titul moravského markraběte. Stalo se tak v rámci tradičního 
Vinohradského vinobraní, které pořádala radnice Prahy 3 společně s druhou městskou částí. Slavnostnímu zahájení 

s příjezdem královské družiny předcházel již ve čtvrtek prolog na vinici v Havlíčkových sadech, kde starostka 
Milena Kozumplíková společně se starostkou Prahy 2 Janou Černochovou sklidily první hrozny a vylisovaly z nich 
vinnou šťávu. V pátek pak náměstí Jiřího z Poděbrad ožilo historickými postavami, kejklíři a hudbou. Následovaly 

rytířské souboje i na koních. Historií náměstí ožilo i mimo podium. Na návštěvníky zde totiž čekalo historické 
tržiště s ukázkami dobových řemesel, tanců, středověké muziky i poezie. Večer pak patřil rocku v podání hudebních 

skupin Clou a Hudba Praha – Jasná páka. Jestliže hřebem pátečního historického programu bylo jmenování 
mladého Lucemburka markrabětem moravským, čímž se mladý panovník stal roku 1334 spoluvladařem království 
českého, pak v sobotu už davy diváků přivítaly příjezd jeho první manželky Blanky (Markéty) z Valois s 

doprovodem z francouzského dvora. Historický program, dobré počasí a burčák přilákaly po oba dva dny desítky 
tisíců návštěvníků. Závěrečnému ohňostroji pak lidé nadšeně aplaudovali. In: RN říjen 2007. 

 
Park v Kouřimské ulici byl veden v územním plánu jako stavební parcela, na které může vyrůst až pětipodlažní 
dům. Toho využil i její majitel Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., a vypsal na prodej parcely dražbu. Radní 

Prahy 3 se o tomto záměru dozvěděli a ihned se postavili proti. Názor výboru pro územní rozvoj byl jednoznačný – 



parcela byla vždy urbanisticky koncipována jako veřejná zeleň a výstavba několikapodlažního bytového domu by 
zničila současnou podobu klidné ulice s výstavbou z 30. let minulého století. Starostka Milena Kozumplíková 

vyzvala spořitelnu, aby vstoupila do jednání s městkou částí a navrhla jiné řešení. Na to však ředitel stavební 
spořitelny nepřistoupil. Proto starostka vyzvala spořitelnu k jednání o prodeji parku. Zároveň vedení radnice 

pověřilo úředníky, aby všemi dostupnými právními prostředky zabránili případné výstavbě. Stavební spořitelna 
České spořitelny však na žádnou výzvu nereagovala a pozemek v dražbě prodala za vyvolávací cenu 10 milionů 
korun jedinému zájemci, který se dražby aktivně zúčastnil. „Stanovisko Rady městské části, že úřad bude bránit 

případné výstavbě domu všemi dostupnými prostředky, nadále platí,“ uvedl radní a předseda výboru pro územní 
rozvoj Bc. Ondřej Pecha. In: RN říjen 2007. 

 
Virtuosní houslista Jaroslav Svěcený, akademický sochař Milan Martiník a akademický malíř František Flašar se 
sešli v říjnu 2007 v Galerii pod radnicí na vernisáži společné výstavy sochařských děl a obrazů. Výstavu zahájil 

úvodním slovem místostarosta pro kulturu, Mgr. Martin Benda za účasti starostky Mileny Kozumplíkové. In: 
RN 11/2007. 

 
Prezident Václav Klaus s chotí navštívili 2. října 2007 radnici městské části Praha 3, kde je srdečně přivítala 
starostka Milena Kozumplíková v doprovodu manžela Jiřího. Nad územním plánem třetí městské části diskutovali 

prezident republiky, radní Pavel Hurda a Bc. Ondřej Pecha o dalším stavebním rozvoji Prahy 3. Poté se manželé 
Klausovi zapsali do Pamětní knihy, a vydali se na prohlídku města. Nejdříve navštívili Státní tiskárnu cenin na 

Vápence a jarovský autosalónu. První dáma v doprovodu místostarostů Mgr. Martina Bendy a Jana Šmída mezitím 
navštívila nově rozšířený Ošetřovatelský domov Habrová. Se zástupci komise pro územní rozvoj a developerských 
firem diskutoval prezident o budoucnosti Nákladového nádraží Žižkov a navrženou variantu ohodnotil kladně. 

Největší rozruch způsobil Ing. Václav Klaus v nákupním centru Palác Flóra, kde ho zastavovali dospělí i děti a 
právě ty prosily prezidenta o autogram nejvíce. „Jé, prezident,“ křičely. Podle prezidenta je dobře, že i přes velké 

změny zůstávají v Praze 3 tradiční historická místa. K nim přiřadil i Výtvarnou školu Václava Hollara, kam rovněž 
zavítal. Po obědě v restauraci na žižkovské televizní věži se prošel ulicemi a zamířil do kostela Nejsvětějšího srdce 
Páně. Na konec proběhla návštěva koncertní a výstavní síně Atrium. Zde si prezidentský pár vyslechl program 

žižkovského pěveckého sboru Zvoneček a následovala debata se studenty středních škol. Při té příležitosti 
zavzpomínali Václav a Livia Klausovi i na své seznámení na místní Vysoké škole ekonomické. Paní Livia se 

svěřila, že Žižkov má spojený se svým životem dokonce už od mateřské školy. In: RN 11/2007. 
 
Více než sedm tisíc lidí využilo v sobotu 13. října 2007 poslední možnost projít pěšky pod vrchem Vítkov novými 

železničními tunely. Bezmála tři kilometry dlouhou trasu dvou nově vybudovaných tunelů si prohlédli zájemci 
během dne otevřených dveří. Moderní komplex tunelů by se měl otevřít příští rok, kdy na trať také vyjedou první 

vlakové soupravy. „Lidé měli prakticky první a poslední šanci vidět tunely takto zblízka. Stavba si vyžádá celkové 
náklady přesahující 9 miliard korun. Rozsáhlý projekt nazvaný Nové spojení staví sdružení Pražské spojení vedené 
společností Skanska DS. Investorem projektu je Správa železniční dopravní cesty. Finanční prostředky jsou čerpány 

ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Oba tunely jsou směrově rozdělené, v každém směru povedou dva páry 
kolejí. Nová stavba společně s modernizací přilehlých tratí umožní začlenit železniční dopravu do systému 

integrované hromadné dopravy hlavního města a zajistí propojení nejdůležitějších železničních koridorů. Zlepší se 
také kvalita spojení mezi Prahou a aglomeracemi Středočeského kraje. In: RN 11/2007. 
 

Hned dvakrát se v listopadu na žižkovské radnici slavily jubilejní svatby. Dva páry Bedřich a Josefa Masařovi a 
Karel a Blaženka Šobovi přišly na radnici oslavit 65 let trvání manželského svazku – kamennou svatbu. Šedesát let 

společného života prožili Václav a Růžena Frühaufovi, Jindřich a Františka Heřkovičovi, Josef a Květoslava 
Brožkovi, Zdeněk a Milada Procházkovi, Jaroslav a Vlasta Velinští. 55 let – tedy smaragdovou svatbu slavili 
Vladimír a Anna Kodýmovi, Zdeněk a Božena Riantovi, Miroslav a Květoslava Bílkovi, Jiří a Blanka Jägerovi. 

Zlatou svatbu prožili Milouš a Hana Bílkovi, František a Jarmila Tesařovi, Otakar a Soňa Renfusovi. Starostka 
Milena Kozumplíková spolu s Mgr. Jiřím Matušem jim popřáli mnoho zdraví a štěstí do dalšího společného života.

 In: RN 12/2007. 
 
Historii musíme oživit, prohlásil Mgr. Pavel Žáček a vyjádřil se k problematice založení instituce pro dokumentaci 

politických represí a zločinů. Po převratu v listopadu 1989 se stal ještě jako student šéfredaktorem Studentských 
listů a pak nastoupil na nově vzniklý Úřad pro dokumentaci vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV). Poté, co 

tehdejší levicový ministr vnitra Václav Grulich činnost ústavu prakticky zablokoval, odešel do Ústavu pro soudobé 
dějiny AV ČR. V současnosti zastává tyto tři funkce: prozatímní ředitel Archivu bezpečnostních složek, ředitel 
Odboru archiv bezpečnostních složek Ministerstva vnitra a zmocněnec vlády ČR pro organizační přípravu zřízení a 

zabezpečení řádného chodu Ústavu pro studium totalitních režimů. Právě tento ústav (v jehož čele by měl stanout) 



má sídlo na Žižkově v Havelkově ulici. Posláním ústavu a jemu podřízeného archivu je dokumentovat a připomínat 
existenci totalitních režimů, především jejich represivní podstatu. Bude to instituce, která bude zodpovědná za 

zpřístupňování minulosti, rozkrývání mechanizmů činnosti bezpečnostních složek. Ústav by měl být tvořen zhruba 
padesáti odborníky – historiky a archiváři. Ve vztahu k zahraničí pak budeme partnery podobných institucí, které 

existují v Německu, Polsku, Rumunsku, Slovensku, ba i v Pobaltí. Ústav bude vykonávat i činnosti, které dosud 
prováděl archiv bezpečnostních složek, to znamená různé typy prověrek, bezpečnostní šetření pro Národní 
bezpečnostní úřad, zpracování stanovisek pro soudy atd. Čas od času se v mediích objeví zpráva, že nějaká známá 

osobnost spolupracovala s StB, a spolu s tím i obavy, co všechno ještě archívy ukrývají, popřípadě na čí objednávku 
se z archívu vynoří. Je naší povinností řešit a otevírat minulost a říkat i nepříjemné věci. Zákon nám nakazuje 

informace zpřístupnit, jak s nimi pak naloží ten či onen je každého věc. Systém se nedá pochopit tak, že se vezme 
jedna osoba, jeden svazek. Musíme rozkrýt systém, aby se dalo pochopit, proč se ta jedna konkrétní osoba chovala a 
jak se k ní přistupovalo. Je třeba mít dostatek informací, abychom to mohli interpretovat. Musíme vysvětlit kontext 

a ne říkat: ten člověk byl špatný. Pravda je mnohdy složitější. Musíme také stanovit či najít hranici toho, co je 
nepřijatelné pro demokratické režimy. Předpokládáme ale, že ne všechny svazky byly na přelomu let 89 a 90 

zničeny, jak zněl pokyn, a že mohou být někde schované – to jest mimo náš archiv. Materiály o státní bezpečnosti a 
našich občanech jsou i v partnerských institucích v Berlíně a Varšavě. Zdrojů je skutečně víc. /…/ Dosud však 
známe jen špičku ledovce, jako třeba Mašíny, ale byli tu skauti, řada lidí, kteří byli schopni i se zbraní v ruce proti 

režimu něco udělat. Mnozí to odnesli a dnes o nich nic nevíme, mohli zahynout, nedostali se z vězení nebo z vazby. 
Byly osoby, které zmizely, mohly zemřít v zahraničí, skončily na psychiatrii, nebo mají nějaký jiný důvod, proč se 

k tomu nehlásí. A jediné důkazy jsou ty, které vytvořila totalitní moc. Existují i lidé, kteří hrdiny byli, ale pak je 
režim skřípnul tak, že s ním nakonec i spolupracovali. Také o těchto tragických příbězích je nutné hovořit. /…/ Po 
dvaceti letech demokracie stále nejsme schopni spočítat a zmapovat všechny mrtvé – ubité, zavražděné, ani ty, kteří 

pod tlakem spáchali sebevraždu. /…/ Je třeba se postavit argumentaci, že ten minulý režim byl lepší a že v 
padesátých letech proběhly nějaké excesy, ale to byly jednotlivosti a naproti tomu poskytoval systém sociální 

výhody. To je naprostý nesmysl! Nomenklatura si žila lépe, měla výhody a snažila se, aby lid nepovstal. Pozoruji, 
jak na tyto goebelsovsky opakované lži… RN 11/2007. 
 

NA DUŠIČKY – u centrálního kříže na Olšanských hřbitovech se v pátek 2. listopadu konala mše svatá, kterou 
celebroval P. Miloš Szabó. V ten samý den byla také slavnostně dokončena první etapa naučné stezky „Olšanské 

hřbitovy“. Dvacet čtyři dřevěných panelů upozorňuje na hroby zajímavých osobností a napomáhá v orientaci na 
hřbitově. To vše díky také Římskokatolické farnosti u kostela sv. Prokopa RN 12/2007. 
 

Dne 14. (nebo 13.???) listopadu 2007 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán ředitel policie pplk. 
Jiří Neuwirth. Dlouholetý policejní velitel na území 3. městské části oslavil v srpnu 2007 své šedesáté narozeniny a 

opustil řady policie. Na Žižkov nastoupil v říjnu 1999 jako ředitel obvodního ředitelství a v té době byla Praha 3 z 
hlediska objasněnosti trestné činnosti na předposledním místě v celé Praze. Řediteli Neuwirthovi se podařilo tento 
stav výrazně změnit k lepšímu. In: RN 12/2007. 

 
V sobotu 1. prosince 2007 dopoledne došlo k dosud největší loupeži v českých zemích. Zprávu o ní přinesla mj. 

Mladá fronta Dnes dne 3. 12. 2007. Toho dne vykradl zloděj pobočku bezpečnostní agentury G4S Cash Service na 
pražském Žižkově v Českobratrské ulici a odnes 560 milionů korun. Podezřelým je pracovník agentury, František 
Procházka. In: www.idnes.cz (3/12/2007). 

 
Dne 1. prosince roku 2007 byl dosavadní administrátor kostela u sv. Prokopa (od r. 2001), P. Miloš Szabo, 

jmenován a ustanoven farářem Římskokatolické farnosti u kostela sv. Prokopa na Žižkově. Do úřadu jej uvedl 
pražský arcibiskup, kardinál Miloslav Vlk. Slavnost uvedení proběhla pak 7. prosince t. r. 
 

Zastupitelstvo městské části zřídilo na zasedání 11. prosince 2007 Výbor pro správu Grantového a podpůrného 
fondu Městské části Praha 3 a zvolilo jeho předsedu Bc. Ondřeje Pechu, dále schválilo předložený návrh rozpočtu 

Městské části Praha 3 na rok 2008 v objemu příjmů ve výši 986 258,2 tis. korun a v objemu výdajů ve výši 987 
658,2 tis. Kč. In: Usnesení ZMČ 11. 12. 2007. 
 

Na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 dne 11. prosince 2007 byl schválen rozpočet na rok 2008. 
Významně podporuje investice do školství, zdravotnictví, ochrany životního prostředí a investice do bytového a 

nebytového fondu s cílem zajistit stavební a rekonstrukční záměry obce. Dále přiřazuje finanční prostředky na 
provoz a další rozvoj příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí. Celkové výdaje jsou plánovány ve výši 
987,6 milionu korun a úhrn zajištěných příjmů tvoří 986,2 milionu. Rozdíl příjmů a výdajů má být kryt použitím 

zůstatků finančních prostředků z minulých let. Městská část nepředpokládá v aktuálním roce žádné zapojení cizích 



zdrojů. Příjmová část rozpočtu počítá s daňovými 74,2 miliony korun, nedaňovými 17 miliony a příjmy z vlastní 
činnosti a dotacemi z rozpočtu hlavního města 179,9 milionů. Zbývající část příjmové strany rozpočtu tvoří převody 

finančních prostředků z vedlejší hospodářské činnosti, a to zejména zisky z prodeje nově vybudovaných nástaveb v 
ulicích Květinková a Pod Lipami, tedy finance, které byly na tyto investice z předchozího rozpočtu uvolněny a nyní 

se do rozpočtu navrací. Výdajová část rozpočtu je ze 40,2 % tvořena běžnými výdaji (397,6 mil. Kč) a z 59,7 % 
výdaji kapitálovými (590 milionů Kč). Největší část kapitálových výdajů je určena na modernizaci a regeneraci 
domovního a bytového fondu městské části Praha 3. Investice půjdou i do školních budov (49,6 mil. Kč) a do 

městské zeleně zejména na dokončení rekonstrukce Rajské zahrady (17,5 mil. Kč). Pro základní a mateřské školy 
bylo určeno 53 milionů, pro kulturní organizace 14,2 milionu, pro sportovní zařízení 11,4 a pro zdravotnická a 

sociální zařízení 49,6 milionu korun. In: RN leden 2007. 
 
V roce 2008 vydalo nakladatelství Academia knihu Zdeňka Šestáka Jak se ze Žižkova stalo velké město. Dílo 

navazuje na předešlé autorovy knihy (Jak žil Žižkov před sto lety a Jak hřešil Žižkov před sto lety). Autor sleduje 
postupný vznik Žižkova od roku 1869, kdy Obecní výbor Královských Vinohrad schválil název Žižkov pro nové 

osídlení podél Vídeňské silnice (dnešní Koněvovy ulice), přes rok 1875, kdy byl Žižkov ustaven jako samostatná 
obec, do roku 1914. 
 

Na jaře roku 2008 se rovné stovky let se dožila paní Růžena Burešová. Mezi gratulanty v nemocnici v Kubelíkově 
ulici, kde své narozeniny oslavila, nechyběli ani zástupci městské části Prahy 3. In: RN květen 2008. 

 
„Přál bych si, aby mezi vámi byl dnes nový Rosický nebo Nedvěd, kteří chybějí naší reprezentaci na EURO, a za 
dvanáct let někdo z vás dominoval na ME 2020,“ řekl na úvod pražský primátor MUDr. Pavel Bém při na krajském 

finále kategorie „A“ McDonald‘s Cupu v tréninkovém centru Sparty Praha na Strahově. Utkalo se celkem 112 šesti 
až osmiletých fotbalistů, aby se v barvách své školy pokusili postoupit do republikového finále. Základní škola 

Chelčického, která v celopražském kole reprezentovala třetí městskou část, sice v boji o medaile prohrála, ale právě 
z jejích řad vyšel nejlepší střelec mítinku – žižkovský školák Michal Vrána, který vstřelil celkem sedm branek. 
Ceny fotbalistům předal společně s primátorem místostarosta Prahy 3 pro školství Mgr. Jiří Matušek. In: RN 

čvn., čvc., sro. 2008. 
 

V roce 2008 se v paláci Akropolis odehrálo: celkem představení 321, ve vlastní produkci 161, dětská představení 
32, koprodukce 162, další aktivity 149, celkem návštěvnost = 92 114. In: ŽL únor 2011. 
 

15. ročník Žižkovského masopustu byl věnován spisovateli Jaroslavu Haškovi a jeho žižkovskému bohémskému 
příteli Frantu Sauerovi. Krátce u něj bydlel a vydával první sešitová vydání románu o dobrém vojáku Švejkovi. 

Masopustní veselí zahájilo i toho roku v sobotu dětským maškarním odpolednem v Paláci Akropolis. Neděle pak 
patřila vepřovým hodům v hospodě U vystřelenýho oka, kde hrála oblíbená dechovka Žižkovanka, i když v 
redukované podobě. Vlastní masopustní průvod vyrazil v úterý odpoledne z náměstí Jiřího z Poděbrad . Vedle 

rozverných maškar jeli na vozech vnuk spisovatele, bývalý voják z povolání, Ing. Richard Hašek spolu se „Švejkem 
a Frantou Sauerem“. Za nimi pak šli členové Strany mírného pokroku v mezích zákona a doprovázení vojskem. Za 

hudebním vozem skupiny Péro za kloboukem zamířily maškary přes Mahlerovy sady na Prokopovo náměstí, aby 
vzdaly poctu Jaroslavu Haškovi u jeho jezdecké sochy. Žižkováci tam také předali Richardu Haškovi pamětní 
desku, kterou jako poděkování jeho dědečkovi vyrobili svěřenci domu dětí a mládeže Ulita. Na radnici pak Franta 

Sauer s Richardem Haškem převzali vládu nad Žižkovem z rukou starostky Mileny Kozumplíkové. In: RN 
březen 2008. 

 
Fotbalisté Viktorie Žižkov splnili v roce 2008 všechny cíle, které si uložili pro sezónu. V prvním ročníku po svém 
návratu do nejvyšší fotbalové soutěže skončili s 37 body ve středu tabulky a potvrdili tak, že mezi českou 

fotbalovou elitu patří. „Asi to bylo tím, že vepředu, v ofenzivě, máme přeci jen zkušenější hráče než například 
sestupující týmy. To bylo také hodně důležité. Zápasy totiž rozhoduje jedna šance, někdy dvě, a v tomto případě 

potřebujete právě zkušenost,“ řekl kapitán Viktorky Luděk Stracený. O tom, že na Viktorce míří v příští sezoně 
výše, svědčí mimo jiné i to, že na Žižkov zamířil jako sportovní ředitel bývalý reprezentant Pavel Kuka. „Vedeme 
teď intenzivní debaty,“ uvedl k tomu majitel klubu Ing. Luděk Vinš. In: RN květen 2008. 

 
Sté narozeniny oslavila v plné svěžesti a dobrém zdraví paní Božena Dušková z Kolínské ulice. Paní Dušková se na 

Vinohrady do domu, na jehož stavbě se podílel i její bratr, přestěhovala už v roce 1923 a v něm dodnes žije. Mezi 
gratulanty nechyběla ani starostka Milena Kozumplíková. In: RN únor 2008. 
 

Za účasti mj. starostky Mileny Kozumplíkové otevřel ve středu 13. února 2008 ministr vnitra Ivan Langer 



obnovenou policejní služebnu v Lipanské ulici. Náklady na rekonstrukci činily 4 728 712 Kč. In: RN březen 
2008. 

 
Na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 dne 14. února 2008 se projednávala především privatizace 

bytových i nebytových prostor. In: Usnesení ZMČ 14. 2. 2008. 
 
Od 18. února 2008 od osmi hodin ráno začaly platit na území třetí městské části zóny placeného stání. Drtivá 

většina parkovacích míst pro automobily na Žižkově a Vinohradech zůstala vyhrazena pouze pro občany Prahy 3 a 
živnostníky, kteří zde mají sídlo firmy nebo provozovny. Bez omezení bylo možné ještě nějaký čas parkovat v 

takzvaných oranžových a zelených zónách. Ty byly určeny pro krátkodobé a střednědobé parkování u parkovacích 
automatů, než budou nainstalovány. Jinak všichni, kteří chtějí parkovat v Praze 3 v modrých zónách, získali za 
poplatek roční nebo krátkodobější parkovací kartu. In: RN únor 2008. 

 
Městská část Praha 3 na jaře roku 2008 požádala v souvislosti s plánovanou přeměnou území Nákladového nádraží 

Žižkov v novou městskou čtvrť o změnu územního plánu Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Z nákladového 
nádraží by se v budoucnu mělo stát moderní centrum Žižkova. Na největším nezastavěném pozemku východně od 
centra Prahy by měly vyrůst jak administrativní a komerční budovy, tak i bytové domy pro více než 7 tisíc lidí. 

Původní funkci železničního překladiště totiž přestalo kolejiště plnit již před lety. Praha 3 do urbanistické studie 
prosadila přímé prodloužení Olšanské ulice východním směrem, tedy propojení Olšanské s koridorem Jarovské 

spojky. Na celkových 35 hektarech plochy území by mělo vzniknout přibližně 284 tisíc čtverečních metrů s obytnou 
funkcí, 175 tisíc pro administrativu a 76 tisíc metrů pro komerční využití. In: RN duben 2008. 
 

V pondělí 10. března 2008, v den výročí násilného potlačení protičínského povstání ve Lhase v roce 1959 zavlála ve 
tři hodiny odpoledne z okna žižkovské radnice tibetská vlajka již po třinácté. Ostatně právě třetí městská část byla 

jednou ze čtyř českých obcí, které jako první v naší zemi v roce 1996 vyjádřily touto formou solidaritu s Tibeťany. 
V roce 2008 přivítala tibetského mnicha Sönama Gjamccho z Dharamsaly a o hudební vložku se postaral dívčí 
pěvecký sextet MaleeDivy. Na úvod připomněla starostka Milena Kozumplíková smutnou bilanci okupace Tibetu: 

„Přestože čínský režim přistoupil postupem doby k určité změně poměrů, v otázce Tibetu se s vlastní historií zatím 
vypořádat nedokázal“. Návštěvníci akce se poté v Galerii pod radnicí zúčastnili vernisáže výstavy fotografií „Tibet 

a jeho současná tvář.“ In: RN duben 2008. 
 
V pondělí 10. března 2008 zemřel ve věku 88 let herec Radovan Lukavský. Poslední rozloučení proběhlo 18. března 

v Národním divadle a odpoledne celebroval kardinál Miloslav Vlk v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha zádušní 
mši. Radovan Lukavský byl čestným občanem Prahy 3 a hlásil se k římskokatolické farnosti u sv. Prokopa. In: 

RN duben 2008. 
 
Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Vinohradech připravil na neděli 30. března 2008 u příležitosti oslav 

100. výročí postavení kostela a sborového domu v Korunní ulici č. 60. Budova byla vystavěna v novogotickém 
slohu mezi lety 1904 a 1907 podle návrhu architekta Turka stavitelem A. Dvořákem. Do užívání sboru byla předána 

25. března 1908. Na fasádě jsou dodnes reliéfy Jana Žižky z Trocnova, Jana Želivského a Jeronýma Pražského. 
Vchodový portál s lomeným obloukem je zakončen kamenným kalichem s Biblí. Ústředním bodem fasády je pak 
socha Mistra Jana Husa. Interiér modlitebny byl obnoven podle návrhu architekta B. Bareše. Roku 1963 byly 

instalovány nové varhany, roku 1966 obnovena věž a 2000 zavěšeny obrazy akademického malíře M. Rady. Na 
oslavě jubilea budovy vyslechli návštěvníci varhanní recitál. In: RN březen 2008. 

 
Dne 4. dubna 2008 navštívil premiér České republiky Mirek Topolánek Ústav pro studium totalitních režimů v 
Havelkově ulici. Prohlédl si badatelnu, depozitáře a seznámil se s prací s evidenčními kartami příslušníků 

předlistopadových bezpečnostních složek. Jedním z impulsů k zahájení diskuze o minulosti naší země bylo i 
ocenění, které premiér udělil Josefu a Ctiradu Mašínovým v únoru. Následkem toho pracovníci ústavu představili 

nově objevené dokumenty z vyšetřování příbuzných bratrů Mašínů po jejich útěku do Německa. Ústav zahájil 
činnost 1. února 2008. Mezi hlavní úkoly patří zkoumání a hodnocení doby komunistické totalitní moci a 
zpřístupnění dokumentů vypovídajících o formách pronásledování a odporu proti komunistickému režimu. In: 

RN květen 2008. 
 

Na žižkovské radnici se 15. dubna 2008 slavily jubilejní svatby. Milica a Miroslav Kubálkovi oslavili 65 let trvání 
manželského svazku, tedy kamennou svatbu. Těm však s ohledem na jejich zdravotní stav přišel gratulovat domů 
místostarosta Martin Benda již 28. března. Šedesát let společného života oslavili Ladislav a Květoslava Duškovi, 

pětapadesát let Jaroslav a Soňa Brzobohatí, Jan a Marie Čihákovi, Miroslav a Marie Kořínkovi, Miroslav a Eva 



Librovi, Vladimír a Věra Matěnovi. Zlatou svatbu oslavili Ludvík a Eva Řídelovi, Josef a Marie Tlustí a Jiří a 
Barbara Wasserbauerovi. In: RN květen 2008. 

 
Zastupitelstvo městské části schválilo na zasedání 24. dubna 2008 záměr rozšíření zóny placeného stání na celé 

území Praha 3. Dále vzalo na vědomí, že počet obyvatel Městské části Praha 3 k 1. lednu 2007 činil 69 939 osob a 
schválilo výši měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva městské části s účinností od 1. února 2008 takto: 
člen rady městské části 3550 Kč, předseda výboru zastupitelstva městské části 2840 Kč, předseda komise rady 

městské části 2840 Kč, člen výboru zastupitelstva městské části 2270 Kč, člen komise rady městské části 2270 Kč, 
člen zastupitelstva městské části 1210 Kč, předseda zvláštního orgánu 5570 Kč a člen zvláštního orgánu 2270 Kč.  

Zastupitelstvo městské části schválilo poskytnutí darů z Grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3 v 
celkové výši 10 205 000 Kč.Zastupitelstvo městské části zvolilo přísedící Obvodního soudu pro Prahu 3. In: 
Usnesení ZMČ 24. 4. 2008. 

 
Na žižkovské radnici se ve dnech 22. a 29. dubna 2008 slavily jubilejní svatby. Šedesát let společného života 

oslavili Jaromír a Marie Dudovi, Antonín a Marie Slušňákovi, Gustav a Anna Czivišovi, Jaroslav a Božena 
Pelantovi a Rudolf a Dana Šátkovi. Pětapadesát let, tedy smaragdovou svatbu slavili: Jaroslav a Naděžda Kotkovi, 
František a Květa Rejfkovi, Juraj a Hana Burešovi, Ilja a Lía Heroldovi a Josef a Vlasta Žákovi. Zlatou svatbu pak 

Václav a Jindřiška Macanovi, Karel a Galina Nedvídkovi, Zdeněk a Marie Staňkovi, František a Marie Budilovi a 
Jaroslav a Marie Soukupovi. Starostka Milena Kozumplíková a její zástupce Mgr. Jiří Matušek jim poděkovali a 

popřáli mnoho sil, zdraví a štěstí do dalšího života. In: RN květen 2008. 
 
Již podruhé Pražský mezinárodní maratón úspěšně odběhl v květnu roku 2008 i zastupitel městské části Praha 3 

Miroslav Poche, jenž patří mezi sportovně založené politiky na pražské radnici. In: RN květen 2008. 
 

Sedmého května 2008 uplynulo 550 let od korunovace krále Jiřího Poděbradského. Dne 10. května „zavítal se svou 
družinou“ opět do Prahy na náměstí Jiřího z Poděbrad. Město Poděbrady ve spolupráci s třetí městskou částí 
uspořádalo celodenní akci pro veřejnost, během níž seznámili organizátoři návštěvníky i se současným životem 

města Poděbrad. Sobotní korunovační slavnost byla za krásného počasí zahájena odhalením repliky slavné 
poděbradské sochy českého krále a v 18 hodin pak na historické scéně proběhla rekonstrukce Jiřího korunovace. Až 

do večera pak probíhala hudební vystoupení. In: RN květen 2008. 
 
Zastupitelstvo městské části na zasedání dne 26. června 2008 odvolalo Bc. Robina Tampu z funkce předsedy 

výboru kontrolního a z funkce člena Výboru finančního Zastupitelstva městské části z důvodu jeho rezignace na 
člena Zastupitelstva městské části Praha 3. Následně zvolilo Ing. Jana Holuba do funkce člena Výboru finančního 

Zastupitelstva městské části Praha 3. Dále schválilo závěrečný účet za rok a souhlasilo s celoročním hospodařením 
za rok 2007 bez výhrad . In: Usnesení ZMČ 26. 6. 2008. 
 

Podruhé v historii ocenila třetí městská část nejlepší pedagogy základních a mateřských škol. Na cenu Diploma 
Comenianum bylo nominováno 34 učitelů a učitelek. Ocenění převzali z rukou místostarosty Mgr. Jiřího Matuška 

dne 26. června 2008 na slavnostním večeru v síni Atrium. In: RN září 2008. 
 
Dne 1. července 2008 vznikly dva nové školské subjekty – Základní škola a mateřská škola Chelčického a Základní 

škola a mateřská škola nám. Jiřího z Lobkovic. Vznikly sloučením základních škol Chelčického, Žerotínova, Jiřího 
z Lobkovic a Perunova. Počet škol se tak sice zredukoval z 12 na 10. Kapacita základních škol však zůstala 

zachována pro následující roky, kdy současný „babyboom“ začne ovlivňovat situaci v základních školách. Přes 
počáteční vzedmutou vlnu emocí na straně rodičů slučování proběhlo bez problémů. V rámci procesu byly totiž 
zřízeny dvě nové mateřské školy. V zápise do mateřských škol se přihlásilo o 6 procent dětí více než v loňském 

roce, naplněny zůstaly nejen rezervy v stávajících mateřských školách, ale také nová mateřská škola v Perunově 
ulici. Druhou mateřinku vznikající v prostorách budovy školy Žerotínova byla nejdříve využita pro školku U 

zásobní zahrady, kde byla plánována rekonstrukce. In: RN červ., čvc., srp. 2008. 
 
V sobotu 9. srpna 2008 zemřel ve věku nedožitých 87 let místopředseda Československé obce legionářské 

plukovník v. v. Jaroslav Chejstovský, nositel vyznamenání Čs. válečného kříže 1939 a medaile Za chrabrost. 
Aktivně se angažoval mimo jiné jako zastupitel na žižkovské radnici. Narodil se 11. prosince 1921 v Praze. V 

okamžiku obsazení ČSR, aby unikl nucenému pracovnímu nasazení v Německu, vstoupil do vládního vojska, které 
Němci ponechali protektorátní vládě jako jeden ze zdánlivých atributů samostatnosti. Roku 1944 odeslali Němci 
většinu vládního vojska do Itálie, v obavě, aby se nestalo ozbrojenou páteří případného českého povstání. 

Chejstovský, stejně jako řada dalších, přešel již 10. července 1944 k italským partyzánům a pak do Švýcarska. V 



srpnu se přihlásil do čs. zahraniční armády a dorazil počátkem ledna 1945 do Británie, kde byl zařazen k letectvu. 
Po r. 1989 se podílel na obnovení Čs. obce legionářské. 

 
Dne 18. srpna 2008 zemřel žižkovský patriot a badatel Josef Bada, bývalý úředník Poštovní spořitelny, Hutního 

projektu, PUDIS-u a především genealog, nejstarší člen Heraldické společnosti v Praze. Naposledy se zabýval 
rodokmenem Jesenských z Jesenice u Rakovníka, z kterého pocházela i Milena Jesenská, přítelkyně pražského 
spisovatele Franze Kafky. Ještě v 87 letech docházel do Státního oblastního archivu pro středočeský kraj i do 

Archivu hl. m. Prahy. Narodil se v Českém Brodě (jeho předkové pocházeli z uherského šlechtického rodu Bodó de 
Bodófalva). Se Žižkovem byl celoživotně spjat, ženil se roku 1944 v kostele sv. Prokopa. In: Vít Hostomský, RN, 

říjen 2008. 
 
Dne 1. září 2008 byla otevřena pro veřejnost Rajská zahrada („Kanálka“). 

 
Dne 1. září 2008 byla pro veřejnost otevřena rekonstruovaná Rajská zahrada. Rekonstrukce si vyžádala náklady 

přesahující 30 milionů korun. Díky historicky do té doby největší investici žižkovské radnice se však zanedbaný 
svah přeměnil v jeden z nejluxusnějších pražských parků. Dominuje mu altán s výhledem na Prahu a od něj dolů 
pokračující schody, jejichž středem protéká umělá „horská“ bystřina a na střední terase se třpytí jezírko. In: RN září 

2008. 
 

Historie Rajské zahrady sahá do roku 1883. Tehdy zakoupila pozemky u nynějších Riegrových sadů pražská obec 
jako rezervu pro rozšíření budoucí plynárny. Vznikl zde veřejný sad a zásobní zahrada pro potřeby hlavního města. 
Na vinohradské straně spojením okolních pozemků vznikla Kanálská zahrada, dnešní Riegrovy sady. V roce 1902 

byly Riegrovy sady chloubou Královských Vinohrad. Na žižkovské straně zakoupila roku 1883 pozemky pražská 
obec jako rezervu pro rozšíření budoucí plynárny. Vznikl zde veřejný sad a zásobní zahrada pro potřeby města. 

Areál dostal název Rajská zahrada. V průběhu let však její význam upadal. Ve 30. letech 20. století ji postupně 
začala opouštět zásobní zahrada hlavního města Prahy a zahrada se stěhovala na nové místo poblíž Basilejského 
náměstí. V roce 1937 byla postavena na jejím území budova pro odbornou živnostenskou školu, pojmenovanou 

podle primátora Karla Baxy, a k ní dvě přibyly administrativní budovy. Nově vzniklá Vysoká škola ekonomická v 
roce 1953 dostala do vínku budovy Baxových škol. Ty však potřebám vysoké školy nevyhovovaly, a tak se s 

rozšířením a stavbou dalších budov byla zabrána další část pozemku Rajské zahrady. V roce 2005 se zastupitelé 
městské části Prahy 3 začali zabývat otázkou, co udělat se zbytkem Rajské zahrady. V květnu byl pak představen 
projekt na její oživení. Po zásadních úpravách byla v původním duchu revitalizovaná zahrada otevřena pro veřejnost 

1. září 2008. In: RN 4/2016. 
 

Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, malíř Martin Velíšek, dlouholetý příznivec a spolupracovník 
žižkovské radnice, autor všech tiskovin ke zdejším vinobraním a masopustům, vystavoval ve dnech 5. září až do 3. 
října v Galerii pod radnicí svá díla. In: RN srpen 2008. 

 
Zastupitelstvo městské části zvolilo na svém zasedání 18. září 2008 paní Miroslavu Oubrechtovou do funkce 

předsedkyně Výboru kontrolního Zastupitelstva městské části Praha 3. Dále schválilo založení společnosti Správa 
zbytkového majetku městské části Praha 3 a. s., jejímž jediným zakladatelem a akcionářem bude městská část Praha 
3. Finanční vklad do nové společnosti byl stanoven na 2 miliony korun. In: Usnesení ZMČ 18. 9. 2008. 

 
První den oslav vinohradského vinobraní připadl toho roku na 19. září 2008. Oslavy zahájila starostka Milena 

Kozumplíková krátce po čtvrté hodině odpolední na náměstí Jiřího z Poděbrad. Z podia přivítala českého krále 
Jiřího z Poděbrad, jenž za zvuku fanfár přijel na koni. Věrný Jiříkův šašek a společník Paleček, bystrý a vzdělaný 
rádce, usměrňoval svého pána po celou dobu jeho pobytu. Do Palečkova šatu se převlékl herec Petr Stolař, jenž 

dokázal diváky vtáhnout do děje a skutečně zaujmout. Paleček pak vyzval k přípitku a za zvuku fanfár bylo 
vinobraní slavnostně zahájeno. Na přilehlé scéně se během dvou dnů vystřídala řada interpretů. Skutečnou 

smyslovou lahůdkou bylo vystoupení „tlupy neurvalých muzikantů z polabské nížiny“, jak sami sebe charakterizují 
členové uskupení Gnomus. Po nich vystoupily hudební skupiny Sto zvířat a Blue Effect a nechyběly ani výstupy 
šermířů či kejklíře. Nezapomenutelné však zůstalo zpracování zásadních momentů ze života Jeho veličenstva krále 

Jiřího z Poděbrad v podání herce Václava Vydry. Na improvizovaném středověkém trhu bylo poté samozřejmě  
možné zakoupit nebo jen ochutnat čerstvý burčák a řadu s ním souvisejících laskomin. In: RN říjen 2008. 

 
Ve středu 24. září 2008 byl za účasti náměstka pražského primátora Rudolfa Blažka a starostky Mileny 
Kozumplíkové zahájen provoz nové služebny městské policie v Řipské ulici na Vinohradech. In: RN září 2008. 

 



Dětský pěvecký sbor Zvonky sborového studia Zvoneček – Praha Hudební školy hlavního města Prahy se počátkem 
října zúčastnil mezinárodní soutěže a festivalu Venezia in Musica. Stejně jako loni, kdy získal na mezinárodní 

soutěži Festa Musicale Olomouc zlaté diplomy ve všech čtyřech soutěžních kategoriích, se i v Itálii stal absolutním 
vítězem. In: RN 12/2008. 

 
V pondělí 6. října 2008 proběhla výměna anténního systému vysílače na Žižkově. Akci provedli pilot vrtulníku 
Kamov K-32 Martin Peyer a operátorka Olivia Ernst, oba Švýcaři. Od té doby lze tedy nově předávat z vysílače i 

digitální signál. In: RN 11/2008. 
 

Dne 7. října 2008 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán sloveský baletní mistr a ředitel 
žižkovské Baletní školy, MgA. Ján Nemec. 
 

Dne 15. října 2008 byl do funkce interního auditora Meziparlamentní komise sdružující více než 150 zemí světa 
kooptován Daniel Reisiegel, radní Prahy 3 a poslanec Parlamentu České republiky. In: RN 11/2008. 

 
Ve středu 29. října 2008 byla za účasti mj. starostky Mileny Kozumplíkové slavnostně otevřena knihovna Ústavu 
pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Ponese jméno bývalého disidenta a prvního porevolučního federálního 

ministra vnitra Jána Langoše. Veřejnosti zpřístupní řadu textů, které pojednávají o konání totalitní moci. Především 
o období komunismu a nacismu na území československého státu. Starostka Milena Kozumplíková předala 14. 

listopadu do ústavu dar městské části – výtisky knihy Miloslava Růžičky Vyhnanci – akce „kulak“, která pojednává 
o osudech sedláků vystěhovaných v 50. letech komunisty. Společně s předsedkyní konfederace politických vězňů 
Naděždou Kavalírovou a s ředitelem ústavu PhDr. Pavlem Žáčkem hovořili o nutnosti zmapování bílých míst dějin 

a o historické paměti národa. In: RN prosinec 2008. 
 

Ve středu 29. října 2008 byla za účasti starostky Mileny Kozumplíkové slavnostně otevřena knihovna Ústavu pro 
studium totalitních režimů (ÚSTR). Byla pojmenována po bývalém disidentovi a později ministra vnitra Jána 
Langoše. Veřejnosti se tak zpřístupní řada textů pojednávajících o praktikách totalitní moci v Československu . In: 

RN 12/2008. 
 

Dne 29. října 2008 se v hotelu Olšanka utkali nejlepší čeští amatérští rohovníci a rohovnice o Pohár města Žižkova. 
Pohár obhájil ve 3. ročníku turnaje žižkovský boxer Emil Kocvelda, jenž ve finále porazil Petra Kellnera. Cenu 
vítězi spojenou s finanční odměnou předal radní Pavel Hurda. In: RN 11/2008. 

 
Dne 14. listopadu 2008 zemřel autor knih o historii Žižkova Zdeněk Šesták. Bývalý vědecký pracovník Ústavu 

experimentální botaniky Akademie věd je autorem více než sta vědeckých pojednání, působil jako vedoucí redaktor 
mezinárodního vědeckého časopisu, ale napsal i úspěšnou knihu Jak psát a přednášet o vědě. Pro širokou veřejnost 
Prahy 3 je nejvíce spojen s trilogii, Jak žil Žižkov před sto lety, Jak hřešil Žižkov před sto lety a Jak se ze Žižkova 

stalo velké město. 
 

Dne 18. listopadu 2008 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán umělec Jaroslav Čvančara. 
 
Dne 3. prosince 2008 proběhl pod záštitou starostky Mileny Kozumplíkové slavnostní večer u příležitosti oslavy 75. 

výročí založení Milíčova domu. Ta se také spolu s radním Mgr. Jiřím Matuškem osobně zúčastnila. O hudební 
vystoupení se postarali žáci Hudební školy hlavního města Prahy Komenského náměstí. In: RN 1/2009. 

 
Zastupitelstvo městské části Praha 3 požádalo na zasedání 18. prosince 2008 Zastupitelstvo hlavního města Prahy o 
zachování trasy „D“ metra v územním plánu Prahy v její současné podobě. Dále schválilo rozpočet městské části 3 

na rok 2009 v objemu příjmů 861 194 000 Kč, v objemu výdajů ve výši 968 943 700 Kč. In: Usnesení ZMČ 18. 12. 
2008. 

 
Na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3 byl dne 18. prosince 2008 schválen rozpočet na rok 2009. Celkové 
výdaje byly plánovány ve výši 968,9 milionu korun a zajištěné příjmy tvořila částka 861,2 milionu. Rozdíl příjmů a 

výdajů ve výši 107 milionů korun bude kryt zapojením zůstatků finančních prostředků z minulých let. Schválený 
rozpočet tak lze považovat za vyvážený. In: RN 1/2009. 

 
V roce 2009 vydal žižkovský Ústav pro studium totalitních režimů významnou historickou publikaci Prokopa 
Tomka Na frontě studené války – Československo 1948–1956. /Katalog výstavy/. 

 



Cenu za nejlepší komunikaci s veřejností získal za rok 2009 právě Úřad městské části Praha 3 a jeho pracovníci. 
Mezi 1565 českými i zahraničními institucemi zvítězila a byla oceněna na 3. ročníku European Monitor of 

Government Communications. In: RN 5/2009. 
 

V roce 2010 vydala Městská část Praha 3 publikaci s názvem Praha 3 a její lidé v roce 2009. Popisuje 28 
významných osobností působících v Praze 3. 
 

V roce 2009 se v paláci Akropolis odehrálo: celkem představení 390, ve vlastní produkci 166, dětská představení 
28, koprodukce 132, další aktivity 92, celkem návštěvnost = 78 772. In: ŽL únor 2011. 

 
V roce 2009 se městská část pod vedením starostky Mileny Kozumplíkové rozhodla navýšit svůj podíl v akciové 
společnosti Viktoria Žižkov a.s. na 44% tím, že do společnosti vložila pozemky východně od fotbalového stadionu. 

Na nich by v budoucnu buď měly stát bytové domy nebo se městská část nechá ostatními akcionáři vyplatit. 
Rozhodnutí, zda tak či onak, musí padnout do října roku 2013. In: RN 12/2013. 

 
V lednu 2009 proběhl zápis dětí do základních škol v Praze 3. Dostavilo se celkem 536 budoucích prvňáčků, z 
nichž 457 nastoupí do škol a 79 dětí požádalo ústy svých rodičů o odklad povinné školní docházky. In: RN 

2/2009. 
 

Již 16. ročník Žižkovského masopustu započal již v sobotu ??? roku 2009 maškarním odpoledne pro děti v paláci 
Akropolis a pokračoval následujícího dne již pro dospělé v hospodě U vystřelenýho oka. Hlavní rej však vyvrcholil 
na masopustní úterý pochodem maškar z náměstí Jiřího z Poděbrad. Režie celého dění se již druhým rokem ujal 

herec Petr Stolař spolu s kolegy z Divadla v pytli, a o představení skutečně historického tradičního masopustu se 
postarali obyvatelé vesničky Studnice nedaleko Hlinska v Čechách. Jejich masopustování mající středověkou tradici 

je prakticky historicko-uměleckým dílem, které má být do budoucna zapsáno do Knihy kulturního dědictví Evropy 
pod hlavičkou UNESCO. In: RN 3/2009. 
 

Praha se rozhodla uctít památku polského hrdiny Ryszarda Siwiece a pojmenovala po něm ulici na Žižkově, v níž 
sídlí Ústav pro studium totalitních režimů. Siwiec se na protest proti polské účasti na okupaci Československa se při 

oslavě dožínek polil 8. září 1968 ve Varšavě benzinem a zapálil. Předtím se ulice jmenovala po tajemníkovi 
komunistických Rudých odborů Václavu Havelkovi. In: iDnes.cz 28/1/2009. 
 

V úterý 10. března 2009 se politická reprezentace Prahy 3 opět připojila k akci na podporu svobody Tibetu. Vlajku 
té země spustili z okna žižkovské radnice starostka Milena Kozumplíková spolu s místostarostou Mgr. Jiřím 

Matuškem. Po minutě ticha za oběti čínský represí si návštěvníci vyposlechli hudební meditaci Ladislava Broma a 
Tomáše Reindla. V Galerii pod radnicí pak shlédli výstavu fotograf ií Jaroslava Havlíka s tibetskou tématikou a 
samotný závěr přineslo důstojné rozmetání mandaly vytvořené pro tuto příležitost opět Ladislavem Bromem. In: 

RN 4/2009. 
 

Zastupitelstvo městské části vzalo při zasedání dne 17. března 2009 na vědomí, že počet obyvatel Městské části 
Praha 3 dosáhl k 1. lednu 2008 celkem 71 140 osob. Poté schválilo mírné navýšení výši měsíční odměny pro 
neuvolněné členy zastupitelstva městské části s účinností od 1. ledna 2009 takto: člen rady městské části 3700 Kč, 

předseda výboru zastupitelstva městské části 2960 Kč, předseda komise rady městské části 2960 Kč, člen výboru 
zastupitelstva městské části 2370 Kč, člen komise rady městské části 2370 Kč, člen zastupitelstva městské části 

1270 Kč, předseda zvláštního orgánu 5800 Kč a člen zvláštního orgánu 2370 Kč. Dále Zastupitelstvo městské části 
Praha 3 vzalo na vědomí zápis č. 4 Komise pro posouzení záměru výstavby Viktoria Center – Seifertova ul. a 
schválilo: 1. postup zvýšení základního kapitálu ve společnosti Viktoria Žižkov a.s., 2. dohodu mezi akcionáři 

společnosti Viktoria Žižkov a.s., 3. dohodu o upsání akcií, 4. prohlášení vkladatele – akcionáře MČ Praha 3 – o 
vkladu nemovitostí do základního kapitálu společnosti Viktoria Žižkov a.s. Zastupitelstvo městské části schválilo 

Program regenerace Žižkova památkové zóny městské části Praha 3. Zastupitelstvo městské části zvolilo přísedící 
Obvodního soudu pro Prahu 3 paní RNDr. Evu Kaprasovou. In: Usnesení ZMČ 17. 3. 2009. 
 

V úterý 21. dubna 2009 oslavilo na žižkovské radnici jubilejní svatby několik manželských párů. Celkem tři 
diamantové svatby, tedy 60 let manželství si připomněli manželé Josef a Růžena Šťastní, Miroslav a Pravomila 

Michálkovi a Naděžda a Oldřich Bartůňkovi. 55 let společné cesty životem oslavili Václav a Edith Krausovi, dále 
Ota a Jarmila Petrákovi a Ladislav a Jaroslava Vrbovi. Zlatou svatbu pak prožili Václav a Libuše Svobodovi. Všem 
jubilantům popřála mnoho štěstí do dalších let starostka Marie Kozumplíková. In: RN 5/2009. 

 



Za přítomnosti starostky Mileny Kozumplíkové oslavily dne 28. dubna 2009 jubilejní svatby manželské páry Jan a 
Božena Besedovi, Jaroslav a Marie Huptichovi, Josef a Jiřina Jelínkovi, Stanislav a Marie Matouškovi a Vladimír a 

Zdeňka Schmoranzovi diamantovou, dále pak smragdové výročí si připomněli páry Erich a Jana Vránovi. Zlatou 
svatbu pak oslavili manželé Milan a Milada Boubínovi, Viktor a Jarmila Horovi a Tomáš a Ilona Skořepovi. 

 
V pondělí 4. května 2009 byly na půdě Ústavu pro studium totalitních režimů představeny nově objevené 
dokumentu k tragickým událostem na Pražačce v době Květnového povstání 1945. Tehdy zde fašisté zbytečně 

povraždili na 40 českých civilistů. Představení dokumentů se za radnici Prahy 3 zúčastnil radní Mgr. Martin Benda.
 In: RN 6/2009. 

 
V úterý 5. května 2009 u příležitosti 64. výročí vypuknutí Pražského povstání 1945 proběhl pietní akt na nádvoří 
školy Na Pražačce. Akce se zúčastnili starostka Milena Kozumplíková, radní Mgr. Jiří Matušek a poslanec 

parlamentu České republiky Daniel Reisiegel. In: RN 6/2009. 
 

Dne 12. května 2009 si na Olšanských hřbitovech, před chrámem sv. Bohorodice, připomněli pamětníci a 
představitelé petičního výboru Oni byli první 64. výročí prvního zavlečení československých občanů, 
meziválečných emigrantů před sovětským režimem, do sibiřských gulagů. Památku obětí komunismu uctil i 

žižkovský radní Mgr. Jiří Matušek. In: RN 6/2009. 
 

Ve dnech 5. a 6. června 2009 proběhly na území Prahy 3 volby do Evropského parlamentu. Volební účast dosáhla 
33,48 procenta. Zvítězila Občanská demokratická strana s 38,63 procenty. Následovaly je sociální demokraté s 
15,71 procenty, komunisté dosáhli na 9,21 a evropští demokraté na 7,65 procent. Ostatní strany, byť zastoupené v 

zastupitelstvu Prahy 3, na pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do parlamentu, nedosáhly. In: RN 7-8/2009. 
 

Dne 8. června 2009 navštívil žižkovskou radnici Jan Lucas van Hoorn, holandský velvyslanec v České republice 
spolu s velvyslance Lucemburského velkovévodství Jeanem Faltzem. Zapsáni byli do Knihy návštěv Městské části 
Praha 3 téhož dne. 

 
Dne 8. června 2009 navštívila žižkovskou radnici Renilde Loeckx, velvyslankyně Belgického království v České 

republice. Zapsána byla do Knihy návštěv Městské části Praha 3 téhož dne. 
 
Dne 8. června 2009 navštívili žižkovskou radnici na pozvání radního Daniela Reisiegla zástupci zemí Beneluxu v 

České republice. Přivítala je starostka Milena Kozumplíková a spolu s nimi si prohlédla mj. dominantní památku 
Vinohrad – kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. Belgii zastupovala Renilde Loeckx, Lucembursko pak Jean Faltz a 

Nizozemí Jan Lucas Inayat van Holen. In: RN 7–8/2009. 
 
Zastupitelstvo městské části schválilo na zasedání 9. června 2009 závěrečný účet za rok 2008 a souhlasí s 

celoročním hospodařením za rok 2008 bez výhrad . In: Usnesení ZMČ 9. 6. 2009. 
 

Dne 23. června 2009 došlo na slavnostní vyhlášení vítězů ve vědomostní, sportovní i umělecké soutěži O pohár 
starosty Hartiga. Na prvních třech místech se umístili žáci základních škol 1. Lupáčova, 2. Jiřího z Poděbrad a 3. 
dvě školy společně – Na Chmelnici a Jiřího z Lobkovic. Slavnostního předání cen se vedle ředitelů škol zúčastnila 

za Prahu 3 starostka Milena Kozumplíková spolu s Mgr. Jiřím Matuškem. In: RN 7–8/2009. 
 

Dne 25. června 2009 byly v síni Atrium v Čajkovského ulici oceněni nejlepší učitelé Prahy 3. Ocenění jim předali 
starostka Milena Kozumplíková a Mgr. Jiří Matušek. In: RN 9/2009. 
 

Dne 30. června 2009 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán světově uznávaný český chemik a 
žižkovský rodák prof. Josef Michl, Ph.D. 

 
Dne 1. července 2009 jmenoval otec kardinál P. Miloše Szabo, faráře u sv. Prokopa na Žižkově, právním expertem, 
obhájcem svazku Metropolitního soudu v Praze. Dne 13. srpna pak otec Miloš složil do rukou kardinála Miloslava 

Vlka přísahu věrnosti v souvislosti s nástupem do funkce. In: PL 9/2009. 
 

Dne 14. srpna 2009 navštívila podruhé žižkovskou radnici Jeho Eminence, kardinál a primas český, Miloslav Vlk. 
Podepsal se do Knihy návštěv Městské části Praha 3 téhož dne. Své poděkování zapsal na stranu své první návštěvy 
v roce 1996. 

 



Jednotka HZS SŽDC Praha zasahovala 17. srpna 2009 společně s JPO HZS hl. m. Prahy ve večerních hodinách na 
žižkovském nákladovém nádraží u požáru odpadu, který se rožšířil na velkokapacitní kontejner, ve kterém byl 

uložen balící materiál. Předběžná škoda činí několik desítek tisíc korun. In: www.pozary.cz. 
 

Usnesení k financování projektu „Zelená energie pro ZŠ Chelčického“. Zastupitelstvo městské části schválilo na 
zasedání dne 10. září 2009 poskytnutí podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu Městské části Praha 3 ve výši 
35 531 945,21 Kč. Dále Zastupitelstvo městské části zvolilo přísedící Obvodního soudu pro Prahu 3. Jsou jimi 

JUDr. Bohumil Sedlák a Ivo Veselý. Oba navrženi poprvé. In: Usnesení ZMČ 10.9.2009. 
 

Ve dnech 18. a 19. září 2009 proběhl již 13. ročník Vinohradského (žižkovského) vinobraní. Tehdy se na něm sešli i 
představitelé pražského a Moravského Žižkova – Milena Kozumplíková a Josef Buzrla. Náměstí Jiřího z Poděbrad 
znovu rozezněla hudba ladící k lahodnému vínu a především burčáku. O hudební vystoupení se postaral například 

Vladimír Mišík a o doprovodný program pak herci Divadla v pytli. Počasí bylo slunečné. In: RN 10/2009. 
 

Amatérský turnaj v boxu O pohár města Žižkova se konal 1. října 2009 v hotelu Olšanka na Olšanském náměstí. 
Finále, hlavní zápas dne, rozhodlo již první kolo, kdy David Housar z BC Žižkov zasadil svému soupeři Pavlu 
Ohlídalovi z 119. ročník silničního běžeckého závodu Běchovice – Praha se 27. září 2015 účastnilo nakonec 2974 

běžců. Absolutním vítězem se stal Jakub Zemaník (čas 30:51) a v ženské kategorii opět Eva Vrabcová v čase 33:34. 
Medaile a další ocenění předával vítězům v areálu školy na Pražačce radní Dr. Jan Materna. Závodu se účastnily i 

dvě členky Zastupitelstva městské části Praha 3 – Mgr. Irena Ropková (na výsledkové listině chybně uvedeno 
Kopková, celkově na 1994. místě, ve své kategorii 58. s časem 00:59:16) a radní Mgr. Lucie Vítkovská v čase 
1:16:53 (kategorie ženy 29–34 let, celkově na 2345 místě, ve své kategorii na 85.)Brandýsa vítězný spodní úder. 

Cenu 10 tisíc korun a pohár vítězi předal radní Pavel Hurda. In: RN 10/2009. 
 

Dne 19. října 2009 navštívil žižkovskou radnici velvyslanec Slovinské republiky v ČR, Franc But. Zapsán byl do 
Knihy návštěv Městské části Praha 3 téhož dne. 
 

Dne 20. října 2009 byla do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsána sbormistryně Hudební školy 
hlavního města Prahy, paní Jarmila Novenková. 

 
Dne 25. října 2009. Po bezmála tříleté rekonstrukci byl slavnostně otevřen Národní památník na Vítkově – 
významná funkcionalistická památka a jeden ze symbolů novodobé české státnosti. Vernisáž zahájil za přítomnosti 

prezidenta Václava Klause státní hymnou dětský pěvecký sbor Zvoneček. Poté si prezident Václav Klaus a asi 300 
hostů spolu se starostkou Milenou Kozumplíkovou prohlédlo novou multimediální expozici moderních českých 

dějin nazvané Křižovatky české a československé státnosti. Historický Památník rekonstruovalo Národní muzeum 
za 321 milionů korun. Památník pak má do budoucna sloužit opět jako připomínka národních moderních dějin a 
místo slavnostních aktů. Pro veřejnost se Národní památník otevřel 29. října 2009. In: praha3.cz. 

 
Pro veřejnost byl zrenovovaný Národní památník na Vítkově otevřen 29. října 2009. 

 
V pátek 6. listopadu 2009 se u příležitosti dvacetiletého výročí pádu komunistického režimu přes noc proměnila 
útulná žižkovská hospůdka U dvou hrabalů v restauraci poslední cenové skupiny 80. let 20. století. A to se vším 

všudy. nejen dobové ceny, ale především neochotný personál, podměrečné pivo či značně proškrtaný jídelníček 
připomínaly realitu socialistického pohostinství. Nechyběly ani pravidelné lustrace příslušníků Veřejné bezpečnosti 

v dobových uniformách. Celý prostor včetně nádobí, skla, příborů, závěsů, stolů i židlí, dobových pivních tácků, 
plakátů a nařízení, ba i denního tisku byl předělán za jedinou noc. Ve spolupráci s Fundusem Barrandov, odkud 
byly zapůjčeny dobové reálie, se scénáristicky na akci podíleli historik PhDr. Jan Vlk a majitel restaurace Vladimír 

Máca s rodinou a svým personálem. Akce trvala až do neděle 8. listopadu a návštěvnost byla vskutku impozantní, 
neboť ještě v pátek večer proběhla zpráva o tomto happeningu po internetu i televizními stanicemi, následující den 

pak ji zaznamenaly i některé deníky. Pamatuji si, že v sobotu před  otevřením stála v ulici fronta nedočkavců čítající 
více než 100 osob. Lidé se bavili a nejen nad cenou piva (1,70 Kčs, segedínský guláš 5,60 Kčs), ale mnozí si 
celkově uvědomily hrůzu minulých dob., Blesk 8. 11. 2009. 

 
Dne 10. listopadu 2009 oslavily manželské páry na žižkovské radnici jubilejní svatby. Oddávající se stala již po 

několikáté starostka Milena Kozumplíková. Manželé Oldřich a Zdeňka Grossmannovi oslavili svatbu diamantovou, 
Jiří a Jana Blechovi a Zdeněk i Ludmila Hruškovi smaragdovou. Zlatou svatbu si připomněly páry Ludvík a Marie 
Benešovi, Slavomil a Věra Hauftovi, Jaroslav a Květa Soukupovi, Vladislav a Daniela Šachovi a Ladislav spolu s 

Marií Šámalovou. 



 
Dne 11. listopadu 2009 zemřel v nedožitých 97 letech český bojovník proti fašismu – plukovník a rytíř čestné legie 

– Václav Vondrák (*1912 Humpolec). Na Žižkov se přistěhoval v roce 1936. Za druhé světové války uprchl na 
západ a sloužil v čs. jednotkách ve Francii a Velké Británii. V říjnu 1944 bojoval u Dunkerque. Dne 18. května 

1945 dorazil jako rotmistr a velitel tanku do Klatov. Po válce vstoupil do služeb československé armády, z ní byl 
však jako politicky nespolehlivý v roce 153 propuštěn. Zemřel na Žižkově v Domově seniorů v Roháčově ulici. In: 
ŽL (KPŽ) 45/2010. 

 
U příležitosti 20. výročí pádu komunistického režimu v Československu byla dne 17. listopadu 2009 na žižkovské 

radnici slavnostně zahájena historická výstava s názvem Žižkov XX. Autorem a kurátorem výstavy byl historik 
PhDr. Jan Vlk, grafik doc. Petr Babák a architekt David Kraus. Supervizorem byl pak radní Pavel Hurda. Účastnila 
se řada významných osobností veřejného života. In: RN 12/2009. 

 
Dne 24. listopadu 2009 uvítala na radnici starostka Milena Kozumplíková jubilanty – manželské páry, které 

oslavovaly cestu společným životem. Kamennou svatbu si připomněli František a Vlasta Wienerovi, diamantovou 
pak Lubomír a Marie Machovi spolu s Jiřím a Blaženou Šálkovými. Smaragdovou svatbu oslavili Antonín a Lidia 
Bojanovských a pár Ing. Karel a MUDr. Jaroslava Zouharovi. Zlaté svatby patřily manželům Miroslavu a Elišce 

Čermákovým, Zdeňku a Růženě Mužíkovým, Ing. Arch Josefu a PhDr. Heleně Pecharovým a nakonec Karlu a 
Aleně Smutných. 

 
Dne 24. listopadu 2009 byla do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsána zakládající, dlouholetá členka 
Klubu přátel Žižkova, paní Jiřina Polanecká (+2012). Bydlela v Radhošťské ulici č. 15. 

 
Dne 26. listopadu 2009 byla v Galerii pod radnicí otevřena krátkodobá historická výstava Žižkov je věčný. Jejími 

autory byli Jiří Horský a Martin Hrdina. Sledovali problematiku plánované asanace Žižkova před rokem 1989. In: 
RN 11/2009. 
 

Dne 1. prosince 2009 se na žižkovské radnici slavily jubilejní svatby. Zlatou svatbu si připomněli Jan a Marie 
Kotlanovi, Jan a Magdalena Kunckovi, Ladislav a Milena Možní a Jaromír a Jana Svobodovi. 55 let společné cesty 

životem, tedy smaragdovou svatbu oslavili Ing. Milan a Olga Bubeníčkovi, Karel a Božena Cyprovi, Jaroslav a 
Jarmila Reimanovi a Giuseppe a Zdeňka Sterpinovi. Diamantovou svatbu prožili Ing. Přibyslav a Otilie Culkovi a 
kamennou po 65 letech společného života Jaroslav a Věra Laurichovi, Václav a Ludmila Kratochvílovi a Jaroslav a 

Věra Kobylákovi. In: RN leden 2010. 
 

Řecký prezident Karolos Papoulias se 3. prosince 2009 na Vítkově zúčastnil piety, při které vzdal poctu hrdinům 
padlým za vlast. Akce se na Vítkově zúčastnila také starostka Prahy 3 Milena Kozumplíková a generální ředitel 
Národního muzea. Zazněly řecká i česká hymna a prezident položil věnec. Poté se státník vydal na prohlídku nově 

zrekonstruovaného Památníku a tamější expozice nazvané „Křižovatky české a československé státnosti“. In: 
Praha3.cz. 

 
Dne 5. prosince 2009 oslavila sté narozeniny paní Marie Bernášková. Do Domu s pečovatelskou službou v 
Roháčově ulici jí přišla pogratulovat rovněž starostka městské části Milena Kozumplíková. In: RN leden 

2010. 
 

Zastupitelstvo městské části požádalo na zasedání 8. prosince 2009 Vládu České republiky, aby zrušila jí vypsanou 
veřejnou obchodní soutěž na prodej objektu Polikliniky Jarov na Koněvově třídě č. 205 a aby tento objekt 
bezúplatně převedla do majetku města Prahy. Zastupitelstvo městské části dále zřídilo Fond pro řešení důsledků 

jednostranného zvyšování nájemného z bytu a schválilo zásady řízení a hospodaření fondu. Zastupitelstvo městské 
části schválilo rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na I. čtvrtletí roku 2010. In: Usnesení ZMČ 8. 12. 

2009. 
 
V roce 2010 se ujala funkce starostky městské části Ing. Vladislava Hujová. 

 
Rozpočet městské části schválený pro rok 2010 vypadal následovně: příjmy 1169,3 milionu korun a výdaje 1218,2 

milionu. Rozdíl 49 milionů bude pokryt zapojením zůstatků minulých let . In: RN únor 2010. 
 
Koncem roku 2010 došlo k zákazu (omezení) provozování herních automatů na celém území Prahy 3. In: ŽižkL. 

 



V roce 2010 byl v Radničních novinách představen odvážný vizuální architektonický návrh na visutou lávku pro 
pěší mezi vrchem Vítkov a parkem na Parukářce. Názor prezentoval mj. i radní Pavel Hurda. Mělo se jednat o 

spojení a prodloužení frekventované vycházkové trasy. In: RN 5/2015. 
 

V roce 2010 začal vycházet nový tištěný společensko-kulturní měsíčník s názvem Žižkovské listy – Nezávislý 
měsíčník pro občany Žižkova a Královských Vinohrad. Jeho šéfredaktorem se stal Jaroslav Hainzel a vydavatelem 
SilverTree a. s. In: ŽižkL. 

 
V roce 2010 se v paláci Akropolis odehrálo: celkem představení 404, ve vlastní produkci 198, dětská představení 

46, koprodukce 112, další aktivity 94, celkem návštěvnost = 81 688. In: ŽL únor 2011. 
 
V roce 2010 vydala Městská část Praha 3 komentovanou fotografickou publikaci s prostým názvem Praha 3. 

Jedinečná kniha vznikla objektivem Karla Cudlína spolu s doprovodnými texty architekta Zdeňka Lukeše a za 
přispění Jeronýma Janíčka. 

 
Na Žižkově vznikla nová galerie – Ateliér Nové sdružení pražských umělců. Jeho předsedkyní je Alena Petříčková.
 In: RN 12/2010. 

 
Hl. m. Praha je největším městem České republiky. Rozkládá se na ploše 496 km2, což je pouze 0,6% území 

republiky, ale počtem obyvatel 1 257 158 k 31. 12. 2010 představuje cca 12 % obyvatel státu. Praha tedy výrazně 
dominuje struktuře osídlení v České republice, když druhé největší město Brno představuje třetinu její populační 
velikosti. 

Počet obyvatel k 31/12/2010: 

/celkem/muži/ženy 

Praha: 1 257 158/612 072/645 086 
Praha 3: 73 587/35 710/37 877 
Obyvatelé ve věku (k 31. 12. 2010) 

/0-14/15-64/65 a více 
Praha 3: 8 085/52 698/12 804 

/sňatky/rozvody/narození/živě/mrtvě/potraty/interrupce 
Praha 3: 396/229/830/826/4/254/187 
Praha 3 – zemřelí celkem: 914, z toho do roka = 3, do 28 dnů = 3, přirozený úbytek = 88, přistěhovalí = 5.380, 

vystěhovalí 5.202, přírůstek stěhováním = 178, celkový přírůstek = 90. 
Cizinci Praha 3 

celkem/Ukrajina/Slovensko/Rusko/Vietnam/Polsko 
9 386/3 082/1 155/969/359/127 
Ceny zboží množstevně/ČR/Praha 

Chléb konzumní kmínový/1 kg/19,85/18,82 
Vepřová kýta bez kosti/1 kg/102,37/98,74 

Vepřový bůček//1 kg/64,89/65,29 
Hovězí maso přední bez kosti/1 kg/135,43/136,69 
Kuřata kuchaná celá//1 kg/58,63/59,65 

Vejce slepičí čerstvá//10 ks/21,38/20,00 
Mléko polotučné trvanlivé/1 l/15,18/15,11 

Máslo čerstvé//1 kg/134,38/146,55 
Pivo výčepní, světlé, lahvové/0,5 l/10,05/10,35 
Pivo světlé, sudové, výčepní/0,5 l/22,06/24,13 

Cukr krystalový//1 kg/17,75/17,68 
Ekonomické subjekty v Hlavním městě Praze podle správních obvodů a vybraných 

právních forem k 31. 12. 2010 
/celkem/soukromý podnikatel/právnické osoby 
Praha/506.273/300.894//205.379 

Praha 3/36.714/19.625//17.089 
Bytová výstavba v Praze v roce 2010 

Zahájena výstavba: 
Praha: 2.878, Praha 3: 34 
Dokončeno bytů: 

Praha: 6.151, Praha 3: 748 



Počet a kapacita ubytovacích zařízení cestovního ruchu v k 31. 12. 2010 (hotely, botely, kempy atd.) 
počet zařízení/kapacita hostů 

Praha: 630/82.559 
Praha 3: 49/5.363 

Zásahy hasičských záchranných sborů v roce 2010 

celkem zásahů/z toho požáry/dopr. nehody/ostatní 
Praha: 9.721/2.149/923/6.649 

Praha 3: 482/134/20/328 
Počet obyvatel dle sčítání lidu v roce 

1970/1980/1991/2001/2010 
Praha 3: 112.146/92.338/81.927/72.840/73.587 
Neumístění uchazeči o zaměstnání k 31. 12. 2010 

Praha: 33.433 
Praha 3: 2.215 

Vybavení městských částí k 31. 12. 2010 

MŠ/ZŠ/SŠ/nemocnice/ordinace prakt. lék./Dom. důch. 
Praha 3: 17/11/11/1/45/3 

Vybrané údaje o kulturních zařízeních 

muzea/divadla/galerie 

Praha 3: 2/5/5 
Publikované údaje jsou platné k 30. 11. 2011, zpřesňují údaje a odhady publikované již dříve. 
Pokud není uveden zdroj, jsou uveřejněny údaje ze statistických zjišťování ČSÚ . 

 
Počátkem ledna roku 2010 nastala sněhová kalamita. Úklidové čety pražského magistrátu nebyly schopny čelit 

obrovskému množství padajícího sněhu, a tak v Praze 3 museli zasáhnout i úředníci radnice městské části. Dne 5. 
ledna bylo povoláno na pomoc úklidovým četám dokonce 50 městských strážníků. Do čela krizového štábu se 
postavila starostka Milena Kozumplíková. In: RN únor 2010. 

 
Dne 6. ledna 2010 zemřel Ivan Medek, novinář, muzikolog a čestný občan Prahy 3. In: RN únor 2010. 

 
Poslední rozloučení s bývalým kancléřem prezidenta republiky Václava Havla, novinářem, muzikologem a čestným 
občanem Prahy 3, Ivanem Medkem, proběhlo za přítomnosti významných osobností i rodinných příslušníků ve 

čtvrtek 14. ledna 2010 v bazilice sv. Vojtěcha a Markéty v Břevnově. Před rakví nechyběl ani věnec ze žižkovské 
radnice a mezi smutečními hosty reprezentoval Žižkov zástupce starosty Prahy 3 Mgr. Martin Benda. Do Knihy cti 

Prahy 3 byl Ivan Medek zapsán v roce 1995. Zemřel 6. ledna 2010 ve věku 84 let . In: praha3.cz. 
 
Zastupitelstvo městské části schválilo na schůzi dne 19. ledna 2010 přijetí finanční podpory na realizaci projektu 

„Návrat do práce“ ve výši 5 875 862,08 Kč. Dále Zastupitelstvo městské části schválilo rozpočet městské části 
Praha 3 na rok 2009 v objemu příjmů 1 169 315,1 tis. Kč, v objemu výdajů ve výši 1 218 167,5 tis. Kč. 

Zastupitelstvo městské části neodsouhlasilo podnět občanů na odvolání místostarosty Zdenka Lochmana. 
Zastupitelstvo městské části zvolilo přísedící Obvodního soudu pro Prahu 3. In: Usnesení ZMČ 19. 1. 2010. 
 

Dne 22. ledna 2010 zavítal polský prezident Lech Kaczynski v rámci oficiální návštěvy ČR do nově 
zrekonstruovaného památníku na Vítkově, aby vzdal poctu hrdinům padlým za vlast. V areálu ho přivítala rovněž 

starostka MČ Praha 3 Milena Kozumplíková v doprovodu ředitele protokolu Kanceláře prezidenta republiky 
Jindřicha Forejta, generálního ředitele Národního muzea v Praze Michala Lukeše a velitele Hradní stráže plk. 
Radima Studeného. Po slavnostním ceremoniálu se polský prezident s doprovodem vydal na prohlídku 

zrekonstruovaného Památníku. In: server Praha 3.cz. 
 

V pátek 29. ledna 2010 byl v restauraci Kuře v hodinkách na Seifertově třídě otevřen nový hudební sál pro asi 100 
posluchačů. Z restaurace se tak stal další žižkovský hudební klub. Na slavnostním koncertu vystoupilo rockové trio 
ve složení Michal Prokop, Jan Hrubý a Luboš Andršt. In: RN 3/2010. 

 
Již 17. ročník žižkovského masopustu proběhl v únoru roku 2010. Po doprovodných akcích začínajících sobotou 

nastal úterní fašank, tedy masopustní průvod. Mezi maškarami se toho roku objevily však i historické osobnosti 
jako sv. Václav, Jan Žižka z Trocnova nebo první žižkovský starosta Karel Hartig. O tradiční masky se postarali 
členové historického národopisného spolku ze Studnice u Hlinska. Centrem masopustu bylo opět náměstí Jiřího z 

Poděbrad. In: RN 3/2010. 



 
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně národní kulturní památkou. Praze 3 se dostalo v nedávné době velké cti na poli 

kulturním. Vláda ČR na svém jednání dne 8. února 2010 schválila návrh ministra kultury a rozšířila seznam 
národních kulturních památek o 38 nových položek. Pozornost tentokrát byla zaměřena na novodobou architekturu 

19. a 20. století, a tak mezi prohlášenými nemovitými památkami postoupil do vyšší hodnotové kategorie i kostel 
Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech, dílo slovinského architekta Josipa Plečnika. Nezaměnitelná dominanta 
náměstí Jiřího z Poděbrad našla své místo na seznamu právem, statut národní kulturní památky deklaruje 

mimořádný kulturní význam kostela a řadí jej k nejvýznamnějším představitelům architektury svého druhu v 
celonárodním rozsahu. Cesta ke vzniku kostela a konečné volbě architekta byla však velmi komplikovaná a složitá. 

Na sklonku 19. století v rychle se rozvíjejících Královských Vinohradech záhy vyvstala potřeba dalšího chrámu po 
postavení kostela sv. Ludmily. K tomuto účelu radní darovali pozemek na náměstí Jiřího z Poděbrad již v roce 
1908. Avšak nejrůznější komplikace a obtíže způsobily značné zdržení. Teprve v roce 1914 byl založen Spolek pro 

vybudování druhého katolického chrámu Páně na Královských Vinohradech v čele s farářem Františkem Škardou a 
až v roce 1920 proběhla soutěž na stavbu kostela a na úpravu nezastavěné plochy náměstí. Z jednatřiceti autorů 

návrhů patřili k nejúspěšnějším žáci slovinského profesora pražské Uměleckoprůmyslové školy Josipa Plečnika (23. 
1. 1872 – 7. 1. 1957), žádný z těchto projektů nakonec nebyl realizován. Spolek českých architektů a později i 
vinohradský farní spolek pro výstavbu kostela na náměstí Jiřího z Poděbrad se proto obrátily přímo na Plečnika, 

jenž splňoval veškeré předpoklady, aby tento nelehký úkol splnil. Plečnika zásadně ovlivnil jeho profesor Otto 
Wagner na Akademii výtvarných umění ve Vídni, jeden z tvůrců moderní architektury v Rakousku, jehož 

prostřednictvím Plečnik poznal a přijal názory německého teoretika architektury Gottfrieda Sempera, vyzývající k  
návratu k antickému umění. Plečnikovým přítelem se stal již za studií ve Vídni významný český architekt Jan 
Kotěra, který měl zásluhu na tom, že Plečnik spojil na řadu let svůj život s Prahou, ať již jako profesor 

Uměleckoprůmyslové školy, či architekt Pražského hradu. Sakrální architekturou se Plečnik zabýval již během 
studií a vytvořil celou řadu zajímavých projektů. V rozmezí let 1921 až 1928 vzniklo několik jeho návrhů kostela na 

náměstí Jiřího z Poděbrad, které nakonec vykrystalizovaly realizací v letech 1929–1932. Základní kámen posvětil 
biskup Antonín Podlaha 28. října 1928 a zčásti zařízený kostel byl posvěcen arcibiskupem Kašparem 8. května 
1932. Nezaměnitelná silueta kostela i jeho unikátní interiér v sobě snoubí promyšlenost Plečnikova tvůrčího záměru 

tak, jak je to patrné v celé jeho tvorbě. Významně se zabýval urbanismem Lublaně, slovinské metropole, pro kterou 
projektoval monumentální stavby. Věnoval se sakrální architektuře na venkově, navrhoval nebo přestavoval vily,  

upravoval parky, rekonstruoval celou řadu objektů. Plečnikova schopnost tvořit s respektem a citem pro národní 
tradice a současně nadčasový charakter jeho děl jednoznačně ukazují na jeho mimořádný přínos v oblasti 
architektury, čehož je důkazem i nedávné prohlášení kostela nejsvětějšího Srdce Páně národní kulturní památkou. 

Plečnikův odkaz však sahá daleko za hranice evropského prostoru, a lze proto jistě právem konstatovat, že se může 
ucházet o zápis na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Protože si je městská část Praha 3 vědoma této 

unikátnosti a významu, velmi ráda by podpořila zájem o případné podání společného návrhu se Slovinskou 
republikou na zapsání souboru Plečnikových realizovaných projektů na Seznam UNESCO, který by doložil 
rozmanitost a nadnárodní charakter jeho tvorby a kde by právě kostel Nejsvětějšího Srdce Páně měl své 

nezastupitelné místo. Úspěšný zápis by jistě významně přispěl nejen k posílení povědomí o významu osobnosti 
architekta samotného, ale i k zvýšenému zájmu o kulturu národa a evropského prostřed í odkud vzešel a kde působil. 

Kostel se objevil rovněž na pamětních mincích městské části, jako jeden z jejích nezaměnitelných symbolů. Mince 
je udělována u příležitosti zápisu do Knihy cti a významným návštěvám. Dramatizace myšlenek architekta kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně Z KORESPONDENCE JOŽE PLEČNIKA  proběhla dne 11. září 2010 v 19 hodin v 

kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. V celé této souvislosti spojili zástupci radnice třetí městské části síly se 
slovinskou stranou, aby usilovaly o zápis tohoto jedinečného díla Slovince Josipa Plečnika na seznam památek 

UNESCO. Ke slavnostnímu setkání došlo na žižkovské radnici 17. března a starostka Milena Kozumplíková všem 
zúčastněným předala pamětní medaile s vyobrazením chrámu vydané právě u příležitosti prohlášení stavby za 
národní kulturní památku. RN 3/2010. 

 
Dne 9. února 2010 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán překladatel francouzské poezie Gustav 

Francl. Bydlel na náměstí Barikád č. 4. 
 
V úterý 9. února 2010 převzali zástupci Úřadu městské části Praha 3 bronzovou plaketu, tedy třetí nejvýznamnější 

ocenění, za zavedení modelu CAF. Jedná se o celoevropsky prověřený systém správy úřadů splňující nejvyšší 
nároky na řízení veřejné správy. Slavnostního večera v hotelu Dvořák v Táboře se účastnil mj. místostarosta Mgr. 

Jiří Matušek. In: RN 3/2010. 
 
Dne 10. března 2010 si Žižkované opět připomněli, tak jako i v jiných městech republiky, 51. výročí krvavého 

potlačení povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. Na radnici zavlála tibetská vlajka vyvěšená z okna starostkou 



Milenou Kozumplíkovou a radním Mgr. Martinem Bendou. O hudební doprovod se tradičně postaral Ladislav 
Brom spolu se dvěma spoluhráči. Závěrečnou přednášku o Tibetu přednesla PhDr. Zuzana Ondomišová. V této 

souvislosti proběhla v Galerii pod radnicí výstava fotografií cestovatelky Markéty Kratochvílové rovněž na téma 
Tibet a jeho obyvatelé. In: RN 4/2010. 

 
V Galerii pod radnicí proběhla ve dnech 4. až 30. dubna 2010 výstava malíře, vinohradského rodáka, Rudolfa 
Mikyšky. Poprvé zde vystavoval svá díla v roce 2007. In: RN 4/2010. 

 
Zastupitelstvo městské části schválilo na zasedání 8. dubna 2010 přijetí předloženého znění Strategického plánu 

městské části Praha 3, dále schválilo poskytnutí darů z grantového a podpůrného fondu v celkové výši 13 853 000 
Kč. Zastupitelstvo městské části schválilo nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Správa zbytkového 
majetku MČ Praha 3 a.s. oceněný částkou 116 230 000 Kč. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti 

(bytové jednotky spolu s odpovídajícím spoluvlastnickým podílem na společných částech domů a s odpovídajícím 
spoluvlastnickým podílem na dotčených pozemcích). Zastupitelstvo městské části zvolilo do funkce člena Rady 

městské části Martinu Šandovou. In: Usnesení ZMČ 8. 4 .2010. 
 
Jubilejní svatby na radnici. V úterý 13. dubna 2010 poblahopřál radní Mgr. Jiří Matušek čtyřem párům k 

diamantové svatbě. Byli to Karel a Věra Dvořákovi, Norbert a Anna Kučerovi, František a Jarmila Malí a Jaroslav a 
Vlasta Mecovi. Smaragdovou svatbu oslavili Alois a Olga Lukešovi. O týden později se účastnila starostka Milena 

Kozumplíková a pozdravila se diamantovými páry: Jaroslavu a Olze Kouřimským a Karlovi a Jiřině 
Kratochvílovým. Smaragdovou svatbu si toho dne připomněli Dobromil a Hana Límovi. Zlatou svatbu měli Josef a 
Vlasta Jedlanovi, Jiří a Jindřiška Linhartovi, Jan a Věra Smutní a Jiří a Věra Vlčkovi. Konečně 27. dubna se dočkali 

manželské páry opět diamantové svatby, Oldřich a Zdenka Matouškovi, Arnošt a Jarmila Smrčkovi a Oldřich a 
Libuše Riedlovi. Smaragdovou svatbu prožili Martin a Jaroslava Poliakovi, Zdeněk a Jindřiška Šimákovi a Čestmír 

a Jarmila Štefkovi. Zlatou svatbu oslavili Jozef a Gabriela Recskyovi, Vavřinec a Marie Šoporovi a Miloš a Alena 
Volfovi. In: RN 6/2010. 
 

Dne 20. dubna 2010 blahopřála jubilejním manželským párům starostka Milena Kozumplíková. Diamantovou 
svatbu oslavili Jaroslav a Olga Kouřimských spolu s Karlem a Jiřinou Kratochvílových. Smaragdová svatba se 

týkala Dobromila a Hany Límových, zlatá pak Josefa a Vlasty Jedlanových, Jiřího a Jindřišky Linhartových, Ing. 
Jana a Věry Smutných a konečně Jiřího a Věry Vlčkových. 
 

Dne 27. dubna 2010 přivítal na žižkovské radnici Mgr. Jiří Matušek z pozice místostarosty manželské páry hodlající 
oslavit jubilejní svatby. PhDr. Oldřich a Zdenka Matouškovi a Ing. Arch Arnošt a Jarmila Smrčkovi prožili svatbu 

skutečně výjimečnou – kamennou. Dianantovou svatbu si připomněli Oldřich a Ing. Libuše Riedlovi, smaragdovou 
Ing. Martin a MUDr. Jaroslava Poliakovi, Zdeněk a Jindřiška Šimákovi a Ing. Čestmír a Jarmila Štefkovi. Zlatou 
svatbu pak prožily 3 páry: Jozef a Gabriela Recskyovi, Vavřinec a Marie Šoporovi a Miloš a Alena Volfovi. 

 
Dne 5. května 2010 se v areálu školy na Pražačce konal pietní akt připomínající padlé Pražany během Pražského 

povstání. 65. výročí ukončení 2. světové války v Evropě si Pražané připomněli i rekonstrukcí pražských květnových 
bojů 7. května 2010. Celá akce nazvaná „Barikáda 2010“ proběhla rovněž v areálu školy a organizace se ujali 
především členové Klubu vojenské historie Gardekorps včele s jeho předsedou a spoluzakladatelem Martinem 

Korbelem. Na 150 pražských barikádníků a německých vojáků v dobových uniformách připravilo technicky 
dokonale zvládnutou akci. Samozřejmě nechyběla ani tehdejší bojová technika. In: RN 4/2010. 

 
Ve dnech 28. a 29. května 2010 do Poslanecké sněmovny. V Praze 3 bylo tehdy 56 645 voličů, z nich volilo 
64,23%. Strany, které získaly nad 5% hlasů: 

Občanská demokratická strana 8468 voličů = 23,41% 
Česká strana sociálně demokratická 5785 voličů = 15,99% 

Strana zelených 2074 voličů = 5,73% 
Komunistická strana Čech a Moravy 2299 voličů = 6,35% 
V Praze jako celku dosáhla volební účast 67,99% 

Občanská demokratická strana získala 24,79% 
Česká strana sociálně demokratická získala = 15,17% 

Strana zelených získala = 4,78% 
Komunistická strana Čech a Moravy získala = 6,53% 
 (Zdroj Český statistický úřad). 

 



Na konci školního roku 2009/2010 se sešli nejlepší pedagogové Prahy 3 v síni Atrium, aby převzali z rukou 
starostky Mileny Kozumplíkové ocenění Diploma Comeniana za svoji práci v uplynulém školním roce. In: RN 

9/2010. 
 

Dne 22. června 2010 byla do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsána paní Mgr. Martina Pojarová, 
zakladatelka rodinného a kulturního centra Nová Trojka. 
 

Zastupitelstvo městské části schválilo na schůzi 28. června 2010 poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu městské 
části ve výši 400.000 korun Nadačnímu fondu RYCHLÉ ŠÍPY JAROSLAVA FOGLARA za účelem propagace 

myšlenek díla Jaroslava Foglara jako ideového zdroje pro pozitivní formování osobnosti dětí a mladých lidí a péče 
o dílo a archiv Jaroslava Foglara a zachování památky jeho a jeho rodiny. Zastupitelstvo dále schválilo poskytnutí 
peněžitého daru z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2010 ve výši 100 000 korun Římskokatolické farnosti u 

kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, jakožto finančního podílu na obnovu kulturní památky v rámci Programu 
regenerace městské památkové zóny (oprava a restaurování vitrážových oken hlavní lod i kostela a obnova oken 

průčelí kostela). Zastupitelstvo městské části schválilo závěrečný účet za rok 2009 a s celoročním hospodařením za 
rok 2009 souhlasilo bez výhrad. Zastupitelstvo městské části schválilo prodej veškerých akcií společností Správa 
komunálního majetku Praha 3, a.s., Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. a Pražská parkovací a.s. společnosti Správa 

majetkového portfolia Praha 3 a.s. za cenu dle znaleckých posudků. V souvislosti s tím uložilo Radě městské části, 
aby při rozhodování o personálním obsazování výkonných i kontrolních orgánů společností, kde je obec 

akcionářem, zajišťovala při výkonu práv akcionáře-společníka dodržování záměru rotace členů z řad členů 
zastupitelstva vždy po dvou letech od voleb do zastupitelstva obce. In: Usnesení ZMČ 28. 6. 2010. 
 

Dne 1. července 2010 byl z iniciativy mj. architekta Zdeňka Lukeše a starostky Mileny Kozumplíková prohlášen 
kostel Nejsvětějšího Srdce Páně prohlášen usnesením Vlády ČR národní kulturní památkou. Významně celému 

úspěchu napomohla vedoucí odboru kultury v Praze 3 – PhDr. Eva Hájková. 
 
V pátek 20. srpna 2010 byl před Ústavem pro studium totalitních režimů odhalen obelisk věnovaný památce 

Ryszarda Siwiece, jenž se v září 1968 upálil ve Varšavě na protest proti okupaci Československa vojsky 
Varšavského paktu. Slavnostního odhalení se účastnili mj. ředitel ústavu Mgr. Daniel Herman, polský velvyslanec 

Jan Pastwa či starostka Prahy 3 Milena Kozumplíková. 
 
Ve středu 8. září 2010 měly svou premiéru do budoucna pravidelné farmářské trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad .

 In: RN 9/2010. 
 

Ve dnech 17. a 18. září 2010 proběhl další ročník Vinohradského vinobraní, již tradičně na náměstí Jiřího z 
Poděbrad. Návštěvníci měli možnost ochutnat vína nejen tuzemská, ale i například italská či francouzská. O zábavu  
se starali moderátoři Jan Vala a Petr Stolař z Divadla v pytli. jako hlavní hudební hvězdy se prosadily skupiny No 

Name, Buty a Banjo Band Ivana Mládka. 
 

Zastupitelstvo městské části Praha 3 jmenovalo na schůzi dne 30. září 2010 pana PhDr. Jana Vlka kronikářem 
městské části Praha 3. Údaje o jeho osobě v budoucnu lze nalézt v Kronice městské části Praha 3 za rok 2011. Dále 
zastupitelé schválili zřízení nadačního fondu s názvem „Nadační fond Karla Hartiga“ se sídlem Havlíčkovo nám. 

700/9. Zastupitelstvo městské části schválilo i poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu městské části Praha 3 v 
celkové výši 1 200 000 korun Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko za účelem likvidace následků 

povodní v roce 2010. In: Usnesení ZMČ 30. 9. 2010. 
 
Odpoledne 30. září 2010 jsem byl představen jako nový a vlastně první kronikář městské části Praha 3. Událo se tak 

na schůzi zastupitelstva, kdy mne představil místostarosta pro kulturu – Mgr. Martin Benda. Návrh předkládala 
PhDr. Eva Hájková, vedoucí odboru kultury. Stal jsem se tedy kronikářem. 

 
Dne 3. října jsem jako budoucí kronikář začal vytvářet koncepci tvorby průběžné kroniky a zároveň i Pamětní knihy 
Prahy 3 sledující události před mým působením. 

 
Cyklus Dnů žižkovského kulturního dědictví byl zahájen 4. října 2010 na náměstí Jiřího z Poděbrad promenádním 

koncertem orchestru Žižkovanka. Téma ročníku byla prezentace památek a péče o ně s názvem Duše památek . In: 
RN 9/2010. 
 

Volby do zastupitelstev Prahy a jejích částí proběhly ve dnech 15. a 16. října 2010. V Praze 3 bylo 56.216 



oprávněných voličů a z nich volilo 41,22%. Strany uvádím jen ty, které dosáhly nad 5% platných hlasů: Občanská 
demokratická strana 40 828 voličů = 20,84% Česká strana sociálně demokratická 33 413 voličů = 17,05% Koalice 

SZ, KDU-ČSL, NK 39 871 voličů = 20,35% Komunistická strana Čech a Moravy 12 867 voličů = 6,57% Věci 
veřejné 12 283 voličů = 6,27% TOP-09 získala 47 459 voličů = 24,22%. Do zastupitelstva Městské části Praha 3 

zvoleno celkem 36 zástupců. V Praze jako celku byla situace obdobná, volební účast dosáhla 44,43% Občanská 
demokratická strana získala 23,10% Česká strana sociálně demokratická získala 17,85% Strana zelených, SNK 
získala 5,90% Komunistická strana Čech a Moravy získala 6,82% Věci veřejné získaly 5,66% TOP-09 získala 

30,26% (Zdroj Český statistický úřad). 
 

Dne 19. října 2010 byl do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsán přednosta Kliniky plastické chirurgie 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pan doc. MUDr. Miroslav Tvrdek. 
 

Dne 26. října 2010 byla do Knihy cti Městské části Praha 3 slavnostně zapsána ředitelka Mamma Help Center, Mgr. 
Jana Drexlerová. 

 
Koncem listopadu 2010 proběhl v paláci Akropolis již 8. ročník hudebního festivalu Žižkov meets jazz. První 
kapelou, která zahrála, byla The Syndicate, založená legendárním jazzovým hudebníkem a skladatelem českého 

původu Joe Zawinulem (m.j. zakladatel rovněž skupiny Weather Report, +2007). RN 12/2010. 
 

Zastupitelstvo městské části vzalo na schůzi 11. listopadu 2010 na vědomí petici – Žádost podle zákona č. 
131/2000Sb. o hlavním městě Praze: Nesouhlas s výstavbou nadzemní lávky mezi Parukářkou a Vítkovem. Uložilo 
Radě městské části zařadit petici jako bod do příštího jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo městské části zvolilo do 

funkce starostky Ing. Vladislavu Hujovou. Do funkce zástupců starosty městské části, uvolněných členů 
Zastupitelstva městské části pak Ing. Josefa Hellera MBA, Tomáše Kalouska, Mgr. Jiřího Matuška a Ing. Pavla 

Sladkovského. Do funkce dalších členů Rady městské části MUDr. Barboru Hanychovou, Bc. Ondřeje Pechu, Ing. 
Jana Srba a Ing. Jana Vokála. Ing. Vladislava Hujová kandidující za politickou stranu TOP 09 se narodila roku 1963 
v Ústí nad Labem a na Žižkově žije od roku 1982. Vystudovala obor ekonomicko-matematické výpočty na Vysoké 

škole ekonomické. V letech 1986 až 1990 pracovala jako systémová inženýrka Bytového podniku v Praze 3. Na 
počátku 90. let spolupracovala na zakládání Svazu měst a obcí a v rámci této instituce byla členkou vládní komise 

pro řešení bytové politiky. Od roku 1991 se věnuje ekonomickému a organizačnímu poradenství. V roce 2002 
působila v Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve funkci ředitelky hospodářsko-správního odboru. 
Před vstupem do TOP 09 nebyla členkou žádné politické strany. In: ŽižkL. 

 
V neděli 21. listopadu 2010 proběhlo v hotelu Olšanka finále mezinárodního turnaje v boxu juniorů – Memoriál 

Julia Tormy. V kategorii nad 81 kg zvítězil český reprezentant Karel Krajník nad polským Damianem Pasiekem.
 In: RN 12/2010. 
 

V úterý 23. listopadu byly na náměstí Jiřího z Poděbrad zahájeny tradiční vánoční trhy spojené rovněž s kulturním 
programem. In: RN 12/2010. 

 
Dne 23. listopadu 2010 přijal místostarosta Mgr. Matušek na žižkovské radnici několik jubilejních svatebčanů. 
Diamantovou svatbu oslavili Jiří a Kristina Kalužovi a zlatou svatbu Pavel a Renata Dolejšovi, Karel a Anna Kutovi 

a Ing. Alois a Ing. Helena Mohorkovi. 
 

Dne 24. listopadu 2010 byla publikována zpráva, že školní jídelna Základní školy Chmelnice se umístila jako druhá 
nejlepší v celé České republice. Obhájila stříbrnou pozici s gratinovaným lososem se špenátem a těstovinami. 
Vítězem soutěže se toho roku stala škola Na Výsluní v Uherském Brodě. Jídelna na Chmelnici získala jako cenu 15 

tisíc Kč. In: www.Praha3.cz (12/5/2012). 
 

Dne 30. listopadu 2010 si na žižkovské radnici připomněli jubilejní svatby následující páry: JUDr. Václav a Helena 
Trunečkovi diamantovou, Eduard a Jaroslava Hrdinovi spolu s Antonínem a Marií Lapáčkovými svatbu 
smaragdovou. Zlatou svatbu oslavili Ing. Miloš a Jaroslava Čapkovi. Všem manželům poblahopřál místostarosta 

Matušek. 
 

Dne 7. prosince 2010 oslavily manželské páry na žižkovské radnici jubilejní svatby. Diamantovou svatbu Ing. 
Jaroslav a Růžena Fialovi spolu s Karlem a Evou Schestauberovými. Smaragdovou si připomněli Karel a Růžena 
Krčovi a zlatou svatbu 4 manželské páry: Jan a Dagmar Pflegerovi, Ladislav a Drahomíra Starých, Jaroslav a 

Dagmar Tahovských a Zdeněk a Mgr. Marie Žiškovi. Všem přítomným poblahopřál místostarosta Matušek. 



 
Zastupitelé městské části schválili na schůzi dne 21. prosince 2010 paušální hodinovou částku pro poskytování 

náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva na rok 
2011 ve výši 450 Kč, dále zvolilo pětičlenný Výbor kontrolní městské části Praha 3 s předsedkyní Miroslavou 

Oubrechtovou. Dále 7 členů Výboru finančního včele MUDr. Jiřím Jungwirthem. Včele Výboru pro územní rozvoj 
Městské části Praha 3 bude stát Bc. Ondřej Pecha. Předsedou Výboru pro majetek Městské části Praha 3 byl zvolen 
MUDr. Marek Zeman MBA. Výboru pro správu grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3 bude 

předsedat Ing. Světlana Škapová. Zastupitelstvo městské části zřídilo Výbor pro územní rozvoj, Výbor pro majetek 
městské části Praha a Výbor pro správu grantového a podpůrného fondu Městské části Praha 3. Zastupitelstvo 

městské části zvolilo přísedící Obvodního soudu pro Prahu 3. In: Usnesení ZMČ 21. 12. 2010. 
 
K 31. prosinci roku 2010 patřila městská část Praha 3 spolu s obvody Praha 2, Praha 11 a 17 k nejzalidněnějším 

částem hlavního města. Zároveň však také k nejstarším, pokud se týká průměrného věku obyvatel (mezi 41 až 45 
lety věku). Počet obyvatel dosáhl 73 587 osob (35 710 mužů a 37 877 žen.) V uvedeném roce bylo uzavřeno 396 

sňatků manželství a 229 rozvedeno. Zemřelo 914 obyvatel a živě narozených bylo jen 826. Na Prahu 3 se 
přistěhovalo 5380 lidí a odstěhovalo se 5202. Cizinců žijících na území městské části bylo 9386 (3082 Ukrajinců, 
1155 Slováků, 969 Rusů, 359 Vietnamců a 127 Poláků.) V Praze 3 působili 19 625 soukromých podikatelů a 17 089 

právnických osob. Nezaměstnaných, tedy uchazečů o zaměstsnání, bylo k poslednímu dni roku 2215 (v celém 
hlavním městě 33 433). Dále měla Praha 3 na svém území 49 ubytovacích zařízení (hotely, penziony, kempy.) s 

kapacitou 5363 lůžek. Obyvatelé měli k dispozici 17 mateřských, 11 základních a 11 středních škol, 1 nemocnici, 3 
domovy důchodců a 45 ordinací praktického lékaře (děti i dospělí). Působilo zde 5 divadel, 5 galerií a 2 muzea. In: 
StatR(P) 2011. 

 
V roce 2010 zasahovali hasičské záchranné sbory na území Prahy 3 ve 482 případech. Z toho bylo 134 požárů, 20 

dopravních nehod a 328 dalších mimořádných událostí. In: StatR(P) 2011. 
 
 


