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TISKOVÁ ZPRÁVA                                               

Letní rezidence Pražanů - Dobřichovice a vilová 
architektury 19. a 20. století 
 

Praha, 20. 3. 2014 

   

Územní odborné pracoviště NPÚ 

středních Čech v Praze vydalo unikátní 

reprezentativní monografii Letní 

rezidence Pražanů postihující fenomén 

příměstské vilové lokality v blízkosti 

hlavního města Prahy   

 

Vůbec poprvé se odborná publikace 

důkladněji zaměřuje na jednu z těchto 

villegiatur, která vznikla v Dobřichovicích. 

Zdejší soubor vilové architektury svou 

výstavností upoutával pozornost již od 

přelomu 80. a 90. let 19. století a dodnes si 

uchovává estetickou kvalitu a 

architektonickou hodnotu původního 

uceleného souboru staveb, jaký v jiných 

lokalitách v okolí Prahy nemá obdoby.  

Soubor doplňuje několik hodnotných vil 

z pozdější doby, projektovaných předními českými architekty Kamilem Hilbertem (vila 

MUDr. Jaroslava Franty čp. 143 z let 1903-1904), Lvem Krčou a Stanislavem Tobkem, 

včetně řešení interiéru s mobiliářem od Hany Kučerové-Záveské (vila JUDr. Maxmiliána 

Záveského če. 394 z let 1933-1934), Ladislava Machoně (vila JUDr. Františka Svojsíka čp. 

544 z let 1939-1940), či Karla Honzíka (vila JUDr. Ivana Laichtera čp. 538 z roku 1939).  

  Kolektiv autorů pod edičním vedením Šárky Koukalové podrobně představuje 

pětapadesát staveb vilové architektury, řazených podle čísel popisných, počínaje 

dobřichovickým zámkem čp. 1, který byl letní rezidencí velmistrů Rytířského řádu křížovníků 

s červenou hvězdou, a konče kvalitními příklady soudobé architektonické produkce.   

Mezi úvodními kapitolami, shrnujícími kontext a význam dobřichovické vilové 

lokality, nechybí kapitola o událostech po roce 1948 se všemi důsledky, jež tato doba přinesla 

(vyvlastňování, osazování nájemníky a další omezování vlastnických práv). Závěrečný díl 

knihy sestává z rozhovorů s potomky původních majitelů vil, kteří patřili k význačným 

osobnostem Dobřichovic. 
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Převážná část publikace je pak věnována samotným vilovým stavbám, které vznikaly od 80. 

let 19. století do současnosti (včetně plánů, historických fotografií a současných fotografií 

exteriéru i interiéru). 

Kniha vznikla ve spolupráci s majiteli vil, kterýmpatří velké poděkování. Bez jejich finanční 

pomoci, vstřícnosti k tomuto projektu a ochoty poskytnout cenné podklady by nikdy nemohla 

vyjít v odpovídajícím rozsahu.  

 

Publikace byla součástí výzkumného cíle Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století 

financovaného z institucionální podpory MK ČR (DKRVO). Byla rovněž podpořena 

rozpočtem NPÚ a sponzorskými dary.  

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Letní rezidence Pražanů 

Dobřichovice a vilová architektury 19. a 20. století  

Šárka Koukalová (ed.) 

Autoři: Vladimír Czumalo, Martina Flekačová, Šárka Koukalová, Václav Kratochvíl, Eva 

Novotná, Radoslava Schmelzová, Stanislav Svoboda, Jaroslav Šulc 

428 s., bohatá obrazová dokumentace, ISBN: 978-80-8516-75-2 
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Prodejní cena: 600 Kč 
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