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Seznámení studentů s významným architektem a jeho dílem 

 

ADOLF LOOS – Müllerova vila 

1. Dobře si prohlédni následující 2 obrázky a pokus se odpovědět na následující 

otázky. 
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Adolfloos.2.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Zentralfriedhof_Ehrengrab_Adolf_Loos.jpg


Na prvním obrázku je architekt Adolf Loos, na druhém jeho vlastní náhrobek. 

Adolf Loose  žil v letech : a) 1870 -1933 
    b) 1820 -1875 
    c) 1925 -1985 
Mezi jeho zásadní dílo patří esej :  a) Ornament – základ architektury 
      b) Ornament a zločin 
      c) Funkcionalismus a zločin 
 

2. Na obrázcích jsou zásadní stavby Adolfa Loose, přiřaď názvy k fotografiím: 

          
 
3………………………………………………………………………          4………………………………………………………….. 

 

                             
 
  5…………………………………………………………………….... 
 
Mὕllerova vila (Loosova kostka),  Praha- Střešovice, 1930 
Dům Tristana Tzary, Paříž, 1928 
obchodní dům Goldman a Salatsch (Looshaus) na Michalském náměstí ve Vídni, 1911 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Looshaus.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Montmartre_Adolf_Loos_Haus.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Villa_Muller_099.jpg


3. Doplň text do textu a pokus se zapamatovat si, co nejvíce informací: 
Adolf Loos se narodil v Brně v r…………………., jeho tatínek byl ……………………… 
Adolf se však kameníkem stát nechtěl, měl vyšší…………………..Proto také nastoupil na 
technickou kolej do ……………………………… a následovala Vysoká škola technická v 
……………………………….Vzorný student ale nebyl, vedl bohémský život, 
navštěvoval……………………………., kde se také nakazil………………………….. Matka jeho 
………………………………………..život netolerovala a ……………………ho. Loos se tedy musel 
živit sám. Odjel do ………….., kde vystřídal různá …………………………………, např. zedník, 
dlaždič nebo ……………………………………Americká industriální architektura ho 
………………………..Po návratu do Vídně se zapojil do kulturního života, stals se 
z něho……………………………………, byl vynikající ………………..Pracoval ve stavební 
…………… a začal publikovat v časopisech, např. ………………………………………Ve svých 
statích se stavěl odmítavě k secesnímu…………………………….Jeho zásadní esej se 
jmenuje………………………………………………… (1908). Zastával názor, že je nutné bojovat 
proti dekorativním směrům, architektura má být…………………….,………………………a 
…………………………Zajímal se také o …………………….interiérů a byl sběratelem stříbra a 
luxusních……………………………………. Poté, co si založil svůj ateliér, patřily k jeho 
zásadním stavbám budova Goldman a Salatsch nebo vila pro 
básníka……………………………………….. 
 
POMOCNÉ VÝRAZY: 
 
Drážďany, Liberec, USA, vydědila, neuspořádaný, lev salónů,, syfilida, kameník, firmě, 
řečník, Neue Freie Presse, ornamentu, funkční, ohromila, zaměstnání, ambice, Tristan 
Tzara, kožených výrobků, design, čistá, Ornament a zločin, nevěstince, umývač 
nádobí, jednoduchá, 
 

4. Po zhlédnutí dílu  Mὕllerova vila z cyklu ČT Deset století architektury a následujících 
obrázků 
 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1024681598-deset-stoleti-
architektury/200323232210181-mullerova-vila/ 
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a) napiš v bodech, co nového (progresivního) vnesl Adolf Loos do architektury: 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1024681598-deset-stoleti-architektury/200323232210181-mullerova-vila/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1024681598-deset-stoleti-architektury/200323232210181-mullerova-vila/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Villa_Muller_054.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Villa_Muller_097.jpg


 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….... 
 

b) odpověz na otázky: 

 Jakou barvu mají radiátory topení ve vile?................................. 

 Jak se nazývá salónek pod střechou?.......................................... 

 Co najdeme na střeše vily?.......................................................... 

 Navrhl Loos pro vilu také nábytek?............................................. 

 Co je to raumplan?...................................................................... 

 Jaké materiály jsou ve vile použity?............................................. 

 Čím je zajímavý stůl v jídelně ?.................................................... 

 Kde najdeme ve vile akvária, co je na nich zajímavého?............. 
...................................................................................................... 
 

5. Teď už víš, co je to RAUMPLAN. Do následujících 3 čtverců se pokus nakreslit  
raumplan svého vysněného domu (bytu). Schéma by mělo být následující: 
 
 
 
 
     
 

 

 

přízemí mezipatro 

 

  

 

 

 

1. Patro 

Do čtverců nakresli půdorysy (pohled shory) právě jen daných pater. 
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