
MÍSTO KDE ŽIJEME



DOMOV
• Co pro tebe znamená domov?

• Domov je pro mne místo, kde žiju a kde 

je moje rodina.

• Proč člověk potřebuje domov?

• Protože potřebuje stálé bydliště a 

kamarády a svůj prostor.



Dobřichovice město

• Město Dobřichovice leží ve Středočeském kraji na JZ od Prahy 25 km

• počet trvale žijících obyvatel: 3507 (k 14.12.2016)

• Má vlastní planetku (17600) mezi Marsem a Jupiterem, kterou objevila na 

hvězdárně v Ondřejově 18.9.1995 astronomka Lenka Šarounová

• Pravidelně od roku 2003 se zde konají sochařská sympozia, jejichž výsledky 

lemují Cestu mramoru - chodník mezi Dobřichovicemi a Karlíkem



Dobřichovice - název a znak

• Víš, jak vznikl název tvojí obce, městysu, města?

• Protože zde žil rod Dobřichů

• Nakresli znak, co vyjadřuje ?

• Znak je rozdělen na polovinu s červeným křížem a 

půlkou slunce. Červený kříž je na té půlce protože obec 

patřila křižovým vojákům. A slunce protože obec je 

rekreační oblast.



Pověst o Fabiánovi
• Podle pověsti byl rytířem, kterého jeho nešťastná 

opuštěná milenka zaklela v lesního ducha, který se 
musí jako neklidný duch toulat okolím svého hradu 
po Brdech. Jeho sídlo je na hoře Velká Bába v 
blízkosti města Hostomice pod Brdy, kde se nachází 
kámen zvaný Fabiánova postel, na kterém má 
odpočívat. Také se má zjevovat na hoře Plešivec, 
kde má svoji zahrádku. Je po něm pojmenován i 
jeden z Plešiveckých pramenů tvz. Fabiánův 
pramen. Je mu přisuzována podoba tlustého 
vousatého mužíčka oděného v mysliveckém. V 
místním lidovém umění je také zobrazován v šatech 
z kůry a šišek. Je mu přičítáno táhlé děsivé houkání, 
jinak však má být neškodný.



Dobřichovice-památky

• dobřichovický zámek

• zámecká kaple sv. Judy Tadeáše

• socha sv. Jana Nepomuckého

• dobřichovická villegiattura (letní 

sídla)



Vznik stavby

• Dům v Ruské ulici č. 360 postaven 

na základě stavebního povolení 

vydaného 8. srpna 1931. 

• Povolení k užívání stavby vydáno 

již 23.1.1932 pro vlastníka 

Ferdinanda Bělského. 

• Stavební plány podepsal a stavbu 

realizoval stavitel J.Svoboda, jehož 

firma sídlila v paláci Fénix v Praze 

na Václavském náměstí.



Vývoj a současnost
• Postaven ve stylu funkcionalismu. 

• Pozoruhodným a relativně vzácným 
příkladem vývoje stavby, jehož fáze 
se bezkonfliktně vztahují k původní 
podobě.

• Dojem dochovaného 
funkcionalismu ještě posiluje jak 
uchování původních omítek (šedá), 
tak i barevnost okenních rámů 
(červená), tak sjednocující působení 
dobově oblíbené popínavé rostliny, 
která obrůstá fasádu domu. 

• Dochováno je také původní 
oplocení a volná kompozice přední 
zahrady.



Dispozice stavby
• Základem původní kompozice je symetrický hranol o dvou, respektive třech podlažích 

na čtvercovém půdorysu. 

• Hlavní průčelí, orientované do Jiráskovy ulice, prolamují trojdílná čtvercová okna, 
pravidelně rozvržená ve třech okenních osách. 

• Celý dům důsledně spojuje symetrii s asymetrii a to jak z přední části domu, tak i zadní 
spojené se zahradou. 

• Vnitřní dispozice domu byla velmi jednoduchá: v suterénu je sklep a prádelna, v přízemí 
ložnice s lázní a pokoj s verandou, v zadním traktu kuchyň a spíž, schodiště, předsíň a 
záchod. V patře se rozvrh opakoval s jediným rozdílem: Z pokoje se vycházelo na terasu 
na spodní verandě.

• Od počátku se jednalo o dům se dvěma samostatnými byty. V první polovině 60.let 
20.století dům prošel rozsáhlejší přestavbou (postavení nového schodiště mimo původní 
půdorys).



Stavební plány



Profesor MUDr. Karel Lewit
• Pan profesor žil v Dobřichovicích od roku 1969 

až do své smrti v Ruské ulici č. 

360. Profesor Lewit byl slavným a uznávaným 

odborníkem v oblasti neurologie se specializací 

na páteř a pohybovou soustavu jako celek. Napsal 

přes 200 původních odborných publikací. Bližší 

informace o osobnosti pana profesora můžete 

najít v jeho síni v místní dobřichovické knihovně.



Zdroje
• Při zpracování referátu jsem vycházel z 

následujících titulů:

• Dobřichovice 1253-2006, autor: Václav 

Kratochvíl a kolektiv, vydala Obec 

Dobřichovice v roce 2006

• Letní rezidence Pražanů (Dobřichovice a 

vilová architektura 19. a 20. století), autor: Šárka 

Koukalová a kolektiv, vydal Národní památkový 

ústav, 2016


