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Vlastný dom Ferdinanda Milučkého má
v sebe odkaz na výnimočnú dušu génia.

Niektoré miesta prejde človek bez povšimnutia a iné vyvolávajú v ľuďoch
zimomriavky niekoľko generácií, počas desaťročí či dokonca stáročí. Nahliadnite
s nami do najzaujímavejších víl Slovenska a Česka, ktoré architektúrou v čase
svojho vzniku neuveriteľne predbehli dobu.

V

raj nezáleží na tom, kde žijeme, lebo domov si nosíme
v srdci. Lenže ak má človek v tom srdci hlboko pod kožou
vryté aj estetické cítenie, tak ho vedome alebo podvedome transformuje aj do toho, čím sa obklopuje. O tom je architektúra. A architektúra v spojení s ľuďmi píše vlastné príbehy
a formuje ľudské životy. Bolo to tak vždy. Len niektoré tie príbehy sú známe menej a iné viac.

Vlastná vila Ferdinanda Milučkého

Jeho stopa sa nenávratne vpísala do podoby slovenskej architektúry. Ferdinand Milučký, ktorý opustil tento svet minulý rok v lete,
má na svedomí množstvo známych a oceňovaných projektov, medzi ktorými sú Krematórium a urnový háj v Bratislave (národná
kultúrna pamiatka), Dom umenia v Piešťanoch alebo bratislavské

sídlisko Trávniky. Autorsky sa podieľal aj na budovách československých (dnes už slovenských) veľvyslanectiev v Moskve a Ríme.
Medzi charakteristické znaky Milučkého architektúry patrí princíp
viacerých rovnobežných stien. Cieľom architekta bolo vytvoriť budovu oslobodenú od stavebných detailov. Aj jeho vlastná vila na
Révovej ulici v Bratislave ( 1975 – 1981) zosobňuje princíp dvoch
pozdĺžnych stien (v tomto prípade ide o steny z neomietanej tehly),
ktoré obyvateľom domu doprajú pocit intimity nielen dnu, ale aj
v záhrade. Vzhľad vily dopĺňajú drevené obklady, pravidelné štvorcové okná, medzi ktorými sa vynímajú modré rámy, sťaby vystrihnuté z encyklopédie ľudovej architektúry, svedčiace o jedinečnosti
človeka, ktorý sa nebál ich zakomponovať do fasády, kam sa naoko vôbec nehodili. Boli však odkazom na to, čo nosil v duši autor
a majiteľ tejto výnimočnej vily.
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Ďalšie zaujímavé vily Bratislavy nájdete aj v tejto knihe.

Müllerovu vilu v Prahe
môžete navšítiť osobne,
alebo si na webe pozrite
jej virtuálnu prehliadku.

vnímanie priestoru, ktoré nazýval raumplan, čo sa mu podarilo
najviac rozvinúť práve na tejto vile. V praxi raumplan znamenal,
že každá miestnosť má inú výšku a je umiestená na inej úrovni.
Človek preto nikdy nevie, na čo narazí za ďalším rohom. Okrem
prekvapení je zážitok aj pozorovanie použitých materiálov.
Nechýbajú mramorové a drevené obklady na stenách, orientálne koberce, na mieru navrhnutý vstavaný nábytok ani umelecké
diela. Loos vyhlásil, že je to najkrajšia vila, akú navrhol. Oslávil
v nej dokonca svoje 60. narodeniny. Od roku 2000, keď bola vila
zreštaurovaná, je prístupná aj širokej verejnosti ako inštalovaná
pamiatka modernej architektúry.

Interiér Müllerovej vily v sebe spája funkcionalizmus a anglický klasicizujúci štýl.
O bratislavskej
vile Lengyel
sa písalo aj v
zahraničí.

Vila Lengyel

Müllerova vila

Meno bohatého stavebného podnikateľa Františka Müllera,
podľa ktorého sa volá jedna z najvýznamnejších pražských víl,
asi Slovákom veľa nepovie. Podstatné je, že to bol človek, ktorý
vedel, že chce niečo extra a mohol si to dovoliť. V Prahe-Střešoviciach preto kúpil jednu z posledných voľných parciel a s architektonickým návrhom a realizáciou oslovil Adolfa Loosa a Karla
Lhotu. Severná strana svahu nebola ideálna, ale Loos to vyriešil
tým, že navrhol veľké okná, dal ich zvonku natrieť nažlto a doplnil ich žltými záclonami, vďaka čomu mali ľudia vnútri pocit,
že vonku stále svieti slnko. Vilu stavali v rokoch 1928 – 1930 a je
dôkazom toho, že Loos nebol funkcionalista. Mal totiž vlastné

Niektoré vily pôsobia naoko nenápadne, a predsa v sebe ukrývajú hotové poklady. Jedným z takýchto klenotov je aj vila Lengyel, ktorú dal prominentný bratislavský advokát Arpád Lengyel postaviť známemu architektovi Fridrichovi Weinwurmovi,
ktorý mal ateliér s Ignácom Vécseiom. Budova, ktorú v roku
1929 dokončili na Podtatranského ulici v Bratislave, bola dokonalou ukážkou Weinwurmovej prísnej jednoduchosti. Z čistého
hranola vybočuje jediný plastický prvok v podobe vstupného
schodiska s markízou. Domáca pani však mala iné predstavy o reprezentatívnosti vily, a tak Lengyel poveril zariadením
vnútorného priestoru viedenského architekta Josefa Hoffmana,
ktorý navrhol a dal vyrobiť kompletný interiér v dielňach Wiener Werksädte. Výsledkom bolo vytvorenie úžasného priestoru
na prvom poschodí, ktoré je celé obložené drevom s orechovou
dyhou a ponúka možnosť prepojenia haly, jedálne a salóna s cieľom získať veľký priestor. Druhé poschodie so spálňami Hoffman vyzdobil ručne maľovanými tapetami. Napriek zdanlivo
protichodným prístupom k architektúre sa v tomto prípade ukázalo, že aj protiklady sa môžu priťahovať. Žiaľ, Arpád Lengyel si
svoju nádhernú vilu, o ktorej sa písalo aj v zahraničí, nemohol
užiť tak dlho, ako by si prial. Tak ako mnoho iných Židov, ani on
neprežil holokaust. Aktuálni obyvatelia však aj dnes dohliadajú na vzácny mobiliár, ktorý vznikol len vďaka vrtošivosti jeho
prvej majiteľky.
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Príbej vily Tugendhat je rovnako zaujímavý ako pohľad na ňu.

Spálňa Grety Tugendhat s ikonickým taburetom Barcelona.

Obývacia izba s
knižnicou z exotických drevín.

Vila Tugendhat

Hádam najznámejšia vila v rámci Česka a Slovenska, o ktorej
v New York Times napísali, že je to jedna z najpozoruhodnejších
destinácií sveta, ktorú rozhodne treba navštíviť. Je pravda, že jej
príbeh je rovnako zaujímavý ako pohľad na ňu. Úplne na začiatku bol brniansky textilný továrnik Alfred Löw-Beer. Svojej dcére
Grete, ktorá sa druhýkrát vydávala (za Fritza Tugendhata), dal
ako svadobný dar polovicu svojho veľkého pozemku s tým, že
zaplatil aj stavbu domu. Greta aj Fritz inklinovali k moderným
jednoduchým líniám a vzdušnej architektúre, a tak sa rozhodli
zveriť návrh domu do rúk vyhláseného nemeckého architekta
Ludwiga Mieseho van der Rohe. S rozpočtom milión nemeckých mariek, čo bolo na tú dobu neuveriteľne veľa, sa zrodila
v rokoch 1929 až 1930 v brnianskej časti Černá Pole jedinečná
stavba, ktorá je aj dnes, viac než 90 rokov po svojom vzniku,
obdivovaná návštevníkmi z celého sveta. Vila Tugendhat bola

Červená stolička
Brno bola navrhnutá priamo pre vilu
Tugendhat.
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Ďalšie
zaujímavé vily,
ktoré sa oplatí
vidieť:
• Vila Čerych (1924)
v českej Skalici od
Otakara Novotného,
Václav Havel tam
nakrúcal svoj film Odcházení
• Vila Münz (1924
– 1926) v Brne od
Ernsta Wiesnera
• Háskova vila (1930 –
1931) v Jablonci nad
Nisou od Heinricha
Lauterbacha
• Liskova vila (1936)
v Ostrave od bratov
Čestmíra a Lubomíra
Šlapetovcov
• Kállayova – Markovičova vila (1937 –
1938) v Bratislave od
Emila Belluša
• Vila Oskara Pfeffera
– vila Schwadron
(1935) na Novosvetskej ulici v Bratislave
od Fridricha Weinwurma a Ignáca Vécseia
Stena z ónyxu rozžiarená zimným zapadajúcim
slnkom vraj prekvapila aj
samotného architekta.

unikátom z viacerých stránok, počnúc architektonickým
štýlom a stavebnými postupmi, pokračujúc technickými výdobytkami a končiac dokonalým interiérom, ktorý navrhol
architekt do posledných detailov. Či už išlo ónyxovú stenu
zo severného Maroka, taliansky travertín alebo dyhy z exotických drevín ako palisander, zebrano a makasarský eben,
na každom kroku dýchal na majiteľov luxus, ktorý však nepôsobil ťaživo, keďže bol vyvážený vzdušnosťou priestoru.
Žiaľ, dlho si tento skvost neužili. V roku 1938 v obave o svoj
život prezieravo utiekli z Československa a do vily sa už ako
majitelia nikdy nevrátili. Na jeseň v roku 1939 vilu obsadilo
nemecké gestapo a o tri roky bola zapísaná ako majetok ríše.
V roku 1945 zasa prišla do Brna červená armáda a vo vile
ubytovala svojich vojakov aj s koňmi. V tom období došlo
k zničeniu väčšiny vzácneho mobiliára a vila chátrala. Našťastie v rokoch 2010 – 2012 sa ju podarilo obnoviť a vytvoriť
repliky pôvodného nábytku. Príbeh vily Tugendhat je príbehom lásky, bolesti, výnimočného vkusu a fascinácie krásou.
Ak ste ju ešte nevideli na vlastné oči, môžete to urobiť aj prostredníctvom virtuálnej prehliadky na stránke www.virtualczech.cz/vilatugendhat. Alebo si pohľad na ňu vychutnajte
pri pozeraní filmu Sklenená izba.
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Volmanova vila uprostred
anglického parku, so
strešnou terasou a bazénom je stále nadčasová.

Ak chcete vidieť interiér
vily, dávame vám do
pozornosti knihu Volmanova vila - klenot české
meziválečné architektury.

Architektúra v spojení
s ľuďmi píše vlastné
príbehy a formuje
ľudské životy.
Volmanova vila

Vilu, ktorú odborníci na architektúru radia medzi najcennejšie
funkcionalistické stavby v Česku, dal v Čelákoviciach postaviť
Josef Volman. Bol to podnikateľ, ktorého aktivity by sa dali porovnať v miestnom ponímaní so zlínskymi aktivitami Tomáša
Baťu. V polovici 30. rokov 20. storočia pracovalo u Volmana v továrni asi tisíc ľudí a firma patrila k najvýznamnejším svetovým
výrobcom a exportérom obrábacích strojov. Na konci 30. rokov
si u architektov Jiřího Štursu a Karla Janů objednal Volman návrh a realizáciu svojej vily, ktorá sa mala stať súčasťou rozsiahleho areálu na okraji Čelákovíc, v ktorom boli garáže, koniareň,
skleníky, tenisové kurty, senník, včelín a ďalšie objekty. Janů
a Štursa napriek svojim ideovým predsudkom nakoniec pre Volmana navrhli najluxusnejšiu a najdrahšiu funkcionalistickú vilu
v stredných Čechách (podmienkou zadania bolo, že musela stáť
milión korún), ktorej exkluzivita sa dá pokojne porovnávať s vilou Tuhendhat. Aj tu boli použité rôzne druhy mramoru a korku
na podlahách, unikátne kamenné obklady kúpeľní, interiér Volmanovej pracovne bol vyrobený z makasarského dreva. Po postavení v roku 1939 najskôr vo vile žili iba Josef Volman s dcérou
(neskôr tam žila dcéra aj s manželom a s ich deťmi). Po druhej
svetovej vojne Volmanovu firmu aj vilu znárodnili a pôvod-

ných obyvateľov vysťahovali. Toho sa však jej majiteľ nedožil,
pretože zomrel v roku 1943. Od roku 1945 bola vila využívaná
ako materská škôlka. Po roku 1990 došlo k devastácii vily až na
úroveň havarijného stavu. Z objektu zmizlo všetko zariadenie.
Nakoniec sa však vila dočkala svojho happyendu. V rokoch 2005
– 2015 bola rekonštruovaná architektonickým štúdiom TaK s citom pre pôvodný charakter, s vedomím, že ide o majstrovské
dielo. A výsledok pripomína splnený sen. Vilu uprostred anglického parku, so strešnou terasou a bazénom, obklopenú zeleňou,
len kúsok od Labe. Zhmotňuje sa tu to, čo naplánovali jej pôvodní autori. Farebná radosť zo života, z voľnosti, z veľkorysých,
maximálne otvorených, jasných a prehľadných priestorov.
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