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Adolf Loos
* 10. prosinec 1870, Brno

světově významný architekt



V rukách nejpovolanějšího



Použité zdroje
1. Přispěvatelé Wikipedie, Adolf Loos [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2020, Datum 

poslední revize 1. 10. 2020, 10:47 UTC, [citováno 13. 10. 2020] 
<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Adolf_Loos&oldid=19036371> 

Fotografie:

1. https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Adolf_Loos&oldid=19036371#/media/Soubor:Adolfloos.2.jpg
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Looshaus (obchodní dům Goldman & Salatsch)         
● Obchodní dům Goldman a Salatsch (Looshaus)

● Vídeň, Michaelerplatz

● Dokončení výstavby: 1911

● Zakázka od vídeňského obchodníka Leopolda Goldmanna na reprezentativní 

budovu jeho firmy Goldmann & Salatsch

● Řada odpůrců např. císař František Josef I.

● Od roku 1947 památkově chráněna

● Nyní pobočka Raiffeisenbank







Zdroje
● Přispěvatelé Wikipedie, Looshaus [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2020, Datum 

poslední revize 17. 05. 2020, 20:35 UTC, [citováno 27. 10. 2020] 

<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Looshaus&oldid=18522641>

Obrázek

● https://cs.wikipedia.org/wiki/Looshaus#/media/Soubor:Looshaus_Michaelerplatz.JPG



Zdroje:
1. Přispěvatelé Wikipedie, Winternitzova vila [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2020, 

Datum poslední revize 19. 09. 2020, 19:04 UTC, [citováno 20. 10. 2020] 

<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Winternitzova_vila&oldid=19008384>

2. Winternitzova vila. Wikipedia [online]. [cit. 2020-11-29]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Winternitzova_vila&oldid=19008384

Fotografie:

1. Winternitzova vila. In: Adolf Loos [online]. [cit. 2020-11-29]. Dostupné z: 
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Vila Viktora Bauera                    
● Byla dostavěna v roce 1918 na zakázku 

brněnského podnikatele a ředitele 

cukrovaru dr. Viktora Bauera

● Hrušovany u Brna, nachází se poblíž 

cukrovaru

● Je považována první dům s plochou 

střechou na našem území

● Jediným A. Loosem navrženým domem, 

který byl realizován ve dvacátých letech 

realizován mimo Vídeň
● Puristický styl

● 1968 poničena a její terasa byla zastavěna, 

1987 architektonicky znehodnocena 

trojbarevnou tvrdou omítkou

● Budova dlouho chátrala - 2020 

rekonstrukce



Pod vlivem cukrovaru



Vila Viktora Bauera na Bauera



Koláž
Občas si musíme 

osladit život!



VILA VIKTORA BAUERA
Ne každé umění se musí nutně nacházet v galerii.



Zdroje
Slavné vily. Slavnevily.cz [online]. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: http://www.slavnevily.cz/vily/jihomoravsky/vila-viktora-bauera

[online]. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: 
https://hrusovanyubrna.cz/index.php/pametihodnosti/108-loosova-vila-dum-viktora-bauera

Vila Viktora Bauera. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 
2020-11-30].

Obrázek: 
Vila Viktora Bauera [online]. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: http://www.slavnevily.cz/data/91/337/JM_12%20Bauer2_a.jpg



Vila Karma                                                                            

● Spolupráce s chorvatským arch. Max Fabian

● Ve Švýcarsku v Clarens u Montreux

● Stavba dokončena v roce 1904

● Pro klienta Theodora Beera

● Mnoho stěn a podlah z mramoru

● Některé podlahy jsou mozaikované

● Práce byla několikrát přerušovaná

● Loos z práce odešel, kvůli neshodám s klientem



                                        



●



Není nad to si zaplavat o krásném 

slunečném dni.



                                                                                                

Zdroje

Villa Karma. Wikiarquitectura [online]. [cit. 2020-11-29]. Dostupné z: https://en.wikiarquitectura.com/building/villa-karma/

Přispěvatelé Wikipedie, Adolf Loos [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2020, Datum poslední revize 5. 11. 2020, 03:14 UTC, 
[citováno 28. 11. 2020] <https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Adolf_Loos&oldid=19135152>

Adolf Loos. Wikipedia [online]. [cit. 2020-11-29]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Adolf_Loos&oldid=19135152

Obrázek

Villa Karma. Atlas of Interiors [online]. [cit. 2020-11-29].

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Adolf_Loos&oldid=19135152


Khunerova vila 
● asi 90 km JZ od Vídně v nižších Alpách

● postavena mezi lety 1929 - 1930

● chata pro výrobce potravin Paula Khunera

● dvě patra ze dřeva, terasa s výhledem na louky

● obývací pokoj v anglickém stylu, ložnice pro hosty, galerie

● v r. 1959 prodána rodině, která ji předělala na restaurant a hotel, hlavní prvky Loosova 

vnitřního interiéru však zůstaly zachovány 



Animace



Adolf Loose u Khunerovy vily



Koláž
Život nesmí nikdy chybět, 

ani na černobílé fotografii



Bradavický architekt 



Zdroje:
Https://en.wikiarquitectura.com [online]. [cit. 2020-11-29]. Dostupné z: 
https://en.wikiarquitectura.com/building/khuner-country-house/

Obrázek: 
In: Www.google.com [online]. [cit. 2020-11-29]. Dostupné z: 
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lp-life.com%2Farchitects-series-adolf-loos&
psig=AOvVaw2UBX5mBpt0XEGMG_Hgxevz&ust=1606754118913000&source=images&cd=vfe&ved=0C
AIQjRxqFwoTCJjG6dmXqO0CFQAAAAAdAAAAABAW



Dvořákovo Mauzoleum 
● 1921 - pro Maxe Dvořáka, historika umění 

● Výška 6m a fresky Oscara Kokoschky

● Nebylo postaveno ->

● 2016 - zmenšená verze postavena Samem Jacobem

● Londýnský hřbitov Highgate

● Projekt „Velmi malá část architektury“ -

● „jen velmi malá část architektury patří do oblasti umění: hrobka a památník.“)



Vzkříšení Maxe Dvořáka



Zdroje:
School Of Architectural Design 2020 [online]. [cit. 2020-11-29]. Dostupné z: 
https://cze.architecturaldesignschool.com/sam-jacob-studio-resurrects-unrealized-
adolf-loos-mausoleum-london-cemetery-25077

Obrázek:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Adolf_Loos%27s_Dvo%C5%99%C3%A1k_mausoleu

m.jpg

https://cze.architecturaldesignschool.com/sam-jacob-studio-resurrects-unrealized-adolf-loos-mausoleum-london-cemetery-25077
https://cze.architecturaldesignschool.com/sam-jacob-studio-resurrects-unrealized-adolf-loos-mausoleum-london-cemetery-25077
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Adolf_Loos%27s_Dvo%C5%99%C3%A1k_mausoleum.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Adolf_Loos%27s_Dvo%C5%99%C3%A1k_mausoleum.jpg


Dům Tristana Tzary                                      

● Obytný dům 

● Nachází se v Paříži 

● Byl postaven v roce 1925 - 1926 

● Postaven pro spisovatele Tristana Tzaru 

● Adresa domu: Avenue Junot 15

● Chráněn jako historická památka 

● Dodnes slouží jako bydlení 

● Dům byl postaven na svahovitém pozemku 

● vila se vyznačuje nepravidelně rozmístěnými patry, 

jen pár místností je ve stejné výšce, rozdělená fasáda,

 která vytváří dojem tří pater



Tristan v Paříži:



                            Probuzení v džungli



„Pokud má člověk to štěstí, aby žil zamlada v Paříži, potom ať půjde v životě 
kamkoliv, jde to všude s ním, poněvadž Paříž, to je Pohyblivý svátek. “
- Ernest Hemingway



Zdroje: Informace

Archiweb. Archiweb [online]. [cit. 2020-11-29]. Dostupné z: 
https://www.archiweb.cz/b/dum-pro-tristana-tzaru-maison-tristan-tzara

Fotka

http://enacit3srv5.epfl.ch/WP_2013_SA/formery/wp-content/uploads/sites/20/2013/11/68

18659496_f16f3764e4_n.jpg

http://enacit3srv5.epfl.ch/WP_2013_SA/formery/wp-content/uploads/sites/20/2013/11/6818659496_f16f3764e4_n.jpg
http://enacit3srv5.epfl.ch/WP_2013_SA/formery/wp-content/uploads/sites/20/2013/11/6818659496_f16f3764e4_n.jpg


Café Museum  
● Kavárna jejíž interiér byl navržen Adolfem Loosem

● Ve vídeňském Inner Stadt (vnitřní město) 

● Na rohu ulic Friedrichstraße a Operngasse

● Budova kavárny byla vytvořena v roce 1872

● místo setkání tamních umělců
● Gustav Klimt, Karl Kraus, Franz Lehár, Otto Wagner,...

● Architektem budovy byl Otto Thienemann

● Jméno Café museum referuje k nedalekému muzeu umění

● Po rekonstrukci opět otevřeno v roce 2010

● Dodnes v provozu



Funkčnost před uměleckými aspekty  



Umění kávy



Není caffè jako café



Muzeum Caké

   



Café museum v galerii umění



Zdroje
fotografie:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Cafe_Museum_innen_2

012.jpg/330px-Cafe_Museum_innen_2012.jpg

https://images.lpcdn.ca/435x290/201103/18/305779-cafe-museum-vienne.jpg

kava-zvysuje-hladinu-testosteronu.jpeg (811×540) (aktin.cz)

informace:

Café museum. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 27. 3. 2013 [cit. 

2020-11-29]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_Museum

https://en.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_Museum

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Cafe_Museum_innen_2012.jpg/330px-Cafe_Museum_innen_2012.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Cafe_Museum_innen_2012.jpg/330px-Cafe_Museum_innen_2012.jpg
https://images.lpcdn.ca/435x290/201103/18/305779-cafe-museum-vienne.jpg
https://images.aktin.cz/article-cover/cover-desktop/kava-zvysuje-hladinu-testosteronu.jpeg?v=1586540953
https://en.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_Museum


Kolonie rodinných dělnických 

domků
● jedná se o pět jednopatrových řadových domků
● rodinné domy

● zděná konstrukce

● realizace: 1931

● Náchod, Česká republika

● provedení stavby - Ing. Hartman a Goldschmid

● ve stylu funkcionalismu



Zdroje 

informace

1. Archiweb [online]. [cit. 2020-11-28]. Dostupné z: https://www.archiweb.cz/b/kolonie-rodinnych-delnickych-domku

fotografie 

1. Pamatkovykatalog [online]. [cit. 2020-11-28]. Dostupné z: 
https://pamatkovykatalog.cz/dum-delnicke-kolonie-13962061

2. Pamatkovykatalog [online]. [cit. 2020-11-28]. Dostupné z: 
https://www.pamatkovykatalog.cz/dum-delnicke-kolonie-13962098



Rufer House  
● Byl postaven v roce 1922.
● Pro Josefa a Marii Rufer.
● Nachází se ve Vídni.
● První stavba, postavena ve stylu Raumplan, 

což je Loosův prostorový plán domu.
● Krychlová stavba s podstavou jen 10 x 10 m.
● Na domu se nachází tři části repliky 

Parthenonského vlysu.



Úspěchy začínají nápady



RUGER House
● Nad domem RUFER house se pozastavíte



Rufer House u Parthenonu



Zdroje :

Rufer House. Wikipedia [online]. [cit. 2020-11-29]. Dostupné z: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Rufer_House

obrázek:

Adolf Loos Rufer House. Wikipedia [online]. [cit. 2020-11-29]. Dostupné z: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Rufer_House



Bauerův zámeček  

● JZ část areálu brněnského výstaviště
● postaven na začátku 19. stol

● sídlo velkopodnikatele Morize Bauera

● v blízkosti sídla provozoval cukrovar

● 1911 přestavba interiéru - Adolf Loss

● nové mramorové obložení, štukový pás,...

● interiér = jediné dochované dílo v Lossově rodném městě.
● od roku 1964 kulturní památkou

● dnes - administrativní budova





“Cukrový nájemník”





Bauerův zámeček, známý také jako Bauerova rampa……..



Pohodlí domova.



zdroje 
text

ISO 690-2 (1)

Přispěvatelé Wikipedie, Bauerův zámeček [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2019, Datum poslední 

revize 1. 02. 2019, 20:12 UTC, [citováno 24. 11. 2020] 

<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bauer%C5%AFv_z%C3%A1me%C4%8Dek&oldid=16908166>

ISO 690-2 (2)

Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Bauerův zámeček [online]. c2019 [citováno 24. 11. 2020]. Dostupný z 

WWW: 

<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bauer%C5%AFv_z%C3%A1me%C4%8Dek&oldid=16908166>

Bauerův zámeček. In: Go To Brno [online]. Česká republika [cit. 2020-11-24]. Dostupné z: 

https://www.gotobrno.cz/misto/baueruv-zamecek/

fotografie: 

Wikimedia Commons contributors. File:Bauerův zámeček (1) crop.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia 

[online]. Wikimedia Commons [cit. 2020-11-24]. Dostupné z: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Bauer%C5%AFv_z%C3%A1me%C4%8Dek_%281%29_cr

op.jpg



Dům Emila Škody
- nachází se v Plzni

- postaven jako sídlo Hahnenkammových roku 1866

- roku 1871 se do ní přiženil Emil Škoda

- styl tudorské gotiky

- Objekt se skládá ze suterénu, dvou podlaží a prostoru na vrcholu portálu

- v roce 1910 a 1928 upravoval Adolf Loos interiér 







Dům Emila Škody v Sydney 



Je krásný v každém prostředí 



zdroje
- Přispěvatelé Wikipedie, Dům Emila Škody [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2020, 

Datum poslední revize 3. 6. 2020n. l. [citováno 2020-11-26]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_Emila_%C5%A0kody#Architektura_stavby

- FOIBOS A.S. Dům Hermíny a Emila Škodových [online], SlavneVily.cz, c2012, Datum poslední 

revize 5. 4. 2020, [citováno 2020-11-26],  Dostupné z: 

http://www.slavnevily.cz/vily/plzensky/dum-herminy-a-emila-skodovych

- fotografie 

- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Plze%C5%88%2C_pomn%C3%ADk

_osvobozen%C3%AD_U_Pr%C3%A1ce.JPG/250px-Plze%C5%88%2C_pomn%C3%ADk_osvoboze

n%C3%AD_U_Pr%C3%A1ce.JPG

- https://media.novinky.cz/576/525760-top_foto1-owu0z.jpg?1452839408

https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFm_Emila_%C5%A0kody#Architektura_stavby
http://www.slavnevily.cz/vily/plzensky/dum-herminy-a-emila-skodovych
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Plze%C5%88%2C_pomn%C3%ADk_osvobozen%C3%AD_U_Pr%C3%A1ce.JPG/250px-Plze%C5%88%2C_pomn%C3%ADk_osvobozen%C3%AD_U_Pr%C3%A1ce.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Plze%C5%88%2C_pomn%C3%ADk_osvobozen%C3%AD_U_Pr%C3%A1ce.JPG/250px-Plze%C5%88%2C_pomn%C3%ADk_osvobozen%C3%AD_U_Pr%C3%A1ce.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Plze%C5%88%2C_pomn%C3%ADk_osvobozen%C3%AD_U_Pr%C3%A1ce.JPG/250px-Plze%C5%88%2C_pomn%C3%ADk_osvobozen%C3%AD_U_Pr%C3%A1ce.JPG
https://media.novinky.cz/576/525760-top_foto1-owu0z.jpg?1452839408


Scheuův dům                                       
● Postaven mezi roky 1912-1913 pro právníka Gustava Scheua a jeho manželku Helen.
● Jedna z prvních obytných realizací Adolfa Loose ve Vídni (Larochegasse 3).  
● Je to nezvykle modulový dům, který využívá pochozích teras, které rozšiřují obytný prostor. 
● Pochozí terasy poskytují další příklad propojení exteriéru s interiérem.                                                
● Scheův dům lze zařadit ke klasickým ukázkám Loosových moderních vil.  
● plochá střecha (na tehdejší dobu neobvyklá)

● dnes se využívá jako apartmán 





HAUS SCHEU V ZÁTIŠÍ BIKIN



Hlídací žirafa



V rukách nejpovolanějšího



Zdroje:
● Haus Scheu. Archiweb [online]. [cit. 2020-11-29]. Dostupné z: https://www.archiweb.cz/b/haus-scheu

Fotografie:

● Haus Gustav Scheu Wien. Pinterest [online]. [cit. 2020-11-29]. Dostupné z: 
https://cz.pinterest.com/pin/443886106996126834/



Müllerova vila                                          
● výstavba 1928 - 1930 (přestavba 1997-2000)
● v Praze na Ořechovce (Nad Hradním vodojemem 14,čp.642, Praha 6)
● postaveno pro Františka Müllera
● funkcionalismus, teorie raumplanu
● železobetonový skelet
● během socialismu dům znárodněn
● dále odkoupení od dědiců městem Prahou
● převzetí správy Muzeum hlavního města Prahy
● zpřístupněno pro veřejnost



Müllerova vila (Adolf Loos a Karel Lhota)                                        
● Vystavěno: 1928-1930

● Poloha:  Nad Hradním vodojemem 14, 

čp. 642, Praha 6-Střešovice

● Vystavěno pro: Františka Müllera

● Architektonický směr: funkcionalismus

● Zajímavosti: místnosti v Müllerově vile  

jsou o různé výšce a velikosti podle 

jejich účelu (raumplan)

● Současné využití: vila patří pod muzeum 

hlavního města Prahy, tudíž do  ní 

můžete jít na prohlídku

● Za socialismu byly pro vdovu Františka 

Müllera vyčleněny pouze dvě místnosti, 

protože v ostatních sídlily komunistické 

instituce 



Každý nemá takové štěstí



Průhled



Na době nezáleží



Zdroje

1.   Přispěvatelé Wikipedie, Müllerova vila [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2020, 

Datum poslední revize 17. 3. 2020, 13:53 UTC,  [citováno 29. 11. 2020] 

<Müllerova vila – Wikipedie (wikipedia.org)> 

fotografie:

1.   

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=30lGTL%2bB&id=698DEAAAB3D551A442

7E7D0AF04418BE51D5BCEB&thid=OIP.30lGTL-B3jTxMNtVuY2j_wHaEj&mediaurl=http%3a%2f%2

fadolfloos.cz%2fsites%2fdefault%2ffiles%2fstyles%2f1900%2fpublic%2fplaces%2fob4e041c_muller_0.j

pg%3fitok%3dEb0icRRW&exph=388&expw=630&q=mulerova+vila&simid=608021121462307286&ck=

DEFF95263FAAEFA15F95351CB2C0AD14&selectedIndex=0&FORM=IRPRST&ajaxhist=0 7.11.2020

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCllerova_vila
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=30lGTL%2bB&id=698DEAAAB3D551A4427E7D0AF04418BE51D5BCEB&thid=OIP.30lGTL-B3jTxMNtVuY2j_wHaEj&mediaurl=http%3a%2f%2fadolfloos.cz%2fsites%2fdefault%2ffiles%2fstyles%2f1900%2fpublic%2fplaces%2fob4e041c_muller_0.jpg%3fitok%3dEb0icRRW&exph=388&expw=630&q=mulerova+vila&simid=608021121462307286&ck=DEFF95263FAAEFA15F95351CB2C0AD14&selectedIndex=0&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=30lGTL%2bB&id=698DEAAAB3D551A4427E7D0AF04418BE51D5BCEB&thid=OIP.30lGTL-B3jTxMNtVuY2j_wHaEj&mediaurl=http%3a%2f%2fadolfloos.cz%2fsites%2fdefault%2ffiles%2fstyles%2f1900%2fpublic%2fplaces%2fob4e041c_muller_0.jpg%3fitok%3dEb0icRRW&exph=388&expw=630&q=mulerova+vila&simid=608021121462307286&ck=DEFF95263FAAEFA15F95351CB2C0AD14&selectedIndex=0&FORM=IRPRST&ajaxhist=0
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Steinerova vila                 
● Rakouská malířka Lilly Steiner si ji 

nechala navrhnout Adolfem Loosem

● Jako první mohla okusit jeho Raumplan

● Vznikla v roku 1910

● Střecha je segmentována

● Patří mezi 4 nejvýznamnější vily světa
● Je ve Vídni

● Segmentová střecha krytá plechovou 

krytinou

● Okenní otvory navrženy dle nároků 

vnitřního provozu

● V  současnosti slouží  k bydlení



Steinerova vila jako vzpomínka 



Domov je vždy úkrytem



Stále drží krok
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Winternitzova vila

● na díle se podílel Adolf Loos 

(budova) a Karel Lhota (interiér)

● vila byla vystavěna mezi roky 1931       

a 1932 a poté kolem roku 2000 

rekonstruována

● stojí v Praze na Smíchově
● prvním vlastníkem byl právník     

JUDr. Josef Winternitz. Dnes ji 

vlastní jeho pravnuk, David Cysař
● v dnešní době se vila využívá 

převážně jako místo pro konání 

svateb



Winternitz Eternal
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Historie rodiny
● Vilu postavili v roce 1932.

● Investor JUDr. Josef Winternitz s manželkou Jenny a dětmi Suzanou a Petrem.

● 1941 jakožto Židé museli vilu opustit, 1943 byli odvlečeni do Terezína, později do Osvětimi, kde Josef s 

Petrem zemřeli v plynové komoře.

● Po válce Jenny se Suzanou neměli kde bydlet, zachránila je tehdejší kuchařka. 

● Suzana se provdala za komunistu, aby se zapojila do nové éry, manžel ji ale opustil a o čtyři děti se kvůli 

Suzaniným zdravotním potížím postarala jejich babička Jenny.

● Ani jedna z žen se do vily už nepodívala.

● Potomci rodiny Winternitzů se o vile dozvědeli  až po revoluci, po traumatech z války se o židovském 

původu ani majetku nemluvilo.



    Osud nelze zvolit ani ovlivnit.



Byt Krausových         
● interiér vznikal v letech 1930 -1931

● nachází se v Bendově ulici v Plzni

● byt byl zařízen pro chemického inženýra Viléma Krause 

● nejvzácnější je salón propojený s jídelnou, kvůli kazetovému stropu a obkladům z mramoru 

● v socialismu byl byt rozdělen na tři bytové jednotky a část vybavení byla tak nenávratně 
zničena

● v roce 2014 byl interiér zrekonstruován a 

vybavení bylo zrestaurováno

● nyní je byt majetkem města Plzně,
konají se tu prohlídky a komorní 

kulturní akce

#
#


Uvolněte se u Krausových
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Mollerův dům 
● Mollerův dům nebo také Haus 

Moller či Vila Moller 

● Je to stavba slavného architekta 

Adolfa Loose (1870 - 1933)

● Nachází se ve Vídni

● Byl postaven v letech 1927 až 1928 

pro Hanse a Annu Mollerovi

● Dům je s největší pravděpodobností 

stále obytný, jelikož se nachází v 

dobrém stavu



Moller’s beach resort
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Dům Karla Herolda                                 
● Jednopatrová řadová vila s obytným podkrovím

● Postavena v Brně 1888-1889 - Heinrich Schmidt a 

Gottlob Alber

● 1910 - vilu si zakoupil továrník Karl Herold

● 1910-1911 (nejstarší dílo A. Loose v rodném městě)
● Přístavba zahradního pokoje, výběr tapet pro

pro jídelnu a salón, úprava předsíně dřevěným 

obložením a vestavěným nábytkem

● I nyní slouží jako obytný dům



Heroldův dům                                                       
● Nachází se v Jiráskově ulici v Brně
● Jedna z mála Loosových realizací v jeho 

rodném městě
● Adaptace rodinného domu Karla 

Herolda na Jiráskově ulici z let 

1910–1911

● Přístavba zahradního křídla a noblesní 

úprava obývacího pokoje

● Než dům v roce 1910 zakoupil majitel 

brněnské továrny na technický len, jutu 

a vlněné zboží Karel Herold, vystřídali 

se zde tři majitelé



splynutí s přírodou



Setkání Adolfa Loose a Heinricha 
Schmidta
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