
NAUČNÁ STEZKA Farkáň - Malvazinky

Vila od architekta Jana Gillara
Zastavení 

číslo 3

Vážení, vítáme vás na naučné stezce 
spolku Ekologická a humanitární služba 
občanů na Farkáně (EHSONF). 
 
MÁ 11 ZASTAVENÍ, JE DLOUHÁ ASI 3 KM.
Věříme, že vám přinese zábavu i poučení. Spolek vznikl 
v březnu 2013, má 90 členů. Předmětem činnosti je mimo 
jiné i pěstování společenského a kulturního života místních 
obyvatel. Formou přednášek a vycházek seznamujeme 
naše členy a spoluobčany s historií, architekturou a jinými 
zajímavostmi našeho bydliště, katastrálního území 
Radlice, Prahy 5 i celé Prahy.

Zdroje fotografií: č. 1- text a foto z knihy 
Zdeňka Lukeše, Praha moderní II;
č. 2 - archiv EHSONF, z.s.;
č. 3 - fotografie: majitel objektu;
č. 4, č. 5 a č. 6 – historické fotografie převzaty z: 
www.archiweb.cz, www.pamatkovykatalog.cz

Naučnou stezku 
financovala ČSOB, a.s.

Vila z roku 1939 postavená podle návrhu architekta Jana Gillara (1904–1967), absolventa 
AVU u prof. Josefa Gočára. Po absolutoriu pracoval v ateliéru arch. Zázvorky – tvůrce Památníku na 
Vítkově. Vila se vyznačuje dvěma na sebe kolmými křídly různých výšek viz foto č. 1, jež jsou završeny 
valbovou střechou. Stavba představuje pozdní Gillarovu tvorbu, která od tzv. bílého funkcionalismu směřuje 
k romantičtějším formám. Atmosféru dotváří nárožní arkýř se zimní zahradou.

Architekt 
Jan Gillar byl 
funkcionalistický 
architekt 
a návrhář 
nábytku. Jeho 
nejvýznamnějším 
dílem je areál 
bývalých 
Francouzských 

škol, nyní ZŠ a MŠ ulice Bílá v Dejvicích. 
Byl členem Devětsilu a přítelem 
Karla Teigeho (1900–1951), levicově 
orientovaného kritika a teoretika umění, 
publicisty a překladatele z francouzštiny. 
Pro něho postavil vilu U Šalamounky  
č. 5. Dalším Gillarovým dílem v Praze 5 
je vila nad Bertramkou č. 1. Obě stavby 
byly dokončeny v roce 1939.  
Za 2. světové války se architekt Gillar 
aktivně účastnil odboje.

1. Staré Radlice
2. Bývalý Fričův statek - usedlost Malá
3. Vila od architekta Jana Gillara
4. Bývalá usedlost Vysoká
5. Bývalá morová nemocnice
6. Výhled na statek Bulovka
7. Náměstí Na Farkáně
8. První dům na Farkáně 
    a historie lokality
9. Modlitebna Církve adventistů 
    sedmého dne a židovský hřbitov
10. Xaveriova ulice a okolí
11. Smíchovský hřbitov Malvazinky
13. Foglar a jiní

Mapa naučné stezky Farkáň - Malavazinky

Trasa je dlouhá asi 3 km
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K dalšímu zastavení č. 4 stoupáme mírným 
svahem ulicí Na Vysoké a po levé straně již 
vidíme bytový komplex Vyhlídka.

1 2
Text a foto č. 1 z knihy Zdeňka Lukeše, Praha moderní II, Velký průvodce po architektuře 1900–1950 / Levý břeh Vltavy.

Areál tzv. Francouzských škol v Praze 6. Výjimečný soubor budov byl 
postaven podle návrhu arch. Jana Gillara po výběrovém řízení na moderní 
lyceum vypsané francouzskou vládou. Areál obsahoval reálné gymnázium, 
obecnou školu, mateřskou školu, pavilon s tělocvičnou a divadlem, bazén, 
kuchyň, jídelnu, aj. (plánovaná budova internátu nebyla postavena).
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Dnešní pohled z ulice U Šalamounky 5.Historický pohled ze zahrady.

Karel 
Teige 
a jeho 
vila 
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