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i rybník Průhon. Byl 
zrušen kolem roku 1980  
a dodnes se mnoho 
odborníků domnívá, že 
jeho setrvání na mapě Řep 
mělo být prosazeno. Nyní 
mohl být příjemnou sou-
částí parku u panelových 
bytových komplexů. 
Rybník Průhon býval sou-
částí kaskády hned něko-
lika dalších rybníků. Měl 
natolik silné prameny, že 
jeho přepad vedl potokem a zásoboval další rybníky, též zrušený ryb-
ník Kubišťák (dnes je tu prodejna a parkoviště), dále klášterní rybník  
a následně jediný dodnes existující rybník zvaný Prasečák. Společně  
s jezerem Hliník zásobovaly vodou Řepský potok.

Cesty obecních úřadů 
Původní prvorepub-
likový obecní úřad 
sídlil v domě č. p. 15 
v dnešní ulici Kristiá-
nově. Zároveň v něm 
byla hasičárna a také 
byl domovem obecního 
strážníka. Z dochova-
ných písemných doku-
mentů vyplývá, že již 
v roce 1749 v tomto 
domě žil jistý Jan Kubr,  
o němž se v kronice 
dochovala zajímavá informace. Byl udán libockým farářem, že není pra-
vověrný (tzn., že nebyl pravověrným katolíkem). Proto byl v témže roce 
před kostelem sv. Martina mrskán a přinucen veřejně se přihlásit ke kato-
lické víře. Po vydání tolerančního patentu v roce 1781 okamžitě přestoupil 
zpět na své evangelické vyznání. Ostatně pozůstatky těchto praktik po 
tzv. katolizaci církve  v 17. století, kdy mnoho lidí protestantského vyznání 
muselo odejít do vyhnanství, anebo přijmout katolickou víru, se dochovaly 
do počátku 20. století. Dokladem je „revers“ z roku 1905, na jehož základě 
v té době směli být na řepském hřbitově pohřbíváni pouze zemřelí kato-

lického vyznání. 
Po znárodnění po roce 
1948, kdy byl vyvlast-
něn hotel Na Vyhlídce, 
se obecní úřad, tehdy již  
s novým názvem „Místní 
národní výbor“, přestě-
hoval do této budovy. 
Současně zde byla umís-
těna také lidová knihovna  
a později i sídlo lékařů. 
Před rokem 1989,  
z důvodu rozšiřování 
ulice s dnešním názvem 

Lokalita u polikliniky
V těchto místech stávala osada 
Blatiny a nacházela se zde spoj-
nice hned několika cest. Dvě 
od starých dolních Řep, z nichž 
jedna z nejvíce používaných 
vedla dnešní ulicí Kolínovou, 
kolem nádherné Kratochví-
lovy zahrady a okolo současné 
Základní školy Jana Wericha. 
Druhá, méně používaná, vedla 

od dnešní ulice Žalanského, přibližně od křížku pod hřbitovy mezi 
tehdejším zahradnictvím U Linhartů (tehdejší rybníček sloužící k zalé-
vání připomínají již jen vrby v areálu školy při ulici Španielova). Dále  
z této spojnice vedla cesta do 
osady Fialka (dnes s telefonní 
ústřednou) a na výpadovku 
zvanou Spojovací – v součas-
nosti se ulice jmenuje Slán-
ská. Dále zde vedla krásná 
polní cesta mezi zahrádkami 
k Bílému Beránku. Poslední  
z cest této spojnice vedla osadou 
rodinných domků mezi malou 
topolovou alejí k rybníku Prů-
hon, odkud následovala cesta 
kolem velké Venclovy zahrady a také pověstné řepské lípy směrem  
k nádraží a jezeru Hliník. 

Dnešní ulice Slánská
Původně ulice Spojovací nebo také lidově nazývaná Prokopávka. 
Na jejím dolním konci byla křižovatka s ulicí Plzeňskou a v severní 
části dvě křižovatky – s dnešní ulicí Čistovickou (dříve Na Vyhlídce)  
a dále s ulicí Karlovarskou. Na obou koncích ulice, tedy při příjezdu či 
odjezdu z Řep, byl ve 30. a 40. letech minulého století tzv. akcíz neboli 
finanční stráž. 

Osada Blatiny 
Osada zanikla v osmdesá-
tých letech minulého sto-
letí, kdy musela ustoupit 
výstavbě sídliště. Byly zde 
nesmyslně zbourány nové 
domy těsně po kolaudaci  
a některé dokonce ještě ani 
zkolaudovány nebyly. Jedni 
z posledních starousedlíků, 
kteří osadu Blatiny prosla-
vili, byli především malíř 

Josef Barášek (1902 – 1980) a také mistr Vaněk, poslední ze žijících řetě-
zokovářů. 

Rybník Průhon
Stejně tak jako zanikla osada Blatiny, zmizely díky necitlivosti teh-
dejších totalitních projektantů téměř všechny rybníky v Řepích, tedy 

Slánská, musela tato budova ustoupit a nový národní výbor byl pře-
místěn do provizorních prostor panelového domu č. 1280 ve Špa-
nielově ulici. Tento místní úřad sloužil pro potřeby obyvatel staré 
zástavby, tedy starých Řep. Nová část obce, sídliště, spadalo do působ-
nosti Obvodního úřadu pro Prahu 6 v Dejvicích. 

Zároveň probíhala výs-
tavba nové budovy (ny-
nějšího úřadu městské 
části v Žalanského ulici), 
která měla mít charakter 
multifunkčního objektu 
pro úřadovnu malé 
městské části – starých 
Řep. Jeho součástí měla 
být knihovna, pošta  
a ordinace lékařů. Slou-
čením starých Řep se 
sídlištěm rozhodnutím 

Zastupitelstva hl. města Prahy v červnu 1994 a později statutem  
z roku 2002 vznikl nový správní obvod Praha 17, a tím došlo ke 
změně užívání budovy. Celý objekt byl využit pro Úřad MČ Praha 
17. Budova však pro tyto potřeby nestačila, a tak byla pošta, lékaři,  
ale i některé odbory 
úřadu městské části 
umístěny do jiných 
částí obce. Velkou 
výhodou správního 
obvodu Praha 17 je 
zjednodušení a časové 
zkrácení všech úřed-
ních jednání, která 
občané absolvují v sou- 
časnosti přímo v obci 
a nemusejí dojíždět až 
do Dejvic.  

Akcíz U Bílého Beránka (40. léta min. století)

Dnešní ulice Žalanského, s kostel sv. Martina a klášter Kon-
gregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského (2009)

Dnešní ulice Žalanského, vpravo kostel sv. Martina 
a klášter Kongregace milosrdných sester  

sv. Karla Boromejského (1931)

Budova Úřadu MČ (2008)

Vlevo Plzeňská, ve středu Slánská, dole ZŠ  
v Laudově ulici (2007)

Slánská, Žufanova, Bazovského a okolí, uprostřed budova 
polikliniky, vlevo nahoře křižovatka Slánské a Čistovické, 
vlevo dole areál ZŠ Jana Wericha (2007)

Pomník generálporučíka Františka Peřiny (1911 – 2006) před 
ZŠ nesoucí jeho jméno

Okolí Slánské, Bazovského a Makovského, vpravo nahoře  
ZŠ genpor. Františka Peřiny (2007)

Bazovského, uprostřed ZŠ Jana Wericha v ulici Španielova (2007)


