
 
        

 
 
 
 
 

 
  

   
 
ČESKOBUDĚJOVICKÉ  SLAVNÉ  VILY  A  JEJICH  LIDÉ 
 
Odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem v Českých Budějovicích vyhlašuje pro podzimní sezónu roku 2018  
Poznávací soutěž pro děti a mládež do 16 let – jednotlivce i kolektivy. 

 

Soutěž probíhá od 15. 9. 2018 do 31. 12. 2018 
 

Více informací i tyto pracovní listy najdete v Turistickém informačním centru 
českobudějovické radnice nebo na webových stránkách odboru památkové péče 
Magistrátu města České Budějovice www.c-budejovice.cz a Národního památkového 
ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích www.npu.cz/uopcb. 
Užitečné informace najdete také u pracovníků Národního památkového ústavu v 
Českých Budějovicích. Po předchozí dohodě zde můžete čerpat vědomosti z bohatých 
fondů knihovny /tel.: 387312140-kl.186/. 
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Naši mladí přátelé, 
 
v letošním roce slavíme 100. výročí od založení Československé republiky.  A ne náhodou 
právě letos završujeme v naší soutěži téma novodobých dějin města České Budějovice, 
kterému jsme se věnovali i v předchozích dvou letech.  
 

Letos jsme pro vás připravili soutěžní otázky, které vás zavedou k 
poznání dalšího typu staveb, které v Českých Budějovicích vznikaly 
na konci 19. a v průběhu 20. století – jsou to významné vily, které si 
zde postavily podle návrhů předních architektů známé 
českobudějovické osobnosti.  
 
Abyste si vytvořili pěkný vztah k místu, kde 
žijete, je třeba jej dobře znát. Věříme, že i díky 

novým poznáním a zajímavostem, které zjistíte při plnění úkolů, 
budete mít své město zas o trochu raději…  
 

 
Již se těšíme na vaše odpovědi, kresby i fotografie z vašich badatelských výprav do terénu! 
 
 
Váš průběžný úkol: 
 
Vily, které při vašem bádání navštívíte, zakreslujte do mapy, kterou si můžete spolu s 
pracovními listy vyzvednout v Turistickém informačním centru na radnici v Českých 
Budějovicích. Vzor zmenšené mapky najdete v závěru pracovních listů. Mapku pak 
odevzdejte společně s odpověďmi na soutěžní otázky na adresu uvedenou 
v soutěžních podmínkách. 
 
 

 
PRAŽSKÉ  PŘEDMĚSTÍ 
 
 

1. Vila Antona Eggerta  
 
 
Anton Eggert (1818-1875) byl budějovický měšťan, obchodník, podnikatel a majitel 
grafitových dolů v šumavské Mokré. V roce 1857 se natrvalo usadil v Českých Budějovicích 
a začal připravovat stavbu velkorysého rodinného sídla. Tak vznikla v Českých Budějovicích 
první stavba architektonického tipu vily se všemi jejími atributy. Projektantem byl s největší 
pravděpodobností zdejší stavitel Josef Sandner. 
 

 
 
1.1  Charakterizujte pojem „vila“  (…o jaký    
          typ stavby se jedná, kdy a kde se   
          v Evropě začaly stavět první vily…apod.)  
 
1.2    V jakých letech byla vila Antona Eggerta               
          postavena?  
 
1.3   Jaká instituce v současné době ve vile         
          sídlí a od jakého roku?  
 



 

2. Vila Miroslava Zátky 
 
 
Stavebníkem vily byl průmyslník a národohospodář Miroslav Zátka (1890-1980). Rozvětvená 
rodina Zátků se zapisovala do kulturních i politických dějin jižních Čech od poloviny 19. 
století. Autoři vily pražští architekti Josef Šlégl (1893-1966) a Jaroslav Stránský (1892-1981), 
se ve svém projektu řídili zásadami funkcionalismu, zejména pravidlem, že vnější podobu 
stavby musí určit uspořádání místností v jejím vnitřku. Avšak ve srovnání se skutečným 
funkcionalismem si však Zátkova vila uchovala mnohé z purismu 20. let. Její architektura se 
jeví jako něco robustnějšího a těžšího než lehké funkcionalistické krabice. Zvlášť nápadným 
znakem staršího stylového cítění se u vily staly výrazně vystupující a silné střešní desky. 
Prostorové jádro domu tvoří rozměrná a vysoká schodišťová hala s moderně vytvarovanými 
detaily. Přízemí vily sloužilo zároveň pro soukromé i reprezentativní účely majitelů. V prvním 
patře našly místo prostory pro privátnější rodinný život. Přechod z architektonicky upravené 
zahrady do domu zajišťovaly různé terasy na všech jeho stranách. Počátkem 90. let prošla 
vila rekonstrukcí, její interiér se při tom dočkal rehabilitace.  
 
 
 
2.1   Zjistěte další budovu v Č. Budějovicích,     

jejímiž autory byli architekti Stránský a 
Šlégl. 

 
2.2     Víte jak se jmenoval významný člen rodiny 

Zátků, s jehož sochou se můžeš setkat na 
nádvoří českobudějovické radnice? 
Napiš stručně proč považujeme tohoto 
muže za významnou osobnost 
českobudějovických dějin. 

 
 
 
 

3. Vila Otakara a Vlasty Hulcových 
 
 

Vilu advokáta Otakara Hulce a jeho choti 
Vlasty navrhl budějovický rodák Josef Kotlář, 
který ve 30. letech 20. století navrhoval v 
Českých Budějovicích stavby ve 
funkcionalistickém stylu. Snažil se uchránit 
hlavní obytné místnosti vily na její jižní straně 
před ruchem ulice a vystavit je co nejvíce 
slunci a světlu, jak to odpovídalo 
funkcionalistickým zásadám o dobré orientaci 
domu ke světovým stranám. Tomuto 
schématu odpovídá i velikost oken – směrem 
k severu je Kotlář navrhnul poměrně malé, k 
jihu naopak velké. 

 
 
3.1      Pokuste se stručně vysvětlit pojem funkcionalismus.  
 
3.2      V jakém roce Josef Kotlář vilu navrhl?  
 



 
HAVLÍČKOVA KOLONIE – MLADÉ 
 
 

4.      Westenova  vila       
 
 
Rodina Franze Westena přišla do Českých Budějovic z Německa, ze štýrského St. Michael, 
když zakládala v roce 1896 rodinný podnik, který brzy začal konkurovat jiným budějovickým 
smaltovnám. 
 

 
 
Ernestina Westenová se po smrti manžela, 
pustila v roce 1912 do výstavby rodinné vily, 
i když měla na starost ještě jejich továrnu.  
 
Poblíž vstupu do vily se nachází samostatný 
domek vrátného s trojbokým rizalitem. Mezi 
domkem vrátného a vilou se nachází brána se 
stlačeným obloukem, která odděluje dvorek u 
hospodářského křídla navazujícího z boku na 
vilu.    
     
 

Areál představuje výjimečný celek v rámci vilové architektury v Českých Budějovicích. Mísí 
se zde střízlivé modernistické, tradicionalistické i folklorizující tendence. Odráží se zde tak 
středoevropská architektura těsně před 1. světovou válkou. 
 
4.1    Zjistěte, kde se vila nachází a zajděte se na ni z chodníku 

podívat. Jak se tato část města nazývala dříve? Jaká 
instituce sídlí v budově nyní? 

 
4.2    Při své návštěvě prozkoumejte fasádu objektu, na několika      

místech se nachází i výzdoba - festony vyškrábané v omítce. 
Určité detaily si vyberte a překreslete. 

 
4.3      Dokážete vypátrat, kteří architekti areál vily navrhli? 
 
Vlastní stavbu prováděl městský stavitel Johann Stepan. 
 
 

5.      Petrášova vila 
 
 
Blízko Westenovy vily, ve stejné ulici se 
nachází vila významného českobudějovického 
stavitele Františka Petráše, který pocházel ze 
Zubčic na Českokrumlovsku. 
 
Vila dostavěná v roce 1916 se lišila od 
ostatních staveb zrealizovaných v té době. 
Výraz domu ovlivnila holandská architektura 
dané doby a stavitel při výstavbě uplatnil 
pokrokové stavební technologie. Projevilo se 



zde originální konstrukční a materiálové řešení. Stala se tak jednou z nejhodnotnějších 
modernistických staveb v Českých Budějovicích. 
       
5.1      Uveďte přesně, kde se vila nachází. 
 
5.2      Když se zadíváte na fasády popište, čím vás především objekt zaujme? 
 
Na konci dvacátých let, se ale František Petráš ve svých nejkvalitnějších realizacích přiklonil 
k purismu. 
 
Ve stejné ulici pod č.or. 95 můžete najít ještě další vlastní vilu Františka Petráše z roku 1939 
s půlvalcovou hmotou schodiště směřující do ulice, která završuje funkcionalistickou 
výstavbu v této části města. Všimněte si kombinace různorodého materiálového a 
barevnostního pojednání na plášti objektu (kombinace omítky a keramického obkladu). 
 

 
5.3  Tuto další vilu zdokumentujte (doložte foto či schématickou            
         kresbu). 
      
S jeho tvorbou se můžete seznámit také u třech puristických rodinných 
domů při návštěvě v ulici Pabláskova, u č.or. 8, 10 a 12. 
 
5.4   Vaším úkolem bude zjistit další stavbu v Č. Budějovicích a blíže   
         ji upřesnit (kde se nachází), kterou František Petráš realizoval či 
        se na ni se svou projekční kanceláří podílel i v rámci soutěžních 
         projektů. 
 
5.5    Přijdete na to, co je dále spjato ještě s tímto jménem Petráš?  

 
 
 

6. Rodinný dům Aloise Zimmermanna 
 
 
Při svém putování ještě setrváme v místě s atraktivní polohou 
pozemků, cípu, kde do té doby probíhala bloková výstavba domů 
družstva Havlíček, jsme stále v ulici, kterou jsme již navštívili.   
 
Na počátku 30. let 20. století se řídící učitel Alois Zimmermann, 
působící jako okresní zastupitel obrátil s přípravou projektu svého 
domu na mladé pražské architekty Richarda F. Podzemného a Kamila 
Ossendorfa. 
 
U tohoto domu k netradičním prvkům patřilo prosvětlené schodiště. Architekti věnovali 
v návrhu pozornost také propojení architektury se zelení.    

 
 
 
 
V současné době objekt najdete pod č.or. 76. 
 
6.1    Uveďte, co vás na objektu především upoutá.              
 
6.2   U jakých staveb se později již samostatně tito architekti                 
        prosadili? 
 



 

7. Vila JUDr. Františka Švece 
 
 
Špičkovou funkcionalistickou vilu si nechal postavit přední budějovický advokát, člen České 
strany národně sociální JUDr. František Švec. Vlastenectví stavebníka se projevilo nejen 
příznačným prvorepublikovým progresivním stylem, funkcionalismem, ale i v nezbytném 
stožáru na československou vlajku umístěném v zahradě vily. Autory stavby byli mladí 
vynikající pražští architekti Richard Ferdinand Podzemný a Kamil Ossendorf, kteří se při 
projektování inspirovali soudobou evropskou architekturou. Vzhled vily vychází z Le 
Corbusierova postulátu o pěti bodech nové architektury, z nichž se tu uplatnily především 
stavba na sloupech, horizontální okno, volný půdorys a volné průčelí.  Stylově k vile náleží i 
zahrada s terasou a efektním betonovým spirálovým schodištěm. 
 
 

7.1 Najděte jinou stavbu 
v Č. Budějovicích, navrženou stejnými 
architekty jako vila JUDr. Švece. Napiš 
její adresu. Srovnej tyto dvě stavby 
z hlediska zachování jejich původnosti. 
 
7.2     Napiště jméno světově známé 
vily architekta Le Corbusiera, která 
nám dokládá jeho postulát „stavby na 
sloupech.“ Tato vila je na seznamu 
světového dědictví UNESCO. 
 
7.3     Zakroužkujte na fotografii vily 
dva body Le Corbusierova postulátu – 
sloupy a průběžné okno.  

 
7.4     Co znamená pojem volný půdorys? Jakou musí mít stavba hlavní konstrukci, 

aby mohla mít volný půdorys?  
 
 
 

KRUMLOVSKÉ  PŘEDMĚSTÍ 
 
 

8. Lamezanova  vila 
 
 
Vila dostavěná v roce 1900, kterou najdete 
v ulici U Zimního stadionu 3, nacházející se 
v zahradě s ozdobným bazénem a 
s novodobým altánem, svým pojetím připomíná 
ostrovní anglickou architekturu a výrazově se již 
téměř oprostila od historizujícího tvarosloví.   
Najdete zde typické hrázděné štíty a různorodé 
vyzdívané komíny z neomítaných cihel. 
 
 
 
 
 



 
 
8.1     Vypátrejte v Českých Budějovicích alespoň jeden dům,                               
       kde je také hrázdění, zdokumentujte vámi navštívené               
            místo.  
 
8.2    Pokuste se zjistit, jaká další vila se nachází v sousedství     
           objektu. 
 
8.3     Pro koho byla Lamezanova vila postavena? 
 
 
 

 
Plnila jak funkci rodinného sídla, tak zároveň sídlo firmy v blízkosti továrního areálu.  
 
8.4     Dokážete dohledat ještě další vilu spjatou právě s touto rodinou Lamezan? Kde 

se nachází? Vyfoťte jí. 
 
 
 

9. Rodinný dům Borise Čepka 

 
Na Krumlovském předměstí v Českých Budějovicích si v 60. letech 
20. století postavil vlastní rodinný dům architekt Boris Čepek 
(*1936), zaměstnanec Stavoprojektu. Stavba ve tvaru dlouhého 
úzkého hranolu se hlavním průčelím obrací k řece. Přízemí měl 
původně dům z velké části volné. Dlouhý kvádr prvního patra 
architekt usadil na úzký kvádr přízemí a ze stran ho podepřel 
volnými stěnami. Vše mělo napomoci dojmu architektury vznášející 
se nad zahradou. Idea stavby plující ve výšce patřila k důležitým 
tendencím v české špičkové architektuře 60. let. Ve světě se se 
stejnou myšlenkou setkáváme už dříve v utopických projektech 
francouzského architekta-vizionáře Yony Friedmana. Inspiraci pro 
pojetí svého domu však Čepek hledal i ve starších Le 
Corbusierových koncepcích z 20. let, hlavně v myšlence domu na   
sloupech („pilotis“) a v takzvaném „volném půdorysu“.     

 
Tato druhá Le Corbusierova myšlenka 
ovlivnila hlavně interiér Čepkova domu a 
jeho dispozici. Na „volném půdorysu“ se 
rozvinul především kontinuální prostor 
prvního patra.  Jakési ostrovy tvořil 
v tomto prostorovém proudu obývací 
pokoj, jídelna, kuchyně a pracovny. V 70. 
letech se však původní podoba domu 
začala měnit. Volné prostory přízemí 
architekt uzavřel, aby je mohl využít jako 
garáž a dílnu. Jakkoli se však dnes stavba 
liší od své původní podoby, lze ji přesto 
stále pokládat za ojedinělý příklad 
rodinného domu, v němž domácí 
architektura 60. let zčerstva reagovala na 
nejprogresívnější tendence ve světě. 
 



9.1      Čím se zabývala organizace nazývaná Stavoprojekt a v jaké době působila? 
 
9.2     Znáš nějakou architektonicky významnou budovu z 2. poloviny 20. století, kterou   
           architekt Boris Čepek v Č. Budějovicích navrhl?  
 
9.3   Najdi obrázek budovy bývalého Federálního shromáždění v Praze, sloužícího 

později pro rozhlas Svobodná Evropa a nyní jako součást Národního muzea. 
Zakroužkuj na obrázku část této stavby, která se „vznáší“ nad zemí.  

 
 
 

10.      Vila JUDr. Josefa Weisskopfa 
 
 
Na tehdejším Lineckém předměstí, kam se v meziválečném období soustředila výstavba se 
také v ulici Pabláskova, č.or. 5 nachází první funkcionalistická vila v Českých Budějovicích z 
roku 1928. Vila od vídeňského architekta Josefa Hahna byla postavena pro JUDr. Josefa 
Weisskopfa, ředitele místní továrny na cukrovinky a čokoládu. 
 
 
10.1    Jaká řeka se nachází v blízkosti této lokality?   
 
10.2    Vyfoťte tento objekt s proskleným předsunutým nárožím. 
 
Plášť objektu působí tvarově a materiálově úsporně. Umístění okenních 
otvorů vyvolává pocit neuspořádanosti, toto pojetí však připomíná průčelí 
vil z tvorby od Adolfa Loose. 
 
10.3    Věděli byste, co se mohlo za prosklením nacházet? 
 
 
 

11.      Vlastní rodinný dům Karla Chocholy 
 
 
Architekt Karel Chochola si navrhl vlastní rodinný dům s projekční kanceláří v roce 1929. 
Stavba byla dokončena o rok později. Chochola byl nejvýznamnější osobností jihočeské 
architektury, jeho tvorba se řadí po bok špičkových architektů z celé republiky. Chochola byl 
v kontaktu s významnými evropskými architekty např. holandským J.J.P. Oudem.  Podněty 
ze zahraničí přispěl k utváření stylu purismu a funkcionalismu u nás. Jeho vlastní rodinný 
dům se stylově pohybuje na pomezí purismu a funkcionalismu, zároveň se v něm odráží vliv 
holandského neoplasticismu, který spatřujeme především v kaskádové kompozici 

kompaktních puristických hmot.  
 
 
11.1   Vyjmenujte 3 další stavby architekta 

Karla Chocholy v Č. Budějovicích.  
 
11.2    Najdete jeden výrazný znak na domu, 

který svědčí o vlivu funkcionalismu? 
 

 
 
 

 



 

12. Vila MUDr. Jana Příbrského 
 
 
Vilu u budějovické nemocnice si nechal postavit primář MUDr. Jan Příbrský, jeden 
z nejvýznamnějších odborníků v oboru gynekologycko-porodnické péče v celém 
Československu. Návrh zadal známému pražskému architektovi, specialistovi na 
zdravotnické stavby Bedřichu Adámkovi, který pojal vilu v romantickém stylu. Dům měl svou 
blokovou, uzavřenou formou navodit pocit pevného, bezpečného místa pro rodinu. Jeho 
romantické vyznění navozují rustikální prvky, jako jsou například kovové lucerny nad vstupy 
do domu, hrubě opracovaný pískovcový sokl domu či škrábaná omítka. Atmosféru jižanských 
zemí připomíná podoba nízké valbové střechy, kryté vlnitou krytinou, či dřevěné okenice 
dveří na jižní terase domu. Dům je rozdělen na část s lékařskou ordinací a velkoryse pojatý 
byt v patrech. 
 
 
12.1   Uveďte některé další stavby navržené v Č. Budějovicích architektem Bedřichem 

Adámkem.  
 
12.2  Zkuste najít podobu domu z přímořské oblasti, který vám bude vilu primáře 

Příbrského připomínat. 
 
 
 
Závěrečná otázka: 
 
Jak by vypadala vila navržená podle vašich představ? Váš návrh nakreslete nebo 
slovně popište či můžete propojit i kresbu s popisem.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


