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Anotace: 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na vilovou architekturu na přelomu 19. a 20. století. 

Zabývá se příčinami jejího vzniku, účelem, pro který tato architektura vznikala. 

S ohledem na koncentraci staveb u nás se zabývá především lokalitou hlavního města 

Prahy a jejího okolí. Práce pojednává blíže o historismu, slohu navracejícím se k umění 

minulosti. Přibližuje smýšlení a vnímání této doby k nové vznikající architektuře. 

V souvislosti s uměním historismu se práce zabývá vznikem a historickým vývojem 

města Zbraslav, které se na přelomu 19. a 20. století stalo jedním z oblíbených míst 

nově vznikající vilové architektury. V tomto městě se zaměřuje na konkrétní vilu 

Planou růži z roku 1898, která je zajímavou ukázkou pozdního historismu pro své 

neorenesanční štíty, fresky secesního tvarosloví a rohovou věž na jihovýchod. V práci je 

srovnávána s vilou Flora a vilou U Malé řeky 621, které jsou typické také svou rohovou 

věží na jihovýchod. 
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Annotation: 

This dissertation focuses on villa architecture at the turn of the 19th and 20th century, 

the causes for its development and its purpose. It focuses mainly on the area of the 

capital city of Prague and its vicinity as this is where the majority of buildings are 

situated. It pays close attention to historicism, an architectural movement that drew its 

inspiration from the art of the past. It explores the contemporary attitude towards and 

perception of this then new style of architecture. Having considered historicism and its 

influence, this work shifts its focus towards the origin and historical development of the 

town Zbraslav, which became a popular location for this emerging style of villa 

architecture at the turn of the 19th and 20th Century. In this town, the primary focus is 



 

the villa Plana Ruze from 1898, an interesting example of late historicism due to its 

neorenaissance gable, secessionist frescoes and a corner tower facing South-East. This 

is then compared to the Villa Flora and the Villa U Male Reky 621, which are also 

characterized by the South East facing corner tower. 
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I. Úvod 

Bakalářskou práci na téma vilová architektura na přelomu 19. a 20. století ve městě 

Zbraslav se zaměřením na vilu Planá růže jsem si vybrala pro zajímavou ukázku 

pozdního historismu v architektuře vily Planá růže, která je od roku 1958 kulturní 

památkou. Zaujala mne svým členitým vzhledem, secesními freskami, vysokou věží 

na čtvercovém základu a dřevěnou verandou. V obsahu práce přibližuji dobu a vznik 

historismu a v krátké kapitole se také věnuji novému přicházejícímu slohu secese, jenž 

se rovněž objevuje na freskách vily Planá růže. Dále se zabývám vznikem villegiatury 

s konkretizací na město Zbraslav. Zde se dostávám k celkovému vývoji a stylu bydlení 

ve vilové architektuře. Pokračuji historií Zbraslavi, která mohla být jednou z příčin 

vzniku villegiatury v 19. století. Nejrozsáhlejší část práce je věnována popisu vily Planá 

růže, která doposud nebyla detailně zpracována. Abych ji zařadila do kontextu doby 

a místa, vybrala jsem k porovnání dvě stylově obdobné vily se základním použitým 

znakem věže na jihovýchodní straně. 

Celková práce je uchopena jako formální analýza stavby se sondou do vzniku 

architektury historismu a kontextů doby, v níž tato stavba vznikala. Této problematice 

se věnuji v počátečních kapitolách bakalářské práce. 

Během práce jsem se střetla s problémem absence primárních pramenů, jimiž byly 

plány budov nebo dokumentace rekonstrukčních prací. 

Při psaní této práce jsem užívala literaturu, která by se dala rozdělit na tři základní 

okruhy, literaturu k 19. století, vilové architektuře a bydlení a literatura k urbanismu 

a historii Zbraslavi. K přiblížení problematiky historismu používám především 

akademické Dějiny českého výtvarného umění 3. 1780/1890 z roku 2001. Zde jsem 

nalezla i informace popisující konstrukční materiály a jejich užití v architektuře. Další 

publikací, ke které jsem se s oblibou vracela, byla kniha Jindřicha Vybírala, vydaná 

v Praze roku 2002, Česká architektura na prahu moderní doby: Devatenáct esejů 

o devatenáctém století. Z této publikace jsem čerpala informace o rozporech v pohlížení 

na historizující architekturu, ke které jsem používala také úvodní slovo Marie Mžykové 

v katalogu Romantický historismus, který se sice zaobírá především uměním na zámku 

Sychrov, ale zároveň zpracovává obecněji i téma romantismu a jeho architektury. Dále 
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jsem v této části práce čerpala z nedávné knihy Martina Horáčka Za krásnější svět, 

vydané brněnským nakladatelstvím Barrister & Principal v roce 2013. 

Ke krátkému odstavci o přicházející secesi jsem využila především další díl Dějin 

českého výtvarného umění z roku 1998. V kapitolách o vývoji vilové architektury jsem 

čerpala zejména z publikace Jana Bažanta Pražské vily pod křídly Mílka: eseje o české 

renesanci druhé poloviny 19. století. Tato publikace je v nynější dostupné literatuře 

zabývající se vilovou architekturou nenahraditelná. Čerpala jsem z ní informace 

o vývoji vilové architektury od antiky po 19. století. Dalším titulem, který jsem zde 

uplatnila, byly Letní rezidence Pražanů autorského týmu pod vedením Šárky Koukalové 

a Vladimíra Czumala z roku 2013. Zaměřuje se především na vznik a vývoj villegiatury 

v Dobřichovicích. Zde musím poukázat na nedostatek literatury věnující se vilové 

architektuře v 19. století. Tituly, jež jsem vyjmenovala, byly však pro mou bakalářskou 

práci dostačující. Je ovšem překvapující, že se tomuto tématu prozatím nevěnovalo více 

autorů. Posledním okruhem literatury, z níž jsem čerpala, byly tituly vztahující se 

k městu Zbraslav. Zde jsem především uplatnila informace z encyklopedie Karla Kuči, 

Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, z V. dílu, vydaného v Praze roku 

2002. 
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II. Historismus 

Než se pustím do otázek historismu, ráda bych se rozepsala o romantismu jako 

takovém, jelikož právě smýšlení romantického člověka bylo nedílnou součástí vzniku 

tohoto slohu. 

Před touto historickou etapou vládlo Evropě osvícenství, povyšující nade vše rozum. 

Tím však dalo podnět protichůdné reakci, která se ve své podstatě navracela k fantazii 

a citu. Důležitou pro období romantismu byla literatura, především básně. V literárním 

žánru přichází místo antické dokonalosti a božstva obliba tajemna, duchovna, 

středověku. Nově je pojímán člověk jako individuum. Tento individualistický rozměr se 

objevuje u hlavních hrdinů knih, často vnitřně rozervaných. Dále následoval vznik 

takzvaných gotických románů. Jejich autory je například Mary Wollstonecraftová-

Shellyová, autorka Frankensteina, vydaného v roce 1818.
1
 Ožívá také postava 

dobrodruha, potulného rytíře, nezávislého, ale dobrého srdce často hořící láskou k 

nedostupné, ale vznešené ženě. Prožívá vnitřní smutek a melancholii z nenaplněné 

lásky. Tohoto hrdinu zpodobňuje na jednom ze svých obrazů Paolo a Franceska malíř 

Ingres.
2
 Krásným příkladem romantického umění je Caspar David Friedrich, na jeho 

obrazech se objevují postavy v nespoutaných, drsných krajinách. Ty dostávají nového 

rozměru, v západech a východech slunce se mísí netradiční až tajemné barvy. Krajina 

není typicky líbezná, je spíše děsivá, s vývraty stromů, holými pláněmi a někdy 

objevujícími se ruinami gotických klášterů, kostelů nebo i hřbitovů. Krásným příkladem 

je také obraz Poutník nad mořem mlh. Více než krajina nás na první pohled zaujme 

ústřední postava poutníka, který je sám uprostřed drsné, melancholické krajiny. Právě 

zde promlouvá individualismus člověka, samotáře vyčnívajícího z davu. Tyto krajiny z 

obrazů se promítají i v parcích neogotických zámků, kde se místo upravenosti a 

přesnosti francouzského typu upřednostňuje divoká, zdánlivě neupravovaná zahrada. 

Kromě románů, které se zaměřují na již zmíněná témata, vznikají i první napodobeniny 

starých spisů The Poems of Ossian, které falsifikoval překladatel Homéra James 

McPherson. Inspirovaly mnoho tehdejších umělců. Tyto pokusy o falsifikáty, a tím i o 

upevňování národních kořenů nezůstaly jen u Anglie. Dalšími z nich byly Slovo o pluku 

                                                           

1
 MŽYKOVÁ 1995 - Marie MŽYKOVÁ: Romantický historismus. Zámek Sychrov, Hrad Bítov,  

1995, s. 5. 
2
 MŽYKOVÁ 1995 - Marie MŽYKOVÁ: Romantický historismus. Zámek Sychrov, Hrad Bítov,  

1995, s. 6. 
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Igorově spisů The Poems of Ossian, které falsifikoval překladatel Homéra James 

McPherson. Inspirovaly mnoho tehdejších umělců. Tyto pokusy o falsifikáty, a tím i o 

upevňování národních kořenů nezůstaly jen u Anglie. Dalšími z nich byly Slovo o pluku 

Igorově nebo naše Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský.
3
 Již na těchto příkladech 

můžeme pozorovat první zárodky vedoucí k národnímu obrození a hledání národních 

kořenů naší země. 

V tomto období přestávají být hlavními zadavateli církev i panovník. Tudíž se hlavním 

investorem do architektury stává aristokracie a po roce 1848 nově bohatnoucí vrstva 

průmyslníků. Historismus se stal pro naši zemi častým stavebním slohem za rozmachu 

Rakouska-Uherska.
4 

Právě v něm jsme byli hlavní průmyslovou oblastí, a tak vznikalo 

více prostředků a vrstev, které chtěly budovat lepší bydlení. Tento rozvoj nastal hlavně 

v 60.-70. letech 19. století, kdy byly bourány hradby okolo měst. Přišla tak změna 

prostředí i způsob života odrážející se ve stylu přicházející architektury. 

Nejrozšířenějším typem se stává činžovní dům, který vytlačuje typ měšťanského domu.
5
 

Ve většině pražských ulic s činžovních domy můžeme sledovat románské, gotické, 

renesanční i barokní prvky umění. Význam tohoto slohu i přes časté výtky, zdůrazňující 

pouhé napodobování minulosti bez tvůrčích hodnot, však podtrhuje skutečnost, že tento 

sloh byl používán právě v době národního obrození. Vzniklo tak pro nás mnoho 

významných památek, jako je Národní divadlo nebo Národní muzeum.
6
 Jedním z 

názorů také je, že "uctívání antického umění v 19. století bylo důsledkem pocitu 

méněcennosti moderní doby vůči minulosti".
7
 Termín historismus byl poprvé použit v 

oblasti ekonomiky. Ve vztahu k umění byl rozšířen až ve dvacátých a třicátých letech 

20. století.
8
  

                                                           

3
 MŽYKOVÁ 1995 - Marie MŽYKOVÁ: Romantický historismus. Zámek Sychrov, Hrad Bítov  

1995, s. 5. 
4
 VYBÍRAL, Jindřich. Česká architektura na prahu moderní doby: Devatenáct esejů o devatenáctém 

století. Praha 2002, s. 9. 
5
 KOUKALOVÁ, CZUMALO 2013 - Šárka KOUKALOVÁ, Vladimír CZUMALO (eds.) Letní 

rezidence Pražanů. Praha 2013, s. 17. 
6
 VYBÍRAL, Jindřich. Česká architektura na prahu moderní doby: Devatenáct esejů o devatenáctém 

století. Praha 2002, s. 9. 
7
 BAŽANT 1994 - Jan BAŽANT: Pražské vily pod křídly Mílka: eseje o české renesanci druhé poloviny 

19. století. Praha 1994, s. 79. 
8
 MŽYKOVÁ 1995 - Marie MŽYKOVÁ: Romantický historismus. Zámek Sychrov, Hrad Bítov  

1995, s. 5. 
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Již během vrcholného baroka nastalo nové hledání souladu konstrukce, účelu a formy. 

Tento soulad lidé začínali znovu nacházet právě v antické architektuře. V Anglii 

dospělo podobné hledání v jiný výsledek, za harmonii těchto požadavků byla označena 

gotika. Ke konci 18. století se toto racionální hledání pojí s individualistickým návratem 

k minulosti; toto smýšlení se odráží i v umění romantismu. To vedlo ke vzniku velmi 

nesourodé architektury. Nejdříve v architektuře převažuje čistý klasicismus, který 

později odeznívá a nahrazuje jej inspirace různých slohových období. Dalším 

vzkříšením prošlo druhé rokoko, které přichází kolem roku 1850.
9
 Mnohem častěji však 

byla užívána neogotika, která se objevuje v městské architektuře již od roku 1840. První 

monumentální architekturou tohoto typu u nás bylo východní křídlo Novoměstské 

radnice, postavené v letech 1845-1848.
10

  

V 19. století se však také hlásí o slovo nové umění avantgardy, na které lidé ještě nejsou 

zvyklí a potýkají se s otázkou zda bydlet v domě moderním, nebo v domě, ve kterém se 

cítí dobře. Historismus zde nabízí východisko – není moderní, ale zároveň ani 

nemoderní, poskytuje tak tedy vhodný unik ze vzniklé situace.
11

  

Jak jsem se již zmínila, rozhodujícími stavebníky se stává aristokracie, často jiného 

původu, která se však sžívá se zdejším prostředím. Díky návratu k minulosti a nostalgii 

vzniká mnoho novostaveb a přestaveb zámků a hradů – např. Hrubá skála, Sychrov, 

Blatná.
12

 Významný je také vznik zahradní architektury, která se v období romantismu 

těší velké oblibě. V tomto období dochází k velkým přestavbám – jelikož je do měst 

nově zasazena veřejná doprava, jsou to nejčastěji právě železnice s nádražími 

a viadukty. To mění vzhled měst i jejich převažující architektonický styl.  

Historismus byl pak po většinu 20. století vnímán negativně "jako duchaprázdná 

stylová parafráze",
13

 ve kterém architekti bez nových inovací a nápaditosti kopírovali 

slohy minulé. Jistě k této nelibosti a názorům přispíval právě fakt, že velká část Prahy je 

                                                           

9
 POCHE 1980-Emanuel POCHE a kol. Praha národní probuzení. Praha 1980, s. 116. 

10 ANDERLOVÁ 2001 - Alena ANDERLOVÁ: Dějiny českého výtvarného umění IV. 1890/1938.  

Praha 1998, s. 265. 
11

 BAŽANT 1994 - Jan BAŽANT: Pražské vily pod křídly Mílka: eseje o české renesanci druhé poloviny 

19. století. Praha 1994, s. 36. 
12

 ANDERLOVÁ 2001 - Alena ANDERLOVÁ: Dějiny českého výtvarného umění IV. 1890/1938.  

Praha 1998, s. 265. 
13

 VYBÍRAL, Jindřich. Česká architektura na prahu moderní doby: Devatenáct esejů o devatenáctém 

století. Praha 2002, s. 9. 
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vystavěna v tomto slohu. Proto na lidi mohl působit jako něco všudypřítomného, a tedy 

málo hodnotného. Pro přicházející nové umění byl historismus až příliš zdobný. Umělci 

jej považují za ztělesnění akademismu a konzervatismu. Některé osobnosti ale neupírají 

historismu určitou hodnotu. Zdeněk Wirth hovoří o vzbuzujícím respektu z těchto 

staveb. V jedné ze svých knih se také zmiňuje, že historizující stavby "bývají odbývány 

buď mlčením, nebo posměškem".
14

  

Dalším výrazným bodem v pohlížení na historismus bylo období, kdy "se stal vzorem 

politické architektury, sloužící oslavě totalitního režimu".
15

 Stal se tak nelibým u mnoha 

architektů i veřejnosti. Toto vnímání se začalo měnit až v pozdějších letech. Například 

Pavel Zatloukal pomohl historismus nevnímat jako pouhý historický návrat, nýbrž jako 

styl, který má svou vlastní hodnotu a který byl vyjádřením nové bohaté vrstvy obyvatel. 

Jednou z mnoha vlastností historismu, který je mu připisován, je "úloha legitimovat 

identitu mladého národa".
16

 V první polovině 19. století byla němčina často užívaným 

jazykem. Vznikaly rozpory mezi německými a českými obyvateli, kteří zpochybňovali 

samostatnost a důležitost našeho národa. To se samozřejmě projevilo i ve vznikající 

architektuře. Tento pohled odrážejí slova německého historika umění Afreda 

Woltmanna: "Na českém umění není téměř nic českého".
17

 V těchto otázkách je důležité 

znovu přihlédnout ke stavbě Národního divadla. Právě v této budově se stává symbolem 

českého národa neorenesance. Zvolení tohoto slohu není náhodou – na stavbě pracovala 

většina našich nejlepších umělců dané doby a divadlo mělo být důkazem, že naše umění 

i kultura jsou na úrovni jiných evropských zemí. 

Gotika byla označována jako „romantický chaos, kdežto renesance byla střízlivá, 

upřímná, vysokých idejí“.
18

 Gotika byla označována za německý počin. Renesance tak 

                                                           

14
 WIRTH 1908 - Zdeněk WIRTH: Barokní gotika v Čechách v XVIII. a 1. polovici XIX. století. Praha 
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byla slohem Čechů, kteří hledali inspiraci mimo německé území.
19

 Právě renesanci jsme 

si zvolili jako stavební sloh většiny úředních a uměleckých budov, ale v případě kostelů 

u nás byly používány prvky gotického slohu. Jedou z prvních staveb gotického 

tvarosloví byla Strawberry Hill v Anglii. Tento zámek byl postaven v době uprostřed 

probíhajícího rokoka v letech 1749-1754.
20

 Zde se rozvíjí názor, že stavba navazuje na 

dřívější germánské tradice. Právě tyto domněnky, jak jsem již zmínila, přispívaly 

menšímu zájmu ze strany českých zemí o neogotiku. 

Dalším zajímavým nahlédnutím do smýšlení této doby jsou zprávy o stavbě 

Karlínského kostela sv. Cyrila a Metoděje. Tento kostel byl v tehdejší době vnímán jako 

oslava slovanských kořenů. Projekt byl svěřen Karlu Roesnerovi, avšak dnes si s tímto 

kostelem většinou spojujeme Ignáce Ullmana, který byl pověřen vedením stavby. 

Později však tento fakt byl pozměněn, aby více lichotil českému národu. Zajímavostí 

také je, že jednu dobu se psalo o Ignáci Ullmanovi jako o Vojtěchovi Ullmanovi, 

přestože toto jméno sám neužíval. Tento zajímavý fakt nejspíše poukazuje na touhu 

pojmenovat jednoho z našich významnějších architektů co nejklasičtějším českým 

jménem.
21

  

Jak jsem již několikrát zmiňovala, stavba Národního divadla byla pro toto období velmi 

důležitou, byla vrcholem uměleckého snažení doby i důkazem pro okolní svět 

o samostatnosti našeho národa. Byl to jeden z hlavních počinů národního obrození, stalo 

se tak "posvátným místem českého národa a symbolem úspěšného uskutečňování 

vlasteneckých tužeb".
22

 V 19. století divadlo získávalo na svém významu. Bylo 

označováno za souhru všech uměleckých složek a je tak nejmocnějším uměleckým 

počinem. K tomu se vyslovil i Charles Garnier, projektant pařížské opery, že v dějinách 

architektury našel "jen dva základní architektonické typy - divadlo a kostel, první určený 

pro lidskou a druhý pro božskou podívanou".
23

 Výhodou divadla bylo také jednoduché 
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porozumění ději na jevišti na rozdíl od psaného slova, a tak se divadlo stávalo vstřícnou 

formou umění pro širší vrstvu obyvatel. Mělo tak sloužit "k rozvoji umění, zdokonalení 

českého jazyka a slávě celého Slovanstva".
24

 Vizuální stránka Národního divadla a jemu 

podobných budov se vyznačovala rysy podobnými divadelní scéně, zakládající si na 

efektech a iluzi. Této architektuře tak byla vytýkána pouhá hra, teatrálnost potlačující 

sdělovaný význam. Stavba si pouze hraje na vyslovující pravdu, a tak se stává 

klamavou, působí rozpor s posláním sdělovat určité významy přihlížejícím. S tím 

přicházely první negativní názory na tyto stavby. Svým přezdobením působí strojeným 

dojmem, a tak potlačují účel dané stavby, stávají se pouhou skořápkou, která zakrývá 

vnitřní prázdnotu. Mohou tak být označeny za pokrytecké stavby, které svou maskou 

mnoha ozdob zakrývají "nedostatek fantazie a skutečnou tvořivost. Odlišnost malebné 

architektury od teatrálnosti spočívala právě „v přiměřenosti, motivovanosti jejího 

výrazu".
25

 Začíná se hovořit i o přespřílišné kráse a okázalosti kostýmů na jevišti, jež 

poukazují na úpadek umění a mohou se zavděčit jen neznalcům slabým na duchu nebo 

dětem. Avšak je důležité zmínit, že tyto myšlenky vystávají od hlasatelů historismu – 

nechtějí toto umění zatratit, jen poukázat na to, jak máme rozlišovat mezi kvalitním a 

méně kvalitním uměním. Pozdější generace tyto myšlenky přebírá, ale aplikuje je na 

celý historismus.
26

 Architekturu 19. století s divadlem opravdu spojují určité rysy. Je to 

velkolepost, pohádkovost a fantastičnost. Promlouvání v určitých obrazcích, ale také 

letmý návrat k minulosti, který přetváří do novodobé podoby. To platí i o architektech 

19. století: nechtěli vytvářet jen domy z určitých období, ale zaměřovali se 

na pozměnění formy, která bude co nejvíce vyhovovat dobovým požadavkům a cílům. 

Jak ve své knize píše Marie Mžyková, během historismu "docházelo k naturalistickému 

kříšení života a kulis středověku".
27

  

Semper mluví o rozdílnosti pláště a konstrukce, jelikož konstrukci neoznačuje za umění 

– tím je podle něj právě exteriér budovy, který svými symboly promlouvá. Novodobé 
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stavby dostávají vzhled gotických, renesančních i antických paláců ne pro pouhou 

opakovanost minulosti, ale právě pro nový obsah vložený do těchto konkrétních 

období.
28

 Druhou možností, kterou se zabývá Jindřich Vybíral, je porovnat historismus 

se samotnou hrou, díky níž se stáváme součástí historie a vystupujeme tak z obyčejného 

života. Tento pohled na historismus můžeme také odůvodnit celkovým romantickým 

smýšlením, kdy v dobách velkých změn a průmyslové revoluce lidstvo začíná strádat. A 

tak lidé vstupují do určité hry, díky které se můžou vymanit ze skutečnosti, v které 

nejsou spokojení.
29

  

Dalším neměně důležitým tématem historismu je puristický přístup k restaurování 

památek a s tím i osobnost Josefa Mockera, patřící k nejvýznamnějším představitelům 

neogotiky. Tento architekt restauroval významné stavby, jako je Staroměstská 

a Malostranská mostecká věž, Karlštejn, Křivoklát a chrám sv. Barbory v Kutné hoře. 

Postavil chrám svaté Ludmily na Náměstí míru, kostel sv. Prokopa na Žižkově a další. 

Ve své době byl uznávaným restaurátorem, označovaným za pečlivého a zodpovědného 

k přestavbě památek. Později byl však Matějčkem a Wirthem označen za ničitele 

památek. Mocker ovšem zachránil svou puristickou restaurací mnoho románských 

a gotických staveb před úplným zničením. Neměli bychom však na Mockera pohlížet 

příliš negativně, v této době památková péče teprve získávala své obrysy a základy. 

Všechny Mockerovy přestavby byly pečlivě dokumentovány a přísně na ně dohlížela 

památková komise z Vídně. Později s ujasněním podmínek památkové péče a novou 

metodou konzervace, kterou prosazoval Alois Riegl, byly jeho přestavby označeny 

za bezohlednou "modernizaci", kterou stavba ztratila celistvý výklad o jejím 

historickém vývoji.
30

 

Přelom mezi starým a moderním uměním se u nás většinou vztahuje k roku 1900.
31

 V 

tomto období mizí historismus a eklektismus a vznikají nové manifesty, které už svými 

názvy odrážejí novou přicházejí dobu, například "O novém umění". Tento časový 
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mezník však zpochybňuje Jindřich Vybíral, který ve své knize Česká architektura na 

prahu moderní doby poukazuje na již dřívější vývoj moderního umění během 19. 

století. Poukazuje na fakt, že nové styly v umění pouze završují ve 20. století svůj 

průběh. Na tomto přelomu přichází nový rozšířený sloh, historiky vnímaný jako 

poslední – secese. Tento sloh čerpá z rostlinných motivů a využívá nové stavební 

technologie. Podle K. B. Mádla po období historismu přichází moderna, používající 

nejdříve rostlinné a později geometrické motivy. Mohli bychom tedy říci, že jde o 

secesní sloh a art deco, tedy geometrickou secesi, které jsou označovány za předstupeň 

funkcionalismu a dalších nově vznikajících umění.
32

  

1. Použité technologie 

V polovině 19. století rychlý rozvoj průmyslu přináší nové technologie, zejména 

objevení železobetonu, ocelové konstrukce a litinové dekorativní prvky. Železná litina 

byla často používána projektanty skleníků, například u skleníku na Hluboké. S rychlými 

změnami prostředí a novými možnostmi přichází zároveň návrat k jistotám minulosti 

a nostalgie. Tím vzniká rozpor mezi konstrukcí stavby a jejím vnějším vzhledem. 

Příkladem je první železobetonový most v Rakousko-Uhersku, použitý jako vstupní 

most do hradu Veveří. Pro tuto dobu je tedy charakteristické, že řeší vzhled a konstrukci 

stavby jako dva samostatné celky. Často vzhled stavby imituje jiné technologie, než 

byly v konstrukci opravdu použity. Například u Haasova obchodního domu je ocelová 

konstrukce, která umožňuje volnější půdorys v prodejních prostorách. Železná 

konstrukce se stává časem nepostradatelnou, byla užita v roce 1879 při stavbě hlediště 

Národní divadla, zastřešuje Rudolfinum i Národní muzeum a je použita u mnoha jiných 

významných staveb. Značný rozvoj pro inženýrské konstrukce přineslo také rozšíření 

železniční dopravy. Vzniklo mnoho tunelů státní dráhy Praha–Olomouc, z nichž se 

dochoval tunel choceňský. Na čela vjezdů byly použity prvky obvyklé pro architekturu 

pozdního klasicismu, kvádrové zdivo, pilastry, římsy na konzolách, štíty i cimbuří. 

Dalším příkladem jsou kamenná schodiště nesená ocelovými nosníky či kružby oken 
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připomínající vzhledem kámen, ale jinak dovedně zpracované ze dřeva. Opěrný systém 

se zde stává pouhým dekorativním prvkem.
33

 

2. Výběr slohu 

Historismus čerpá z motivů bývalých slohů. Často jsme schopni určit, který sloh 

přetváří a inovuje. V pozdním historismu se však tyto motivy používaly tak 

neohraničeně, že už nemůžeme mluvit o neogotice a neorenesanci, ale pouze 

o historismu. 

Jednou ze zajímavých myšlenek je, že právě výběr této formy architektury plyne 

z jejího hlubšího významu. Tedy gotický sloh si vybírají lidé zaměření na církevní 

oblast, duchovní zájmy i politické smýšlení, kdežto českou renesanci nacionalisté 

a italskou renesanci liberálové. Můžeme však pokládat za nejpravděpodobnější, že lidé 

nejčastěji volili právě podle svého vkusu. To dokládá i málo nalezených podkladů, kde 

by se lidé přikláněli právě k určité ideologii "neo" slohu, a pokud se tak stalo, často si 

protiřečí.
34

  

Určitý pohled na konkrétní slohové období se však dá utvořit z více zdrojů 

dokládajících, jak na něj nejspíše během hledání a obnovování národních myšlenek bylo 

nahlíženo. Velmi důležitým pro náš národ je Národní divadlo. Právě zde pracovali velcí 

umělci 19. století, jako byl Bohuslav Schnirch, Mikoláš Aleš, František Ženíšek, 

J. V. Myslbek a další. Touto stavbou se česká společnost chtěla ukázat jako schopná 

a srovnávající se s okolními evropskými zeměmi a jejich úrovní. Právě zde se formou 

exteriéru stavby stává neorenesance. Jak již bylo uvedeno, gotika byla označována 

za romantický chaos na rozdíl od střízlivé renesance. Byla zdejší inteligencí označována 

za německý počin, zatímco renesance byla slohem Čechů.  

Ať byla použita gotika či novorenesance, stavby se přesto nepodobají svým místním 

předchůdcům. Je tomu tak z toho důvodu, že inspirace architektů přicházela často právě 

z jiných zemí. Například Lednický zámek, který je ukázkou anglické gotiky s tupým 

zakončením věží a tudorským obloukem. Architekti nevnímají stavby jako předlohy, ale 

spíše jako tvarosloví, se kterým mohou volně nakládat. Vzniká tak mnoho opravdu 
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originálních staveb, které jsou důkazem i tvůrčím prvkem tohoto slohu. Neorenesanční 

stavby, určené nejčastěji pro oficiální účely a dotované veřejným sektorem, nemají tak 

hravé zpracování. Snaží se v sobě spojit to nejlepší a vzniká tak však spíše rutinní 

dokonalost. Charakteristické je užití masivních bosovaných soklů, polosloupů nebo 

pilastrů, atiky s balustrádou a výrazná okapová římsa. 

3. Secese 

Název secese vychází z latiny a v překladu znamená odštěpení, oddělení – ve významu 

oddělení mladší generace od starší. Tento vnitřní pojem přebírá také německý název 

stylu Jugendstil. Ke konci devadesátých let 19. století začínají umělci odstupovat 

od prvků historismu a rodí se nové umění, které pracuje s novými formami a dekorem. 

Ke vzniku také přispěly ideální podmínky, Čechy v té době patřily k hospodářsky 

nejrozvinutějším zemím Rakouska-Uherska. Již v minulosti se zde architekti úspěšně 

pokoušeli pracovat se železem a betonem, například Aleš Linsbauer pracuje na svých 

stavbách s železnými konstrukcemi. Po světové výstavě v Paříži v roce 1889 se začala s 

nadšením stavět obdoba Eiffelovy věže v menším měřítku – Petřínská rozhledna.
35

 Dále 

pokračoval s prudkým vzestupem v hospodářství také stavební ruch. Ve většině větších 

měst byly stavěny nové činžovní domy, školy, nemocnice i úřady. Rozšíření možností 

konstrukce bylo výbornou příležitostí pro architekty, ač se jejich pozornosti začalo 

dostávat především návrhům průčelí. Konstrukční řešení stavby přebíraly stavební 

firmy. Průčelí domů jsou často zdobena rostlinnými motivy, květy, listy a tvary, které 

ožívají v organických záhybech. Často jsou v architektuře zakomponované maskarony a 

na fasádách se objevují nahé či polonahé figury a vysoké štukové reliéfy přecházející až 

do samostatných soch. Stále se v umění používají náměty z historie. Na architektuře se 

využívají nové materiály, nejčastěji sklo a železo. V exteriéru jsou užívány malby a 

mozaiky; v interiéru zaujímají nové místo keramické kachlíky, někdy i vejcových tvarů. 
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III. Vilová architektura a její vývoj 

Vilová architektura má svůj základ již v antice. Vila, tak jak ji známe dnes, vznikala 

za přispění rozvíjejících se měst v 19. století a bohatnutí městských vrstev obyvatelstva, 

po průmyslové revoluci. Lidé pocítili touhu uniknout z města do přírody, kde byl život 

jak zdravější a klidnější, tak i harmoničtější a smysluplný. Ve stavbě vilové architektury 

její stavitelé umístěním i vzhledem a použitými motivy odkazovali na sociální status 

i národní hrdost.
36

  

První vily v Čechách byly stavěné kolem roku 1870 tehdejšími podnikateli, povětšinou 

továrníky, kteří po průmyslové revoluci zbohatli.
37

 V našich zemích přicházel trend 

vilové architektury opožděně oproti ostatním zemím západní Evropy. Jako v součásti 

Rakouska-Uherska právě u nás vzniká nejrozsáhlejší průmyslová oblast, díky níž 

vznikla buržoazie, koncentrující se v Praze. Ve Vídni se po bourání hradeb začalo 

bouřlivě stavět, a tak právě zde vznikal proces vytváření moderního urbanismu. V naší 

zemi přichází také nové budování předměstských obcí a bourání hradeb ke konci 

šedesátých a sedmdesátých letech 19. století.
38

  

Bydlení ve vilové architektuře nebylo pro naše země typické. Na konci 19. století byla 

vila vnímána jako letohrádek, tedy jako doplnění městského paláce, který zůstával stále 

hlavním sídlem. Vila byla nejdříve užívaná v antice také pro možnost vzdálení se 

od měst a klidnou relaxaci v přírodě.
39

 V antice se rozlišovaly různé typy vil podle 

závislosti na městě. Městská vila byla uzavřená za účelem intimnější možnosti bydlení. 

Dalším typem byla příměstská vila, stavěná nedaleko měst v upravené krajině, sloužící 

jak k reprezentaci, tak i relaxaci; majitel je však stále závislý na městě. Posledním 

typem je venkovská vila s otevřeným půdorysem, která je plně soběstačná a má tedy i 

hospodářské zázemí. V antice můžeme také sledovat první vilové lokality, kde se 
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soustředí domy pro individuální bydlení.
40

 Později se vilová architektura těšila velké 

oblibě v Itálii kolem 14.-15. století, kdy si ji pořizovali bohatí měšťané také jako místo 

relaxace a klidu.
41

 Během renesance se do vilové architektury promítla symetrie a řád. 

Vzniká také obliba imitace přírodních útvarů jako rozpor mezi přírodním a umělým.
42

  

Vilová architektura však dosáhla největšího rozmachu v 19. století, kdy železniční síť 

umožnila snadné a rychlé spojení z ruchu velkoměsta do přírody. Díky tomu vzniklo 

mnoho vilových osad poblíž Prahy, které byly spojeny s hlavním městem železnicí. 

Jelikož se vily začaly projektovat ve velkém, zapříčinilo to potřebu ještě okázalejšího 

exteriéru, kterým se majitelé chtěli odlišit.
43

 Toto rozšíření vilové architektury a 

moderního rodinného bydlení bylo součástí "myšlenkového proudu romantismu, který 

konstituoval nový vztah městských obyvatel k přírodě".
44

  

Díky dalšímu odkryvu a zkoumání zavalených Pompejí a Herkulanea zasáhlo Evropu 

znovu nadšení z antiky. Důležité bylo i odkrytí tzv. pompejských pokojů se zachovalou 

nástěnnou malbou. V Evropě byly tyto malby popularizovány knihou, která byla vydána 

v letech 1804-1807 G.B. Piranesim a jeho synem Francescem. První rekonstrukcí tohoto 

antického domu bylo Pompejanum postavené v letech 1840-1847 v Německu. Touto 

první "přesnou" rekonstrukcí si Německo nárokovalo antiku. Není tedy divu, 

že v částech naší Evropy se začaly objevovat tyto "antikizující" vily. Rekonstruování 

antiky, především stylu Pompejí, můžeme objevit např. u Lanovy vily, na jejích 

nástěnných malbách s antickými tématy zasazených v pompejském červeném pozadí.
45

 

Pokusy o nápodobu jiného prostředí můžeme nacházet ve smýšlení romantického 

člověka, jenž miluje iluzi a představivost. Těmito reprodukcemi se ocitá ve světě 

starověké antiky, a tak uniká ze všedního života. 
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V 19. století se klade nově důraz na oddělování volného času, který je určen 

k odpočinku. Vily se stávají celkem snadno dostupným "zbožím" i pro střední třídu 

obyvatel. Wirth mluví o vile jako o zmenšené podobě činžovního domu a hovoří 

o potřebě naložit s touto architekturou moderním způsobem. Přikládá velký význam 

úzké spolupráci majitele s architektem vily, který má spojit potřeby vlastníka 

s moderním životním stylem. Také poukazuje na špatné chápání této architektury, která 

nemá být příbytkem bohaté vrstvy jen v letních měsících, ale má být domem určeným 

i pro střední třídu s důrazem na klidný a zdravý životní styl.
46

  

Jak jsem již zmínila výše, důležitým faktorem podílejícím se na rozvoji budování vil 

byla právě vznikající síť železničních tratí, projektovaných již před polovinou 

19. století, která napomohla městskému člověku snadno a rychle se dostat na okraj 

města nebo do odlehlejších míst s krásnou přírodou nerušenou shonem velkoměsta. 

K tomu napomohlo i zpřístupnění a uvolnění prostorů po bourání hradeb a městských 

bran. Oblíbeným pro vilovou architekturu se tak stává sever, svahy u Vinohrad nebo 

Bubeneč, osídlovaný již od 70. let bohatými Němci. Expanze ve stavbě byla především 

ve dvou hlavních směrech železničních tratí na sever, jih a jihozápad. Těmito 

zastavovanými místy se stala Podbaba, Roztoky, Chuchle, Zbraslav, Černošice, 

Všenory, Dobřichovice a Řevnice. Tyto místa spojovala v blízkosti již starší zástavba 

a proud velkých řek. Výjimkou se stávají Klánovice, které se rozkládají v zalesněné 

krajině, bez dřívějších historických staveb. 

Vily na předměstí se stávaly čím dál dostupnějšími. Majitelé těchto domů však neměli, 

jak bylo počátečním zvykem, další byt v centru Prahy, který by střídali pobytem 

ve vilách. Také vznikají vily předem určené k pronajímání. Podstatnou roli pro výběr 

místa těchto letovisek byl také podnícený národní duch, lidé nalezli oblibu ve výletech 

na bájná místa a historicky významné památky, které se slučovaly i s romantickým 

smýšlením té doby. Můžu tak zmínit bájný Kazín, Tetín nebo důležité památky jako 

Karlštejn, Levý Hradec. Určitým znakem oblíbenosti a luxusu místa se stávala také 

významná jména architektů nebo vlastníků vil. 
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Nejstarším letoviskem v blízkosti hlavního města jsou Roztoky u Prahy. Oblíbenost 

tohoto místa se započala v roce 1839, kdy zde Josef Leder postavil zahradní restauraci. 

Okolní pozemky si začali odkupovat bohatí měšťané a zastavovali je svými letohrádky. 

Některé navazují i v základech zdí na straší místa, jiná jsou nově vystavěná například 

uprostřed louky.
47 

Antický vliv ve vzhledu staveb se poprvé vytrácí u stavby Bílkovy vily 1910-1911. Jsou 

zde určité připomínky egyptské architektury, ta však není znovuoživena, ale pohrává si 

s dnešní podobou staveb, tedy záměrnou ruinou.
48

 Jak jsem se již zmínila, rychle 

zbohatlí měšťané nevědí vždy, jaký typ architektury zvolit pro své obydlí, a tak se stává, 

že dávají vyhlášeným architektům volnější pole pro jejich návrh. Zde vystupují ve 20. 

století dvě výrazná jména, která napomohla dalšímu vývoji moderního rodinného domu 

– Frank L. Wright a Le Corbusier.
49

  

1. Vzhled a vývoj vilové architektury 

Jak jsem již napsala, vilová architektura měla své předchůdce v antice a pozdější italské 

renesanci; tento vliv se samozřejmě projevuje i na jejím počátečním vzhledu. Exteriér 

vil si často pohrával se stejnými stavebními prvky, jimiž bylo schodiště, lodžie, 

verandy, věže a asymetrická kompozice. Zajímavostí je, že na konci 18. století se začal 

budovat typ předměstských vil v Anglii, byl však pozměněn a nevycházel 

z prozkoumání jejich Italských předchůdců, ale byl inspirován pouhými knižními 

vyobrazeními. Italské renesanční vily se lišily symetrií a absencí věžových útvarů 

kromě páru nejstarších toskánských vil, ve kterých byly zakomponované věže 

z dřívějších pevností. Tyto věžové útvary se vžily ze staré venkovské architektury, 

kde se užívala věž s plochou střechou. Majitelé těchto prvních vil tak ukazují svou 

náklonnost k Itálii, a tedy samotnému umění. Prvním v tomto "italském" stylu 

postaveným domem v Čechách byla kavárna od Ignace Ullmana na Letné. Roku 1871 je 

v tomto duchu italské renesanční vily postaveno i Hlavní nádraží v Praze od Antona 

Barvitiuse. Dnešní podoba je však secesní přestavbou pod taktovkou Josefa Fanty. 
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Původní budova měla po stranách dvě věže se zploštělou střechou a nápadně 

připomínala italskou architekturu.
50

  

Vilová architektura vznikala především v klasicistním stylu a její majitelé byli často 

německého původu. Přestože jsem zde již zmiňovala neorenesanci jako sloh pro období 

národního probuzení, není vilová architektura jejím opakem. Architektura v tomto 

případě nebyla vnímána jako umělecké dílo, jako které mohly být označovány budovy 

veřejné jako Národní muzeum, hrady či zámky. Stavby sloužily především 

pro soukromé záležitosti. Vilová architektura byla v tomto období vnímána jako 

ekonomický ukazatel bohatství jejich majitelů. Jelikož vily podléhaly pouze přáním 

stavebníků, odlišují se od veřejných staveb větší hravostí, experimenty a lehkomyslností 

ohledně používaných motivů.
51

  

Pražské vily kolem roku 1870 mají podobný ideový program. Avšak na rozdíl 

od případu veřejných budov z doby národního probuzení, jako je Národní divadlo, 

nikdy nebyl formulován. Dokazuje to ovšem shoda v jejich pojetí a použitých motivech 

v interiérech.
51

 V tomto období také vyvstává pro nové nabyvatele majetku další otázka 

– v jakém stylu stavět a jak byt vybavit. Dříve tyto otázky nebyly tak palčivými, jelikož 

v určité vrstvě obyvatelstva dotyčný vyrůstal od dětství, a tak byl se vkusem vrstvy 

dobře seznámen. Zbohatlí podnikatelé však k tomuto vkusu teprve docházejí a začínají 

se v něm orientovat. Této situaci odpovídá i vznik mnoha publikací o tom jak stavět, jak 

si vybavit byt. Tato otázka je postavena i před architekty. Například A. Barvitius 

pracuje na několika neogotických návrzích, ale později se přiklání ke klasicismu. "Dům 

má podle anglických teorií vyjadřovat individualitu jeho obyvatel, útočiště před 

uniformitou velkoměsta".
52

 Vila se tak stává autoportrétem, vlastním muzeem majitele. 

V druhé polovině 19. století se mísily dva proudy smýšlení v typu architektury. První 

navazovala na renesanční a antické vlivy, napodobující zámecké paláce šlechticů 

a honosné stavby, nesoucí po dlouhou dobu především vzhled klasicismu 

a neorenesance, inspirující se historizujícími stavbami z Vídně, centra Habsburské 
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monarchie. Druhá se orientovala více k přírodě a jednoduchosti venkovského života. 

Vznikaly umělé šlechtické vesnické stavby s prvky lidové architektury. To vygradovalo 

v alpském prostředí a později i u nás v módní styl staveb, typických dřevěnými 

vyřezávanými dekory v průčelí, verandami, balkóny a okraji střešní konstrukce, vše 

ze dřeva. Tato architektura se u nás říší v 60. a 70. letech 19. století. Ze začátku 

pocházejí stavby založené na jednoduchém symetrickém půdoryse klasicistního slohu 

s dřevěnými prvky v průčelí. Jednou z ukázkových, prvních staveb je vila od Jana 

Kouly v Praze-Bubenči. U nás se pro tento typ vil s dřevěnými prvky vžilo lidové 

označení "švýcarský styl".
53
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IV. Zbraslav 

Město Zbraslav se nalézá na jižním okraji Prahy. Je umístěno v klíně dvou největších 

českých řek – Berounky a Vltavy. V tomto klínu se zvedá hřeben pokračující v pohoří. 

Osídlení města by se však dalo spíše nalézt v menším klínu řeky Vltavy a Lipanského 

potoka. Toto místo si vybrali právě stavitelé Zbraslavského kláštera. Nejhustší osídlení 

najdeme dále na vyvyšující se ostrožně, domy také pokračují ve směru proti proudu 

na západním břehu Vltavy. Druhý břeh není pro stavby vhodný pro svůj příkrý sráz, 

pouze u okraje řeky vede železniční trať. 

1. Historie 

Okolí Zbraslavi bylo osídleno již v dávných dobách, přímo na protilehlém kopci přes 

řeku leží Závist. Tento vžitý název je zkrácené pojmenování Hradiště nad Závistí, které 

se nachází na ostrožně Břežanského potoka a Vltavy. Na protilehlém kopci přes 

Břežanský potok nalezneme vrch Šance, který také náležel k hradišti Závist. Tyto dva 

kopce panoramaticky uzavírají pražskou kotlinu na jihu. Jsou dobře viditelné i například 

z Pražského hradu. 

Tento kraj začali lidé obývat pro jeho velmi vhodné mikroklimatické podmínky, činící 

"z lokality jedno z nejteplejších míst ve středních Čechách".
54

 Kvalitní je také v 

některých částech lokality půda skládající se z hnědozemě a dokonce místy černozemě. 

Původně zde byly habrové lesy, míšené na svazích s buky a dole u břehu vrby a topoly, 

které dřívějším lidem poskytovaly dostatek dřeva i zvěře. V dobách železných byla tato 

lokalita vhodná i pro svá rudná pásma.
55

 Rozloha hradiště Závisti a Šance je 

neuvěřitelných 170 ha s 16,5 km dlouhým opevněním.
56

 Stává se tak jedním z 

největších hradišť ve střední Evropě. Na vrchu Závisti se nalézá nejvýše položená 

plošina zvaná Akropole, na které se nacházely nejdůležitější budovy hradiště, a byla 

také nejvíce archeologicky prozkoumávána. 
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První zmínky o Hradišťku nad Závistí pocházejí z r. 1681 od Bohuslava Balbína v 

Miscellenea histrica regni Bohemiae.
57

 Zmiňuje se v ní o kamenných stavbách a 

opevnění v terénu stále ještě znatelných, které podle dochované tradice místních lidí 

pocházejí z dob Bójů. Kteří zde vystavěli velké město dávno před samotnou Prahou. 

Hájek z Libočan na tento vrch umístil sídlo germánského krále Marboda z 1. století. 

Později bylo toto místo považováno za hradiště z úsvitu českých dějin, ztotožňované 

někdy s Kazínem, vystavěným dcerou Kroka, nebo považované za slavníkovskou 

pevnost. V 19. století ale převládal názor, že vrch s kostelem sv. Havla byl bájný Kazín, 

naproti němuž na vrchu Závisti stál hrad Slavníkovců, který později přestal být 

využíván kvůli silnějšímu sídlu na Vyšehradě.
58

 Tyto domněnky byly jistě podporovány 

romantickým duchem národa, který během národního obrození toužil po nových 

českých památkách a historickém upevnění. 

Stopy osídlení z některých těchto období byly dokonce prokázány na vrchu Závist 

terénními archeologickými průzkumy. Později výzkum skutečně odhalil kostrový 

hřbitov z přelomu 9. a 10. století.
59

  

Prvopočátky osídlení na tomto vrchu lze klást už do období eneolitu, kultury 

nálevkovitých pohárů, později kultury mohylové. S největší intenzitou zde však 

vznikaly stavby v mladší a pozdní době bronzové. Do těchto staveb zasahují úpravy 

z doby halštatské a mladší doby laténské. V mladší době laténské je historickými Kelty 

postavené rozsáhlé oppidum a počíná nejvýznamnější období v dějinách Závisti. 

"Především v první polovině 1. stol. př. n. l. se rozšiřuje osídlená plocha 

a archeologické objevy svědčí o nebývalém hospodářském, společenském i kulturním 

rozkvětu".
60

 Sílící nápor germánských kmenů, pronikajících na naše území od severu, 

znamená postupnou zkázu pro celou keltskou civilizaci ve střední Evropě. 

První zmínky o zástavbě na druhém břehu naproti vrchu Závist svědčí o kostele 

sv. Havla z roku 1115 ve falzu z 13.století. Zde se o něm hovoří jako o kapli 

Kladrubského kláštera. Není jisté, zda pochází opravdu z této doby, ale jeho zbytky 
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románské zdi dokazují, že v přibližné době opravdu mohl vzniknout. Románské zdivo 

se zachovalo ve stavbě západní věže, dále také přilehlá část obdélné lodi i východní 

nároží lodi. Ve 14. století vzniká nový presbytář, hlavní přestavba je z období kolem 

roku 1660.
61

 V baroku nahradila dosavadní loď nová loď příčná. Kostnice byla u kostela 

postavená v první třetině 18. století. 

Z již zmíněného falza také vyplívá, že zdejší klášter daroval český kníže Vladislav 

I. roku 1115 Kladrubským benediktinům, kteří zde zřídili své proboštství. Roku 1268 

byl klášter zahrnut mezi majetek Přemysla Otakara II., který z kláštera udělal lovecký 

dvůr, jenž podle archeologických vykopávek byl chráněný hradbami a věžemi. Díky 

nim připomínal svým vzhledem hrad. Pozůstatky těchto gotických zdí byly prvně 

zjištěny při opravách roku 1926, kdy byla ve sklepeních konventu nalezena kamenná 

futra z rané gotiky.
62

 Roku 1292 zde bylo Přemyslovci založeno opatství cisterciáků 

Nanebevzetí Panny Marie "Aula regia" s úmyslem zbudovat zde nové pohřebiště 

českých králů. Právě zde spočinul jeho zakladatel Václav II roku 1305, později i jeho 

syn Václav III. Královna Eliška roku 1329 nechala přistavět jižní řadu devíti kaplí.
63

 

Celkem v tomto pohřebišti spočinulo kolem 30 členů královské rodiny. Moc kláštera se 

v těchto dobách zesílila. První opat Konrád se těšil oblibě Václava II., později působil i 

jako zahraniční diplomat, a dokonce se podílel na domluvě sňatku Elišky Přemyslovny. 

První plenění Zbraslavský klášter zažil ze strany Jindřicha Korutanského, další 

následovalo hned roku 1308 Bavory a roku 1310 byl vypleněn a mniši byli pobyti 

Míšňany. Klášterní majetek se znovu rozšířil a klášter byl opraven Karlem IV. roku 

1333. Roku 1420 byl klášter vypálen a kostra sv. Václava IV. byla vyzvednuta z hrobu 

a zneuctěna; později byl Václav IV. uložen do katedrály sv. Víta.
64

 Klášter zůstal 

nějakou dobu neobydlen a zaniklo tak jeho královské pohřebiště. Obnovován byl až 

kolem poloviny 15. století, ale jeho majetek již nebyl tak značný. Kolem 16. století byly 

prováděny obnovy důkladnější. V této době vznikl i krásný renesanční oltář v kostele 

sv. Havla. Během 17. století byl klášter znovu několikrát pobořen a vypálen. 

Nejrozsáhlejší obnovu kláštera ale provedli až v první polovině 18. století 
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do nejpřibližnější podoby, v jaké jej známe dnes. Oprava proběhla za správy opata 

Wolfganga II. Lochnera a Tomáše Budecia.
65

 Zřejmě v roce 1704 začal s výstavbou 

obvodové zdi, terasy a patra Jan Blažej Santini Aichel. Po smrti J. B. Santiniho roku 

1724 se přestavby ujal František Maxmilián Kaňka a roku 1732 byl konvent 

dokončen.
66

 Později ještě vznikla za přispění F. M. Kaňky nová opatství přestavěním 

gotických budov. V roce 1743 zde pobývala i císařovna Marie Terezie. Roku 1764 

vznikl klášterní pivovar. Za dob Josefa II. roku 1785 byl klášter zrušen a o dva roky 

později byl prodán Josephu de Souvaigne, který v něm zřídil rafinerii třtinového cukru. 

V roce 1875 byla jeho výroba zastavena. Ostatní části kláštera byly prodány 

bavorskému knížeti, Aula regia i její okolí bylo zanedbáváno a klášter i s okolím začal 

chátrat. Později panství koupil Cyril Bartoň-Dobenin a znovu začal o klášter pečovat.
67

 

Na dalších úpravách kláštera se v letech 1911-1913 podílel Dušan Jurkovič, během 

jehož působení vznikl vstupní pavilon. Byl jím přestavěn i Pivovar.
68

 V letech 1924-

1926 vedl klášterní úpravy i s průzkumem O. Nypl, za jehož vedení byly vykopané 

náhrobní desky i s rozbitými sousošími z tympanonu konventu umístěny do jižní 

vstupní budovy.
69

 Další úpravy vedl Alois Čenský, který začal areál využívat pro 

Národní galerii od roku 1939. V osmdesátých a devadesátých letech 20. století byla 

provedena další celková oprava.
70

  

2. Urbanistický vývoj 

O středověkém městě nemáme mnoho informací, samotná existence kostela sv. Havla 

neznamená, že by okolí bylo osídleno. Sloužil totiž početným vesnicím, které se 

nacházely v okolí – Záběhlice, Žabovřesky, Lipence, Lahovice. Tímto důkazem není ani 

vznik kláštera, jelikož právě cisterciáci nepodporovali rozvoj osídlení v okolí svých 

klášterů. Touto výjimkou byly pouze osady opatřující klášteru jeho základní potřeby. 

Z doby před třicetiletou válkou nacházíme zprávy o 13 usedlostech a 4 chalupách. 

Nejstarší domy dnes můžeme nalézt na východní straně od kláštera v ulici U Národní 
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galerie. Právě tato cesta byla dlouhou dobu jedinou spojnicí Prahy s Příbrami a Dobříší. 

Je tedy pravděpodobné, že právě tato část Zbraslavi byla počátkem dnešního města. 

Z tereziánského katastru se dovídáme již o 74 domech. Zřejmě s tímto rozkvětem města 

souvisí i barokní přestavba J.B. Santinim Aichlem, která pozvedla úroveň a slávu města. 

Právě v tomto období vzniklo čtvercové náměstí s pivovarem. V druhé polovině 

18. století se značně rozrůstají vsi Záběhlice a Žabovřesky, které dnes již náleží 

k Zbraslavi. Vznik cukrovaru v druhé polovině 19. století vyvolal další růst města 

i okolních vsí. Tomu ale také napomohl vznik železnice a místní stanice, která tak 

pomohla lehčímu a rychlejšímu spojení s Prahou a podnítila vznik vilové architektury 

vyhledávající právě lehce dostupná místa v okolí Prahy, zasazená v krásné přírodě. 

Vzniká také osídlení kolem ulice Elišky Přemyslovny stoupající na vrch kopce. Největší 

nárůst osídlení je ale zaznamenán až v 20.-30. letech 20. století. Vzniká tak propojení 

zástavby Zbraslavi se Záběhlicemi a Žabovřeskami, které se stávají roku 1930 součástí 

Zbraslavi.V roce 1967 se Zbraslav stala městem a roku 1974 byla připojena k hlavnímu 

městu. Dále se město rozrůstá vznikem sídlišť a velkého komplexu ministerstva vnitra, 

které jsou umístěné na vrchu ostrožny směřující k Báni.
71
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V. Vila Planá růže 

1. Exteriér vily 

Vila Planá růže je jednopatrový nárožní dům umístěný na rohu dvou hlavních ulic. 

Základním půdorysem jsou dva pravoúhle propojující se trakty kolem dvoupatrové 

nárožní věže na čtvercovém půdoryse umístěném na jihovýchod. Vila je velmi členitá 

i díky své rohové věži. Architekt zde rozbíjí plochu, aby záměrně vytvořil romantický 

dojem. Vila je vystavěná ve stylu pozdního historismu [1]. Půdorysné plány nebylo 

možné dohledat, a tak architekt i případný stavitel je prozatím neznámý. 

Svým západním průčelím je vila směrována do ulice Žitavského, zde můžeme nalézt její 

název vepsaný do vpadlého pole s ozdobnou šambránou. U vily této dispozice není 

důležité určení jejího hlavního průčelí, je pouze podstatné, že její západní průčelí bylo 

směřováno do nejvíce frekventované ulice, která prochází napříč Zbraslaví. Brána je 

umístěna na rohu ulice Žitavského a Ottovy, tedy na západní a jižní straně vily. Z tohoto 

pohledu je důležité také její jižní průčelí. Nejkrásnější pohled se naskýtá právě z této 

jižní strany. Vidíme zde rohovou věž s vysokou jehlancovou střechou, neorenesanční 

štít a po obou stranách středového okna prvního patra fresky žen. Vstup do vily se 

nachází také z této strany, jelikož tudy se táhla hlavní silnice vedoucí na Zbraslavský 

most, který byl později zbourán a nahrazen železobetonovým mostem Závodu míru 

roku 1964. Silnice na nový most byla vystavěna nikoli z jižní strany, jak tomu bylo 

původně, ale ze strany severní. Právě z této strany je pohled na vilu nejméně malebný, 

protože zde nenacházíme nic zajímavého na rozdíl od ostatních stran, na nichž můžeme 

obdivovat fresky, rohovou věž či neorenesanční štít, který pouze na této straně chybí. 

Svou východní stranou je vila natočena k nedalekému toku Vltavy. Z této strany k domu 

přiléhá dřevěná přístavba. Vila je jednopatrová kromě věže, která přesahuje ostatní části 

vily o jedno patro, je tedy dvoupatrová. Je tak nejvyšším bodem celé stavby i díky své 

výrazné jehlancové střeše. V současnosti je střecha pokrytá plechem s červeným 

nátěrem. Původně byla střecha krytá břidlicí. Dnešní majitelé mi sdělili, že ji v druhé 

polovině 20. století zaměnili za dnešní pokryv. Pokud postupujeme v popisu odshora, 

další nejvyšší částí budovy kromě nárožní věže jsou neorenesanční štíty, které zdobí 

průčelí na východní, jižní i západní straně vily. Štít prvního patra budovy nastupuje 

úsekem římsy redukovaným na nároží ve výšce tří bos. Plochu štítu vymezuje po 
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stranách konvexní a konkávní čtvrtoblouk dělený římsou. Celá kompozice štítu vrcholí 

nástavcem završeným segmentovým obloukem. 

Fasáda prvního i druhého patra věže je tvořena keramickým obkladem, jehož dlaždice 

imitují vazákovou vazbu cihlové zdi. Na rozích je plocha ohraničená nárožní bosáží. 

Tato skladba fasády se opakuje v prvním patře vily a výplni štítů. V prvním patře jsou 

užita obdélná renesanční okna se šambránou s ušima. Nad okny jsou použity 

trojúhelníkové i segmentové frontony. V přízemí jsou stejná okna jako v prvním patře, 

avšak bez frontonů a bez šambrány. Jiná okna jsou použita v přízemí vedle nápisové 

desky s názvem vily. Zde jsou okna velmi úzká, tatáž okna jsou na severní straně vily. 

Vila je v přízemní části po celém obvodu zdobena horizontální bosáží čili pásovou 

rustikou. Celé přízemní patro je vyšší než okolní terén, vila má výrazný profilovaný 

sokl z šedých kamenů, v kterém jsou okna vedoucí do prostorného sklepení. 

1.1 Popis západního průčelí vily 

Ze západní strany vede kolem vily ulice Žitavského, která prochází napříč celou 

Zbraslaví a je tak jedním z hlavních spojů vedoucích do Prahy a na zbraslavské náměstí. 

Do této ulice hledí renesanční průčelí s nápisovou deskou s názvem vily "Planá růže" 

a také slepé okno s textem a její datací na ustupujícím traktu. Zde stojí: "Kdo vstoupí 

vítán buď, zde mír jest šotek domácí, hleď zachovati jej ty, an vypuzen se nevrací! 

L. P. 1899". Nad tímto textem na nás hledí opírající se anděl umístěný na fresce 

ve slepém okně [2]. 

Vila má vysoký profilovaný sokl z šedých kamenů. Na tento sokl navazuje podokenní 

římsa. Přízemní patro je zdobené pásovou rustikou, po obou krajích jsou proražená úzká 

podlouhlá okna. Ta jsou na levé straně zazděná. V úrovni horního zakončení oken je 

vpadlé pole s nápisovou deskou lemovanou šambránou s ušima. Zde je zdobným psacím 

písmem v černé barvě vepsáno "Vila Planá růže", pod touto malbou je znatelný i starší 

nápis s názvem vily, menší a nezdobný. První patro odděluje pásová patrová římsa. 

První patro má na rozích nárožní bosáž z hladkých kvádrů, povrch prvního je tvořen 

keramickým obkladem, jehož dlaždice imitují vazákovou vazbu cihlové zdi. V prvním 

patře jsou po stranách obdélná okna s šambránou s ušima. Pod okny je parapetní římsa. 

Šambrána je zde po stranách zdůrazněna náznakem někdejších triglyfů, omezujících se 

pouze na zavěšené kapky vždy po trojicích. Tento prvek je také použit 

pod trojúhelníkovým frontonem nacházejícím se nad okny. Okno na levé straně je 

rovněž zazděné jako v přízemním patře, jelikož v této části je v interiéru umístěno 
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schodiště. Mezi okny se nachází rozměrné obdélné vpadlé pole se šambránou s ušima. 

Uprostřed pole je ozdobná kovářsky vyvedená mřížka s vystupující růží. Vrchol tohoto 

obdélníku dosahuje výšky nadokenních frontonů. Dole je také ohraničen podokenní 

římsou s podvěsnou deskou s triglyfy ve tvaru trojic kapek. 

Průčelí z prvního patra přechází v neorenesanční štít, který se odděluje od plochy 

prvního patra úsekem římsy redukovaným na nároží ve výšce tří bos. Plochu štítu 

vymezuje po stranách konvexní a konkávní čtvrtoblouk dělený římsou. Celá kompozice 

štítu vrcholí stejně jako u předchozího štítu. Uprostřed štítu je prolomené malé obdélné 

okno s šambránou, půlkruhově zakončené. Z této strany vidíme také ustupující trakt 

stavby směřující průčelím na jih. 

1.2 Popis jižní strany vily 

Svou jižní stranou vila nahlíží do postranní nevelké ulice Ottova. Dříve však tato ulice 

byla hlavní spojnicí s druhým břehem Vltavy k železniční stanici, tedy k hlavnímu 

a nejrychlejšímu spojení do centra Prahy. Je tedy pravděpodobné, že právě tato strana 

byla architektem vybrána jako hlavní průčelí stavby [3]. 

Na jižní stranu je nasměrován neorenesanční štít, v tomto průčelí jsou fresky vedle 

středového okna v prvním patře. Také rohová věž je z této strany dobře viditelná. 

Na východní straně vidíme ustupující trakt, v němž se nacházejí dřevěné vstupní dveře 

a k nim vedoucí kamenné schodiště. 

1.3 Jižní průčelí 

Nad vysokým profilovaným soklem z šedých kamenů vystupuje římsa trnože. 

Nad římsou je krátký hladký parapet nad ním vystupuje podokenní římsa. První patro je 

zdobené pásovou rustikou. Vprostřed je široké obdélné okno. Přízemí s prvním patrem 

rozděluje pásová římsa. Uprostřed prvního patra je ve štuku vystupující rámec, 

vymezený třikrát děleným panelem. Ve středním poli je prolomené okno, v bočních 

vidíme fresky zpodobňující ženy secesního tvarosloví. Přímo nad oknem je 

trojúhelníkový fronton a opět podvěšená deska zdobená kapkovitými triglyfy. 

Tento motiv se opakuje pod frontonem. Na rozích průčelí je nárožní bosáž vystavěna 

z hladkých kvádrů. Výplň prvního patra je tvořena keramickým obkladem, jehož 

dlaždice imitují vazákovou vazbu cihlové zdi. Nad frontonem uprostřed štítu ve výši 

druhého patra je zde v úrovni krovu umístěné okno zakončené půlkruhem. Nad ním 
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nalezneme štukový medailon. První patro dále přechází ve štít, který je stejný jako onen 

již popsaný. 

1.4 Rohová věž 

Věž je na čtvercovém půdorysu na jihovýchodní straně vily. Právě tento prvek vily 

připomíná středověké věže později vybudované na hradech, tedy prvek historismu 

a jejího romantického pohledu na středověk [4]. 

Věž stejně jako celá budova začíná vysokým kamenným profilovaným soklem 

přecházejícím v podokenní římsu. Povrch přízemí je vyplněn pásovou rustikou, v ploše 

jsou umístěna okna bez šambrány. Na východní stranu je předsazený rizalit, nad kterým 

je umístěn balkón. Na jižní a východní stranu jsou v něm umístěna okna. První a druhé 

patro má nárožní bosáž z hladkých kvádrů. Vnitřek plochy je vyplněn keramickým 

obkladem, jehož dlaždice imitují vazákovou vazbu cihlové zdi. Pod okny prvního patra 

je štuková hladká římsa, která navazuje na výšku zábradlí balkónu. Okno na jižní straně 

je zdobené ozdobnou šambránou s ušima. Pod parapetem je zakončena podvěsnou 

deskou s triglyfy po stranách. Nad oknem je segmentový fronton, pod nímž se tato 

ozdobná deska opakuje. Na východní straně jsou dveře vedoucí na balkónek, zdobené 

šambránou s ušima, nad níž najdeme rovněž trojúhelníkový fronton s podvěsnou deskou 

s triglyfy. Balkónek dosahuje výšky podokenní římsy. Balkón má balustrádu tvořenou 

kužely. Na rozích balustrády byly původně umístěné vázy, které majitelé v druhé 

polovině 20. století odstranili. Druhé patro má uprostřed stěn na jih i východ umístěna 

podvojná okna s půlkruhovým zakončením profilovaná šambránou. Pod okny je 

parapetní římsa zdobená závěsnou deskou s kapkovitými triglyfy po stranách. 

Věž má jehlancovou střechu, která navazuje na druhé patro korunní římsou. Střecha je 

z plechu natřeného červenou barvou, původně však byla krytá břidlicí, která byla 

později majiteli vily vyměněna za dnešní plech. Jehlancová střecha má z každé strany 

vikýř krytý sedlovou střechou. Okna vikýře jsou půlkruhově zakončena. Stříška vikýřů 

i střechy je zakončena korouhví. 

1.5 Východní průčelí 

Tímto průčelím hledí vila Planá růže do zahrady, za níž nedaleko protéká řeka Vltava. 

Nad Vltavou se zdvihá kopec Závist a Šance, na kterých se nacházejí pozůstatky 

hradišť. Z této strany je vila velmi členitá. Na jihovýchodní straně se nachází 

dvoupatrová věž, které v přízemí předstupuje úzká místnost, nad níž je umístěn 
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balkónek. Druhá část průčelí k severní straně je z většiny krytá předstupující patrovou 

dřevěnou verandou. Nad verandou vystupuje neorenesanční štít. Jelikož rohová věž 

i z této východní strany byla popsána výše, zaměřím se pouze na popis části zakončené 

renesančním štítem. Od země vystupuje vysoký profilovaný sokl z šedých kamenů 

zakončený římsou, nad kterou se nachází plocha verandy. K verandě vede kamenné 

schodiště z jižní strany, které přiléhá ke kamennému soklu. Vstup do verandy se nachází 

ve středním poli. Patrovou verandu blíže popíšu níže, proto se zde zaměřím na fasádu 

vily. 

V přízemí se nacházejí k jižní straně vchodové dveře vedoucí na verandu. Symetricky 

k severní straně je prolomené okno. Uprostřed této plochy se nachází malé osvětlení. 

Přízemní část je zdobena pásovou bosáží. První patro se v tomto sledu opakuje. Okna 

mají jako v celém prvním patře šambránu s ušima, zde ovšem kvůli zastřešení verandy 

postrádají nadokenní frontony. Po stranách vidíme nárožní bosáž z hladkých kvádrů, 

která vystupuje v římsu, jíž začíná štít. 

Výplní štítu i prvního patra jsou keramické dlaždice imitující vazákovou vazbu cihlové 

zdi. Štít je zde stejný jako již dříve popsané štíty západní i jižní strany vily. Uprostřed 

štítu je malé okno kruhového tvaru se šambránou. 

1.5.1 Patrová dřevěná veranda 

Dřevěná veranda švýcarského stylu, jak byla dobově nazývána, byla k vile plánována 

již od počátku stavby. Celkově tato stavba působí lehce, v kontrastu k hmotné vile díky 

trámové konstrukci a použití treláže [5]. Veranda je směřována k nedalekému toku 

Vltavy, za níž se tyčí vrch Závist, jenž je především znám pro keltské hradiště z doby 

laténské [6].  Veranda je patrová a je zde přiznána její trámová konstrukce. Je tvořena 

ze svislých a horizontálních příček. Výška podlahy se shoduje s výškou celého přízemí 

vily. Jako celou stavbu i zde verandu od okolního terénu vyzvedá kamenný sokl. K 

dřevěné stavbě vedou schody ze zahrady z jižního směru. Je vybudována podle proporcí 

vily. Horizontální členění navazuje na podokenní římsu vily. Toto zábradlí se skládá 

ze svislých prken, která jsou vyřezána do tvaru kuželek. Toto zábradlí slouží jako výplň 

trámům, které mají výšku celého patra a nahoře jsou zakončené dřevěnými konzolami. 

V horní části se opakuje plocha dolního zábradlí, avšak je o něco vyšší a jeho výplň je 

tvořená treláží. Na východní a severní stranu jsou plochy mezi trámy vyplněné skly, 

nejspíše aby tvořily závětří, na východní stranu do zahrady jsou prázdné. Z východní 
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strany, tedy hlavního pohledu, tvoří trámy rytmus, který je uprostřed vynechán, a tak je 

vstup na verandu o tento trám širší. Prvek vynechaného trámu se opakuje i v prvním 

patře. Vrchní výplně jsou zde změněny na ondřejské kříže, které dělají z horních 

vertikálních pásů soustavu. Tuhý nosník dovoluje otevřít střední pole, tedy vynechat 

osový trám, a to i v přízemí, kde na nosníku bez vertikální opory spočívá jeden z trámů 

konstrukce podlahy patra. Severní a jižní strana dřevěné stavby jsou tvořeny dvěma 

vnitřními trámy, tvoří tak tři pole oken. Prostřední prosklené okno je širší než dvě 

postranní. Jsou vyplněna šesti tabulkami mezi dřevěnými příčkami. Zimní zahrada je 

krytá mírnou sedlovou střechou z plechu s červeným nátěrem. Štít je tvořen svislými 

zdobnými dřevěnými příčkami jako v případně spodního zábradlí. 

1.6 Severní průčelí 

Kolem severní strany dnes vede frekventovaná silnice na Most Závodu míru. Tato 

strana původně nahlížela do zahrady vily, tudíž je vila z tohoto boku nejméně zdobená, 

nenajdeme zde neorenesanční štít ani fresky, které můžeme vidět z jiných pohledů. 

Průčelí této strany se dělí na dvě části. První je vystouplý rizalit směřující východním 

směrem, druhý pak trakt směřující průčelím se štítem k západní straně do ulice 

Žitavského. Rizalit má podobnou šířku jako rohová věž, která je z tohoto pohledu vidět 

nad mírnou sedlovou střechou [7].   

 

Z této strany se nacházejí ve vysokém profilovaném soklu, který zvyšuje přízemní patro 

vily po celém obvodu, vstupní dveře do sklepení. Přízemní patro má pásovou rustiku. 

V rizalitu je uprostřed umístěné jedno obdélné okno. V ustupujícím traktu jsou 

proražená tři okna. Nejblíže rizalitu je okno stejné šířky jako většina oken použitých 

na této vile, avšak dvě okna východním směrem jsou úzká a podlouhlá. Přízemí 

s prvním patrem rozděluje římsa, která je narušená u východního okraje oknem pro vilu 

v netypické výšce. Jak jsem se zmínila, tento vybočující rytmus je určen schodištěm, 

které vede touto částí budovy. Okna se v prvním patře opakují ve stejném rozložení, 

mají však navíc šambránu s ušima a opět podvěsnou desku s týmiž triglyfy. Na rizalitu 

je nad oknem použit trojúhelníkový fronton. Okna na traktu mají segmentový fronton. 

Nad dvěma podlouhlými okny je fronton pozměněn v krátkou vystupující římsu. 

Zajímavě je zde pojat segmentový fronton okna nejblíže západní straně, který je 

ve výšce ostatních frontonů, avšak okno je položeno níže. Aby zde architekt setřel 

rozdíl, je znatelně protažena podvěsná deska až k okraji okna. Pod frontony i římsou je 
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znovu opakován motiv obdobné podvěšené desky s triglyfy. Patro má nárožní bosáž 

s výplní keramických dlaždic imitujících vazákovou vazbu cihlové zdi. Tato plocha je 

zakončená korunní římsou. Střecha je sedlová, nad východní částí jsou prolomená tři 

střešní okna. Vedle vyčnívající věže je komín. Od majitelů vily jsem se dozvěděla 

o existenci původních kamen, která však byla stejně jako původní střecha v druhé 

polovině 20. století rozebrána. 

1.7 Fresky 

Na exteriéru vily Planá růže se nacházejí ve třech polích malované fresky, vždy 

ve výšce oken prvního patra. První pole se nachází v západním průčelí vily. Další dvě 

jsou umístěna z její jižní strany. Fresky jsou barevné a je na nich znatelný vliv secesních 

křivek s černými linkami. Na fresce ze západní strany se nachází postava opírajícího se 

anděla. Na dalších dvou jsou zobrazeny ženy, jejichž vlasy se stáčejí v živých 

pramenech. Podle majitelů vily byly fresky restaurovány známým autorem 

komiksových maleb – Karlem Saudkem. Toto tvrzení by mohlo být pravdivé, jelikož 

fresky opravdu připomínají něco mezi malbou a komiksem, není však zřejmé, zda nejde 

pouze o styl japonských maleb, který k nám pronikal během secesního období. Použité 

barvy jsou především odstíny hnědé, působí tak na nás přirozeně, až historizujícím 

dojmem staré fotografie. V případě anděla se hnědá spojuje s odstíny modré [8].   

Když hledíme z ulice Žitavského na západní průčelí vily, v prvním patře na ustupujícím 

jižním traktu na nás z výklenku slepého okna shlíží opírající se anděl. Postava anděla 

zabírá většinu plochy fresky. Jeho postoj je vycentrován na prostředek kompozice, ale 

horní část jeho těla se naklání k levé straně přihlížejícího, kde se anděl opírá o sloup. 

Ten zabírá levý okraj do přibližně tří pětin obrazu. Má hnědou barvu a zakončuje ho 

římsa. Anděl má tmavší okrovou barvu a jeho tělo je velmi svalnaté. Postava anděla je 

v napětí ve zdánlivém pohybu. Rukama se opírá o již zmíněný sloup a levá noha je 

za těžištěm postavy, díky níž působí dojmem příchozího. Chodila nohou jsou schovaná 

v hnědé trávě. Anděla na intimních místech kryje tyrkysová rouška, jež se mu stáčí 

i kolem kolene pravé nohy. Ze zad andělovi vystupují dvě křídla odpovídající délkou 

celé výšce jeho postavy. Směrem dolů k perutím se od bílé barvy ztmavují až po sytě 

modrou. Andělův obličej hledí přímo na nás. Má husté a krátké hnědé vlasy. Pozadí 

dodržuje zlatý řez, v dolním poli je za andělem vidět krajina s loukami, zakončená lesy 

v odstínech hnědé. Na obzoru se leskne jezero odrážející blankytné nebe se zapadajícím 

či vycházejícím sluncem na pravém okraji obrazu. 



 

37 

Uprostřed prvního patra na jižním průčelí vily je ve štuku vystupující rámec, vymezen 

třikrát děleným panelem. Ve středním poli je prolomené okno, v bočních polích jsou 

fresky zpodobňující ženy secesního tvarosloví. Obě fresky jsou vyvedeny v hnědých 

odstínech, ale dnes jsou v již poškozeném stavu a části malby se odlupují. Obě malby 

s ústředním motivem žen jsou kompozičně řešeny tak, aby působily, jako by se ženy 

opíraly o prolomené okno, tudíž volný prostor se nachází v části ven k okraji průčelí [9].   

Žena v levém poli je vyobrazena po pás, bez oblečení. Na pravé straně stojí strom, 

zvedající se po celé výšce pole. Žena se o tento strom opírá. Má zavřené oči a vlasy 

stažené do drdolu. Pramínky vlasů se jí divoce vlní podél obličeje. V dolní části obrazu 

jsou nejspíše bílé lilie. Žena je v nich částečně ponořena, její obnažená prsa však 

vystupují nad pás s květy. Ve volném poli směru pohledu ženy vidíme krajinu v dáli, 

zvedající se kopec. Vše je vyladěno v sépiových barvách. 

Žena v pravém poli je naopak kompozičně vyobrazena tak, jako by se opírala 

o prolomené okno veprostřed. Má tmavé hnědé až červené vlasy a hlava jí končí 

ve stejné výšce jako u protilehlé fresky. Vlasy má rozpuštěné, jejich konečky se vlní 

jako hadi. Na sobě má bílou róbu s mnoha zákoutími drapérie. Dole jsou znovu 

umístěny květiny. Žena má zavřené oči, jako by snila. V pozadí za ní se tyčí vysoký 

kopec. Celé pozadí je vyvedeno opět v jemných sépiových barvách podobně jako barva 

cihel a celé omítky vily. 

 

7. Interiér vily 

Ve vnitřních prostorách nalezneme sklepení, které se rozkládá pod celou stavbou vily, 

přízemí a první patro o stejné dispozici. Druhé patro je čtvercová místnost věže 

s pokojem ve krovu situovaným nad jižním traktem vily. 

Do sklepení se vchází dveřmi na severní straně vily, které se nacházejí na samém okraji 

s východní stranou. Dveřmi vcházíme na mezipatro schodiště, které vede stoupajícími 

schody na levé straně do přízemí nebo na levém klesajícím schodišti do sklepení. 

Schody jsou z kamene. Schodiště dole ústí v chodbu, na podlaze je položena mozaika 

z černých a bílých dlaždic [10]. Tato mozaika se skládá z vnitřního pole vyloženého 

menšími dlaždičkami, které je ohraničeno dvěma pásy dlaždic. Vnitřní pole si můžeme 
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rozdělit na velikost okolních čtvercových dlaždic. Při tomto popisu se čtvercové pole 

skládá z bílých dlaždic utvářejících kříž, ve volných místech doplněn černými 

trojúhelníky. Toto pole ohraničuje pás tvořený z na sebe navazujících motivů bílého 

poupěte růže. Stonek vytváří v prostředku obrazu dlažice stáčející se spirálu. Horní 

a dolní okraj dlaždice je ohraničen bílými a černými pásy, které oddělují tento pás 

od motivů vnitřního pole mozaiky. Nad tímto pásem je dlažba vyložena prostými bílými 

dlaždicemi bez motivu. Vždy u vstupu do dveří jsou vloženy dlaždice, které mají samy 

podobu malých mozaik. Jsou tvořeny černým listem položeným napříč ve čtvercovém 

poli dlaždice, u krajních cípů listu jsou zakončené malým černým čtvercem v rohu. 

Ve větších bílých polích v rozích jsou zdobené černými čtverci. 

Chodba, jež je zdobena touto dlažbou, prochází středem sklepení. Naproti schodům 

vedoucím do sklepení se nachází místnost v rohu jižní a západní strany vily. Tato 

místnost je dispozičně rozdělena do tří pasů. Ve vnitřním je prolomené okno, které hledí 

do zahrady. Pole s oknem je celé vyhloubené. Na západní straně přímo u jižní stěny je 

prolomené další menší okno. Výplň zdi je zde tvořena z červených cihel. Omítka je 

v celém sklepení shozena po velkých povodních, kdy voda z Vltavy zaplavila celé 

sklepení a část přízemí, jak mi sdělili její majitelé. Strop je tvořen valbovou klenbou 

nad každým pomyslným polem. 

Na západní straně přímo u jižní stěny je prolomené další menší okno. Na tuto místnost 

z východu navazuje další, která rozměry odpovídá rohové věži. U severní strany je 

ve východním rohu situována největší místnost. Směrem k západu se prostor dělí 

do několika menších místností. Tato dispozice místností se opakuje v celé stavbě vily 

kromě krovního prostoru. 

Do přízemního patra vstupujeme venkovním schodištěm přiléhajícím ze západní strany 

k jižnímu traktu. Z druhé strany schodiště ohraničuje zídka. Vstupní dveře jsou původní, 

dřevěné a skládají se ze dvou stejných křídel s prosklenými tabulemi nahoře [11].  

Dveřmi vcházíme na chodbu s dlaždicemi s výše popsanou mozaikou. Naproti dveřím 

stoupá schodiště do prvního patra; na pravé straně vede ke vstupu ze zahrady a dále 

do sklepení. Vpravo se nacházejí dveře vedoucí do obytných prostor přízemí. Tyto 

vstupní prosklené dveře jsou původní, pouze postranní skleněné výplně byly nahrazeny 

[12].   
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První patro vily je vyvedeno stejně jako přízemí. Členění se vymyká pouze u druhého 

patra, kde je obytný prostor s chodbou umístěn nad jižním traktem. K tomuto 

obydlenému jižnímu traktu přiléhá z východu také obyvatelná místnost v druhém patře 

věže. 

VI. Komparace vilové architektury 

K porovnání s vilou Planá růže jsem si vybrala vilu Flora a vilu U Malé řeky 621 

pro jejich stylovou blízkost. Vycházejí z architektury historismu a objevují se u nich 

drobné prvky přicházející secese. Všechny tři stavby využívají základního výrazového 

prvku věže, která je vždy umístěna na jihovýchodním okraji. 

1. Vila Flora 

Vila Flora je přízemní stavba s prvním patrem ve krovu, znatelným z vystupujících 

rizalitů přecházejících ve vikýře. Je vystavěna na obdélném půdoryse na rohu dvou ulic 

Žitavského a U Klubovny. Její východní strana hledí do ulice Žitavského; svou jižní 

stranou nahlíží do ulice U Klubovny. Na jihovýchodním rohu vily se nachází věž, která 

navazuje svým čtvercovým základem příčně na roh vily. Vila od země začíná soklem 

z šedých kamenů na rozích s bosáží. Všechna okna mají šambránu s klenákem, okna 

v přízemí jsou obdélná. Po stranách je fasáda zdobena nárožní bosáží, která je 

zjednodušeně zhotovena ze štuku ze střídajících se obdélných polí. Štukový pás je 

vyveden kolem celé vily v poprsní výšce. Přízemí zakončuje římsa z bos, na kterou 

navazuje korunní římsa, na niž usedá sedlová střecha. Povrch přízemního patra je 

z hrubé omítky, vzniká tak kontrast mezi hladkou omítkou šambrány, bosáže a poprsní 

římsy. Fasáda je přetřená okrovou barvou. Ve všech čtyřech průčelích je umístěn rizalit, 

který vystupuje do prvního patra vikýřem s polovalbovou střechou. Na jižní a severní 

straně je rizalit umístěn uprostřed průčelí; na východní a západní je umístěn k severní 

hraně. Na severní straně vystupuje do druhého patra a půdorys je podobný apsidě 

s trojbokým zakončením [13].   

Východní strana vily je natočena do ulice Žitavského jako vila Planá růže. Její rizalit je 

umístěn k severnímu okraji. Z této strany se nachází vchod do vily Flory. Je umístěn 

za severní hranou vily na vybíhajícím rizalitu severního průčelí. Na jihovýchodní straně 

se nachází rohová věž. Přízemní patro začíná soklem z šedých kamenů, na nějž 

navazuje římsa. V přízemí jsou umístěna tři okna, jedno na rizalitu, druhé mezi 
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rizalitem a věží. Třetí se nachází ve stěně věže, která je však natočená severovýchodním 

směrem. Všechna okna mají šambránu s klenákem. Okraje rizalitu a hrana věže má 

nárožní bosáž ze štuku, z delšího a kratšího kvádru o stejné šířce, tato bosáž však není 

použita v rohu spojujícím věž s vilou. Povrch přízemního patra je z hrubé omítky, 

vzniká tak kontrast mezi hladkou štukovou šambránou, bosáží a poprsní římsou. Vchod 

do vily je z vnějšího pohledu zřejmý především díky brance v oplocení, která má 

nad sebou malou sedlovou stříšku, zřejmě původní. Vchod je dnes krytý vzrostlou tújí. 

Dveře jsou umístěné v rizalitu severní strany vily, který je vzdálen několik metrů 

od východního průčelí vily. Předstupuje mu dlouhá stříška nesená jedním silným 

sloupem. Sloup je poměrně široký a hladký, bez kanelur, s jednoduchou patkou 

a hlavicí s prstenci. Ke zvednuté části pod stříškou vystupují dva schody. Sloup má 

pod sebou vysoký sokl a nad sebou nese půlkruhově zakončenou klenbu. Ze severní 

strany ve výšce soklu je umístěna balustráda. Oblouk má znatelné klenáky, nad klenbou 

jsou po stranách naznačené bosy. Na této klenbě jsou umístěna písmena označující vilu 

novým názvem – "Samatia". Dveře jsou zřejmě původní, dřevěné, také s půlkruhovým 

zakončením; na křídlech mají zdobné reliéfy čtvercových polí. Přízemí východního 

průčelí je zakončené římsou tvořenou z hladkých kvádrů, nad níž je korunní římsa 

přecházející v sedlovou střechu. Rizalit přechází v první patro zdvižené vikýřem 

s polovalbovou střechou, uprostřed prvního patra se nacházejí dveře se segmentovým 

zakončením vedoucí na malý balkónek s ozdobným kovovým zábradlím. Tady přechází 

nárožní bosáž do římsy nesoucí polovalbovou střechu vikýře. Fasáda je zde na rozdíl 

od přízemí hladká. 

Věž na čtvercovém půdoryse, který navazuje na jihovýchodní hranu vily, hledí úzkými 

obdélnými okny v přízemí na jihozápad, jihovýchod a severovýchod. Okna mají 

šambránu s jedním velkým klenákem a s dalším úzkým po stranách. Klenáky jsou 

umístěné uprostřed horního pole. Na hranách je nárožní bosáž kromě těch míst, kde se 

spojuje věž s vilou. Plocha je vyplněná hrubou omítkou, která však v hranách k nárožní 

bosáži je vyhlazená do čvrtoublouku. Přízemí je zakončené bosáží ze stejných kvádrů, 

na které navazuje římsa dělící přízemí se zkráceným prvním patrem. 

První patro je v ploše vyvedené stejně jako přízemí, avšak je podstatně kratší. 

Na každou z již zmíněných stran jako v přízemí je umístěno malé okénko 

s půlkruhovým zakončením, které má pouze v horní částí štukovou výzdobu v podobě 

tří hladkých klenáků. Výplň okna tvoří barevná vitraj. Na první patro navazuje korunní 
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římsa, na níž je vysoká jehlancová střecha, která je dole rozšířená. Tato střecha 

přesahuje výšku celé vily. 

Jižní průčelí hledí do ulice U Klubovny. Z této strany vidíme na rohu jihovýchodním 

věž vily. Uprostřed průčelí vystupuje modře natřená předsíň, ke které vede schodiště 

přiléhající k vile ze západní i východní strany. Ze strany ulice mají schody plné 

zábradlí, nahoře zakončené římsou. Na koncích je umístěn sloupek, který dříve 

pravděpodobně nesl květináč. Místo dveří, které bychom v těchto místech očekávali, se 

nacházejí okna, vchod z těchto stran byl tedy nejspíše zrušen a dveře zazděny. Předsíň 

má v každé straně prolomené okno, jen směrem do ulice jsou umístěna dvě vedle sebe. 

Povrch fasády je zde stejný jako u východní strany. Nad předsíní, která je kryta šikmou 

střechou, se nachází široký vikýř zakončený polovalbovou střechou. Nad stříškou se 

nachází balustráda s kuželkami. Ve vikýři je umístěno široké okno se šambránou, 

ve které je umístěn vystupující klenák. Po stranách jsou štukové sloupky, zakončené 

římsou nesoucí střechu. Ve štítu arkýře je názvová deska s rostlinnými motivy, ve které 

je vepsán název vily Flora; je však tak poničený, že chybí spodní části písmen L, O, R 

a A [14].   

Na západní straně se k severní straně nachází rizalit se středovým oknem a krátkým 

vystupujícím štítem s malým kruhovým oknem. Štít je krytý polovalbovou střechou. 

Zbytek tvoří zimní zahrada, která výrazně vystupuje do zahrady. Má dvě široká 

francouzská okna. Fasáda zimní zahrady je natřena světle modrou barvou. Podle délky 

a výšky oken se domnívám, že tato část je pozdější přístavba, která nesouvisí 

s původním plánem.  

Severní průčelí vily má uprostřed plochy vystupující až do druhého patra rizalit 

podobný apsidě s trojbokým zakončením, na nějž z východní strany navazuje stříška 

kryjící vchod do vily a z druhé strany plocha zdi západního rizalitu. Průčelí začíná 

soklem z šedých kamenů, které však nejsou na apsidovém rizalitu uprostřed stavby. 

Na fasádě nejblíže východní straně je prolomené okno se šambránou, plocha omítky je 

zde stejná, jako jsem již popsala u východního a západního průčelí. Dále je umístěn 

vchod, který navazuje na středový rizalit, ten se však nachází na východní straně. 

Předstupuje mu stříška podpíraná jedním sloupem nesoucím dva oblouky na severní 

a východní straně s klenáky. Ze severní strany je umístěna v arkádě balustráda 

s kuželkami. Přízemní patro rizalitu je zde bez oken, na něj navazuje v podobné úrovni 
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zeď západního rizalitu, také bez oken a s hladkou omítkou, která pouze u strany 

severního rizalitu má již popsaný bosový pás. Podle absence oken z této strany soudím, 

že se od počátku počítalo se zástavbou z této strany. První patro u východní části průčelí 

je naznačeno bosovým pásem, který přechází do hladké omítky. K západní straně 

u středového rizalitu je umístěné jedno úzké obdélné okno. Prostřední rizalit dosahuje 

až k druhému patru. Má tvar apsidy s trojbokým zakončením. První patro je od 

přízemního odděleno římsou z bos. Uprostřed rizalitu je umístěné okno se šambránou. 

V druhém patře se nacházejí tři menší okna v každé hraně apsidy se zjednodušenou 

šambránou. Apsida je krytá polovalbovou střechou. První patro napravo od apsidy má 

v sobě umístěné pouze jedno úzké obdélné okno se šambránou na kraji u rizalitu. 

2. Vila U Malé řeky 

Vila U Malé řeky je jednopatrová budova na obdélném půdorysu s rizalitem na západní 

stranu. Svou východní částí hledí k silnici K přehradám. Přímo za touto silnicí je krátký 

břeh, za nímž se nachází proud Vltavy. Dům má však adresu U Malé řeky 621, tudíž je 

pravděpodobné, že se názvy ulic během let změnily. Tato vila je jednopatrová. Má 

nárožní věž, která se nachází na jihovýchodě a zakončuje ji velice výrazná špičatá 

jehlancová střecha, která svými okraji významně přesahuje samotnou stavbu věže. Dnes 

je tato vila ve velmi dezolátním stavu, okna v přízemí jsou zatlučena proti nevítaným 

návštěvníkům a z balkónu na jižní straně vyrůstají mladé stromy. Okna jsou zdobena 

šambránou a v přízemní části kolem vily běží poprsní pás z červených dlaždic. Zahrada 

je pod úrovní silnice, a tak vilu do této výše nadzvedá vysoký kamenný sokl [15].   

Východní část vily, která je hlavním průčelím domu, hledí do již zmiňované silnice 

K Přehradám. Tato silnice dnes vede kolem Zbraslavi na okraji řeky. Vidíme zde 

na jejím jihovýchodním okraji věž, k severní straně přiléhá patrová zimní zahrada. Dále 

v zahradě nalezneme předsíň s dlouhým schodištěm. Vila má vysoký sokl z šedých 

kamenů, v němž jsou umístěna okna hledící do sklepení, po stranách vyložená 

červenými cihlami. Sokl nadzvedá přízemní patro do výšky silnice. Z východního 

průčelí domu vystupuje zimní přízemní zahrada, která je postavena na severním okraji 

vily. Je nesena dvěma sloupy na čtvercovém základě a dvěma polosloupy vystupujícími 

ze stěny vily. Spodní část zimní zahrady je vybavena kamennou balustrádou, která je 

však pouze naznačena, jelikož plocha zábradlí je plná a balustrádové kuželky jsou 

pouhým reliéfním náznakem. Tato zimní zahrada není jako u vily Planá růže vystavěna 

ze dřeva, ale je tvořena z cihlového omítnutého zdiva. Volné výplně mezi sloupy 
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a balustrádou jsou opatřeny skleněnými tabulemi ve čtyřech příčných pásech. Skla jsou 

čirá kromě spodního pásu, který má zelenou barvu. Přes prosklené tabule jsou vidět 

dveře vedoucí ze zimní zahrady do jiné místnosti. Zahrada je pouze přízemní a na jejím 

vrchu je balkón, který má po obvodu obdobnou balustrádu, jako jsem již popsala. Tato 

zahrada zabírá většinu východního průčelí. V přízemí směrem k jižní straně je 

prolomené okno, dříve mělo nejspíše kolem šambránu, která je ale dnes shozená a okna 

jsou zabedněná. 

Na jihovýchodní straně navazuje průčelí vily na rohovou věž, která není v půdorysu 

celé stavby, nýbrž je připojena svým čtvercovým základem na její roh. Hledí tedy svou 

hlavní stranou na jihovýchod. Do poprsní výšky má vila tmavší omítku, která je 

ohraničena pásem z červených čtvercových kachlů, nad nimiž je povrch omítnutý 

ve světlejším okrovém nátěru. První patro se v kompozici oken a dveří opakuje, jen zde 

vedou dveře na již zmíněný balkónek. Okna i dveře zde mají zachovanou šambránu, 

která připomíná dva sloupy po stranách okna i dveří, jež zakončuje římsa ve výšce 

příčného trámu v prosklené části okna. V místě hlavice sloupu jsou tři reliéfní 

plaménky. Nad římsou vede prostá šambrána, která je ale v horní části okna 

nadzvednutá ve stlačený trojúhelník. V šambráně nad dveřmi vedoucími na balkón jsou 

umístěné tři červené čtverce, které tak motivově navazují na poprsní pás v přízemí. 

Průčelí nad balkónem vystupuje ve štít s polovalbovou střechou, ve kterém jsou 

umístěna tři úzká obdélná okna. Mezi nimi jsou tmavší obdélné plochy, které v sobě 

ve druhé polovině směřující vzhůru mají umístěné tři červené čtverce. 

Rohová věž je patrová na čtvercovém půdoryse, který je příčně umístěn na jihovýchodní 

stranu vily. Okna jsou prolomena pouze na její jihovýchodní straně. Přízemí má hrubou 

šedou omítku sahající až do poprsního pásu, která je zakončená pásem z červených 

čtvercových dlaždic. Okno mělo dříve nejspíše kolem šambránu, dnes je ale zatlučené. 

Do prvního patra od pásu červených dlaždic přechází fasáda vily v hladkou, okrově 

natřenou omítku. V prvním patře je umístěné okno se stejnou šambránou, jako jsem již 

popsala u východního průčelí. Nad oknem je světlá omítka zakončená pásem 

z červených kachlíků, který je ale mnohonásobně menší než přízemní pás. Od tohoto 

pásu až po střechu věže je použita tmavší barva omítky. U každého druhého čtverce je 

světlá barva omítky protažena do tvaru plaménku, v němž se nachází čtverec z již 

zmíněného pásu, který tak více vyniká. Uprostřed v místě nad oknem je deska, v horní 

části dekorovaná rostlinným motivem a uprostřed reliéfní ozdobou, pod kterou jsou 
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umístěny tři malé čtverce. Zřejmě v této desce byl dříve vepsán název vily s datací. Věž 

je zakončena jehlancovou střechou, která se po dolních okrajích rozšiřuje, a tak výrazně 

přesahuje stavbu věže. 

Jižní strana vily má prostou omítku natřenou okrovou barvou po většinu plochy 

bez oken. Pouze k její západní straně jsou ve stěně umístěná dvě okna, jedno v přízemí 

a druhé v patře, s jednoduchou šambránou neodpovídající zbytku vily. Na východní 

straně vily se nachází rizalit, který má v sobě umístěna dvě malá okénka přímo 

nad sebou. První je v přízemí a druhé v prvním patře. Jsou prolomena u rohu 

navazujícího na hlavní půdorys stavby. 

Západnímu průčelí dominuje již zmíněný rizalit, který nese ve výši druhého patra 

balkón. Jelikož je rizalit menší než hlavní půdorys stavby, vidíme po stranách ustupující 

zdivo severního a jižního průčelí. U severní strany je z tohoto pohledu vidět i vstupní 

schodiště s předsíní. Průčelí začíná vysokým soklem z šedých kamenů na rozích 

a kolem oken do sklepení je vyplněno červenými cihlami. Ty také tvoří římsu, která 

odděluje sokl od přízemí. Uprostřed rizalitu je umístěné okno s jednoduchou 

šambránou. Další okno v přízemí se nachází ve zdi vily na severní straně, ke které je 

dále připojena předsíň nesená z této boční strany jedním sloupem na čtvercovém 

základu. Mezi sloupem a zdí vily je umístěno zábradlí naznačující ve vystupující ploše 

balustrádu. Výplň plochy je tvořená skleněnými obdélnými tabulkami, tvořícími čtyři 

příčné pásy s čirými skly kromě dolního pásu, kde jsou skla zeleně zbarvená. Střecha 

předsíně je plochá. Ze severní strany vede k předsíni schodiště, které má stejné zábradlí, 

jako jsem již popsala. První patro má stejnou kompozici umístěných oken také 

s jednoduchou šambránou. Rizalit je zakončený balkónem, opět se stejným zábradlím. 

Na jižní straně rizalitu se tyčí vysoký komín. Za rizalitem je díky balkónu obdélného 

tvaru vidět sedlová střecha, která pod nejvyšším bodem štítu má prolomené dveře 

vstupující na balkón [16].   

Severní strana je ve srovnání s ostatními vilami, jejichž severní průčelí jsem popisovala, 

nejmalebnější [17]. Vidíme zde široké schodiště vstupující do předsíně vily, dále rizalit 

směřující k západní straně a zimní zahradu vedoucí k východní silnici. Vila má vysoký 

sokl z šedých kamenů, který přechází římsou z červených cihel do přízemí. Na rizalitu 

k západní straně je umístěno v přízemí obdélné, skoro až čtvercové okno, které bylo 

nejspíše později přidáno, což soudím podle jiného tvaru a jinak zbarvené omítky v okolí 
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okna. U strany přiléhající k vile je malé a podlouhlé obdélné okénko. V prvním patře se 

dispozice tohoto okénka opakuje. Rizalit je zakončený zábradlím s náznakem 

balustrády. Přízemní část hlavního půdorysu vily je výrazná schodištěm vedoucím 

k předsazené předsíni vily. Tato předsíň je umístěna na jejím západním okraji. Vstup 

do vily býval právě z této strany. To je zřejmé i z malého schodiště umístěného dále 

na sever v mírném srázu vedoucím k hlavní silnici. Schodiště je dole rozšířené. Počíná 

dvěma sloupy, na kterých zřejmě byly dříve umístěné květináče. Schodiště se zužuje až 

po jeho rovnou část vedoucí k dveřím prosklené předsíně. Plocha zábradlí je plná, 

na vnější straně naznačuje v reliéfu balustrádu. V místě, kde schody končí, jsou 

po stranách sloupy, jejichž náznak vede již od terénu zahrady. Předsíň je z této strany 

nesená třemi sloupy na čtvercových základech. Sloupy jsou prosté a vznikají mezi nimi 

dvě pole, jedno k západní a druhé k východní straně, kam vede schodiště. V tomto 

levém, východním poli jsou umístěny dvoukřídlé dveře. V západním poli je zábradlí 

ve stejném provedení jako u zbytku vily. Výplň pole je tvořena čtyřmi příčnými 

tabulkami skel. Všechny jsou čiré kromě dolní řady, která je zbarvena do zelena. 

Ve druhém poli, v němž se nacházejí bíle natřené dveře, se použití tabulek opakuje. Jen 

plochy tvoří část nad dveřmi a prosklené části dveří ve výšce stejné, jako je to 

u ostatních stran prosklení. Uvnitř předsíně jsou umístěné dveře, dnes zabedněné 

plechem, v protilehlém místě od dveří vstupních. Přízemí stavby směřující k jejímu 

východnímu okraji je omítnuto tmavší omítkou, jež je v poprsní výšce zakončena pásem 

z červených dlaždic, od kterého má omítka světlou okrovou barvu. Uprostřed plochy je 

umístěné okno, dříve nejspíše se šambránou. Na východní straně je vidět část severní 

strany zimní zahrady, na níž je umístěn balkón. Z této strany je nesena jedním sloupem 

a polosloupem přiléhajícím k budově. Dole je zábradlí stejné jako u zbytku budovy, 

které se opakuje i nahoře na balkóně. Skleněná výplň je také obdobná. První patro 

budovy má v sobě prolomena dvě okna, která jsou symetricky umístěna v ploše domu. 

Mají šambránu připomínající dva sloupy, po obou stranách zakončené římsou. V místě 

hlavice nejsou plamínky jako u východní strany, nýbrž jsou zde užity tvary 

připomínající náznak triglyfů ve tvaru trojic kapek, které můžeme vidět u vily Planá 

růže. Nahoře šambrána vystupuje také ve stlačený trojúhelník. Ve střeše této strany je 

uprostřed umístěn nízký vikýř se třemi okny. 
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3. Komparace 

Vily Planou růži, Floru a U Malé řeky jsem si vybrala pro jejich stylovou blízkost 

vycházející z architektury historismu. Jsou si podobné základním výrazovým prvkem 

v podobě věže na jejich jihovýchodním kraji. Použití věže je pro Zbraslav častým 

stavebním prvkem. Tento prvek byl oblíbeným právě v 19. století v období romantismu. 

Stavba nám tímto drobným prvkem připomíná malý soukromý hrad. Právě lokalita 

kolem Zbraslavi se v tomto romantickém duchu stala oblíbenou pro umístění bájného 

Kazína na vrch Havlín a pevnost Slavníkovců na vrch Závist.
72

 Zbraslav se tak pro lidi 

stala oblíbeným výletním místem devatenáctého století. 

Věže jsou ve všech zmíněných případech orientovány k jihovýchodnímu rohu vil. 

Pouze u vily Planá růže je však tato věž umístěna v obdélném základu stavby, kdežto 

u vily Flora a U Malé řeky je věž na obdélném či čtvercovém základu přidána k rohu 

stavby. Jejich jihovýchodní umístění můžeme pravděpodobně odůvodnit právě jižní 

stranou, která je po celý rok nejvíce slunečná. Východní strana je nasměrována k vrchu 

Závist a proudící řece, tudíž je výhled na tuto stranu příjemnější, než kdyby byly tyto 

věže umístěny k jihozápadu. Obyvatelé vily by tak hleděli pouze na zvedající se 

zástavbu a na svah vrchu Havlín. 

Jehlancová střecha věží dosahuje nejvyššího bodu stavby a je výrazným prvkem u všech 

zmíněných vil. Spodní lem střechy vily U Malé řeky je výrazně rozšířen. Věže u vily 

Flora a U Malé řeky dosahují prvního patra, které je u vily Flora snížené. Pouze u vily 

Planá růže je věž dvoupatrová a v její hmotě je umístěn obytný pokoj. U zbylých vil je 

věž pouze ozdobným prvkem a vybíhá z pokojů, ke kterým je přistavěna.  

V porovnání celkových staveb je vila Planá růže nejvíce členitá. Její věž 

na jihovýchodní straně na čtvercovém půdorysu je obklopena dvěma trakty 

přiléhajícími ze severní a západní strany. Na západní straně je u severní strany 

vystupující rizalit, ke kterému z jižní strany vede schodiště. K traktu ze severní strany je 

na jeho východní straně umístěna dřevená veranda. 

Vila U Malé řeky je oproti tomu na jednoduchém obdélném půdoryse, ke kterému z již 

zmíněné jihovýchodní strany přiléhá věž. K tomuto základnímu obdélnému půdorysu 
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jsou napojeny patrové stavby z východní strany, u severního okraje se nalézá zimní 

zahrada a ze severní strany u západního okraje je schodiště vedoucí k předsíni. 

Na západní straně se nachází obdélná přístavba zakončená balkónem. Této dispozici se 

pozvolně podobá vila Flora, která byla v původní podobě založena na jednoduchém 

obdélném půdorysu, který byl její přestavbou obohacen věží na jihovýchodní straně. 

Vikýře vystupují do každé světové strany kromě severní, kde je umístěn rizalit, 

a pravděpodobně ještě později byla přistavěna zimní zahrada na její západní straně. 

Vikýř a rizalit na severní straně jsou umístěny v polovině fasády. Na jižní straně je 

pod tímto vikýřem malá předsíň, ke které z obou stran podél stavby vedou schůdky. 

Na severní straně se nachází rizalit v podobě vyčnívající trojboké apsidy. Na východní 

a západní straně jsou rizality umístěny u severní strany. Na východní straně 

pod vikýřem vybíhá balkón. 

U všech vil je použit kamenný sokl z lomového neomítnutého zdiva skládaného 

z velkých šedých kamenů. U vil Planá růže a U Malé řeky tento kamenný sokl dosahuje 

poprsní výšky. Je tak zvýšeno přízemní patro a v soklu jsou prolomena okna, která 

vedou do sklepních prostor. 

Přízemní patra se v exteriéru liší. U vily Planá růže je v přízemí použita pásová rustika, 

která je pro historizující stavby typická. U vily Flora a U Malé řeky je přízemní patro 

omítnuté hrubou omítkou, která přechází v hladkou v poprsní výšce pásem z červených 

čtvercových kachlí. U vily Flora je však tato omítka hrubá a od soklu ji odděluje 

horizontální pás bosáže, která se opakuje v poprsní výšce a pod okapovou římsou. U 

této vily je také použita nárožní bosáž, která je prvkem i u vily Planá růže ve vyšších 

patrech stavby. Okna v přízemí jsou většinou zdobena šambránou kromě vily Planá 

růže, kde jsou okna bez šambrány. Přízemní patra jsou u všech staveb obohacena 

drobnými i výraznějšími stavebními prvky, které vytvářejí přízemí členitější. U vily 

Planá růže je přízemí obohaceno schodištěm vedoucím k hlavnímu vstupu, které je 

opatřené plnou zídkou, dřevěnou terasou a předstoupenou místností na východní straně, 

na níž se v prvním patře nalézá balkón. U vily Flory je to na východní straně umístěná 

zimní zahrada, na severu vstupní dveře, kterým předchází stříška podepřená sloupem a 

na jihu menší zděná předsíň, ke které vede z každé strany přiléhajíc ke zdi malé 

schodiště. U vily U Malé řeky je to zimní zahrada na východě, severní předsíň, ke které 

vede zužující se schodiště, a pozdější přístavba prádelny na západní straně. 
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První patro se v případě vily Planá růže dělí patrovou římsou. Vila Flora je rozdělena 

horizontální bosáží a u věže patrovou římsou. V případě vily U Malé řeky není tento 

přechod v patro nijak zdůrazněn. 

První patro je u vil Flora a U Malé řeky hladce omítnuto, u vily Planá růže je však výplň 

prvního patra tvořena keramickým obkladem, jehož dlaždice imitují vazákovou vazbu 

cihlové zdi. Na hranách je použita nárožní bosáž. 

Zajímavé jsou v porovnání okna prvního patra vil. U vily Planá růže je vždy užito okno 

se šambránou s ušima. Pod okny a pod frontonem, který je buď segmentový, nebo 

trojúhelníkový, je vždy zavěšená deska dekorovaná triglyfy ve tvaru trojic kapek 

na koncích. U vily Flora nalezneme okna se šambránou, která mají ve štuku provedené 

klenáky, zatímco okna vily U Malé řeky jsou v prvním patře opatřena šambránou 

připomínající dva sloupy po stranách; v místě hlavic mají na východní straně vyvedeny 

plaménky, na severní straně je však použit stejný motiv tří zavěšených kapek jako u vily 

Planá růže. Architekt či štukatér se tedy mohl inspirovat. 

V prvním patře jsou také u všech vil umístěné balkóny. U vily Planá růže se balkón 

nachází na ploše vyčnívajícího pokoje na východní straně věže. Je zde použita 

balustráda s kuželkami. U vily Flora je balkón předsazen z plochy budovy a zábradlí je 

zde zlehčené kovovou mřížkou rostlinných motivů. Balkón vily U Malé řeky je také 

jako u ostatních umístěn na východ a obdobně jako u vily Planá růže se nachází 

nad místností, zde prosklenou verandou. Plot napodobuje balustrádu, avšak výplň je 

celá a balustrádu vidíme pouze ve štukových náznacích. U vily Planá růže je první patro 

na konci traktu vždy zakončeno neorenesančním štítem. Štít na první patro budovy 

nastupuje úsekem římsy redukovaným na nároží ve výšce tří bos. Plochu štítu vymezuje 

po stranách konvexní a konkávní čtvrtoblouk dělený drobnější římsou. Celá kompozice 

štítu vrcholí nástavcem završeným segmentovým obloukem. U vily Flora je první patro 

zakončené na východní a jižní straně vybíhajícími vikýři s okny, která jsou zdobena 

šambránou s klenáky. V případě vily U Malé řeky je průčelí pod polovalbovou střechou 

zakončené štítem, ve kterém jsou umístěna tři úzká obdélná okna. Mezi nimi najdeme 

tmavší obdélné plochy, které v druhé polovině směřující vzhůru v sobě mají umístěné 

tři červené čtverce. 

Druhé patro nalezneme u vily Planá růže v podkroví a ve věži, která má také nárožní 

bosáž. Výplň patra je tvořena keramickým obkladem, jehož dlaždice imitují vazákovou 
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vazbu cihlové zdi. Mění se zde podoba oken, která jsou podvojná a mají půlkruhové 

zakončení s jednoduchou šambránou. 

Na vile Planá růže je použita sedlová střecha, vždy zakončena neorenesančním štítem. 

Naproti tomu nalezneme u vily Flora valbovou střechu a na vile U Malé řeky je použita 

polovalbová. 

Pokud se tedy podíváme na srovnání těchto vil, i přes stylovou podobu se vila Planá 

růže vymyká. Vily Flora a U Malé řeky jsou postaveny na jednoduchých dispozicích 

obdélníku, kdežto vila Planá růže sestává z věže a dvou přiléhajících traktů z jihu 

a západu. Věž v této vile se nestala pouhou ozdobou, ale zůstala jí zároveň funkčnost 

obývacího prostoru. Můžeme na její stavbě najít výrazné prvky renesance ve formě štítů 

i románský sloh, který nám připomínají sdružená okna s půlkruhovým zakončením 

v druhém patře věže. Celkovou členitostí a rohovou jehlancovou věží nám připomíná 

v globálním pohledu malý gotický hrad. Je tak výbornou ukázkou pozdního historismu, 

v němž se slohové prvky hravě mísily. Zároveň u této stavby můžeme sledovat 

přicházející secesi ve formě nástěnných maleb ve slepých oknech a po stranách okna 

v jižním průčelí stavby. Vila Flora působí také velmi členitě avšak jedná se pouze 

o přidané vikýře a dostavbu nárožní věže. I zde můžeme sledovat florální motivy, avšak 

ve vile Planá růže jsou prvky hravěji spojené a nalezneme zde více inspirativních zdrojů 

z minulosti. Vila U Malé řeky je spíše ukázkou historismu přecházejícího v secesi, jež 

můžeme spatřit v hladkém provedení omítky, bez pásové bosáže, s drobnými zdobnými 

prvky v podobě červených čtvercových dlaždic, které provázejí stavbu na různých 

místech. Například v poprsní výšce přízemí nebo nad šambránou okna prvního patra 

věže, kde také doprovázejí nápisovou desku a tři malá obdélná okna ve štítu 

pod střechou. Vila Planá růže je v tomto porovnání unikátní svou dochovanou dřevěnou 

verandou ve „švýcarském“ stylu. 

Je tedy možné, že právě Planá růže byla inspirací pro okolní stavby a podpořila tak 

častý prvek věže, který architekti ve městě Zbraslav tak často užívali. 
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VII. Závěr 

Jsem si vědoma toho, že má studie nemohla být ničím víc než jen sondou 

do problematiky dosud nedostatečně poznané. V práci jsem se především zaměřila 

na vnější analýzu stavby, která mne zaujala pro svou výraznou jehlancovou věž 

a poutavé tvarosloví pozdního historismu. Je zde patrné použití více motivů čerpajících 

z různých historických období, které se na této stavbě snoubí v jeden celek. Na první 

pohled se stavba zdá být harmonická, avšak při bližším ohledání působí mírným 

patetickým chaosem pozdního historismu. Mísí se zde sdružená okna čerpající 

z románského slohu, jehlancová výrazná věž ve spojení s členitostí stavby připomínající 

středověký hrad a renesanční obloučkový štít s bosáží. Na vile Planá růže můžeme také 

sledovat drobné prvky přicházejícího umění secese, které se zde objevují ve tvarosloví 

fresek umístěných ve slepých oknech. 

Jde tedy o stavbu, kde se podařilo spojit prvky historizujících vlivů (renesanční 

obloučkové štíty) a současných přicházejících architektonických proudů konce století 

(secesní figurální náměty v nástěnné malbě). 

Zbraslav se už v minulosti stala důležitým místem naší historie. Již od eneolitu se zde 

usazovali první lidé až po kulturu Keltů z laténského období, kteří zde na vrchu Závist 

zbudovali jedno z největších hradišť ve střední Evropě. Tato oblast byla také důležitá 

ve středověku díky rozsáhlému Zbraslavskému klášteru, vybudovanému cisterciáky 

na soutoku Vltavy a Berounky. Klášter vlastnil mnoho pozemků a měl v držení nemalý 

majetek. V kontextu umění se zde nachází krásná ukázka barokní gotiky použitá 

na Zbraslavském klášteře od Jana Blažeje Santiniho. Největším urbanistickým 

rozmachem prochází Zbraslav na konci 19 století, kdy se s městem slučují další dvě 

vesnice – Žabovřesky a Záběhlice. Velkým zlomem se stává zbudování železniční 

stanice, která umožňuje snadné spojení s Prahou. Nejen od této doby se začíná Zbraslav 

stávat vyhledávaným místem, právě pro svou bohatou minulost, kterou obdivuje povaha 

romanticky a národně obrozenecky smýšlejícího člověka 19. století. Tehdy se začíná 

Zbraslav stávat místem vzniku vilové architektury a je zde založena vilová čtvrť. Právě 

v ní zaujímá místo vila Planá růže, která je dochovanou památkou z období pozdního 

historismu a prvotní vilové zástavby ve Zbraslavi. Další známé a zpracované vily 

pocházejí až z období secese, například Ottova vila nebo vila Růže, z pozdějších let 

stojí za zmínku také funkcionalistická vila známého spisovatele Vladislava Vančury. 
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Právě zde spatřuji část smyslu mé práce, jež je malým dílem zapadajícím do poznání 

vývoje historicky významného místa, kterým je město Zbraslav.
73

  

Má práce v této oblasti může také sloužit k zachování povědomí o současné podobě 

stavby pro případné budoucí rekonstrukční a modernizační záměry v zájmu památkové 

péče a ochrany, které jsou v dnešní době značným problémem, jak dokazuje i případ 

vily U Malé řeky 621, dnes v havarijním stavu. Je zde zdůrazněna problematika 

památkové péče u takovýchto rodinných domů, kde se historická stavba dostává 

do střetu s potřebami moderního člověka. 
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IX. Obrazová příloha 

 

1. Dobová kolorovaná pohlednice datovaná podle zadní strany 1908. Vila Planá 

růže se nachází u levého okraje. Zdroj: www.pacifikem.cz 

 

2. Západní strana vily. Z ulice Žitavského. 
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3. Jižní strana vily. Z ulice Ottova. 

 

4. Jihovýchodní strana vily. Pohled na rohovou věž. 
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5. Pohled stranu vily s dřevenou verandou. 

 
6. Vrch Závist. Pohled z mostu Závodu míru. 
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7. Pohled na severní stranu vilu. Z ulice vedoucí na most Závodu míru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Freska anděla hledícího do ulice Žitavského. 
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9. Fresky na jižní straně vily. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Dlažba v přízemí u vchodových dveří. 
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11. Vstupní dveře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Dveře oddělující chodbu od obytných prostor. 
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13. Východní strana vily Flory. Pohled z ulice Žitavského 

14. Jižní strana vily Flora. Pohled z ulice U Klubovny. 

 



 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Vila U Malé řeky 621. Pohled z východní strany. 

16. Vila U Malé řeky ze západní strany. 
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17. Vila U Malé řeky ze severní strany. 

 

 

 


