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Anotace 

Má práce si vzala za cíl přehledně zmapovat vývoj vily Tugendhat a historii s ní 

spojenou. Seznamuje jak s osobami investorů Grete a Fritze Tugendhat, tak potom i se 

slavným architektem Ludwigem Mies van der Rohe. Ve stručnosti charakterizuje 

architektonické styly, z kterých vila Tugendhat vychází anebo jimi byla inspirována.  

Snaţí se také přiblíţit historický kontext vzniku této památky, její výstavbu a v neposlední 

řadě také mapuje osudy, kterými tato perla moderní architektury prošla. 

V poslední části se potom věnuje dvěma rekonstrukcím, které se v osmdesátileté historii 

vily uskutečnily, a to především té první z let 1983 – 1987, která i přes svoji 

kontroverznost a jistý nesouhlas odborné veřejnosti vilu nejspíše zachránila od nejhoršího.  

Klíčová slova: Brno, architektura, funkcionalismus, vila Tugendhat 

Annotation 

        The aim of my work is to embrace the facts about the development of the villa 

Tugendhat and its history. It introduces us to the investors Grete and Fritze Tugendhat as 

well as to the famous architect Ludwig Miew van der Rohe. The work also describes 

particular architectonic styles which was the villa Tugendhat inspired by. 

It tries to get a closer look on a historical context of its foundation, development and it also 

studies a destiny that this `pearl of the modern architecture` went through. 

The final part looks into the two reconstructions which took place in eighty year of its 

history, particularly the first one from years 1983 and 1987. Despite the public’s 

disagreement this particular reconstruction most likely saved the villa from the worst. 

Key words: Brno, architecture, functionalism, villa Tugendhat
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1. ÚVOD 
 

Tak jako těţký průmysl stigmatizoval nezapomenutelným způsobem ráz 

ostravského regionu, který svou výjimečnou industriální architekturou aspiruje na zapsání 

do světového památkového fondu UNESCO, tak potom brněnská metropole byla obdařena 

skvostem, který se nazývá funkcionalismus. S nadsázkou můţeme označit Brno za Mekku 

moderní architektury české republiky. 

Samotný fakt, ţe se jedná o rodné město Adolfa Loose, snad nenechá nikoho na 

pochybách, ţe genius loci brněnského funkcionalismu zanechá v těch, kteří mu budou chtít 

alespoň trošku naslouchat, nesmazatelnou stopu. Stejně tak tomu bylo i se mnou. 

Jiţ od dětství, kdy jsem měl s rodiči moţnost navštěvovat areál Brněnských 

veletrhů a výstav (postaven v letech 1924 aţ 1928, dle projektu J. Kalouse a J. Valenty), 

mě vţdy fascinovala jakási tichost tohoto místa v kontrastu s tisícovkami návštěvníků 

proplétajících se ţelezobetonovým městem výstavních pavilónů. Jak jsem později zjistil, 

areál Brněnských výstav a veletrhů byl vystavěn v duchu funkcionalismu a zásadně 

ovlivnil mé estetické vnímání architektury. 

Během středoškolských studií jsem měl moţnost seznámit se s moderní brněnskou 

architekturou podrobněji. Nahrával tomu i fakt, ţe areál mé školy se nacházel 

v Masarykově čtvrti – rezidenční části Brna hustě prostoupené funkcionalistickou 

architekturou. Zde jsem poprvé se zatajeným dechem sledoval mistrovskou práci 

architektů Fuchse, Wiesnera, Poláčka či Kumpošta.  

Hned pod kopcem na kraji Wilsonova lesa se nacházela kolonie Nový dům 

inspirovaná sídlištěm Weissenhof ve Stuttgartu (1927, Ludwig Miese van der Rohe, Le 

Corbusier). Za další architektonicky cenné lokality z hlediska funkcionalismu se dají 

povaţovat Pisárky, Ţabovřesky, Černá pole a střed města. 

V Brně je k vidění velké mnoţství funkcionalistických staveb, ale jen jedna svým 

uměleckým přesahem ovlivnila světovou architekturu a stala se jasným lídrem brněnského 
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funkcionalismu. Jedná se samozřejmě o vilu Tugendhat, někdy také přezdívanou „ocelový“ 

nebo „skleněný dům“ od německého architekta Ludwiga Mies van der Rohe. („Historik 

architektury Wolf Tegethoff označil vilu Tugendhat společně s Robbie House od Franka 

Lloyda Wrighta, Steiner Haus od Adolfa Loose a vily Savoye od Le Corbusiera mezi 

klíčové stavby moderní architektury“.) [1] V odborné architektonické soutěţi Stavba století 

obsadila celkově druhé místo. Ze všech staveb uskutečněných ve 20. století na území 

České republiky ji předstihl jen hotel a vysílač na Ještědu. 

Všechny tyto skutečnosti sehrály důleţitou roli při výběru tématu mé bakalářské 

práce. Chtěl jsem se zabývat tím, co mě baví, například zmíněným funkcionalismem, a 

přitom dostát zaměření mého studijního oboru, tedy turismu. Vila Tugendhat v sobě 

dokázala skloubit obojí. Od roku 2001 je zapsána na seznamu Unesco a řadí se k 

významným turistickým památkám přitahující kaţdoročně tisíce návštěvníků. 

V současnosti zde probíhá v pořadí jiţ druhá rekonstrukce a pro veřejnost je uzavřena. 

Tento fakt se pro mě stal jedinou nevýhodou, avšak vyváţenou obrovským mnoţstvím 

obrazové dokumentace, která je volně dostupná. Navíc jsem měl to štěstí, ţe jsem před lety 

vilu navštívil. 

Ve své bakalářské práci se Vás budu snaţit seznámit s historií, popisem a 

zvláštnostmi Vily Tugendhat, které ji činí tak výjimečnou. Zaměřím se na její první tolik 

diskutovanou rekonstrukci z 80. let a pokusím se nastínit budoucnost této perly českého 

funkcionalismu.  

Mojí snahou bude tuto památku zpopularizovat a přimět případné čtenáře k její 

návštěvě. Závěrem bych se pozastavil nad tím, ţe - ač překvapivě - všeobecná 

informovanost ohledně této památky je bohuţel dost tristní; důkazem budiţ autobus 

maďarských turistů domáhajících se vstupu do vily, netušíc, ţe se opravuje. Dle vyjádření 

ing. arch. Ivety Černé, vedoucí pracoviště vily Tugendhat, je to jev celkem běţný.  
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2. HISTORICKÝ KONTEXT 
 

2. 1. INVESTOŘI 

2.1.1. Gréta Tugendhatová (1903 – 1970)  

 

Grete Tugendhat (viz. Obr. 1) pocházela ze ţidovské rodiny Löv-Beerů. Jednalo se 

o rozvětvenou rodinu významných brněnských průmyslníků, která se společně s rodinou 

jejího manţele Fritze Tugendhata řadila mezi nejbohatší nejen v Brně, ale i v celém 

tehdejším Československu. Vlastnily řadu podniků v Brně a Svitavách stejně jako 

v Rakousku. Zabývali se především zpracováním vlny. Ne nadarmo se Brno aţ do 

poloviny 19. století nazývalo „Moravský Manchaster“.  

Do manţelského svazku Greta vstoupila dvakrát. Poprvé se vdala za průmyslníka 

Hanse Weisse. Z tohoto manţelství vzešla dcera Hanna. Podruhé si vzala Fritze 

Tugendhata, se kterým uzavřela sňatek v roce 1928 v Berlíně, a měli spolu čtyři děti. Jako 

svatební dar dostala horní část pozemku, který stoupal od rodinné secesní Löw-Beerovi 

vily na ulici Drobného 22 (její otec ji koupil v roce 1913 od dědiců továrníka Moritze 

Fuhrmannadnes; dnes v ní sídlí Masarykův studentský domov) k ulici Černopolní. 

 

 

  Obr. 1   Grete Tugendhat (1903-1970) 
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2.1.2. Fritz Tugendhat (1895-1958)  

 

Fritz Tugendhat (viz. Obr. 2) patřil do rodiny ţidovských obchodníků v oblasti 

textilní výroby a obchodu se suknem. Tugendhatovi sice neměli vlastní výrobní 

prostředky, ale byli spolumajiteli brněnských továren Feldhendler et Co. a Max Kohn. 

Fritz sám nebyl příliš nadaným obchodníkem, zajímal se spíše o technickou stránku a 

navrhování kvalitních látek. Dokonce původně zamýšlel studium medicíny. [2] Díky jeho 

vášni pro fotografii (v suterénu vily měl vlastní fotokomoru) se dochovala řada dobových 

fotografií, které dnes udávají svědectví nejen ţivota ve vile, ale slouţí také jako podklady 

pro opravu, která právě probíhá.  

 

Spojením těchto dvou rodin vznikl téměř neomezený finanční kapitál a mohlo tedy 

jiţ bez problémů dojít k realizaci snu mladého páru, jeţ na sebe vzal podobu moderního 

prostorného domu. Chtěli v něm vytvořit jiné prostředí, neţ v jakém vyrůstali, prosté všech 

dekorací, deček a jiných ornamentů. První manţelství Grete, ač nešťastné, mělo pro celou 

brněnskou architekturu a nejen ji jeden obrovský přínos. Při svém pobytu v Německu měla 

moţnost se seznámit s Mieseho prací, která ji výrazně oslovila. Konkrétně se jednalo o 

Perlsův dům a sídliště Weissenhof. Zpočátku sice manţelé uvaţovali o tom, ţe by zakázku 

zadali brněnskému architektu Arnoštu Wiesnerovi, ale na naléhání Grete Tugendhat se 

nakonec rozhodli pro tehdy jiţ slavného Ludwiga Miese van der Rohe. 

 

Obr. 2   Fritz Tugendhat (1895-1958) 
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2. 2. ARCHITEKT LUDWIG MIES VAN DER ROHE (1886-1969) 

 

Společně s Le Corbusierem, Gropiem a Wrightem se dá Mies van der Rohe (viz. 

Obr. 3) povaţovat za zakladatele moderní architektury. Narodil se v roce 1886 

v německých Cáchách do rodiny chudého kameníka jako Maria Ludwig Michael Mies. 

Později přijal matčino rodné jméno van der Rohe. V 15 letech ukončil svoje studia 

průmyslové školy a stejně jako otec se stal kameníkem. Poté následovala tvrdá praxe na 

staveništích. Mimo jiné navrhoval i štukové ornamenty pro továrnu na interiérové 

dekorace. Architektuře jako takové se vyučil aţ po svém odchodu do Berlína působením 

v ateliérech Bruno Paula a především u Petera Brehense, obdivovatele ruského 

konstruktivismu a holandské školy De Stijl, který zbavil průmyslové stavby historické 

dekorace, jejich estetiku maximálně podřídil funkci [3] a výrazně tím ovlivnil Mieseho 

architektonické smýšlení. Za zmínku stojí ještě fakt, ţe ve stejných ateliérech působil i 

architekt Le Corbusier, který bývá často označován za Mieseho antipod. [4]   

      Ač měl Miese nedostačující architektonické vzdělání, brzy začal přijímat vlastní 

zakázky a netrvalo dlouho, neţ se zcela osamostatnil. První světová válka se pro něj stala 

skvělou příleţitostí k ozkoušení novátorských konstrukčních prvků. Se svojí jednotkou 

působil na Balkáně, kde zodpovídal za výstavbu mostů a jiných inţenýrských staveb. 

Po válce se v plné kráse rozjely Mieseho námluvy s moderní architekturou. Pod vlivem 

holandského hnutí De Stijl přijímá princip pravoúhlých paralelních ploch, 

funkcionalismus, o jehoţ rozvoj se Miese značně zaslouţil, zase přichází se svou účelností 

a jednoduchostí bez příkras, a tak začínají vznikat první stavby na evropském kontinentě, 

jeţ se později nesmazatelně vryly do análů moderní architektury. Mezi ty nejdůleţitější se 

určitě řadí obytný blok na sídlišti Weissenhof, areál německého pavilonu pro Mezinárodní 

výstavu v Barceloně a v neposlední řadě vila Tugendhat. 

Miese působil v profesorském sboru na škole Bauhaus, kde vedl katedru 

architektury. Později se také stal jejím ředitelem (v letech 1930 – 1933) a v této funkci 

setrval aţ do jejího uzavření nacisty. 

V roce 1937 odjíţdí do USA na pozvání svého velkého obdivovatele Philipa 

Johnsona a o rok později se stává profesorem architektury na Illinois Institut of 

Technology v Chicagu, jejíţ budova se stala i Mieseho první větší zakázkou v nové zemi.  

Konstrukční čistota této stavby je dodrţena jen částečně. Poţární předpisy vyţadovaly, aby 
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byly konstrukční prvky obaleny betonem, čímţ se vzdaluje filozofii Bauhausu o 

konstrukční pravdivosti. V tomto duchu byly postaveny i další Mieseho budovy, snad 

kromě slavného Farnsworth House.  

Mies se dále převáţně věnoval stavbě mrakodrapů, u nichţ mohl uplatnit princip 

„kost a kůţe“ – subtilní skelet stavby a průhledný skleněný obal. Tvrdil, ţe důleţitější neţ 

hra světla a stínů se u těchto budov stává reflexe jejich skleněných tabulí. [5] Mezi další 

významné realizované stavby na území USA patří kancelářská budova firmy Seagram - 

Seagram Building nebo bytové domy na Lake Shore Drive. 

Mezi oblíbené Miesovi stavební prvky patřila ocel, sklo, beton a především pouţití 

kvalitních stavebních materiálů, jeţ v kontrastu s karteziánskou čistotou jeho staveb 

(„Méně je někdy více“, Ludwig Miese van der Rohe) tvořily základ filozofie Miesova 

architektonického smýšlení. Typickým znakem jeho prací je uţití pásových oken, členění 

fasády pomocí I-profilů či aplikace volného půdorysu, jeţ umoţňovala členění prostoru 

nenosnými příčkami.  

Jediné výtky, které k Mieseovi tvorbě mohou směřovat, je jistá monotematičnost 

jeho staveb – ten totiţ po celou dobu neopustil království pravých úhlů.  

Miese zemřel 17. 8. 1969 v Chicagu, ale jeho odkaz je stále patrný. Nejen v jeho stavbách, 

ale kupříkladu i tím, ţe jeho jméno nese soutěţ Evropské unie za současnou architekturu – 

Mies van der Rohe Award. V současnosti se k jeho práci hlásí především minimalisté. 

 

 

     Obr. 3   Ludwig Mies van der Rohe  (1886-1969) 
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2. 3. ARCHITEKTONICKÉ STYLY  

2.3.1. FUNKCIONALISMUS 

V polovině 20. let 20. století se rodí architektonický směr zvaný funkcionalismus. 

Vzniká na popud evropské avantgardy a jeho heslem se stává spojení slov: „Tvar následuje 

funkci“ (H. Sullivan). Klade důraz na jednoduchost, účelnost, úspornost a ekonomičnost. 

  Funkcionalismus 30. let v Československu rychle převáţil nad zkostnatělým 

tradicionalistickým stavitelstvím i přes relativně draţší materiály uţité při stavbách, jako 

jsou mramor, sklo a ocel, díky jejich efektnějšímu vyuţívání. Pouţití nových technologií 

zajišťovalo rychlejší průběh stavby. Řešil také otázku sociálního bydlení a zaobíral se 

důleţitostí návratu člověka k přírodě. 

Roku 1927 byl Le Corbusier pozván Miesem van der Rohe k účasti na výstavbě 

kolonie Weissenhof v Stuttgartu. Při této příleţitosti zde formulují teoretickou podstatu 

funkcionalismu v pěti tezích: 

1) Sloupy (stavby na sloupech nezabírají prostor přízemí a tím se uvolňuje 

prostranství pro pasáţe k volnému pohybu),  

2) Střešní zahrady (umoţněné technikou plochých střech nahrazují zeleň na zastavěné 

parcele),  

3) Volný půdorys (sloupy ţelezobetonové konstrukce nesou tíhu všech podlaţí a zdi 

slouţí pouze k členění prostoru),  

4) Pásová okna (vyuţívají vhodný charakter nové konstrukce), 

5) Volné průčelí (konzolovitě vyvedené stropy uvolňují fasádu, volné řešení oken i 

průčelí). [6] 

Le Corbusierovi myšlenky byly přijaty i v jiných zemích a zásadně ovlivnily vývoj 

moderní architektury do dalších let. 

V dnešních dnech funkcionalismus proţívá svoji malou renesanci a skýtá inspiraci pro 

mnohé soudobé architekty. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1927
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Mies_van_der_Rohe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Weissenhof
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stuttgart
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2.3.2. BAUHAUS 

Jedná se o školu architektury a designu zaloţenou v 1919 Walterem Gropiem, která 

se proslavila především v německých městech Výmar a Dessau. Walter Gropius byl i 

prvním ředitelem tohoto institutu a zároveň architektem nádherné školní budovy v Dessau 

(viz. Obr. 4), která se dá povaţovat za manifest funkcionalismu. Bauhaus inklinoval 

k výraznému propojení s průmyslem a jedno z jeho mott také znělo „umění a technika“.  

 

Obr. 4   Školní budova Bauhaus v Dessau od Waltera Gropie. 

Jeho snahou bylo spojit architekturu, umění a design v jeden celek. V duchu slavné práce 

architekta Adolfa Loose „Ornament a zločin“ se i Bauhaus straní jakékoliv 

vyumělkovanosti či ozdob a apeluje na to, aby krása budovy byla zcela závislá na její 

funkčnosti. 

Velký důraz byl kladen řemeslné přípravě studentů, kteří se učili práci s materiálem 

– se dřevem, kovem a sklem. Nenazývali se tedy studenty, ale učni, a ve stejném duchu se 

profesoři nazývali mistry, coţ bylo nejvyšší dosaţitelné vzdělání na této škole. 

Architektura se brala jako završení studia. 

Bauhaus se stal centrem německé meziválečné avantgardy. Působila zde i řada 

význačných umělců své doby – Paul Klee, Vasilij Kandinski, Marcel Breuer či Ludwig 

Mies van der Rohe (v pozici ředitele). Ač měl Bauhaus obrovský přesah do budoucna, 
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nikdy se nedokázal finančně osamostatnit, protoţe jeho moderní produkty byly na tehdejší 

dobu příliš avantgardní. (Marcel Breuer, křesílko B3). 

Po nástupu nacistů k moci je Bauhaus v roce 1933 rozpuštěn z důvodu údajné 

bolševické rozvratné činnosti a rasové nečistoty některých pedagogů. 

 

2.3.3. DE STIJL 

Jedná se o umělecký směr zformovaný ve 20. letech minulého století v Holandsku 

kolem architekta Theo van Doesburga, který zaloţil a vedl stejnojmenný časopis. Promítl 

se téměř do všech uměleckých sfér počínaje malířstvím, nábytkářstvím a sochařstvím, a 

konče designérstvím či architekturou. Do češtiny se De Stijl prozaicky překládá jako 

„Styl“. 

Mezi jeho hlavní členy se dají počítat holandský malíř Piet  Mondrian a belgický 

sochař a malíř Georges Vantongerloo. Výrazným způsobem však ovlivnil i řadu jiných 

umělců jako byli například Le Corbusier či právě Miese van der Rohe, který architekturu v 

duchu De Stijl pouţil při členění vily Tugendhat. [7] 

Charakteristickým znakem bylo pouţití tří základních barev (modré, červené a ţluté 

v kombinace s bílou, šedou a černou) a omezení výtvarného projevu na pravý úhel a 

přímku. Inspirace kubismem je zde více neţ patrná.  

Za typický produkt hnutí De Stijl se dá povaţovat křeslo „Red and Blue Chair“ 

architekta Gerrita Rietvelda či první realizovaný dům, takzvaný „Schröder House“ 

v Utrechtu, zapsaný na seznam památek Unesco od stejného autora. 

Inspiraci z něho čerpal i Bauhaus. 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Architekt
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Theo_van_Doesburg&action=edit&redlink=1
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2. 4. RESTITUCE 

Velmi důleţitou kapitolu historie vily tvoří také restituční nároky potomků rodiny 

Tugendhatů. V současné době se sice jiţ jedná o kapitolu uzavřenou, ale svojí důleţitostí si 

zaslouţí alespoň letmou zmínku v mé práci.  

Rodina Tugendhatů mohla uţívat svůj dům k soukromým účelům pouze po velmi 

krátký čas – mezi léty 1930 aţ 1938. Poté byl dům v roce 1939 zkonfiskován německou 

státní policií. V této době naštěstí jiţ pobývala rodina v emigraci ve Švýcarsku, coţ se, 

nahlíţeno prizmatem okamţiku, ukázalo jako zásadní událost, která celé rodině 

pravděpodobně zachránila ţivot. Na druhou stranu však s krutou definitivností odstřihla 

Tugendhatovi od jejich domu.  

Po válce se Grete snaţila nárokovat práva na dům, ale její snaha se minula 

účinkem. Benešovy dekrety sice prohlásily všechny právní úkony učiněné ze zvůle 

okupační moci za neplatné a zrušily i arizaci majetku, nicméně i přes to zůstala po válce 

většina ţidovského majetku v drţení státu. Důvod byl prozaický. Znárodnění se totiţ 

týkalo průmyslových objektů – háček byl ale v tom, ţe se vztahovalo i na objekty, které 

sice byly uţívány k soukromému bydlení, ale byly financovány z peněz z podnikání. A to 

byl i případ rodiny Tugendhatů. 

Po roce 1989 se potomci Tugendhatů dohodli s městem, ţe se zdrţí restitučních 

nároků na vilu za dodrţení dvou podmínek. První byla ta, ţe vila zůstane přístupná 

veřejnosti. Druhá potom od města poţadovala opravu vily, která se nacházela v havarijním 

stavu. První podmínka byla splněna poměrně záhy. Jiţ v roce 1994 byla Vila Tugendhat 

převedena do správy Muzea města Brna a zpřístupněna veřejnosti. Co se týče té druhé, na 

tu se čekalo téměř dvacet let. V rámci těchto „nekonečných let“ proběhla řada soudních 

jednání a pří týkajících se toho, kdo a za jakých podmínek by měl vilu opravovat. Tyto 

ţabomyší války zapříčinily, ţe rodině Tugendhatů došla trpělivost a dle zákona o zmírnění 

následků holocaustu po Brnu poţadovalo navrácení svého majetku. (pozn.: V rámci tohoto 

zákona bylo rodině navráceno Torzo kráčející ţeny od Wilhelma Lehmbrucka, které bylo 

součástí interiéru vily Tugendhat a tvořilo jediný umělecký předmět, který se v interiéru 

nacházel. Bylo vydraţeno v londýnské aukční síni Sotheby´s za jeden milión liber 

anonymnímu kupci. Vyvolávací cena činila 180000 liber). Město zprvu s navrácením 

souhlasilo, ale později svůj postoj změnilo. Jako hlavní argument uvedlo, ţe zákon o 
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zmírnění křivd holocaustu se vztahuje na majetek, který je ve vlastnictví státu, coţ vila 

nebyla. Řešením mohlo být darování vily státu – tím by se ale město vystavilo povinnosti 

zaplatit darovací daň, která by se v tomto případě vyšplhala na částku přesahující sto 

miliónů korun. Dále se Brno obávalo toho, ţe by utvořilo precedens, na základě kterého by 

chtěli navrátit majetek i další původní vlastníci. Nakonec však došlo ke smíru s tím, ţe 

majetek zůstane v drţení města. Samotná iniciativa potomků rodiny Tugendhat však 

napomohla k tomu, aby se celá záleţitost pohnula z mrtvého bodu a po dlouhých letech se 

tak vila dočkala své zaslouţené opravy. Sám se i domnívám, ţe to bylo cílem celé anabáze, 

kterou museli s českými úřady prodělat, a za to jim patří náš dík.       

 

Obr. 5.   Torzo kráčející ţeny od Wilhelma Lehmbrucka 
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2. 5. HISTORIE MAJITELŮ 

Stejně jako osud rodiny i osud vily Tugendhat byl velmi pohnutý. Rodina 

Tugendhatů mohla uţívat dům poměrně krátce. Nastěhovali se na Vánoce roku 1930 

zřejmě při příleţitosti narozenin Fritze Tugendhata a setrvali v něm aţ do roku 1938, kdy 

emigrovali do Švýcarska a později do Venezuely. 

 Rodina ve vile pořádala kaţdým rokem dva benefiční bridţové turnaje, jejichţ 

výtěţek byl věnován na podporu uprchlíků z Německa. Některé utečence dokonce ve vile 

ubytovávali jako čestné hosty. Vysoká předvídavost a fakt, ţe se k nim tímto způsobem 

dostávaly informace z první ruky, přimělo rodinu zavčas opustit Československo. Odjíţděli 

poměrně narychlo a s sebou si samozřejmě vzali jen věci důleţité. Událostmi následujícími 

přišla tak vila o valnou část vybavení, které bylo buď rozkradeno anebo zničeno. Velkým 

štěstím bylo, ţe slavná onyxová stěna po jejich odchodu zůstala bezpečně skryta v bednění, 

coţ ji zcela jistě zachránilo. 

Po okupaci Československa nacisty ji v roce 1939 zkonfiskovala státní německá 

policie. Hlavní obytný prostor vily prosvětlený obrovskými okenními tabulemi se tak stal 

skvělým místem pro technické ateliéry slavného německého konstruktéra letadel Willy 

Messerschmitta. Obrovský jednolitý prostor reprezentativní místnosti byl rozčleněn 

příčkami za účelem vzniku dalších místností (kanceláří). Mléčná stěna u hlavního vchodu 

byla zazděna, ne však z nedostatku vkusu, ale z důvodu tepelných ztrát. Zazděn byl také 

průhled na Špilberk a došlo ke zvýšení komínu z důvodu lepšího tahu. 

Na konci války při spojeneckém bombardování byly tlakovou vlnou z bomb 

dopadajících do zahrady zničeny skleněné stěny. Po skončení války byly nahrazeny 

dělenými skly (viz. Obr. 6). 

Příchod Malinovských vojsk do Brna se nesl v duchu radosti a euforie 

z osvobození. Po letech strachu se lidé opět nebáli vyjít do ulic a nikomu nevadilo, ţe se 

rumunská jízda „ubytovala“ ve vile Tugendhat i se svými koňmi. Jejich přítomnost ve vile 

však neměla tak fatální následky, jak by se zprvu mohlo zdát, zničeno bylo jen pár poliček 

a linoleum. 

Od roku 1945 slouţila vila jako škola rytmiky a taneční gymnastiky. V rámci úprav 

zde bylo vybouráno okno v přízemí a instalovány dřevěné příčky pro šatny. V roce 1950 
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byla vila zestátněna a slouţila jako rehabilitační centrum dětské fakultní nemocnice. 

Naštěstí sluţbu zde konající lékaři si byli vědomi unikátnosti stavby a dle toho se k ní 

chovali. 

 

Obr. č. 6   Členění skel v 50. letech 20. století (foto Miloš Budík) 

Roku 1963 byla zapsána do státního seznamu kulturních památek.   

V roce 1980 byla vila převedena do majetku města Brna, kterému slouţila jako 

reprezentační objekt. V tomto duchu zde proběhla i první rekonstrukce pod vedením 

architektů Kamila Fuchse a Jarmily Kutějové. 

Od roku 1994 je pod správou Muzea města Brna a aţ začátku oprav v únoru 2010 

byla plně přístupna veřejnosti.  

 

ČASOVÁ OSA 

1930 – 1938:  rodina Tugendhatů 

1939 – 1945: konfiskace německou státní policií – technický ateliér Willy 

Messerschmitta 

1945 rumunská jízda zde měla ustájené koně  
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1945 – 1950 taneční škola  

1950 – 1969  rehabilitační centrum 

80. léta - 1993 slouţila městu pro reprezentativní účely (v roce 1982 – 1985 

provedena první rekonstrukce) 

1994 - současnost na základě usnesení Rady města Brna o kulturním vyuţití z roku 

1993, se otevřela veřejnosti; od února 2010 probíhá v pořadí druhá 

rekonstrukce   
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3. STAVBA 

3. 1. POLOHA 

Vila Tugendhat se nachází na ulici Černopolní 45 v katastrálním území Černá pole 

(viz. Obr. 7). Pozemek společně se zahradou (parcela 3365 a 3366) obdrţela Grete jako 

svatební dar od svého otce. V roce 1927 byla Černá pole předměstím Brna. Netrvalo 

dlouho a nejen díky krásnému výhledu na Brno zde vznikla vilová čtvrť. Ve spodní části 

směrem k ulici Drobného se nalézá rodinná vila Löw-Beerů, ve které Grete strávila větší 

část dětství. V sousedství se potom rozprostírá známý Luţánecký park. Vila samotná je 

zasazena do svahu, orientována na jihovýchod.  

 

 

Obr. č. 7   Poloha vily Tugendhat na mapě 

VILA TUGENDHAT 
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3. 2. STAVBA 

Jak jiţ bylo uvedeno, Grete se během svého pobytu v Německu zamilovala do 

práce architekta Ludwiga Miese van der Rohe. S manţelem Fritzem touţili po moderní 

jednoduché stavbě prosté všech ornamentů, deček a jiných dekorací. Velmi ji oslovilo 

zejména sídliště Weissenhof či tzv. Pearslův dům, ve kterém tehdy ţil historik umění 

Eduard Fuchs, který je také osobně seznámil s Miesem van Der Rohe. [8] Ten je prý ihned 

uchvátil svým klidným a sebevědomým vystupováním. Dobové fotografie, které se 

dochovaly, to jen dokazují – Miese stojí u prosklených oken, kouří doutník a tváří se velmi 

nekompromisně. [9] I přesto však nevznikaly ve vzájemné komunikaci ţádné pře. 

Spojením nadšení z moderní architektury a téměř neomezeného kapitálu mladého páru na 

jedné straně a jasnou vizí architekta, podloţenou jeho genialitou, na straně druhé mohlo 

vzniknout právě něco tak výjimečného jako je vila Tugendhat. 

Miese přijíţdí roku 1928 do Brna a nadšen parcelou přijímá zakázku. Z jihozápadně 

orientovaného svahu stavebního pozemku se naskýtá výhled na historické dominanty Brna 

katedrálu sv. Petra a Pavla, kostely sv. Jakuba a Tomáše, hrad Špilberk. Výhled je opravdu 

výjimečný a není bez zajímavosti, ţe se ono panoráma dochovalo aţ do dnešních dnů, 

prosté jakékoliv panelové zástavby. Miese později tento výhled zachoval průhledem mezi 

domem a garáţí.  

Původně měla být vila postavena ze zvonivek (inspirace Mieseho domem 

v Gubenu), nicméně nedostatek kvalitního materiálu a kvalifikované pracovní síly tuto 

moţnost vyloučil. [8] 

 Je nesmírně důleţité zmínit, ţe se Mies během svého pobytu v Brně stal hlavním 

architektem německého výstavního pavilonu na světové výstavě v Barceloně pro přijetí 

španělského krále Alfonsa XIII. Pavilon však nebyl doceněn a po skončení výstavby byl 

zbořen. V dnešní době jiţ existuje jeho přesná kopie. Obě stavby tedy navrhoval téměř 

paralelně a inspirace barcelonským pavilonem je patrná. Tugendhatům však předloţil 

návrh pozměněný, upravený k potřebám bydlení. Těm se ihned zalíbil – odpovídal jejich 

představě nekonvenčního moderního domu. Miese říkal, ţe ideální rozměry místnosti nelze 

vypočítat, ţe je nutné prostor cítit kdyţ v něm stojíme nebo kdyţ se v něm pohybujeme. [9] 
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Obr. č. 8   Interiér německého pavilonu pro výstavu v Barceloně 

Poţadavky manţelů na Mieseho byly spíše obecné neţli konkrétní. Poţadovali, aby 

měl dům 5 loţnic, jídelnu a jednu obývací místnost. Z těch konkrétních to byly zejména 

tyto tři: 

1) Aby ţelezné podpěry v loţnicích nestály volně v místnostech, ale byly uloţeny ve 

zdech, 

2) aby koupelna byla oddělena a měla vstup z malé předsíňky, 

3) všechna okna musí být chráněna proti slunci, aby se dům v létě nepřehříval. [8] 

Mies na všechny tři přistoupil, a proto jiţ nic nebránilo tomu, aby stavba v roce 1929 

mohla začít. Na stavbě se podílelo 12 firem v čele s brněnskou firmou Moritz a Artur 

Eislerovi. Miese byl zprvu skeptický k úrovni brněnského stavitelství, ale poté, co měl 

moţnost shlédnout kvalitní práce brněnských řemeslníků, souhlasil. Hrubá stavba byla 

dokončena v červenci 1929 a téhoţ roku na podzim byla instalována vzduchotechnika a 

radiátory. V létě roku 1930 byl dům hotový. Rodina se však nastěhovala aţ na Vánoce 

roku 1930. Stavba trvala 14 měsíců.  
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Obr. č. 9   Průběh stavby – obnaţená ocelová konstrukce 

Hlavním problémem se hned zpočátku ukázalo být nestabilní podloţí svahu tvořené 

neogenními jíly, které mohou svými vlastnostmi nepříznivě působit na základy domu (při 

zvodnění po sobě klouţou a nabývají objemu, v opačném případě vysychají). Tento fakt se 

projevil záhy, kdyţ ujely základové patky stavby. Část konstrukce bylo nutno demontovat 

a patky zajistit betonovými studnami, piloty, které bylo nutno nainstalovat do velké 

hloubky. Patky u zahradního schodiště byly ponechány původní. Předpokládalo se totiţ, ţe 

kvůli své lehké konstrukci nebude potřeba pilíře upravovat. Postupem času se tento 

předpoklad bohuţel ukázal jako chybný - dvě patky ujely a způsobily následné deformace 

schodiště. [10] Dá se říct, ţe společně se špatnou izolací střechy (pouţití mědi a olova 

vedle sebe způsobily elektrické proudy, které zapříčinily netěsnost) se jednalo o jediný 

problém, který se na stavbě vyskytl, coţ svědčí o její vysoké kvalitě. Dalším důkazem 

špičkové práce, kterou odvedl Miese a jeho tým budiţ skutečnost, ţe se vila i přes 

desetiletí hrubého zacházení, kterého se jí dostalo od pozdějších nájemníků, doţila 

současnosti v celkem uspokojivém stavu. 

Jako u jednoho z prvních rodinných domů zde byla pouţita konstrukce ocelového 

skeletu (viz. Obr. 9) s cihlovou výplní nesoucí ţelezobetonové stropy. Tento skelet Miese 
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pouţil jiţ v roce 1927 v nájemním domě ve Stuttgartu. [4] Notoricky známým stavebním 

prvkem jsou ocelové nosné sloupy procházející všemi patry, v hlavním obytném prostoru 

jsou potom opláštěné tvrdochromovým plechem. Samotná konstrukce je z berlínské oceli a 

dodala ji berlínská firma H. Gossen, vzduchotechniku a radiátory zase dodala vídeňská 

společnost J.L. Bacon. Ţaluzie jsou potom od praţské firmy Eduard Mauttner. Je patrné, ţe 

spektrum dodavatelů bylo vskutku mezinárodní. [11]  

 

Obr. č. 10   Nosné sloupy opláštěné tvrdochromovým plechem  

Zajímavý je také způsob uchycení chromového oplechování nosných sloupů. Bylo 

realizováno pomocí bajonetových zámečků, tudíţ na vnější straně není vidět spoj. [12] Na 

stavbě byl také pouţit tzv. sorelův cement, jeţ se pouţíval k výrobě bezespárých podlah. 

Jako pojivo jsou pouţity dřevěné piliny a písek.  

Jako hlavní stavbyvedoucí zde působil architekt Hermann John. Náklady na stavbu 

domu se vyšplhaly k 5 miliónům, coţ na tehdejší dobu byla astronomická částka, za kterou 

se dalo v této době postavit 30 běţných rodinných domů.  
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3. 3. POPIS 

Jedná se o tříposchoďovou vilu zasazenou do jihozápadního svahu. Ze strany ulice 

Černopolní je budova poměrně nenápadná a ve své velkoleposti se otevírá aţ směrem do 

zahrady (viz. Obr. 11). Výrazný prvek skleněných tabulí tvořící značnou část fasády 

hlavního obytného prostoru potom díky své skvělé orientaci nechává líné odpolední 

paprsky prostoupit celý prostor a vytvořit tak neopakovatelnou atmosféru.  

 

Obr. č. 11   Zahradní průčelí vily Tugendhat 

Samotný výhled z jednotlivých tří pater částečně přibliţuje způsob uvaţování Miese van 

der Rohe. Z horní terasy je vidět celé město, z haly jen selektivní stavby a o patro níţ je to 

uţ pouze zahrada. [13] 

3.3.1 PATRO TŘETÍ 

Ve třetím patře, které se také nazývá vstupní nebo loţnicové, jsou situovány tři 

dětské pokoje, pokoj guvernantky a hala. V rámci rodičovské sekce jsou to potom dvě 

samostatné loţnice s koupelnou prosvětlenou střešními průhledy. Z kaţdého pokoje, vyjma 

toho, který obývala guvernantka, byl přímý vstup na horní terasu. Ve svých pamětech 

Grete vzpomíná, ţe právě tato terasa společně se zahradou tvořily pro děti opravdový ráj, a 
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ţe zde během léta trávily většinu času. Prostředí terasy zpříjemňoval dětský bazének, 

pergola a lavička porostlá růţemi. V rámci tohoto podlaţí byl také samostatně přístupný 

byt řidiče a garáţ.  

Celé podlaţí je navrţeno velmi jednoduše. Při pohledu z ulice Černopolní 

především zaujme mléčná prosklená stěna vstupní haly (viz. Obr. 12) a průhled na město. 

V interiérech potom dominuje čistota a jednoduchost v kontrastu s luxusními materiály. Ve 

vstupní hale jsou poloţeny travertinové obklady a stejně tak i na schodišti vedoucím do 

hlavní obytného prostoru. Výrazné jsou také mohutné dveře opláštěné palisandrem a 

zebranem sahající aţ ke stropu. Právě jejich velikost se stala příčinou drobné rozepře mezi 

manţeli a architektem. Domnívali se totiţ, ţe dveře se jistě musí vyvrátit, Mies však trval 

na svých poţadavcích. Jak ukázal čas, ani zde se nezmýlil. Funkčnost dveří byla perfektní. 

[8] Zajímavý detail potom tvoří kovové zaráţky zabraňující zavření dveří při průvanu. 

V loţnicích byly instalovány vestavěné skříně z palisandrové dýhy, ve kterých se při 

otevření rozsvítilo automaticky světlo.     

 

Obr. č. 12   Hlavní vhod s mléčným sklem 



Michal Chemišinec – Vila Tugendhat 

22 
 

3.3.2 PATRO DRUHÉ 

Do hlavního obytného prostoru se dostaneme ze vstupní haly třetího patra 

podkovitě zatočeným schodištěm. To je od hlavní místnosti odděleno skleněnými dveřmi. 

Za nimi se nám v celé kráse otevírá hlavní reprezentační prostor o úctyhodné rozloze 223 

m². Kdo by byl snad vstupním podlaţím „zklamán“, dozajista ocení perfekci tohoto místa. 

Krom vstupního prostoru se zde nachází jídelna, hudební kout, knihovna, společenské 

posezení a pracovna. Pro kuchyň a pokoje sluţebnictva, která se také nachází v rámci 

patra, jsou vyčleněny samostatné prostory.  

Pouţití 29 nosných pilířů a ocelové konstrukce umoţnilo Miesemu opustit tradiční 

stavitelské konvence, zaujmou především dvě prosklené stěny společně se zimní zahradou 

tvořící fasádu zahradního průčelí. Pilíře jsou pochromované a samy o sobě tvoří zajímavý 

designový prvek. Stejné pilíře byly pouţity i u barcelonského pavilónu.  

V celé své kráse se nám zde představuje Mieseho filozofie volně plynoucího 

prostoru. Celá místnost je rozdělena na jednotlivá oddělení pouze pomocí jednoduchých 

příček či nábytku, který prostor jasně definují. V rámci dodrţení koncepce s ním nebylo 

moţno hýbat. Exteriér je efektně propojen s interiérem díky obrovským oknům, ve kterých 

bylo pouţito speciální zrcadlové sklo vyrobené českou firmou Weimann z Chuděřic. Mělo 

vynikající optické vlastnosti, které utvářeli iluzi volného prostoru. Zapuštěno bylo do 

ocelových rámů o rozměru 3x5 metru.  

K vytápění byl pouţit unikátní teplovzdušný systém. Radiátory v hlavní místnosti 

pouţity nebyly, působily by totiţ jako rušivý prvek. 

Interiéru dále dominuje půlkruhová příčka z ebenového dřeva makassaru, která v 

rámci prostoru definuje jídelní kout), a především slavná onyxová stěna sloţená z pěti 

desek silných pouhých sedm centimetrů. Tu nechal Miese dovézt z Maroka z pohoří Atlas. 

Jako syn kameníka osobně dohlíţel na její rozřezání a následné sestavení. Dbal na to, aby 

správně vynikla kresba kamene. Pro Mieseho samotného bylo překvapením zjištění, ţe 

kámen je průsvitný a je-li zepředu ozářen zapadajícím sluncem, jeho zadní strana rudě září. 

[14] Z hlediska prostorového onyxová příčka oddělovala pracovnu s knihovnou od 

hlavního posezení. 

Na podlahu bylo pouţito linoleum značky DLW, dle slov paní Grete ne moc praktické. 
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3.3.3 PATRO PRVNÍ (TECHNICKÉ PODLAŢÍ) 

Najdeme zde především vybavení zajištující chod vily samotné. Jednalo se o 

kotelnu, strojovnu vzduchotechniky a strojovnu pro spouštění oken z hlavního obytného 

prostoru. Dále tu byly místnosti, jejichţ hlavní funkcí bylo uspokojení potřeb bývalých 

majitelů – např. trezor na koţichy či fotokomora. Především přítomnost fotokomory 

poukazuje na fakt, ţe budova byla postavena kvalitně a nebyla zde patrna ani sebemenší 

vlhkost. 

3.3.4. ZAHRADA 

Na zahradě Miese spolupracoval s brněnskou zahradní architektkou Markétou 

Müllerovou, absolventkou zahradnické školy v Lednici.  Ta plně akceptovala Mieseho 

koncepci „zdůrazněné prázdnoty“ v jejímţ duchu byla zahrada realizována. Zahrada volně 

navazovala na pozemek Löw – Beerů, ale netvořila s ní architektonický celek. V rámci 

zahrady byl přítomen zahradní domek, kde bydlel zahradník starající se o obě parcely.  

S lehkou nadsázkou můţeme zahradu označit za louku s ojedinělou solitérní 

výsadbou zdůrazňující její „prázdnotu“. Spodní část pozemku byla ohraničena vysokou 

stromovou kulisou s topoly, jírovci či platany. Krásná smuteční vrba, která tvořila jednu 

z dominant, byla bohuţel při bouřce roku 1980 silně poškozena. 

Na fasádě domu rostly popínavé rostliny a utvářeli tak iluzi toho, ţe se dům v zeleni 

ztrácí. Výběr skladby zeleně zimní zahrady byl pravděpodobně ponechán jiţ na bývalých 

majitelích.  

Závěrem bych zmínil, ţe architekta Müllerová, která v době zadání zakázky byla jiţ 

poměrně slavnou (specializovala se na vilkové zahrady), nemohla při práci plně rozvinout 

svoji vlastní vizi a pracovala především koncepčně v duchu Mieseho plánů. Moţná právě 

proto nepovaţovala tuto zakázku za speciální, ale brala ji (vnímáno retrospektivně) spíše 

jako jednu z mnoha. [2]    

 

3.3.5. TECHNICKÉ VYBAVENÍ DOMU 

Vila Tugendhat je ojedinělá architektonická památka stejně jako významné 

technické dílo. Nejen pouţitím výjimečných konstrukčních prvků, jakým je samonosný 
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ocelový skelet, či uţitím ţelezných podpěr, ale také díky technickému zázemí, jeţ se 

staralo o komfort majitelů.  

Mezi nejzajímavější technické prvky jistě patří elektrické spouštění oken v hlavním 

obytném prostoru a teplovzdušné vytápění.  

Elektrické spouštění se týkalo dvou velkoplošných oken v hlavním obytném 

prostoru. Kaţdé mělo v technickém suterénu svoji komoru, kam se mohlo pomocí 

řetězového mechanismu zasunout, čímţ utvořilo zcela otevřenou plochu mezi pokojem a 

zahradou. Volně plynoucí prostor tak byl dotaţen k dokonalosti. Paní Grete vzpomíná, ţe 

často za slunných zimních dnů okna zasunovali a měli dojem, ţe sedí ve volné přírodě. 

[15] 

Uţití teplovzdušného vytápění s moţností chlazení bylo v té době snad ještě více 

revoluční. Vila Tugendhat se řadí mezi první klimatizované domy v Evropě. Je 

pochopitelné, ţe účinnost chlazení nebyla na takové úrovni, jak ji známe dnes, ale svoji 

funkci prý plnila znamenitě. Samotný vzduch se upravoval ve třech místnostech 

v suterénu. Celý princip potom probíhal na výměně vzduchu – přidával se buď vzduch 

teplý, nebo studený. To probíhalo v tzv. mixační místnosti.  

Přiváděný čerstvý vzduch prochází vodní stěnou, která dopadá na kameny (valouny 

z moře), vzduch se ochlazuje, čistí a solí parfémuje. Poté se dostává do filtrační komory, 

kde jsou dva filtry. Jeden z cedrového oleje zachycující prachové frakce. Druhý je 

hoblinový a zachycuje pyly, čímţ vytváří antialergenní prostředí. Vyroben je rovněţ 

z cedrového dřeva.  

Celý systém je řízen centrálním panelem, kde je moţno pomocí pák přesně dávkovat 

mnoţství a kvalitu vzduchu. Celý systém se dochoval funkční aţ dodnes, jako jediná ze 

sloţek chybí cedrový olej, jehoţ doplňování by bylo příliš nákladné. 

Z dalších technických fines určitě stojí za zmínku pouţití fotobuňky ve hlavním vchodu. Je 

jisté, ţe vila svým vybavením a konstrukcí předběhla stavitelství v Československu o 

několik dekád.  



Michal Chemišinec – Vila Tugendhat 

25 
 

3.3.6. Mobiliář 

S nadsázkou se dá říct, ţe Miese vyprojektoval dům od střechy aţ po poslední 

šroubek. Je jisté, ţe o všem, co se ve vile dělo, měl dokonalý přehled a kaţdý detail musel 

odpovídat jeho záměrům. Není potom překvapením, ţe navrhl i většinu nábytku. Ten měl 

ve vile výjimečné postavení – kaţdý kus měl předem dané místo, na kterém musel stát, 

čímţ pomáhal konstruovat architektonický prostor jako takový.  

Dávno odzvonilo přeplácaným interiérům německé burţoazie, která svojí záplavou 

deček a mohutných zaprášených křesel vyvolávala klaustrofobicky dusivé pocity. Do 

popředí se v této době dostával koncept zdravotní péče a hygieny. Slunce mělo prostupovat 

skrze velké skleněné tabule do vzdušných interiérů a dopomáhat lidem k lepšímu zdraví. 

[8] 

Pionýrem tohoto odvětví je dozajisté maďarský umělec Marcel Breuer (Bauhaus), 

jenţ vymyslel nábytek z ocelových ohýbaných trubek a zavěšeným sedákem, ze kterého 

funkčnost a jednoduchost doslova sálala. 

Miese navrhl několik originálních kusů určených speciálně pro vilu. Jednalo se o 

křeslo Tugendhat (MR 70), ţidle Brno (MR 50) a křeslo Chaise Longue (MR 100). 

Nábytek k sezení byl výhradně z chromového kovu. Výběr všech potahů Miese 

konzultoval se svojí dlouholetou spolupracovnicí a partnerkou Lilly Reich. Do jídelny 

navrhl kulatý stůl z černého hruškového dřeva s kovovou nohou. Jeho zvláštností bylo, ţe 

se dal rozloţit při zachování kulatého tvaru. Ve vile bylo také umístěno jeho slavné křeslo 

Barcelona (viz. Obr. 13) pouţité v německém pavilónu na výstavě v Barceloně. 

Doby před zahájením druhé rekonstrukce se bohuţel mnoho originálních kusů 

nedočkalo, mnoho jich bylo rozkradeno a zničeno. Pár kusů si s sebou do emigrace odvezli 

také Tugendhatovi a pár jich bylo v drţení Moravské galerie. Štěstím tedy je, ţe práce 

Mieseho byla natolik nadčasová, ţe i v dnešní době splňuje nejvyšší měřítka moderního 

bytového designu a v nezměněné podobě se vyrábí dodnes. Punc historické autenticity 

však koupit nelze. 
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        Obr. č. 13   Křeslo Barcelona 

 

3.4. Reakce na vilu Tugendhat 

Zrod vily Tugendhat provázelo mnoho ohlasů – pozitivních i negativních. 

Předválečná situace v Československu stavěla architekturu Nové věčnosti spíše do pozice 

vědy neţ umění a vila Tugendhat se povaţuje za krajní estetický a technický ideál Nové 

věčnosti. Na pořadu dne byla otázka masové výstavby a minimálního bytu. Sociální 

podtext zde byl zcela patrný. Mies van Der Rohe však svým apolitickým smýšlením 

sociální otázku příliš neřešil (s výjimkou bytového domu na sídlišti Wiessenhof), coţ 

levicově smýšlející ekipa v čele s teoretikem umění Karlem Teigem nemohla nechat bez 

povšimnutí a přirovnala technický pokrok vily k jednání obecní rady Zapadlé Lhoty. 

Trnem v oku se stal luxus, který dle dobových ohlasů hraničil se snobstvím. Vila 

Tugendhat nebyla tím kolektivní domem, ve kterém budou všichni jednou bydlet, ale 

záleţitostí elitářskou.  
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Dále domu vyčítali, ţe jeho umělecká vypracovanost neodpovídala realitě bydlení. 

Nábytek byl fixně umístěn v prostoru, který tímto způsobem členil na jednotlivé sekce. 

Nedalo se s ním tedy pohnout, protoţe by tím byla narušena umělecká koncepce architekta. 

Z tohoto předpokladu také vychází zpochybnění volně plynoucího prostoru. Jak mohl 

prostor volně plynout, kdyţ byl fixován? Manţelé Tugendhatovi však tento názor nesdíleli 

a k otázce bydlení se vyjadřovali kladně. 

Z dalších drobností to byla nepřiměřená šířka zahradního schodiště či to, ţe v loţnici paní 

Grete chyběl psací stůl. 

Vila Tugendhat, jakoţto vzor kapitalistického bydlení, se tak v knihách věnovaných 

moderní Československé architektuře nevyskytovala po řadu dalších let. Aţ v roce 1967, v 

uvolněné atmosféře praţského jara při příleţitosti konání světového kongresu UIA, se na 

tuto publikaci dostalo. Od této chvíle jiţ nešli vilu Tugendhat ignorovat. [4] 

V kladném duchu se hodnotilo především technické zpracování vily, uţití luxusních 

materiálů či technické finesy, jimiţ byla vila vybavena. Dále jsou zmiňovány stavební 

prvky ocelových pilířů a ocelového skeletu, na tehdejší dobu velmi pokrokové, které 

umoţnily samotné architektonické pojetí vily v čele s jeho volně plynoucím prostorem. 

 

4. REKONSTRUKCE 

S osmdesátiletou historií vily Tugendhat je spojeno mnoho osudů. Dnes jiţ 

s retrospektivním nadhledem můţeme konstatovat, ţe péče, která jí byla věnována, nebyla 

dostačující a jen díky prozíravosti některých moudrých lidí se nám zachovala aţ do 

současnosti. 

První opravy na vile proběhly jiţ v poválečných letech, kdy bylo nutno provést 

alespoň základní sanační práce. Těch se ujal brněnský stavitel Albín Hofírek. [2] Velká 

skleněná stěna, zničená tlakovou vlnou při spojeneckém bombardování (obecně uváděný 

fakt o dopadu spojeneckých bomb do zahrady vily nebyl nikdy potvrzen) byla nevhodně 

nahrazena členitými okny. Dále byla vyspravena podlaha a malba v interiérech.  
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V dalších letech se vila přizpůsobovala potřebám dalších nájemníků, ač správně by 

tomu mělo být naopak. Místo zničeného korkového linolea byl poloţen červený xylolit, 

který koncepčně do interiéru nezapadal. Došlo také k vybourání nového okna a vestavění 

dřevěných příček tvořících šatnu rehabilitačního centra. Přesný rozsah a provedení úprav 

však není přesně známo, protoţe aţ do roku 1969 se nevedla ţádná oficiální dokumentace. 

První opravdové snahy o rehabilitaci vily Tugendhat a její instalaci jakoţto 

památky moderní architektury pocházejí z 60. let minulého století. Za hlavního iniciátora 

celé akce se dá povaţovat osoba brněnského architekta Františka Kalivody. Jiţ skutečnost, 

ţe roku 1963 byla vila zapsána na seznam kulturních nemovitých památek, se měla stát 

prvním krokem k dosaţení stanoveného cíle. Sloţitá politická situace počátku 60. let pak 

přiměla architekta Kalivodu k mazané taktice, se kterou předstoupil před tehdejší orgány. 

Jeho návrh se musel zalíbit a splňovat očekávání tehdejších komunistických pohlavárů, a 

proto přednesl oficiálně zastávaný návrh na vyuţití vily Tugendhat. Měla se stát místem 

setkávání vědeckých pracovníků a umělců s moţností jejich ubytování. Tato eventualita 

byla přijata kladně. Na vysokém učení technickém v Brně byl dokonce zpracován projekt 

na obnovu domu.  

Architekt Kalivoda také navázal kontakt s paní Grete Tugendhat (viz. Obr. 14), 

která se tak téměř po 30. letech mohla osobně vrátit do svého domu. Učinila tehdy velmi 

velkorysou nabídku, ţe dům věnuje městu, pokud bude opraven do původní podoby. Sama 

byla zděšena stavem, v jakém se dům nacházel. O dva roky později potom navštívila 

Československo při příleţitosti výstavy k poctě celoţivotního přínosu světové architektuře 

architekta Ludwiga Mies van der Rohe, která putovala po celé Evropě a ve svém projevu, 

který byl mimochodem v českém jazyce, seznámila odbornou veřejnost s celou anabází 

týkající se stavby vily. 

Architekt Kalivoda na konci 60. let spolupracoval s bývalou kolegyní Ludwiga Mies van 

der Rohe zahradní architektkou Markétou Müllerovou. Dle jejích návrhů a doporučení byla 

poté zahrada revitalizována. Bohuţel to však byla poslední věc, kterou se podařilo 

zrealizovat, protoţe Grete Tugendhat roku 1970 umírá za tragických okolností - při nákupu 

vánočních dárků ji srazilo auto. O rok později umírá i architekt Kalivoda, autor celého 

projektu. Sám Miese zemřel jiţ v roce 1969. Úspěšnému dokončení projektu nenahrávala 
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ani politická situace. Uvolněná nálada praţského jara byla nenávratně ztracena a 

přicházející normalizace veškeré další snahy utnula. 

 

Obr. č. 14   Grete Tugendhat v Brně (1967) 

 

4. 1. REKONSTRUKCE 1983 – 1987 

 

Na delší čas se tak situace kolem vily uklidnila a omezila se na pouze na dílčí 

opravy, jako byla krytina střechy. Roku 1980 byla vila Tugendhat převedena do majetku 

města Brna, coţ bylo i impulsem k obnovení otázky vyuţití stavby a její případné opravy. 

Dům se na začátku 80. let nacházel jiţ v havarijním stavu. Za štěstí v neštěstí se dá 

povaţovat i to, ţe dům byl stále obydlen a vytápěn, a to i bez ohledu na to, jak lhostejně se 

k němu jeho majitelé během let chovali. 
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V listopadu 1980 bylo definitivně rozhodnuto o rekonstrukci vily. Investorem se stal odbor 

vnitřních věcí Národního výboru města Brna a rekonstrukci samotnou prováděl Státní 

ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Brně. Projekt byl připraven jiţ v roce 

1982. Za hlavního aktéra se dají povaţovat architekti Kamil Fuchs (syn slavného 

brněnského architekta) a Josef Němec, jeţ stál v čele projekčního týmu.  

Investor měl jasné poţadavky, které však nerespektovaly stavbu jako památku moderního 

umění – z vily se měl stát objekt určený pro reprezentativní účely města Brna s moţným 

ubytováním významných hostů. Z tohoto důvodu zřejmě nebyli k rekonstrukci přizváni ani 

památkáři. Stavebně-historický průzkum připadal investorovi také zbytečný, proto si s 

odstupem času zaslouţí práce projekčního týmu, kterému se podařilo zachovat stavební 

podstatu domu naše uznání.  Vybavení domu mělo působit pokud moţno co nejnovějším 

dojmem, bylo tedy zamítnuto zařízení domu původním nábytkem či alespoň jeho přesnými 

replikami. Hlavním cílem bylo dostat dům do solidního stavebně-technického stavu. 

 

Zásadní problém představovalo masivní zatékaní zapříčiněné špatnou izolací 

střechy. To byl problém, který provázel vilu jiţ od jejího počátku. V 60. letech potom 

proběhla její rekonstrukce, která však problém vyřešila pouze dočasně a proto musela být 

celá izolace poloţena nanovo.  Staticky se dům projevoval jako stabilní, s výjimkou 

zahradní terasy se schodištěm, které bylo nedostatečně zaloţeno jiţ při stavbě základů.   

 

ZAHRADNÍ TERASA SE SCHODIŠTĚM 

Autentičnost původního obloţení byla znehodnocena jiţ při opravách v roce 1967. 

Většina stupňů zahradního schodiště byla taktéţ poškozena, a proto se rozhodlo, ţe budou 

nahrazeny travertinem. Nemělo se jednat o původní italský (oblast Tivoli), ale o slovenský 

z oblasti Spiš. Jedna z podmínek investora totiţ bylo uţití výrobků pouze domácí 

produkce. Stejně jako u dalších poloţek bylo i zde slepě zamítnuto uskladnění původních 

stupňů v depozitáři pro jejich další uţití a vila tak nenávratně přišla o kus své historie. 

Po provedení sondáţe se potvrdil předpoklad o nedostatečném zaloţení schodiště (terasy) a 

z toho pramenící statické problémy projevující se navenek trhlinou viditelnou pouhým 

okem – došlo tedy k podezdění a provedení nových základů.  
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OKNA A PROSKLENÉ STĚNY     

Skleněné tabule opatřené po druhé světové válce vloţeným členěním byla 

nahrazena velkoformátovými skly. Technologie na výrobu původně uţitého zrcadlového 

skla nebyla bohuţel jiţ k dispozici. Samotný formát skleněných tabulí představoval také 

problém -  byl příliš velký. Okna musela být proto sloţena ze dvou částí spojených 

uprostřed čirým silikátovým tmelem. Rámy oken byly zbaveny koroze a opatřeny tehdy 

běţně dostupnými nátěry. 

U okna naproti onyxové stěně, jehoţ zasklení se dochovalo jen díky tomu, ţe bylo během 

bombardování staţeno ve strojovně a ochráněno tak pláštěm budovy před tlakovou vlnou, 

se původně počítalo s jeho zachováním. Investorovi se však nelíbil jeho barevný nádech a 

bylo proto bez vědomí projektantů rozbito a nahrazeno běţným sklem.  

Prosklená stěna u hlavního vchodu byla nahrazena plexisklem – mléčné sklo bylo 

v tehdejším Československu nedostupným artiklem. 

 

JÍDELNA 

  Příčka z makasarského ebenu vymezující prostor jídelny se stala jedinou poloţkou, 

která byla přivezena ze zahraničí. Projektanti však nemohli vycestovat a na výběr dýhy 

osobně dohlédnout. Dodaná dýha byla kratší a musela být nastavena soklem s podélným 

dýhováním. 

Původní stůl v jídelně měl být nahrazen přesnou kopií, investor to však zamítl jako příliš 

nákladné.  

Původní korkové linoleum, tehdy běţně dostupné, bylo nahrazeno běţným PVC. 

 

KOUPELNA 

I zde se projevilo nepochopení ze strany investora, který bez vědomí projektantů 

demontoval původní sanitární techniku z kolekce Rudolfa de Sandalo, a nahradil ji tehdejší 

„moderní“ koupelnovou keramikou (viz. Obr. 15). 
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TECHNICKÉ ZÁZEMÍ  

Mechanismus spouštění oken byl doplněn a stal se tak plně funkčním. Stejně tak 

byla i kompletně zrenovována strojovna vzduchotechniky. 

Původní kotelna na koks byla přeměněna na výměníkovou stanici napojenou na venkovní 

teplovod. Zachován zůstal jen výtah na popel.  

V původním stavu zůstala i nádrţ na dešťovou vodu, fotokomora a trezor na koţichy. 

 

OMÍTKY 

Struktura venkovních omítek vycházela z omítek původních. Opatřena byla 

nátěrem na silikátové bázi v bílé barvě. Původně však byla fasáda zbarvena podobně jako 

travertinové obklady, tedy jemně ţlutavě a to díky přirozené barevnosti pouţitého písku. 

 

Obr. č. 15. Koupelna po rekonstrukci z 80. let 

 

 

4.1.2. RESUMÉ  

Rekonstrukce z 80. let byla obecně přijímána velmi rozpačitě a stanoviska 

zaujímaná odbornou veřejností byla spíše negativní. I přes to bylo v roce 1987 
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projekčnímu týmu v čele s architektem Františkem Kalivodou uděleno ocenění za projekt a 

realizaci opravy vily Tugendhat na Světovém bienále architektury v bulharské Sofii. 

S odstupem času se ukázalo, ţe zaslouţeně. 

Hlavní vlna kritiky se na hlavy autorů snesla hlavně kvůli tomu, ţe byla narušena 

autenticita stavby. I po tomto zásahu se však jedná o nejpůvodnější stavbu architekta 

Ludwiga Mies van der Rohe na evropském kontinentě.  

Je nutné zdůraznit, ţe do práce projekčního týmu bylo mnohdy svévolně 

zasahováno investorem bez vědomí projektantů, coţ mělo na průběh obnovy velký dopad. 

Za nejkritizovanější okamţik se povaţuje vysklení jediného zachovaného zrcadlového skla 

či likvidace původní sanitární techniky.  

 Investor nepřistupoval k vile jako k památce moderního umění, ale jako k objektu, 

který chtěl přebudovat na reprezentativní prostory slouţící potřebám města Brna. Z tohoto 

důvodu se na opravě nepodíleli památkáři a i další okolnosti, jako je absence 

stavebněhistorického průzkumu, nasvědčují smýšlení tehdejších funkcionářů. Na stavbě 

měly být uţity pouze materiály domácí produkce a i případná kooperace se zahraničními 

odborníky byla vyloučená, čímţ byly moţnosti projektantů značně omezeny.  

Na druhou stranu je potřeba zdůraznit, ţe stav vily byl v 80. letech v natolik 

havarijním stavu, ţe případné další odklady opravy pro ni mohli mít katastrofální důsledky. 

Zvláště z tohoto důvodu je důleţité vypíchnout práci projektantů, kteří se i přes nepříznivé 

politické prostředí snaţili za daných podmínek udělat pro vilu Tugendhat maximum. I přes 

jisté ústupky se jim to podařilo, čímţ byla stavebně historická podstaty vily zachována. 

Náklady se vyšplhaly na částku zhruba 10 miliónů korun. [16] 

 

4. 2. REKONSTRUKCE 2010 – 2012 

Přípravy na v pořadí jiţ druhou komplexní opravu této památky začaly jiţ v roce 

2005, kdy byla vyhlášena veřejná soutěţ na zpracování projektu její kompletní 

rehabilitace. Vítězem se stalo Sdruţení pro vilu Tugendhat vedené firmou Omnia 

(ARCHTEAM, RAW). Jak je v České republice dobrým zvykem, i zde došlo k pochybení 

regulérnosti výběrového řízení a celá situace skončila aţ u soudu. Rekonstrukce památky 
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tak byla ohroţena. Nakonec se vše v dobrá obrátilo a tak mohl 25. ledna 2010 primátor 

Brna Roman Onderka podepsat smlouvu s provádějící společností Unistav. 

Oproti rekonstrukci z 80. let minulého století je nynější přistup pojat nanejvýš 

profesionálně. Vzhledem k významu akce je vypracována dokumentace ve třech stupních 

skládající se ze stavebněhistorického průzkumu, dokonalého zaměření objektu a také 

podrobného multioborového průzkumu. [17] 

Stavba by měla po skončení rekonstrukce vypadat přesně tak, jako kdyţ v ní ţili 

Tugendhatovi, a to do posledního detailu. Oproti stavu před uzavřením by prostředí mělo 

působit mnohem více teple a barevně. Celkově by se zde návštěvník měl cítit lépe a 

připadat si pouze jako na návštěvě v obydleném domě. Je zřejmé, ţe se nebude jednat o 

levnou záleţitost, a tak jistě nikoho nepřekvapí cifra počítající s náklady okolo 156 miliónů 

korun. Z toho 100 miliónů korun půjde z fondů EU a zbytek zaplatí město. Případní kritici 

namítají, ţe kdyby se dům stavěl nový, stál by jen 35 miliónů korun.  Jeho historický 

přesah by tím pádem byl ale nulový.  

Konec prací je naplánován na únor 2012, kdy by měla být vila předána městu. 

Současný stav prací naznačuje, ţe se jedná o termín reálný, a tak se zatajeným dechem 

můţeme očekávat, jak se celá tato akce povede a zdali splní očekávání do ní vloţené. Vila 

Tugendhat by si to jistě zaslouţila. 
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5. ZÁVĚR 

Vila Tugendhat se společně s praţskou Müllerovou vilou řadí k nejvýznamnějším 

funkcionalistickým stavbám na území České republiky. Stavba byla dokončena v roce 

1930 architektem Ludwigem Mies van der Rohe. Investorem se stal mladý ţidovský pár 

Fritze a Grete Tugendhatových.  

Při psaní mé práce jsem si jasně uvědomil, ţe pomineme-li nesporné kvality 

architekta, byly to právě oni, díky nimţ se Brno v dnešní době můţe pyšnit památkou 

moderní architektury světového významu. Dají se totiţ povaţovat za prototyp splňující 

ideální kritéria kaţdého architekta – nejen díky finanční svobodě, kterou mu poskytli, ale 

také díky svým osvíceným názorům a bezmezné důvěře, kterou Ludwigu Mies van der 

Rohe věnovali. Ten tak mohl pracovat s nesvázanýma rukama a vloţit do stavby to 

nejlepší. 

Vila Tugendhat není jen významnou architektonickou památkou, ale také 

významným technickým dílem. Byla u ní pouţita jako u vůbec prvního rodinného domu 

samonosná ocelová konstrukce doplněná ocelovými pilíři – architekt nebyl svázán 

projektováním nosných stěn a mohl tak uţít svébytného členění prostoru jen za pomocí 

příček a nábytku.  Prosklené stěny hlavního obytného prostoru potom utvářely blízký 

kontakt s venkovní přírodou. Tento efekt mohl být ještě umocněn spuštěním 

velkoformátových oken do suterénu. 

Památná věta Ludwiga Miese van der Rohe, Bůh se skrývá v detailech, zde našla 

uplatnění bezezbytku.  Architekt navrhl celý dům sám, a to do posledního detailu. Mnoho 

věcí ve vile uţitých jako revolučních dnes jiţ představují běţný standart, tehdy však dům 

musel působit jako zjevení. Fotobuňka ve vchodu, teplovzdušné vytápění či elektrické 

spouštění oken i v dnešní době poukazuje na výjimečnou technickou kvalitu této stavby. 

Oproti Le Corbusierovi přikládá Ludwig Miese velký důraz na uţití luxusních 

materiálů. Ty vedle karteziánské čistoty jeho staveb mohou ještě lépe vyniknout a dotváří 

tak dojem honosnosti a přepychu. Ve vile byla kupříkladu uţita notoricky známá onyxová 

stěna či dýhy z drahých dřevin – zebrano a makasar.  

Velmi mě také zaujala reakce na vilu Tugendhat, které se jí v tehdejším 

Československu dostalo. V konečném důsledku to byly totiţ, aţ na pár výjimek, reakce 
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negativní. Příčinou tohoto postoje mohl být fakt, ţe Ludwig Mies van der Rohe byl němec. 

To se proto s přihlédnutím k naturelu českého člověka ukázalo jako jen těţko stravitelné 

sousto. Pomineme-li tyto xenofobní nálady, tak další výtky měly především sociální 

podtext. Funkcionalismus 30. let se v Československu zaobíral především masovou 

výstavbou spojenou s minimalizací nákladů. Není tedy divu, ţe se vila Tugendhat 

překypující luxusem stala trnem v oku levicově smýšlející intelektuální obci. Do knih 

moderní architektury se tak dostala aţ s příchodem uvolněné atmosféry praţského jara. 

Za osmdesát let své existence proţila vila Tugendhat hodně, moţná aţ příliš. Nikdy 

si však nestěţovala a s tichou pokorou ve svých komnatách hostila řadu návštěvníků, kteří 

ji však povětšinou neopláceli stejnou mincí a chovali se k ní přinejmenším macešsky. Není 

tak divu, ţe její stav byl velmi špatný a první rekonstrukce, kterou vila prodělala v 80. 

letech, ji uchránila před její kompletní devastací. Mnozí o ní hovoří s lehkým despektem a 

najdou se i tací, kteří přirovnávají škody způsobené na vile válečnými útrapami za 

nevýznamné v porovnání s dopadem výše zmíněné rekonstrukce. Pravdou je, ţe během 

oprav byla znehodnocena řada významných prvků ve jménu pokroku a  „modernizace“. Na 

obranu je však potřeba připomenout, ţe společensko-politické situace 80. let nebyla ještě 

zdaleka příznivá a komunikace s investorem byla značně obtíţná. Toho si byl vědom i tým 

projektantů. Jeho snahou bylo tedy za cenu nucených ústupků zachránit stavební podstatu 

vily, coţ se mu podařilo a s přihlédnutím k moţnostem, kterými disponovali, se jedná o 

profesionálně zpracovanou rekonstrukci. 

I přes rozsáhlou opravu z 80. let je stavebnětechnický stav vily v současné době 

značně nevyhovující. Od roku 2005 proto probíhaly přípravy na její odbornou rehabilitaci. 

Oproti první rekonstrukci je snaha o maximálně profesionální přístup se zapojením všech 

odborných sloţek a spoluprácí se zahraničím. Rekonstrukce byla zahájena v roce 2010 a 

konec prací je naplánován na únor 2012. Jeho snahou je vrátit dům do naprosto původního 

stavu, jako kdyţ v něm ţila rodina Tugendhatů. 

Závěrem bych ještě rád nastínil moţné plány spojené s budoucností vily Tugendhat. 

Tím nejdůleţitějším je asi plánované propojení vily Tugendhat s rodinnou vilou Löw- 

Beerů. Pokud se projekt schválí a podaří se sehnat potřebné finanční prostředky, měla by 

se Löw-Beerova vila, která v současnosti slouţí jako studentský domov, přeměnit na 

muzeum věnované architektuře přelomu devatenáctého a dvacátého století a také historii 
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textilního průmyslu, s kterým je úzce spjat osud bývalých majitelů. V rámci projektu by se 

propojily i obě zahrady a návštěvník by tak prvně prošel expozicí v Löw-Beerově vile a 

následně by se přesunul přes spojené zahrady do samotné vily Tugendhat. Očekávané 

náklady se mají pohybovat kolem 50 miliónů.  

Dalším projektem, se kterým se počítá, je realizace tzv. Brněnských 

architektonických stezek, do něhoţ je zařazena většina staveb brněnské meziválečné 

architektury, tedy i vila Tugendhat. Dle mého názoru je to věc, která Brnu velmi chyběla a 

díky tomuto projektu se tak bude moci seznámit s vysokými kvalitami brněnské 

architektury i široká veřejnost. Stezky budou členěny do devíti částí povětšinou podle 

městských obvodů, ale budou zde i samostatné okruhy jako například Brněnské výstavy a 

veletrhy. V centru města potom budou stezky dvě.  

V rámci projektu bude zpřístupněna internetová databáze, kde kaţdý dům bude mít 

svoji kartu s údaji o vzniku, objednavateli, architektovi, adrese, dostupnosti MHD a 

památkové ochraně spolu s krátkým příběhem. Dále bude ke kartě domu přiloţená 

fotodokumentace s údaji o dostupné literatuře a archivních pramenech a také audio soubor 

ke staţení. Do budoucna se také plánuje vytvoření knihy (průvodce), kterou si s sebou 

návštěvník bude moci vzít na cestu a dále speciální centra BAS (Brněnské architektonické 

stezky), kde bude případnému zájemci zapůjčen MP3 přehrávač, pokud si sám nebude 

schopen stáhnout audio soubory. V současné době se projekt nachází ve fázi dokončovaní 

– spustit by se měl v září tohoto roku. 

Cílem mé práce pro mě, jakoţto pro rodilého „brňáka“, bylo blíţe se seznámit 

s touto osobitou památkou moderní architektury. Při psaní jsem měl moţnost poznat nejen 

osudy stavby samotné, ale i příběhy lidí, kteří byly s vilou Tugendhat významně svázáni a 

bez nichţ by nemohla nikdy vzniknout. Jak šel čas, měnili se i její nájemníci, kteří si však 

mnohdy nebyli vědomi výjimečnosti místa. Naštěstí se však našli i tací, kteří díky své 

prozíravosti, smyslu pro krásno a jisté osobní odvaze dokázali vilu uchránit od nejhoršího.  

Plánovaný termín rekonstrukce v únoru 2012 se kvapem blíţí a proto v duchu slov 

architekta Ludwiga Mies van der Rohe „méně je někdy více“ končím svoji práci a všem 

vřele doporučuji návštěvu vily Tugendhat, protoţe ani tisíc slov nedokáţe zprostředkovat 

pocit z osobní návštěvy, byť by byla sebekratší.  
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INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY: 

Pro případné zájemce, kteří se vypraví k vile autem, není připraveno ţádné 

parkoviště. S ohledem na to, ţe se jedná o expozici s omezenou návštěvní kapacitou, 

nebude problém najít místo při kraji silnice přímo před vilou či jejím blízkém okolí.  Pro 

ty, kteří zavítají do Brna vlakem či autobusem, je nejlepší pouţít autobusový spoj číslo 67, 

který jede z hlavního vlakového nádraţí aţ na ulici Schodová, odkud je cílová destinace 

vzdálená jen pár minut chůze. Případně se také dá vyuţít tramvajové spojení číslo 3, 5 a 11 

zastávka „dětská nemocnice“. 

Adresa: Černopolní 45, 613 00 Brno 

Kontakt: Ing. arch. Iveta Černá, iveta.cerna@tugendhat-villa.cz 
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