
 
 
 
 
 

 

T I S K O V Á  Z P R Á V A  

On-line výstava nejen o sportovních stavbách Lva Krči 

a Stanislava Tobka 

Brno, 16. dubna 2020 

Nejnovější výstava Metodického centra moderní architektury v Brně je dostupná on-line na webových 

stránkách vily Stiassni. Návštěvníci mohou shlédnout výstavní panely o kurátorský doprovod Vlasty 

Loutocké a Petra Svobody v podobě videorozhovoru. 

Lev Krča a Stanislav Tobek, absolventi Gočárovy speciálky, následovali svého učitele v projektování 

v moderních konstruktivistických formách a stejně jako on nepovažovali žádné zadání za malé 

a bezvýznamné. Díky nim se progresivní architektura dostávala z metropolí do menších obcí, kde se do 

té doby stavělo téměř výhradně v tradičním stylu. Krča i Tobek využívali funkcionalistické formy 

uváženě – vždy záleželo hlavně na praktičnosti a komfortu užívání jejich staveb. Tam, kde to bylo 

účelné, s oblibou využívali organické formy, avšak mnohem střídměji než například bratři Šlapetové. 

Vzhledem ke své vášni k atletice často projektovali sportovní stavby, od drobných dostaveb po 

koncipování rozsáhlých areálů sportovišť v přírodě. Mimořádný byl jejich patent domků s montovanou 

ocelovou konstrukcí – původní koncept, kdy zákazníky měli být lidé méně movití sice vzal za své 

a domky objednávali spíše maloměstští lékaři a právníci, přesto byli oba architekti v této oblasti 

novátory, které následoval například Ludvík Hilgert nebo Jaroslav Vaculík. Posledně jmenovaný se 

Stanistavem Tobkem zakládal proslulý Ateliér 13, který Tobek vedl a ve kterém ovlivnil celou řadu 

architektů tvořících v 70. a 80. letech. 

Výstava bude dostupná na webových stránkách https://www.vila-stiassni.cz/cs/Lev-Krca-a-Stanislav-

Tobek minimálně do začátku letních prázdnin, poté se snad přesune již v tradiční podobě do vybraných 

muzeí. Rozhovor kurátorů k výstavě lze shlédnout také na https://youtu.be/xVdCtp2nW-Y.  

 

Vila Stiassni v Brně byla postavena podle návrhu architekta Ernsta Wiesnera v roce 1929 pro brněnského 

textilního továrníka Alfreda Stiassni a jeho ženu Hermine. Nachází se v rezidenční Masarykově čtvrti, kde 

v meziválečné době vznikla řada významných realizací moderní architektury. Za komunistického režimu byl dům 

v rozlehlé zahradě využíván jako vládní vila. Nyní je ve správě Národního památkového ústavu. Po dokončení 

památkové obnovy byl v roce 2015 objekt i s přilehlým parkem zpřístupněn veřejnosti. Jeho součástí je také 

badatelské zázemí Metodického centra moderní architektury.  

Další informace je možné najít na www.vila-stiassni.cz. 

Kontakty: 

Petr Svoboda, NPÚ, MCMA v Brně, svoboda.petr@npu.cz, tel. 724 015 567 
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