
Oponentský posudek diplomové práce Bc. Karla Ksandra Müllerova vila versus vila Tugendhatova.  
Srovnání památkových obnov dvou modernistických objektů. FFUK Praha 2014

Bc. Karel Ksandr využil pro téma diplomové práce dlouhodobý profesní na odborný zájem a také 
vlastní zapojení do obnovy dvou významných architektonických realizací v Praze a Brně.  Všechny 
výhody Ksandrovy participace, ale dokonce  některých případech i vedení rekonstrukcí se uplatnily 
v diplomové práce. Ta obsahuje množství podrobných detailů zejména o způsobu a metodě 
památkové obnovy, ale vyjadřuje se pochopitelně i všeobecně i k autorům, architektům Adolfu 
Loosovi a Mies van der Rohemu.

Autor od samého počátku práce sleduje vztah objektů jako komplementární a jako nastavené zrcadlo 
jedné vily druhé. Toto soustavné srovnávání je výhodou práce, neboť se skutečně snaží najít nějaké 
společné jmenovatele a problémy obnovy, ale i vzniku a přípravy stavby, ale na druhé straně ukazuje 
odlišené provozní a funkční podmínky každé z těchto budov.  Následně popisuje historii a způsoby 
obnovy nejdříve pražské, pak brněnské vily, a nakonec tyto metody a jejich výsledky dává do 
souvislostí s kontextem v zahraničí, kde se pohybujeme od úplné rekonstrukce („novostavby“) 
nezachované stavby dle fotografií a plánů (Miesův pavilón v Braceloně) až po postupnou etapovou 
rekonstrukci (vila Plečnika v Lublani), která ovšem, jak Ksandr ukazuje, má  zřejmé nevýhody a vede ke 
špatným výsledkům. (s. 83)  Ksandr neuvádí příliš komparativních příkladů z českého prostředí, i když 
v poslední době  bylo opravováno několik pozoruhodných funkcionalistických vil, jako např.  Lábusova 
a Schmidtova rekonstrukce Stamovy vily na Babě (bylo by zajímavé znát názor autora na tuto 
rekonstrukci)  nebo  Strossova vila v Liberci, opravovaná po roce 2000, místy necitlivě, viz. Luděk 
Lukuvka, Strossova vila v Liberci, Bakalářská práce, MU Brno 2005. 

Popisy stavebního stavu budov před a během rekonstrukce jsou podrobné a detailní a jasně ukazují 
míru zainteresovanosti diplomanta na opravách.  Zajímavý a dle mých znalostí inovativní je vhled do 
strategie stavebních povolení za první republiky (s. 24-26). V případě Tugendhatovy vily oceňuji 
postřeh autora, který, jak jsem alespoň vyčetl z práce, zatím nikdo neprezentoval, a sice že schodiště 
vily Tugenhadt bylo inspirováno schodištěm královské kaple v Cáchách, Miesově rodném městě.  

Občas by si tvrzení zasloužilo poznámku, kdy a kde se objevilo, jako v případě konstatování , že bratři 
Ambrožové  v roce 2001 objevili makassarový obklad jídelny vily Tugenhadt, který byl již považován za 
ztracený. (s.30) Ksandr vyvrací některé  starší názory, například že rekonstrukce  brněnské vily v 80. 
letech 20 století nebyla rekonstrukcí, ale zničila památkovou podstatu objektu.  On ji naopak považuje 
za rekonstrukci „záchrannou“. Na tomto místě by čtenář očekával podrobnější vysvětlení rekonstrukce 
z 80. let, proč byla přijata kriticky a naopak proč ji Ksandr oceňuje. Také tam, kde se píše o obnově 
mobiliáře a uměleckých děl v případě pražské vily, nejsou uvedena díla, jež tam původně byla a jakými 
díly se je autoři rekonstrukce pokusili nahradit. 

Autor píše, že „klíčovým momentem k metodice obnovy funkcionalistických staveb se stala přelomová 
konference územního odborného pracoviště v Ostravě Národního památkového ústavu“ v roce 1998. 
Čtenář by očekával, že se zmíní o metodice obecně, jak se měnila řekněme v 60. – 80. letech a co 
přinesla nového ona konference v roce 1998.  Ostatně to je něco, co bych považoval za klíčové: 
zasadit opravu obou vil do metodiky obnovy funkcionalistické architektury. Existovala tato metodika 



již v v 50. letech? Kdy se zformovala? Jak do ní zapadají opravy funkcionalistických objektů 
v soukromém vlastnictví (např. Háskova vila  v Jablonci nad Nisou)? 

V případě rekonstrukce Loosovy vily bych považoval za účelné zmínit rekonstrukci interiéru Richarda 
Hirsche, který byl realizován v Praze (původně v Plzni) (Burkhardt Rukschcio, Adolf Loos: Apartment  
for Richard Hirsch. Adolf Loos Apartment and Gallery, Prague 2012), a také by bylo zajímavě vědět, 
jaké ohlasy má rekonstrukce vily Tugendhat v současné literatuře o Loosovi, pokud vůbec byla 
zaznamenána (Joseph Masheck, Adolf Loos - The Art of Architecture. New York: I. B. Tauris , 2013 ; 
Alessandra Coppa, Adolf Loos. Milan,: 24 ore kultura, 2013). 

Celkově lze shrnout, že práce Karla Ksandra je cenná pro současnou památkovou ochranu a teorii 
moderní architektury a jako taková je také výjimečná. Z výše uvedených důvodů ji lze plně doporučit 
k obhajobě.

V Praze 12.9.2014                                                                                          Prof. Vojtěch Lahoda


