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Pokud bychom se zab˘vali charakteristick˘mi rysy

mátkovû chránûné není u této kategorie staveb zdale-

architektur y a urbanismu první poloviny 20. století,

ka jednoduchá. Pokusme se v následujících ﬁádcích

Vily, které byly pÛvodnû soukromé, potkal po roce

patﬁilo by rodinn˘m vilám dÛleÏité místo. Tento typ

poukázat na nûkterá úskalí, s nimiÏ se záchrana hod-

1989 nejrÛznûj‰í osud, ale jen v nemnoh˘ch pﬁípadech

obytn˘ch staveb se právû v uvedené dobû znovu do-

noty takov˘ch objektÛ zpravidla pot˘ká.

je získal zpût pÛvodní majitel, pﬁípadnû jeho potomci.
KaÏdopádnû bezohlednost, s jakou se k památkám to-

stával do obliby, a to jak ve mûstech, tak na venkovû.
Pﬁíãinami zmínûného trendu byly zejména následující

Souãasné vyuÏití

Materiály a technologie

hoto typu pﬁistupovalo do konce 80. let, hodnû zkom-

Ve stavebnictví byly v první polovinû 20. století jiÏ

plikovala a prodraÏila jejich pﬁípadnou obnovu. Noví

Prudk˘ nárÛst realizací a dá se ﬁíci jakási móda ro-

bûÏnû pouÏívány moderní technologie (klimatická,

majitelé, aÈ jiÏ obce, instituce ãi soukromé osoby, do-

dinn˘ch vil byly podmínûny mimo jiné obecn˘mi archi-

elektrická, hydraulická a dal‰í zaﬁízení) i materiály (be-

mu jen zﬁídka navrátí jeho pÛvodní funkci, památkové

tektonick˘mi a urbanistick˘mi trendy, v nichÏ se jiÏ od

ton, skeletové konstrukce, kov a podobnû), coÏ mÛÏe

objekty ãasto nadále chátrají, neboÈ na rekonstrukci

konce století 19. prosazovala nová pﬁedstava moder-

nûkoho svádût k pﬁedstavû, Ïe takovéto objekty nepo-

chybûjí peníze. Pﬁesto jiÏ existují pﬁíklady památkovû

ního bydlení, zaloÏeného na prostornosti, vzdu‰nosti,

tﬁebují pﬁi obnovû zvlá‰tní péãi, protoÏe prostû staãí

úspû‰n˘ch obnov (napﬁíklad Müllerova vila), obnovy ji-

dostatku svûtla a pﬁímého kontaktu s pﬁírodou, vege-

pouÏít dne‰ní stavební postupy i produkci materiálÛ.

n˘ch zapoãaly nebo jsou pﬁipravovány (vila Tugendhat).

tací. Jako typick˘ projev tûchto tendencí vznikla idea

Opak je samozﬁejmû pravdou. KaÏdá mimoﬁádná

zahradních mûst, tedy novû zakládan˘ch urbanistic-

stavba, a zvlá‰tû je-li památkovû chránûná, vyÏaduje

V následujících pﬁíspûvcích budou podrobnûji pﬁed-

k˘ch celkÛ, projektovan˘ch právû s dÛrazem na sepûtí

odborn˘ a individuální pﬁístup. V˘voj se ve 20. století

staveny tﬁi aktuální obnovy cenn˘ch a památkovû

obytn˘ch objektÛ se zelení, aÈ jiÏ veﬁejnou, ãi se sou-

nezastavil, je tedy nutné vnímat u tûchto staveb ne-

chránûn˘ch vil, postaven˘ch, ãi v˘znamnû pﬁestavû-

krom˘mi zahradami. Cel˘ch sídel sice v tomto duchu

jen hodnoty estetické, ale i historické. Z toho jasnû

n˘ch v první ãtvrtinû 20. století, od tﬁí vûhlasn˘ch ar-

nebylo realizováno mnoho, ale jejich hlavní my‰lenka

vypl˘vá, Ïe je stejnû dÛleÏité provádût u nich dÛklad-

chitektÛ. Je to Markova vila v Holoubkovû (Jan Kotû-

byla vyuÏívána také pﬁi zakládání nov˘ch mûstsk˘ch

né stavebnû-historické a technické prÛzkumy jako

ra), Bauerova vila v Libodﬁicích (Josef Goãár)

ãtvr tí ãi pﬁi v˘stavbû jednotliv˘ch domÛ. Od konce

u v‰ech ostatních památek, a teprve na jejich základû

a Hoffmannova vila v Brtnici (Josef Hoffmann). KaÏd˘

19. a pﬁelomu 20. století pak ovlivÀovala také archi-

rozhodovat o zpÛsobu obnovy a uÏití vhodn˘ch materi-

z tûchto pﬁíkladÛ má svá specifika, ale nalezneme

tektonickou tvorbu v ãesk˘ch zemích.

álÛ. TotéÏ platí i o zahradách tûchto objektÛ – je nutné

u nich i nûkteré spoleãné rysy. Pro lep‰í porovnání je

Druh˘m dÛvodem stoupající obliby a poãtu realizací

zab˘vat se jejich pÛvodní podobou, protoÏe tento pro-

struãnû pﬁedstavíme. Nejstar‰í z trojice je dÛm v Brt-

rodinn˘ch vil bylo rychlé roz‰iﬁování a rÛst mûst vãet-

stor velmi v˘znamnû formuje celkové pÛsobení a tvoﬁí

nici, kter˘ byl pÛvodnû postaven jako barokní. J. Hoff-

nû prudce se zlep‰ující dopravní dostupnosti. DÛsled-

dÛleÏitou ãást památkové hodnoty objektu. Podstatné

mann jej v letech 1907–1911 velmi zdaﬁile a k historii

kem budování nov˘ch silnic i sítí mûstské a pﬁímûst-

je i zachování pÛvodních drobn˘ch doplÀkÛ, jako jsou

domu citlivû upravil. Dal‰í objekty vznikly ve 20. stole-

ské veﬁejné dopravy bylo zastavování pﬁímûstsk˘ch

kr yty na topení, kr yty elektrick˘ch rozvodÛ, prvky

tí jako novostavby – Markova vila byla navrÏena roku

oblastí a extenzivní rÛst sídel, jejichÏ obyvatelé nemu-

okenních a dveﬁních v˘plní a podobnû. Je tﬁeba si uvû-

1909, ãásteãnû inspirována anglickou a holandskou

seli ﬁe‰it problém dopravy do center, aÈ jiÏ obchod-

domit, Ïe tyto pﬁedmûty podstatnou mûrou dotváﬁejí

architekturou 19. století, projekt Bauerovy vily v ku-

ních, prÛmyslov˘ch ãi historick˘ch. Budování nov˘ch,

stavbu, aãkoli nepouãen˘m majitelÛm ãi investorÛm

bistickém stylu pochází z roku 1911.

urbanisticky rozvolnûn˘ch ãtvrtí na okrajích mûst pod-

mohou pﬁipadat zastaralé, ale ne dost staré na to,

le poÏadavkÛ a nárokÛ moderního bydlení se v mno-

aby mûly historickou a památkovou hodnotu.

jevy:

puje dal‰í typ památkovû chránûn˘ch vil – vlastní rodinn˘ dÛm architekta. V‰echny tﬁi jsou vybudovány

h˘ch pﬁípadech stávalo pﬁímo veﬁejn˘m zájmem a zahradní rodinné domy v nich mûly své místo.

Dva objekty byly postaveny na zakázku, tﬁetí zastu-

UÏívání vil v letech 1945–1989

v men‰ích sídlech, chybí mezi nimi tedy pﬁíklad typick˘

Dal‰ím dÛleÏit˘m faktorem bylo i postupné zlep‰o-

V zemích se socialistick˘m, komunistick˘m reÏi-

pro vilovou mûstskou ãtvrÈ. V‰echny byly po roce 1945

vání postavení stﬁedních vrstev. Vlastnictví rodinného

mem, k nimÏ âeskoslovensko témûﬁ pÛl století patﬁi-

zestátnûny, pﬁestaly slouÏit k bydlení a degradovaly. Po

domu pﬁestalo b˘t v˘luãnou záleÏitostí bohat˘ch maji-

lo, bylo jakékoli soukromé vlastnictví povaÏováno za

roce 1989 následovala restituce, prodej nebo postup-

telÛ továren a pozvolna zaãínalo b˘t finanãnû dostup-

projev nepﬁátelského postoje vÛãi vládnoucímu reÏi-

nû obû varianty, nyní je v jednom pﬁípadû vlastníkem

né také pro inteligenci, umûlce, stﬁední podnikatele

mu, kter˘ je tﬁeba odstranit. Rodinné vily byly konfis-

kulturní instituce a ve dvou soukromá osoba. V‰echny

a podobné skupiny lidí, jejichÏ Ïivotní úroveÀ stoupa-

kovány, a poté zpravidla rozdûlovány na nûkolik men-

tﬁi vily jsou dnes jiÏ památkovû chránûné, aãkoli dosa-

la. Jednou z moÏností bylo vystavût takov˘ dÛm, jehoÏ

‰ích bytov˘ch jednotek (v nûkterém pﬁípadû mohl

Ïení tohoto statutu nebylo jednoduché (Hoffmannova

neodmyslitelnou souãástí byla zahrada, na okraji stá-

dosavadní majitel ob˘vat alespoÀ jednu z nich), nebo

vila od roku 1943, zejména díky usilovné snaze maji-

vající velkomûstské zástavby (vilové ãtvr ti), nebo

uÏívány rÛzn˘mi státními institucemi a organizacemi.

tele, Markova vila od roku 1980, Bauerova vila od roku

v mal˘ch mûstech ãi pﬁímo na venkovû (kde vznikaly

Noví uÏivatelé se samozﬁejmû k objektÛm nechovali

1987). Co se t˘ká souãasného vyuÏití – vila v Holoub-

takovéto objekty ve vût‰inû pﬁípadÛ jako solitéry).

nikterak uctivû, zpravidla z nich brzy zmizel ve‰ker ˘

kovû byla obnovena jako rodinn˘ dÛm, dvû dal‰í mají ãi

Do zaãátku 2. svûtové války tedy i na území na‰í re-

cenn˘ mobiliáﬁ a objekt samotn˘ byl znehodnocen nej-

budou mít pﬁedev‰ím muzeální ãi expoziãní charakter.

publiky vzniklo velké mnoÏství vilov˘ch staveb a mno-

rÛznûj‰ími typy nevhodn˘ch stavebních zásahÛ

Pﬁestavu o tom, jak se daﬁilo koncipovat zámûry je-

hé byly velmi kvalitní. âást z nich je dnes prohlá‰ena

a úprav. Prakticky totéÏ platilo o zacházení se zahra-

jich obnovy, naplnit je a v souladu s památkovou péãí

za kulturní památky a nemal˘ poãet dal‰ích by si toto

dami, které k vilám patﬁily.

uchovat hodnoty dan˘ch staveb, je moÏné získat z ná-

prohlá‰ení zaslouÏil. Ov‰em ani péãe o objekty pa-

sledujících statí.
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