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Komentované prohlídky Loosových interiérů

PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY: 

Návštěvní doba:
duben – říjen: pátek, sobota, neděle 
listopad – březen: pátek, sobota

1. prohlídková trasa – Byty Krausových a Voglových,  
doba prohlídky cca 75 minut, cena 180/120 Kč

2. prohlídková trasa – Brummelův dům,  
doba prohlídky cca 45 minut, cena 240/150 Kč

3. prohlídková trasa – Semlerova rezidence,
doba prohlídky cca 45 minut, cena 140/90 Kč
Semlerova rezidence bude od dubna 2018 po dobu  
dvou let uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Rezervace a prodej vstupenek online 
na www.adolfloosplzen.cz 
nebo v Turistickém informačním centru.
Změna ceníku vyhrazena.

 
SKUPINY NA OBJEDNÁVKU:

Doba prohlídek zvolených tras: 
Kdykoli v termínu dle dohody.

Objednávky a ceník na www.adolfloosplzen.cz.

Kontakt:
Plzeň-TURISMUS, p. o.
Magdalena Soukupová
e-mail: info@adolfloosplzen.cz
www.adolfloosplzen.cz
www.facebook.com/adolfloosplzen

Turistické informační centrum
nám. Republiky 41, 301 00 Plzeň 
telefon: 378 035 330
e-mail: info@visitplzen.eu
www.visitplzen.eu
www.facebook.com/visitplzen.eu
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Bendova 10 
Byt Krausových
Součást prohlídkové trasy 1

Husova 58
Brummelův dům
Prohlídková trasa 2

Klatovská 110
Semlerova rezidence
Prohlídková trasa 3

Plachého 6 
Apartmán Richarda Hirsche
Byt přístupný příležitostně

Klatovská 19
Byt rodiny Huga Semlera
Byt přístupný příležitostně

Klatovská 140
Byt Lea Brummela
Byt veřejnosti nepřístupný

Náměstí Republiky 22
Byt manželů Weinerových
Byt veřejnosti nepřístupný
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Klatovská 12
Byt Voglových
Součást prohlídkové trasy 1

českyLoosovy interiéry v Plzni



Soubor bytů s dochovanými realizacemi světově 
uznávaného architekta Adolfa Loose nemá 
v celé Evropě obdoby. Rezervace prohlídek 
na www.adolfloosplzen.cz.

Prohlídková trasa 1

Byt Josefa a Štěpánky Voglových, Klatovská 12
Interiér bytu MUDr. Josefa Vogla vytvořil Adolf Loos 
v letech 1928–1929. V době nacistické okupace 
byl dům zabaven a adaptován na budovu úřadu. 
Z původního bytu se zachoval salon s krbem 
s mramorovými pilastry a jídelna se žlutým 
travertinovým obkladem. Dnes jsou tyto prostory 
doplněny přesnými replikami původního nábytku. 

Prohlídková trasa 2

Dům Jana a Jany Brummelových, Husova 58 
Nejcennější a nejzachovalejší ze všech svých plzeňských 
realizací navrhl Adolf Loos pro manžele Jana a Janu 
Brummelovy v roce 1927. Loos zcela změnil vnější podobu 
původního domu, nechal odstranit veškeré zdobné prvky 
fasády a k tomu navíc připojil vertikální hranolovou přístavbu. 
V 1. patře se zachoval kompletní vzácný byt a to včetně 
unikátního souboru původního Loosem navrženého volně 
stojícího nábytku. Návštěvník si může celý byt prohlédnout, 
navštíví vstupní halu, ložnici s koupelnou, obývací pokoj, 
jídelnu a dámský salón s ložnicí. Komunistickým režimem 
zabavený dům získal v restituci zpět synovec původních 
majitelů, který jej po náročné opravě zpřístupnil veřejnosti. 

Prohlídková trasa 3

Byt Oskara a Jany Semlerových, Klatovská 110 
Ačkoliv nejslavnějším Loosovým principem uplatněným 
v jeho návrzích je tzv. raumplan, v Plzni jej najdeme 
pouze v domě na Klatovské třídě 110. Rozsáhlý byt 
zde navrhl pro Oskara a Janu Semlerovy Loosův žák 
a spolupracovník Heinrich Kulka, na základě Loosova 
konceptu. Dům nyní spravuje Západočeská galerie 
v Plzni, která jej průběžně opravuje s cílem vytvořit zde 
regionální badatelské centrum architektury. 

Byty přístupné příležitostně

Byt rodiny Huga Semlera, Klatovská 19 
Z původně rozlehlého bytu podnikatele Huga Semlera 
v prvním patře jeho domu na Klatovské třídě 19 se 
do dnešních dní zachovala jídelna, salon a hudební salonek. 

Apartmán Richarda Hirsche, Plachého 6 
Jako první se mohli v Plzni bytem „od Loose“ pyšnit 
manželé Martha a Wilhelm Hirschovi. Tento interiér 
z roku 1907 již zanikl, ale ve stejném domě se ve 2. patře 
zachovala část apartmánu, který Adolf Loos navrhl v roce 
1927 pro jejich syna Richarda.

Architekt Adolf Loos (1870-1933)  
patří k světově uznávaným 
architektům. Je považován za jednoho 
ze zakladatelů moderního pojetí 
architektury. Loos byl nejen praktickým 
architektem, ale také významným 
teoretikem architektury a do určité 
míry i filosofem. Loos radikálně odmítal 
umělý dekorativismus v architektuře 
a byl prvním architektem, který 
oprostil budovy od zdobných prvků 
v exteriérech i interiérech. V Plzni 
získal první zakázku v roce 1907 
a s různě dlouhými přestávkami zde 
působil prakticky až do své smrti. Jeho 
klientelu tvořili především úspěšní 
židovští podnikatelé, pro které vytvořil 
nejméně 13 interiérů bytů, z nichž se 
dodnes zachovalo osm. Tento soubor 
je podle odborníků nesmírně cenný 
i v kontextu celosvětové architektury. 

Byt Viléma a Gertrudy Krausových, Bendova 10
Interiér bytu rodiny Krausových z roku 1931 patří 
k nejkrásnějším plzeňským bytovým realizacím Adolfa 
Loose. Nejhodnotnější částí bytu jsou salon s jídelnou 
s mramorovým obkladem a protilehlými zrcadlovými 
stěnami, které vytvářejí efekt nekonečného násobení 
prostoru. Velmi cenná je ložnice s vestavěným 
nábytkem. Novodobou dominantou vstupní haly je 
velkoformátová fotografie architekta Loose. Byt je 
vhodný i pro konání kulturních akcí.


