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Martina Hrabová si vybrala za předmět své diplomové práce tvorbu významného pražského 

architekta doby první republiky Karla Hannauera. Byl to autor významných budov, v čele 

s penzionem Arosa v Košířích a vynikajícím činžovním domem v ulici Petra Rezka, 

publikoval je v zahraničí, čeští historici architektury mu však doposud mnoho pozornosti 

nevěnovali. Práce Martiny Hrabové tuto křivdu napravuje. Nezabývá se sice celým 

Hannauerovým dílem, nýbrž jen čtyřmi jeho rodinnými domy či vilami. Vytvořila si však 

dobré předpoklady k sepsání hodnotné Hannauerovy monografie, mj. i díky tomu, že nalezla 

architektovy potomky a objevila tak část jeho pozůstalosti, kterou se předtím nepodařilo 

našim muzejním institucím získat. 

Na začátku autorčina výzkumu stál objev zcela přestavěné Hannauerovy rané vily v Praze 

na Rokosce, kterou jsem kdysi sám marně hledal. Martina Hrabová o ní už publikovala stať 

v Průzkumech památek (2009, č. 2). K ní potom připojila tři další architektovy vily v Praze a 

v Nouzově u Unhoště, vyhledala k nim dobovou literaturu a archívní dokumentaci a dobře 

všechny rozebrala. To vše se jí pak podařilo zasadit do širšího kontextu: do urbanistického 

rozvoje vilových čtvrtí v Praze ve 20. a 30. letech 20. století, do debaty, jakou tehdejší 

architekti vedli o roli rodinného domu ve vývoji moderní architektury, do souvislostí 

Hannauerova projektování a jeho teoretických názorů. Architektonická levice, jak je dobře 

známo, pokládala rodinný dům za odumírající stavební typ. Uznávala ho leda jako laboratoř, 

v níž se vyvinou a otestují prvky vhodné pro aplikaci v typech "pokrokovějších". Autorka si 

při tom dobře uvědomila rozpor, s nímž asi Hannauer sám v sobě zápasil. Evidentně totiž 

aspoň na počátku třicátých let patřil k levici, zúčastnil se mezinárodního kongresu CIAM o 

sociálním bydlení, podílel se dokonce na policejně zakázané Výstavě proletářského bydlení, 

jeho penzion Arosu vydával vůdce české architektonické levice Karel Teige za vzorný příklad 



předobrazu kolektivního obydlí v příští socialistické budoucnosti. A přece Hannauer rodinné 

domy navrhoval, a to i v době, kdy za to Teige jiné architekty káral. Hannauerova pozice byla 

o to složitější, že pocházel z vysoce po stavené a bohaté měšťanské rodiny, stal se dokonce 

spolumajitelem úspěšné rodinné stavební firmy a podílel se na jejím podnikání. Nevím, zda 

bychom se z psychologického hlediska neměli najeho chování v raných třicátých letech dívat 

jako na druh jakési oidipovské vzpoury. Rozhodně by však stálo za to prozkoumat podrobněji 

Hannauerovy stati o rodinném bydlení z těchto let, sepsané často ve spolupráci s architekty 

Hrubým a Kittrichem: kromě těch, které autorka sama našla, publikoval další v časopisu 

Stavební rádce a kupodivu i v revui Kutnohorský přehled. Vyvstane tak ještě lépe najevo, 

s jakým konceptem Hannauer přistupoval k projektování svých rodinných domů ajakjejich 

projekty ospravedňoval. 

K pojetí autorčiny práce mám jinak málo připomínek. Zdá se mi pěkně stylizovaná, 

s malým množstvím gramatických chyb, které jsem vyznačil přímo do tisku. Doporučuji jen 

vylepšit psaní jména architekta Aloise Mikuškovice v souvislosti s vilou v Nouzově. S čím 

bych přesto rád trochu polemizoval, to spočívá v autorčině stylové charakteristice vily na 

Rokosce. Nesouhlasím totiž zcela s názorem, že její výtvarné pojetí inspiroval styl Le 

Corbusiera. Myslím, že mnohem blíž stojí stylový zjev této vily k jakési domácí tradici 

raného funkcionalismu, k tomu, co se už před polovinou 20. let aještě chvíli po ní objevuje 

v projektech Evžena Linharta, Jaroslava Fragnera, Víta Obrtela nebo například Oldřicha 

Starého a Oldřicha Tyla. Le Corbusierův styl se mi v té době jeví jako mnohem elegantnější, 

Češi byli těžkopádnější a tvrdší. Domnívám se, že k osvojení Le Corbusierova stylu Hannauer 

dospěl až ve své druhé vile v Praze-Modřanech. 

Chápejme však tuto výtku spíše jako podnět k debatě. S prací Martiny Hrabové jsem jinak 

velmi spokojený, doporučuji ji k obhajobě a navrhuji známku 1. 
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