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TISKOVÁ ZPRÁVA                                               
Výstava Dobřichovické vily – sídla pražské honorace 
právě zahájena! 
 

Praha, 26. února 2015 

______________________________________________________________________ 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech ve spolupráci se 

Středočeským muzeem v Roztokách u Prahy a Státním okresním archivem Praha-západ 

připravil unikátní výstavu Dobřichovické vily – sídla pražské honorace.  Ve výstavním 

sále roztockého zámku bude zahájena již dnes. 

 

Výstava vychází z publikace Letní rezidence Pražanů. 

Dobřichovice a vilová architektura 19. a 20. století., 

vydané Národním památkovým ústavem v roce 2013.  

Pozoruhodná architektura dobřichovické villegiatury, 

zastoupená souborem více než 30 vil postavených 

mezi lety 1880–1945, se tak nyní představuje široké 

veřejnosti.   

Kvalitní současné fotografie od tří uměleckých 

fotografů, plány vil i dobové fotografie či pohlednice 

přiblíží návštěvníkům mimořádnou hodnotu letoviska 

na pravém břehu Berounky v části Dobřichovic zvané 

Brunšov, proslulého i v zahraničí svou výstavností již 

na počátku 20. století. Značná pozornost je věnována 

také zahradnímu umění, které tvořilo nedílnou součást 

zdejší vilové architektury, a opomenuty nebyly ani 

osobnosti majitelů jednotlivých vil.  

Zámek v Roztokách u Prahy byl pro umístění 

expozice zvolen záměrně, neboť právě v této lokalitě 

vznikla vůbec nejstarší villegiatura vázaná na hlavní 

město Prahu.  

Záměrem autorského kolektivu je v následujících letech postupně představit i jiné význačné 

vilové lokality na našem území. 

 

Výstava potrvá od 26. 2. do 20. 9. 2015, více naleznete na www.muzeum-roztoky.cz  

  

Kontakt: 

Mgr. Šárka Koukalová, tel. 274 008 289, koukalova.sarka@npu.cz  

Mgr. Dita Roubíčková, tel. 274 008 285,  roubickova.dita@npu.cz  

 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, je jedním ze čtrnácti krajských pracovišť 

NPÚ. Jeho úkolem je ve Středočeském kraji naplňovat poslání odborné instituce památkové péče dané zejména zákonem o 

státní památkové péči, např. zpracovávat odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, poskytovat konzultace a 

odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při jejich obnovách a sledovat stav památkového fondu na území kraje. 

ÚOP dále zpracovává návrhy na prohlašování věcí či objektů za kulturní památky a podílí se následně na jejich evidenci. 

Spravuje dokumentační sbírky plánů, fotografií a dalších odborných podkladů ke kulturním památkám, vede veřejně 

přístupnou knihovnu a vydává   odborná periodika Průzkumy památek a Památky středních Čech, organizuje přednáškové 

cykly a další kulturně vzdělávací akce.  Další informace najdete na www.npu.cz. 
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