
 

Do naší kroniky se zapíší i slavné vily Prahy 6 

Tentokrát nás zaujal výborný nápad Marie Kučerové, navštívit v současném mírně mrazivém 
počasí soubor zajímavých objektů v městské části Bubeneč, přikrytých sněhovou peřinou.    

Málokde, s výjimkou Prahy 1, lze na tak malé ploše jako v Bubenči vidět tolik staveb 
významných architektů. Názvy ulic, které jsme tentokrát navštívili, Slavíčkova, Muchova, Pelléova, 
Suchardova, nejsou náhodné a vedlejší modrá tabulka vedle názvu ulice informuje, o jakou osobnost 
se jedná a čím se proslavila. Vynikající nápad určitě vhodný následování, třeba i v Praze 1. 

Málo se dnes také ví, že Bubeneč (dříve Ovenec) byl již v roce 1904 císařem povýšen na 
město a veškeré jeho okolí tvořily jen bezvýznamné vesnice. Impulsem pro jeho rozvoj bylo již v roce 
1850 připojení na železnici a hned na začátku 20. století byla do stanice Bruska přivedena 
Františkem Křižíkem i tramvaj. 

Tak si přečtěme, co vše jsme tentokrát viděli a jak to Marie pro nás popsala.       Mirek B. 
                 

 

Vycházka Bubenčí a Stromovkou. 
Scházíme se na stanici metra Hradčanská. I když je dost chladno, sejde se nás 13 a vyrážíme 

za krásnými vilami v Bubenči. Projdeme ulicí Muchova do Slavíčkovy ulice, kde je v č. 17 Koulova vila 
z roku1896. Jan Koula si sám vytvořil fresku v průčelí a do výklenku umístil sochu sv. Ivana od 
sochaře Stanislava Suchardy. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 Koulova vila Suchardova socha sv. Ivana 

Ten si hned vedle nechal postavit pro svoji rodinu několik vilek, kde žijí potomci – dcera Anna 

byla matkou malíře Cyrila Boudy –, na bubenečském hřbitově je jejich hrob s krásným náhrobkem od 
Fr. Bílka.  

 



 Suchardova vila č. 6 

Suchardova vila je od Jana Kotěry, byl zde 
přistavěn ateliér, kde pracoval na pomníku Františka 
Palackého. Také Mikoláš Aleš se podílel na výzdobě – 

freska sázavského opata Božetěcha. 

Obdivujeme i další vily – v č. 7 vila malíře Maška 
od J. Kotěry, výzdoba secesní ornamenty sám K. V. 

Mašek. V č. 9. vila pro malíře R. Říhovského – stavitel G. 

Papež, průčelí s rostlinným motivem. 

Projdeme Suchardovou ulicí, kde v roce 1907 

postavil Slovák Dušan Jurkovič vilu pro doktora 

Náhlovského. 

 vila pro doktora Náhlovského 

Dále v ulici Na Zátorce č. 3 stojí Krausova vila 

od E. Králíčka a firmy Blecha. Jdeme kolem 

slovenského zastupitelství do Galerie J. Anderleho 

v Pelléově ulici, kde si prohlédneme unikátní expozici 
afrických soch a kultovních předmětů spolu s dílem 
malíře a grafika Jiřího Anderleho. V záhlaví kroniky 
jsou obrázky z expozice. Po prohlídce pokračujeme 
ulicí Pod Kaštany – v č. 18 je Sieburgova vila z r. 1909 

od Bohumila Hubschmanna a bytový areál vila Bianka, 
původní návrh vily je od J. Kotěry.                 

                                        vila Bianka                                    

 

Dojdeme dolů k velkému objektu rodiny Petschků, 

kde je nyní ruské zastupitelství, a v místech hospody Na 

Slamníku u kostela svatého Gotharda vcházíme do 
Stromovky, kde je liduprázdno a krásně nasněženo. 

Cesty jsou upravené. Jdeme kolem rybníčků až 
k Planetáriu a pak na tramvaj. Přestože bylo chladno, 

vycházka se vydařila. 

    Zapsala M. Kučerová.  


