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Český abstrakt:

Müllerova vila versus vila Tugendhatova - srovnání památkových obnov dvou 

modernistických objektů.

Práce porovnává dvě úspěšné památkové obnovy meziválečné československé architektury, 

které byly realizovány v období let 1995 až 2012. Nejprve porovnává historii obou objektů od 

jejich vzniku přes dva totalitní režimy, až po průběh památkových obnov. Jsou zde popsány i 

osudy stavebníků a architektů obou vil. Z hlediska památkové péče práce popisuje stav obou 

objektů před zahájením památkových obnov. V této části jsou také popsány konstrukční 

závady, kterých se původní projektanti dopustili. Je zde také podrobně popsána metoda 

památkových obnov vil, která vychází z odborných hledisek a zákonných předpisů státní 

památkové péče. Zdůrazněny jsou zde však předprojektové práce, především stavebně –

historický průzkum, který byl v obou případech nadstandardní a ve svém celkovém rozsahu 

pro obnovu památek moderní architektury z hlediska dějin české památkové péče přelomový. 

Je zde také kriticky zhodnocen výsledek památkové obnovy Müllerovy vily v Praze a 

Tugendhatovy vily v Brně. Práce také dokládá vzorový vliv dokončených památkových 

obnov obou vil na obnovu obdobných objektů v České republice. V závěru práce je 

poukázáno na srovnání s obdobnými příklady památek moderní architektury v zahraničí.

English abstract:

Villa Müller versus Villa Tugendhat – A Comparison of Two Different Restoration Projects 

of Modernist Buildings.

The work compares two successful restorations of interwar Czechoslovak avant-garde 

buildings realized between 1995 and 2012. At first, the respective histories of both buildings 

are compared since their creation through two totalitarian regimes up to their restoration. The 

fates of builders and architects of both villas are also described. From the point of view of 

historic preservation the work describes the state of both buildings before the commencement 

of restoration. The errors committed by the original designers are also described here. The 

methodology of restoration of both villas stemming from the professional points of view and 



6

relevant laws governing heritage protection is also treated in detail. The emphasis is given on 

preparation works preceding the design phase – the historic-structural survey, which, in both 

cases, was conceived as above-standard. Due to their span, these surveys have marked a key 

moment in relation to the modern cultural heritage within the Czech context. In the last part of 

the work links and comparisons are given to similar modern cultural heritage objects abroad. 

The work also documents the influence these two restorations have had on subsequent 

restorations of similar buildings in the Czech Republic. There is also a critical evaluation of 

the result of restoration of Villa Müller in Prague and Villa Tugendhat in Brno.
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1. Úvod

V této diplomové práci jsem vycházel ze svých mnohaletých osobních zkušeností,

získaných při výkonu funkce památkového garanta národních kulturních památek v rámci 

Státního ústavu památkové péče.1 Při této činnosti jsem měl zcela mimořádnou příležitost,

vykonávat v letech 1996 až 20092 odborný památkový dohled při restaurování dvou zcela 

unikátních památek světové moderny, a to jak Müllerovy vily v Praze, tak i Tugendhatovy

vily v Brně.3 Zároveň jsem také byl u obou vil vedoucím řešitelských týmů, které prováděly 

stavebně - historické průzkumy dle metodiky Státního ústavu památkové péče v Praze, 

později Národního památkového ústavu – ústředního pracoviště.4 Za možnost vykonávat tuto 

práci vděčím především tehdejším svým šéfům PhDr. Josefu Štulcovi – tehdejšímu řediteli 

SÚPP a Pavlu Jeriemu – vedoucímu odboru nemovitých kulturních památek SÚPP. Věřím, že 

jejich důvěru tehdy do mě vloženou, jsem nezklamal. 

Aby bylo možné současně konfrontovat Müllerovu vilu s vilou Tugendhat, je v této práci 

prováděno jejich paralelní srovnávání v různých kapitolách tak, aby bylo zřejmé, jak se 

podobala či lišila jejich historie, nebo jejich vstupní míry zachovalosti, či jejich památkové 

obnovy. 

Müllerovu vilu v Praze jsem poprvé navštívil v roce 1990, kdy ještě byla ve správě 

městské části Praha 6. Po vile mě provázel prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.5 Jeho 

zcela profesionální výklad mě zaujal natolik, že jsem se rozhodl s tímto domem seznámit 

velmi podrobně a zároveň také poznat dílo jeho tvůrce – Adolfa Loose.

Tugendhatovu vilu v Brně jsem navštívil poprvé v roce 1986. V Brně se v tomto roce 

konalo celostátního kolo Vysokoškolské studentské vědecké a odborné činnosti. Jako jeden 

z vítězů jsem mohl, zcela mimořádně tento architektonický skvost navštívit. Bylo to v době, 

                                                            
1

Státní ústav památkové péče je dnešní ústřední pracoviště Národního památkového ústavu.

2 Autor této práce byl v letech 1996 až 2009 odborným pracovníkem dnešního ústředního pracoviště Národního 

památkového ústavu a vykonával památkový dohled při obnovou národních kulturních památek.

3
Odborným pracovníkem SÚPP, posléze úp NPÚ byl Karel Ksandr celých 13 let.

4
KSANDR/KOLEKTIV 1997, KSANDR/KOLEKTIV 2001.

5
Prof. Šlapeta byl v osmdesátých letech propagátor Loosova díla a autor několika úspěšných výstav jemu 

věnovaných.
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kdy vila stále sloužila pro ubytovávání vládních činitelů komunistického Československa. To 

se také projevilo na skutečnosti, že na hlídání nás pěti studentů byli přiděleni během 

prohlídky dva uniformovaní příslušníci tehdejší bezpečnosti. Ale i přes to na mě tato 

prohlídka natolik zapůsobila, že jsem chtěl do hloubky poznat celou historii a význam této 

mimořádné evropské stavby.

Přestože památková obnova Müllerovy vily byla dokončena již v roce 20006 a památková 

obnova Tugendhatovy vily až teprve o 12 let později v roce 2012,7 je dnes již zcela zřejmé, 

že některé postupy či principy nelze v současnosti plnohodnotně u obdobných meziválečných 

památkových objektů zopakovat. To, co se například podařilo při obnově Müllerovy vily, kdy 

bylo možné získat z jiných objektů poměrně velké množství například 70 let starých

bělninových obkladů, ostře pálených dlažeb, či zařizovacích předmětů, jako jsou např. 

toaletní mísy, či umyvadla, vyrobených stejnými výrobci, již nebylo možné v požadovaném 

množství realizovat ani v případě Tugendhatovy vily. Proč? Odpověď je celkem jednoduchá. 

Je to díky tomu, že v 90. letech, po restitucích objektů, majitelé ve velkém měnili ještě 

původní dochované artefakty koupelen, záchodů či kuchyní z 30. let 20. století, které se 

paradoxně dochovaly díky tomu, že za socialismu se předmětné „znárodněné“ objekty dostaly 

pod správu podniků bytového hospodářství, které do těchto činžovních domů zásadně 

neinvestovali.8 To po roce 2000 již nebylo možné – původní prvky již nebylo téměř kde 

dohledat, neboť restituenti či noví majitelé již tyto funkčně dožilé artefakty nenávratně a zcela 

z pochopitelných důvodů, vyměnili.

Práce se také zabývá porovnáním vzniku a historie obou vil. Dějiny předmětných vil, 

nejenom v meziválečném Československu, ale i v letech následujících dvou totalitních režimů 

byly v mnohém totožné, avšak přesto odlišné. V předmětné práci je porovnán stav obou vil 

před zahájením jejich památkových obnov. Tento stav již zdaleka nelze charakterizovat jako 

podobný, neboť přes všechny peripetie osudu se Müllerova vila zachovala v daleko více 

autentickém stavu, než Tugendhatova vila, která byla bohužel výrazně poničena nejen na 

                                                            
6

Ke slavnostnímu otevření Müllerovy vily došlo 24. května 2000 za přítomnosti pana prezidenta Václava Havla.

7
Ke slavnostnímu otevření Tugendhatovy vily došlo 29. února 2012 za přítomnosti dcer stavebníků domu paní 

Rút Gugenheim a prof. Daniely Hammer – Tugendhat, primátora města Brna Romana Onderky a ministryně 

kultury ČR Aleny Hanákové.

8
Například se nám podařilo získat na základě spolupráce se stavebním úřadem Prahy 1 původní bělninové 

obklady ze třicátých let z komplexní rekonstrukce jednoho domu na Senovážném náměstí v Praze.
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konci druhé světové války, ale také provozem zdravotnického zařízení, které zde bylo zcela 

nevhodně umístěno až do roku 1980. Proto tato brněnská vila musela projít první 

„záchrannou“ rekonstrukcí již v letech 1985 – 1986.9

Hlavním přínosem této práce je především, již s patřičným odstupem, popsat průběh obou 

památkových obnov, kdy u každé vily byl zvolen jiný postup, přestože filozofie obou obnov 

vycházela ze stejných odborných zásad a platné legislativy státní památkové péče v České 

republice.10 Kvalitu památkových obnov u obou vil dokumentuje i skutečnost, že se již staly 

vzorem pro obnovu obdobných památek meziválečné moderny, a to jak soukromých, 

obecních, tak i státních. Práce je tak prvním kritickým zhodnocením výsledků dosažené 

úrovně památkových obnov obou předmětných vil. Je zde také poukázáno i na srovnání s

některými významnými modernistickými objekty, především vilami v Evropě, které již prošli, 

nebo v současné době procházejí památkovou obnovou, a které autor osobně navštívil. Jedná 

se například o Mackintoschovu vilu v Glasgow, vilu Lemke v Berlíně, či Plečnikovu vilu 

v Lublani.

Za více jak sedmdesát let je k oběma domům vydáno nesmírné množství tuzemské a 

zahraniční literatury. Převážná část existující literatury byla použita pro zpracování této práce 

a je uvedena na konci práce v seznamu literatury. Nelze však zde hodnotit samostatně 

jednotlivé tituly, neboť se převážně týkají architektury těchto významných domů a nikoliv 

předmětu této diplomové práce, tedy porovnání a zhodnocení památkových obnov Müllerovy 

vily a Tugendhatovy vily. Proto se zde pokusím zhodnotit nejdůležitější literaturu, která za 

více jak posledních sedmdesát let vyšla.

Předně se jedná o knihu Francise Reginalda Stevense Yorka: The modern haus. London 

1946 (toto je již páté vydání, první vydání vyšlo již roku 1934), ve které se poprvé vedle 

architektonického popisu autor věnuje i jednotlivým technologiím použitým v Tugendhatově 

vile a zároveň ji zde porovnává se soudobými vilami v jednotlivých evropských státech a 

v USA. Jedná se tak o první klíčové zhodnocení domu a jeho zařazení v rámci soudobé 

architektonické produkce.

                                                            
9

JANEČEK 2008.

10
Zákon o státní památkové péči č.20/87 Sb. ve znění dalších předpisů.
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Nesmírně důležitou publikací pro obnovu a zachování památek moderní architektury je 

Sborník referátů přednesených na celostátní vědecké konferenci o ochraně památek moderní 

architektury, která se uskutečnila v Brně, v březnu 1970.11 Tento sborník tak zcela 

zaznamenal průkopnické myšlenky a to i z pohledu světové památkové péče na ochranu 

moderní meziválečné architektury. Stačí si přečíst závěrečnou rezoluci přijatou účastníky 

konference dne 24. března 1970 a máme pocit, že nebyla napsána na počátku husákovské 

normalizace, ale minimálně o čtyřicet let později. Práce ve sborníku uvedené nám také velmi 

pomohly při koncipování památkových obnov obou významných vil v Praze a Brně.      

Dalším přínosem pro dokumentaci památek moderní architektury je německy psaný 

katalog výstavy Národního technického muzea v Praze z roku 1985 zpracovaný profesorem 

Vladímírem Šlapetou o brněnském funkcionalismu.12 Tento katalog, který vyšel 

v Innsbrucku, byl u nás ve své době zcela nedostupný, takže si ho badatelé xeroxovali jako 

významný pramen. 

V roce 1985 vychází kniha „Od moderny k fukcionalismu“ z pera profesora Rostislava 

Šváchy o proměnách pražské architektury první poloviny dvacátého století. Tato kniha se pro 

historiky architektury a architekty opět stala bestsellerem, který byl okamžitě během 

pověstného knižního čtvrtku vyprodán. Švácha v této knize logicky ve čtyřech kapitolách 

prochází jednotlivá údobí pražské architektury od roku 1898 až po rok 1939.13

Po sametové revoluci už naštěstí bylo možné získat k danému tématu veškerou 

dostupnou zahraniční literaturu. V roce 1994 vychází první kritická publikace věnovaná 

historii a kompozici Müllerovy vily z pera pozdější naší spolupracovnice, a to jak u obnovy 

Müllerovy vily, tak i u obnovy Tugendhatovy vily profesorky arizonské univerzity Leslie van 

Duzer a jejího kolegy Kenta Kleinmana. V této knize byl zdokumentován stav domu na 

počátku devadesátých let, který nám velmi pomohl pro zdárný průběh obnovy tohoto domu.

V roce 2000 vychází podrobná monografie nejen o historii, ale i o dokončené 

památkové obnově Müllerovy vily, kterou jsem měl možnost editovat a na které se podíleli 

přední čeští a zahraniční odborníci. Tato monografie je také nezvykle vybavena i kapitolou o 

                                                            
11

GRABMÜLLER 1972

12
ŠLAPETA 2000

13
ŠVÁCHA 1995
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přírodovědných průzkumech, a to včetně reprodukcí zvětšených nábrusů stratigrafie 

jednotlivých nátěrů na povrchách domu. Nesmírně ceněnou částí knihy je kapitola 

dokumentů, kde jsou také reprodukovány základní plány domu, včetně truhlářských výkresů 

jednotlivých nábytků.14 Na knihu vyšla i pochvalná kritika z pera Doc. Ing. arch. Radomíry 

Sedlákové, CSc., která také vedle hodnoty vědecké hodnotila i hodnotu uměleckou a to díky 

reprodukci fotografií jednoho z nejlepších českých fotografů Pavla Štechy (+2004). 

Vedle dosud nepublikovaného stavebně – historického průzkumu: Vila Grety a Fritze 

Tugendhatových“15 je podstatný článek o historii Tugendhatovy vily z pera Dagmary 

Černouškové, Josefa Janečka, Karla Ksandra a Pavla Zahradníka nazvaný: „Nové poznatky ke 

stavební historii vily Tugendhat a k její obnově a rekonstrukci v letech 1981 – 1985“.16 Zde je 

uvedeno mnoho neznámých faktů z archivního průzkumu a také je zde poprvé kriticky 

zhodnocena rekonstrukce domu dokončená v roce 1985. Tato rekonstrukce byla do té doby 

pokládána za rekonstrukci, která dům výrazně zničila. Autoři tohoto článku však jednoznačně 

prokázali, že se naopak jednalo o první záchrannou rekonstrukci a že ničitelem objektu byl 

naopak Ústav národního zdraví, který zde sídlil až do roku 1980 a vůbec neinvestoval do 

oprav vily. 

Poslední velmi podstatnou publikací je publikace, která vyšla po dokončení památkové 

obnovy Tugendhatovy vily v roce 2012.17 Tato kniha nazvaná „ Mies v Brně – vila 

Tugendhat“, kterou editovaly Iveta Černá a Dagmar Černoušková a na jejímž autorství se 

podílel mezinárodní tým autorů, je publikací nesmírné vědecké hodnoty. Je zde na základě 

nejnovějších průzkumů shrnuta nejen historie domu, ale i jeho stavebníků – rodiny 

Tugendhat. Popsána je zde také podrobně celá památková obnova, a to včetně podrobných 

restaurátorských průzkumů provedených profesorem Ivo Hammerem z Vídně. Je zcela 

evidentní, že tato kniha bude mít v budoucnosti vysokou vypovídající hodnotu o úrovni 

památkové péče v České republice na počátku 21. století.

                                                            
14

KSANDR/KOLEKTIV 2000a

15
KSANDR/KOLEKTIV 2001

16
KSANDR/ČERNOUŠKOVÁ/JANEČEK/ZAHRADNÍK 2008

17
ČERNÁ/ČERNOUŠKOVÁ 2012



15

2. Srovnání vzniku a historie vil

2.1. Stavebníci vil, výběr architektů a užitný záměr vil

V případě pražské Müllerovy vily byl stavebníkem Ing. Dr. Tech. František Müller, který 

patřil již k druhé podnikatelské generaci spolumajitelů rodinných podniků, a to firem Müller 

& Kapsa v Plzni, Kapsa & Müller v Praze a také od roku 1921 Müller & Kapsa v Bratislavě.18

Jednalo se o velmi úspěšné firmy, založené původně roku 1890 Ing. Antonínem Müllerem, 

otcem Františka Müllera a Ing. Vojtěchem Kapsou v Plzni. Tyto firmy byly specializované na 

železobetonové stavitelství především mostní a vodní. Generace otců zakladatelů postavila 

úspěch svých firem také na tom, že zakoupila úspěšný zahraniční patent na kesonové 

zakládání například mostních pilířů pod hladinou řeky, který jako první úspěšně zavedli 

v rámci rakousko-uherské monarchie. Byli také úspěšnými propagátory a realizátory 

dřevěných samonosných střešních konstrukcí systému „HETZER“. František Müller tak po 

svém otci získal jako spolumajitel tři úspěšné a zavedené firmy, které v jeho generaci již bylo 

také nezbytné plnohodnotně propagovat a reprezentovat. 

V případě Tugendhatovy vily v Brně, byli stavebníky novomanželé Fritz a Greta 

Tugendhatovi s tím, že parcela pro dům a finance na jeho stavbu, byly svatebním darem 

rodičů paní Grety, tedy manželů Löw-Beerových. Své společné manželství, ze kterého se 

narodili čtyři děti, uzavřeli v roce 1928. Rozvětvená rodina Löw-Berrů patřila také mezi 

přední podnikatelské subjekty meziválečného Československa. Tato rodina vlastnila mnohé 

textilní továrny, cukrovary a vápenky s cementárnami a to nejen ve Svitávce a v Brně, ale i 

například i ve slezské Zaháni19 a v Rakousku. Je tedy zřejmé, že majetek novomanželů

pocházel převážně od rodiny paní Grety Tugendhatové, která s Fritzem uzavřela již své druhé 

manželství. První své manželství, ze kterého pocházela dcera Hana, uzavřela paní Greta roku 

1922 s Hansem Weissem ze Zaháně. Proto také v letech 1922 až 1928 žila převážně 

v Německu. Fritz Tugendhat byl obchodníkem střední vrstvy z méně majetných poměrů. Jeho 

rodina působila v textilním průmyslu a jeho osobně zajímala především technická stránka 

výroby a navrhování kvalitních látek. 
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V případě obou vil zcela jednoznačně platí, že byly stavěny se záměrem nejenom 

vybudovat pohodlné obydlí rodiny s veškerým potřebným zázemím a zahradou, ale především

také vytvořit reprezentativní objekty pro prezentaci firem, které rodiny vlastnily.20 Proto byl 

také v případě obou vil hledán architekt, který již byl v té době uznávanou architektonickou 

veličinou v Evropě a ve světě.

V případě Františka Müllera se jednalo na doporučení profesora průmyslové školy v Plzni 

Karla Lhoty o architekta Adolfa Loose, který již byl v té době pokládán, díky svým 

avantgardním názorům, za zakladatele architektonické moderny. Loosovy názory na bydlení 

lze snadno vystihnout jeho dvěma známými výroky: „Architektura není umění“ a „Ornament 

je zločin“. 

Adolf Loos se narodil 10. prosince 1870 v Brně, jako jediný syn Adolfa Loose staršího, 

který byl uznávaným brněnským sochařem a kameníkem. S pracemi Adolfa Loose staršího se 

můžeme dodnes setkat v budově bývalého Uměleckoprůmyslového muzea v Brně, které dnes 

tvoří součást Moravské galerie. Otcovo kamenictví pro mladého Adolfa Loose znamená velmi 

mnoho. Má zde totiž možnost se nejenom seznámit s krásou jednotlivých přírodních kamenů, 

ale také s jejich použitím a se základy jejich opracovávání. Po maturitě v Brně v roce 1889 

začíná studovat architekturu na vysoké škole v Drážďanech. Svá vysokoškolská studia Adolf 

Loos však nikdy nedokončil a upřednostnil získávání zkušeností na zahraničních cestách, jako 

například v USA, kde v letech 1893 – 1896 navštívil Chicago, Velký St. Louis, Philadelphii a 

New York. V té době je také zaměstnán ve vídeňském architektonickém ateliéru Karla 

Mayredera. Vzhledem k tomu, že nebyl vystudovaný architekt, jsou počátky jeho tvorby čistě 

designérské. Jeho jedním z prvních zcela samostatných děl je interiér krejčovského salonu 

Ebenstein ve Vídni. V té době také odmítá vídeňskou secesi a své názory, kdy architekturu 

nepokládá za umění, prvně plně prezentuje v interiéru kavárny Café Museum ve Vídni. V 90. 

letech 19. století začíná být také literárně činný, kdy píše kritiky do časopisu Neue Freie 

Presse. Do konce roku 1903 vydává vlastní časopis Das Andere. V letech 1910 – 1911 staví 

ve Vídni na Michaelském náměstí obchodní dům firmy Goldman & Salatsch. Tento dům je 

postaven přímo naproti právě dokončené novobarokní hlavní bráně císařského Hofffburgu. 

Protože Loosův dům byl postaven zcela dle jeho zásad moderny tedy, že fasáda je prosta 

jakýchkoliv ozdob, propukl ve Vídni skandál. Dokonce i stařičký mocnář se o novostavbě 
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proti svému císařskému paláci vyjadřuje s odporem. 17. března roku 1911 přednesl Adolf 

Loos svou první přednášku v Praze na téma: „Ornament a zločin“. Zájem o jeho názory a 

moderní myšlenky, především mezi budoucími mladými architekty, vedly k tomu, že v letech 

1912 – 1914 a 1920 – 1922 provozoval vlastní soukromou školu architektury ve Vídni. Mezi 

svými studenty byl velmi oblíben, neboť s nimi také rád cestoval, především po středomoří. 

Z těchto zahraničních exkurzí Adolfa Loose pro jeho další tvorbu velmi významně ovlivnil 

pobyt na Krétě. Zde se velmi výrazně inspiroval postupně odkrývanými stavbami Mínojské 

civilizace, která zde žila cca 1500 let před Kristem. Zajímavý moment v životě Adolfa Loose 

nastává po zániku Rakousko – Uherské monarchie na podzim roku 1918, kdy se Adolf Loos 

rozhodl pro československé státní občanství, přestože byla jeho bydlištěm Vídeň. Tento málo 

známý fakt tak Adolfa Loose plně řadí mezi nejvýznamnější československé architekty, 

přestože v literatuře bývá uváděn jako architekt rakouský. Ve své literární činnosti pokračuje 

při svém pobytu v Paříži, kdy v roce 1921 vydává soubor svých kritických statí z let 1897 –

1900 pod německým názvem „Ins Leere gesprochen“. Tento soubor statí Adolfu Loosovi pod 

českým názvem „Řeči do prázdna“ vydal roku 1929 Bohumil Markalous. Je třeba také zmínit, 

že mezi lety 1900 – 1933 vytváří po Čechách a na Moravě poměrně velké množství interiérů 

bytů. Mezi nejvýznamnější z těchto interiérů se bezesporu řadí interiér bytu manželů 

Brummelových v Husově ulici 58 v Plzni, nebo byt manželů Semmlerových v Klatovské ulici 

110 také v Plzni. Prvního uznání se Adolfu Loosovi dostává roku 1923 v Paříži, kdy 

vystavuje v Salonu d’Automne. Ve 20. letech také spolupracuje s Janem Vaňkem, ředitelem 

UP závodů v Brně. Pro tento nábytkářský podnik Adolf Loos navrhuje několik úspěšných 

kusových nábytků a zároveň je zde členem redakce časopisu Bytová kultura, který UP závody 

vydávají. Ne vždy byl Adolf Loos přijímán s pochopením pro své modernistické 

architektonické názory. Roku 1927 je tak odmítnut organizačním výborem výstavní kolonie 

Werkbundu „Die Wohnung“ ve Stuttgartu – Weissenhofu. Díky tomu zde tak nenajdeme 

žádnou Loosovu realizaci. V letech 1928 – 1930 projektuje za spolupráce architekta Karla 

Lhoty své nejvýznamnější dílo Müllerovu vilu v Praze Střešovicích, kterou se tak zapsal do 

dějin světové architektury. Po roce 1930 už jen řeší pouze drobné byty, převážně v Plzni a 23. 

srpna 1933 umírá ve věku nedožitých 63 let v sanatoriu v Kalksburgu u Vídně. Před svým 

skonem se však ještě dožil světového uznání a dnes je pokládán za zakladatele moderní 

světové architektury21. 
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Manželé Milada a František Müllerovi si také nejprve vyzkoušeli „bydlení s Loosem“ 

v jejich prvním společném bytě v tzv. Kapsových domech v Plzni na náměstí Míru, kam se 

manželé Müllerovi nastěhovali po své svatbě v roce 1923.22 Tento jejich první společný byt 

jim Adolf Loos přestavěl dle své, ale i jejich představy, i když zde nebylo možné vložit jeho 

prostorovou představu o obytném prostoru tzv. „raumplan“. 

Adolf Loos byl architekt, který byl schopen vymyslet geniální a funkční architektonické 

dílo, avšak vždy potřeboval k ruce někoho, kdo jeho návrhy dokázal převést do technických 

stavebních plánů určených ať už pro stavební povolení či realizaci stavby. V případě jeho 

pražské Müllerovy vily se jednalo právě o architekta Karla Lhotu. Byl to právě Lhota, který 

vytvořil nejprve samostatně plány pražské vily Františka Müllera, a které následně zásadním 

způsobem změnil Adolf Loos vložením koncepce tzv. „raumplanu“ do prostorového systému 

domu.23 Loos byl přesvědčen, že velikost místnosti, tedy nejen její plošný, ale i výškový 

rozměr musí být odvozen od účelu místnosti a počtu lidí, kteří se zde budou scházet. Sám to 

jednoznačně definuje, když říká: „že nevytváří půdorysy, ale prostory“. Hlavním důvodem 

stavby pražské vily Františka Müllera však byla skutečnost, že se vedení firem rozhodlo

přestěhovat hlavní ředitelství úspěšně se rozvíjejících firem z Plzně do hlavního města Prahy. 

Proto bylo také nezbytné řešit i důstojné obydlí rodiny.

V případě manželů Tugendhatových vedla k výběru architekta v podstatě šťastná náhoda. 

Původně předpokládali, že jejich vilu vyprojektuje brněnský architekt Otto Eisler, který již ve 

své době patřil k vyhledávaným brněnským architektům. Ve 20. letech Greta Tugendhatová 

pravidelně dojížděla do Berlína, kde se seznámila s historikem umění Eduardem Fuchsem, 

který bydlel v domě původně postaveném pro obchodníka s uměleckými předměty Perlse. 

Eduard Fuchs nejenže bydlel v domě, který vyprojektoval Mies van der Rohe, včetně pozdější 

přístavby ateliéru, ale který se s architektem Miesem také velmi dobře znal. A byl to právě 

Fuchs, který manžele Tugendhatovi s tímto významným německým architektem seznámil. 

Manželé Tugendhatovi se následně pro tohoto architekta rozhodli.24
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Ludwig Mies van der Rohe se narodil 29. března roku 1886 v Cáchách. Jeho otec Mies 

zde působil jako uznávaný kameník a na dvoře svého domu provozoval kamenickou dílnu. 

Ludwig Mies po absolutoriu gymnázia při cášské katedrále navštěvoval v letech 1900 – 1902 

Městskou školu řemesel a současně pracoval v otcově kamenické dílně. Následně v letech 

1905 – 1911 pracoval jako kreslič v architektonických ateliérech významných německých 

architektů a designérů. Nejprve to byl ateliér Bruno Paula a následně architektonická kancelář 

Petera Behrense v Berlíně. Zde se také poznává s budoucími neméně slavnými architekty 

Walterem Gropiusem a Le Corbusierem. V ateliéru Petra Behrense se Mies van der Rohe 

věnuje převážně nábytkovému designu. Zajímavou skutečností je, že stejně tak jako o 16 let 

starší Adolf Loos, ani Mies neměl architektonické vysokoškolské vzdělání. Přesto již roku 

1911 realizuje jednu ze svých prvních staveb Perlsův dům postavený v Berlíně – Zehlendorfu. 

Tento dům, který později patřil sběrateli umění Eduardu Fuchsovi, významně ovlivnil 

manžele Tugendhatovi při volbě architekta své brněnské vily. V roce 1913 Mies van der Rohe 

zakládá vlastní architektonický ateliér. Činnost tohoto ateliéru přerušuje první světová válka, 

kdy je povolán do armády. Po vzniku Výmarské republiky v Německu v roce 1918 se spolu 

s dalšími německými avantgardními umělci a architekty seskupuje v tzv. Bauhausu, tedy ve 

škole pro architekty a designéry, jejíž základní myšlenkou bylo, že „architektura není umění“. 

Tato škola v té době vznikla v hlavním městě Duriňska – Výmaru. Této škole zasvětil Mies 

van der Rohe podstatnou část svého života a v letech 1930 – 1933 byl dokonce jejím 

ředitelem. To již bylo v době, kdy se tato škola přestěhovala z Výmaru do Desavy. Po nástupu 

Hitlera k moci byla škola Bauhausu pro svoji svobodomyslnost v roce 1933 násilně uzavřena. 

Mies se však práce se svými studenty nevzdal a ještě několik měsíců vydržel vyučovat 

v Berlíně, než i toto pracoviště nacisté rozprášili. Roku 1921 přidal ke svému jménu příjmení 

své matky van der Rohe. Architekt Mies byl také spoluvydavatelem časopisu „G“, který jako 

první v Německu hlásal architektonickou modernu a avantgardu. Prvního většího uznání se 

Mies van der Rohemu dostalo roku 1925, kdy se stal víceprezidentem Svazu německého 

díla.25 V letech 1928 – 1929 navrhuje a realizuje pro světovou výstavu v Barceloně německý 

výstavní pavilon, a to včetně mobiliáře, z něhož vzešlo například Miesovo slavné křeslo 

„Barcelona“.26 Po skončení výstavy byl tento pavilon zbourán, avšak vzhledem k významu 
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Jedná se o křeslo, které Mies van der Rohe používá ve svých dalších realizacích, především ve vilách. Toto 

křeslo se nachází i v Tugendhatově vile. Naposled Mies použil toto křeslo v Nové Národní galerii v Berlíně. Dnes 

vyrábí repliky tohoto křesla firmy Knoll a Alivar.
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této stavby pro dějiny světové architektury, byla jeho replika na původním místě v Barceloně 

postavena v roce 1986[75 - 78]. 

V letech 1928 – 1930 realizuje svoji nejslavnější vilu – vilu Tugendhat v Brně. Vzhledem 

k jeho působení jako ředitele školy Bauhausu a také vzhledem k jeho křesťanskému 

katolickému smýšlení emigruje v roce 1937 z nacistického Německa do Spojených států 

amerických. Zde se na následujících 20 let stává ředitelem školy architektury na chicagském 

Illinois Institute of Technology. Roku 1944 se stal americkým občanem. Z doby jeho 

amerického pobytu je třeba vzpomenout především projekt mrakodrapu firmy SEAGRAM

v New Yorku, který je pokládán za příkladnou ukázku Miesova smyslu pro proporci a detail. 

V letech 1959 – 1964 realizoval stavbu budovy Chicagského federálního centra. Bezesporu 

velkým zadostiučiněním byla pro Miese objednávka budovy Nové národní galerie pro Berlín.

Touto stavbou realizovanou v letech 1965 – 1969 se Mies vrátil po skončení druhé světové 

války poprvé a naposled jako tvůrčí architekt nejenom na evropský kontinent, ale i do 

rodného Německa. Slavnostního otevření této berlínské galerie se však již nedožil, neboť ve 

věku 83 let 17. srpna 1969 v Chicagu umírá. Ludwig Mies van der Rohe zanechal po sobě 

architektonický odkaz, který je neustále v tvorbě architektů ve větší, či menší míře citován a 

to doslova po celém světě. Vzhledem ke skutečnosti, že jedno z jeho nejvýznamnějších děl –

Tugendhatova vila, se nachází v České republice, je nesmírně důležité, že právě tato stavba, 

jako jediná z jeho realizací byla zapsána na listinu světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO.27

Ve vzpomínkách paní Grety je zaznamenána událost, která se odehrála v ateliéru Mies van 

der Roheho v Berlíně na silvestra 1928 za přítomnosti novomanželů Tugendhatových. Paní 

Greta vzpomíná, že okouzleni architektem Miesem diskutovali s ním o podobě svého 

budoucího domu dlouho přes půlnoc. Je zcela zjevné, že stejně tak, jako i v případě pražské 

vily, i zde došlo k absolutnímu souladu mezi přáním stavebníků a uměleckými představami

architekta. Myslím, že to dnes dokonce můžeme nazvat „souzněním duší“. Zajímavostí onoho 

silvestrovského večera 1928 v Berlíně je také vznesení dotazů Fritze Tugendhata na architekta 

Mies van der Rohe.28 První dotaz zněl: proč je v půdoryse domu nakresleno množství řeckých 

                                                            
27

Tugendhatova vila v Brně byla v roce 2001 zapsána na listinu světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO, jako jedna z čtnácti kulturních památek či souborů zapsaných za Českou republiku.

28
HAMMER TUGENDHATOVÁ/HAMMER/TEGETHOFF 2013
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křížů. Architekt odpověděl, že se jedná o ocelový nosný skelet, jehož základním nosným 

prvkem je právě oněch 28 ocelových sloupů na půdoryse řeckého kříže. Druhý dotaz 

vznesený Fritzem Tugendhatem se týkal výšky dveří ložnicového patra. Na Fritzovu námitku, 

že dveře, které jsou vysoké skoro 3 metry, a to od podlahy až do stropu jsou nepraktické 

z důvodu velkého úniku tepla z místností a zároveň, že u takto vysokých dveří hrozí jejich 

zkroucení a tím i nedoléhavost v ostěních. Mies van der Rohe na tuto námitku odpověděl, že 

tomu tak nebude, a že pokud by stavebník trval na snížení výšky dveří, musel by od zakázky 

odstoupit. Jak to dopadlo, dnes již víme. Dveře mají svoji výšku od podlahy až do stropu a 

Mies van der Rohe projekt vily úspěšně dokončil a zrealizoval. Co je dnes již také zcela 

jasnou skutečností, je názorový soulad mezi architektem a Gretou Tugendhatovou. Na rozdíl 

od pražské vily, kde hlavním zadavatelem a stavebníkem je Ing. František Müller, je 

v případě brněnské vily hlavním objednatelem paní Greta Tugendhatová, jak nejenom 

vyplývá ze žádosti o stavební povolení, ale například i z přihlášky k odběru vody od

Brněnských vodáren.

2.2. Neznámé inspirační vzory vil

V případě pražské Müllerovy vily je velmi těžké hovořit o nějakém konkrétním 

inspiračním vzoru. Je to především originální dílo Adolfa Loose a jeho uměleckého cítění 

doplněného o jeho jasnou filozofii bydlení, včetně užití prostorového konceptu Raumplanu. 

Přesto však lze nejen pro dílčí detaily vytipovat nepřehlédnutelný vzor – palác v Knóssu na 

Krétě, který Loos se svými studenty navštívil roku 1912.29

Knósský palác, jehož podstatnou část odkryl v letech 1900 až 1903 sir Artur Evans,30 je 

nejvýznamnějším svědectvím o mínojské civilizaci a její architektuře. Sir Evans navázal na 

dřívější objevy krétského starožitníka Minose Kalokerinose, který zde odkryl již roku 1873 

první dvě místnosti tohoto paláce.31 Tento palác byl vybudován postupně na zdivu dřívější

                                                            
29

Adolf Loos vedl v letech 1912 až 1914 a následně 1920 až 1922 vlastní soukromou školu ve Vídni a právě 

v rámci výuky se svými studenty cestuje po významných památkách středomoří. Při té příležitosti navštívil i 

ostrov Kréta a palác v Knóssu.

30 Sir Artur Evans byl britský badatel (1851 – 1941), který v době prací na Krétě byl ředitelem Ashmolean Musea 

v Oxfordu.

31
LOGIADU–PLATONOS 2005, 33sq
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stavby v období tzv. „nových paláců (1700 – 1350 před Kristem)“ a zaujímal plochu 22.000 

metrů čtverečných a obsahoval na 1.500 místností. Sir Evans se svými pomocníky pracoval 

na zdejších vykopávkách až do roku 1931 a zároveň zde také provedl náznakovou 

rekonstrukci vlastního paláce. Tato rekonstrukce dodnes budí u mnohých odborníků rozpaky 

hlavně z důvodu použitých materiálů, kdy místo původních přírodních materiálů hlavně 

dřeva, bylo použito betonu. Přesto je tato náznaková rekonstrukce nesmírně významná, neboť 

zcela názorně představuje podobu této úchvatné mínojské architektury.

Inspirace, kterou si Adolf Loos z Knósského paláce přinesl je zřejmá nejvíce pro řešení 

schodiště z obývacího pokoje do jídelny se stupňovitou zdí se sloupy, jak dokládají obrázky č. 

3–4 obrazové přílohy. Další inspiraci palácem v Knóssu lze nepochybně rozpoznat při řešení 

vnitřního dvouúrovňového prostoru dámského budoáru, jak dokládají obrázky 5–6 obrazové 

přílohy. V muzeu v Herakliónu také uchovávají keramické dlaždice z fajánse v podobě fasád 

minojských domů, které až nápadně připomínají vstupní fasádu Müllerovy vily z ulice Nad 

Hradním vodojemem, jak dokládají obrázky 1–2. Adolf Loos nebyl zdaleka sám, kdo se 

inspiroval krétskou mínojskou architekturou pro své realizace. Obdobné inspirace najdeme i u 

Jože Plečnika v případě úprav Pražského hradu pro prezidenta Masaryka. Je tedy zcela 

evidentní, že objevy sira Evanse na Krétě byly ve své době nejen velmi populární, ale i velmi 

inspirativní.

V případě Tugendhatovy vily je hlavní inspirace architekta Miese také zcela zřejmá. Pro 

reprezentační travertinové schodiště vedoucí z druhého nadzemního podlaží – z hlavního 

obytného prostoru do třetího nadzemního podlaží – ložnicového patra brněnské Tugendhatovy 

vily se Mies van der Rohe inspiroval ve svém rodném městě, konkrétně v nejstarší části 

cášské katedrály, jejíž stavba sahá až do doby císaře Karla Velikého. Mies byl studentem 

gymnázia, které patřilo k Cášské katedrále a zároveň jako syn cášského kameníka karolínsko 

– otónskou svatyni bezesporu výborně znal. Inspiraci, kterou si odtud převzal je inspirace pro 

řešení hlavního nástupního schodiště v Tugendhatově vile.32 Inspirace je evidentní a to jak ve 

vnitřím řešení schodiště, včetně uspořádání jeho točitých stupňů, tak i v projevu schodiště do 

tvaru fasády, jak dokládají obrázky 7, 8, 9 a 10 obrazové přílohy. 

                                                            
32

Tuto skutečnost si autor této práce uvědomil při podrobné prohlídce cášské katedrály v roce 2001.
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Pokud si uvědomíme, tak jak dokládá Rostislav Švácha,33 že Ludwig Mies van der Rohe 

velmi dobře znal texty katolického filozofa Romana Guardiniho, který patřil 

k nejvýznamnějším postavám německého křesťanského personalismu, je Miesova inspirace 

křesťanskou katedrálou v Cáchách daleko zřejmější.

2.3. Výběr stavebních parcel pro vily

Výběr parcel byl v obou případech podstatný pro rozhodnutí architektů, že předmětnou 

zakázku na projekt vily přijmou. V případě pražské Müllerovy vily víme, že František Müller 

původně uvažoval zakoupit parcelu v nově vydislokované vilové čtvrti Hanspaulka. Byl to 

právě Adolf Loos, který naopak doporučil zcela svažitý, pro stavbu poměrně málo vhodný 

pozemek ve svahu naproti Hanspaulce ve Střešovicích.34 Byl to již zbytkový pozemek z již 

realizované zástavby obytných domů za hranicí vilové čtvrti Ořechovka, vydislokované již 

před 1. světovou válkou. Tento pozemek nacházející se v poměrně prudkém svahu na 

půdoryse nepravidelného lichoběžníka, i přes veškerou náročnost a nákladnost budování 

základů domu, měl a má zcela jedinečnou polohu. Jednak je z pozemku vidět jedinečné 

panorama Pražského hradu a Hradčan (což by z Hanspaulky bylo vidět také) a jednak je odtud 

vidět panorama zhruba třetiny Čech počínaje pohledem na ještědský hřeben zakončený 

Ještědem, přes Malý a Velký Bezděz, dále pak přes horu Říp až po panorama Českého 

středohoří s Milešovkou v čele. Takovýto výhled opačně orientovaný svah Hanspaulky 

neumožňuje. S jedinečností panoramatu je plně počítáno při kompozici a orientaci domu. 

Nejznámějším faktem zůstává skutečnost, že dálkový pohled na Pražský hrad při pohledu ze 

středu terasy, je zarámován stavební konstrukcí, která nemá jiného účelu, než být 

symbolickým rámem tohoto úchvatného panoramatu.

Vybraná parcela pro Tugendhatovu vilu v Černých polích v Brně a její orientace vůči 

historickému centru Brna a hradu moravských markrabat Špilberku, sehrála hlavní rozhodnutí 

při přijetí této zakázky architektem Ludwigem Mies van der Rohem.35 Již původní zahradní 

úprava parcely budoucí vily Tugendhat z roku 1908 s úchvatným výhledem na Brno počítala. 
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ZAHRADNÍK 2001.

34
ZAHRADNÍK 2000

35
ČERNÁ/ČERNOUŠKOVÁ 2012
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Proto zde již také byl v závěru parcely postaven roku 1908 secesní altán, ze kterého bylo 

možné vidět věže kostelů svatého Jakuba, chrámu svatého Petra a Pavla na Petrově, svatého 

Tomáše a samozřejmě panorama hradu Špilberk. Předmětný secesní altán se stavbou vily 

Tugendhat zanikl, avšak dodnes je patrná plošinka ve svahu, kde stával. I Mies van der Rohe 

uvažoval, že altán obnoví jako klasicizující architekturu s tympanonem, jak dokládá jedna 

z Miesových skic uložená v jeho pozůstalosti v MoMA v New Yorku.36 Avšak k realizaci již 

nikdy nedošlo. Rodiče Grety Tugendhatové darovali pro stavbu vily nejprve pouze nezbytně 

nutný pozemek rovnající se téměř pouze půdorysu vily v levém horním rohu secesní zahrady, 

která přináležela k jejich rodinné vile postavené v roce 1908 dole pod zahradou v dnešní ulici 

Drobného, ale také finance na stavbu této vily. Teprve později přidali manželé Löw-Beerovi 

zhruba polovinu původní zahrady své dceři a zeťovi. I Ludwig Mies van der Rohe 

zakomponoval – zarámoval úchvatný pohled na centrum Brna do domu. Každý příchozí do 

Tugendhatovy vily z ulice Černopolní vidí v průhledu historické centrum Brna z jedné strany 

ohraničené zdí bytu domovníka a šoféra a z druhé koupelnou a ložnicí Fritze Tugendhata. To 

že se skutečně jednalo o zarámované panorama Brna, dosvědčuje neprůchozí pevně 

namontované zábradlí, které zároveň znemožňovalo průchod hostů na terasu před okna ložnic 

rodiny. Příchozí návštěvník, uchvácen panoramatem města, tak vstupoval vlevo od 

brněnského panoramatu do hlavních vstupních dveří. Pohled na historické centrum Brna je 

dnes zastíněn vzrostlým něco málo přes sedmdesát let starým nádherným platanem, který si 

pod vilou ve 30. letech 20. století vysadila rodina Tugendhatů, avšak v rozporu s celkovou 

kompozicí domu a zahrady Ludwiga Mies van der Rohe. Strom je však nádherný a zcela 

zdravý, takže myšlenka na jeho odstranění byla okamžitě zamítnuta, neboť díky tomu, že byl 

vysazen stavebníkem domu, stal se již nedílnou součástí vlastního domu, byť narušuje 

panoramatický průhled zakomponovaný architektem Miesem.

2.4. Problematika vydávání stavebních povolení pro vily

V případě obou vil nebylo ve dvacátých letech dvacátého století projednávání stavebních 

povolení na příslušných úřadech nikterak samozřejmé či jednoznačné. V případě pražské 
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Museum of Modern Art (MoMA), New York – pozůstalost Mies van der Rohe
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Müllerovy vily se důrazně proti projektu vily postavil Regulační úřad, který se již snažil 

dopředu aplikovat na předmětnou parcelu ještě neschválené regulační podmínky pro dané 

území.37 Po několikerém projednávání Stavebním úřadem, byla na základě námitky 

Regulačního úřadu stavba vily zamítnuta. František Müller se však odvolal k Zemskému 

úřadu, který nakonec svým rozhodnutím zrušil zamítnutí stavby a stavbu vily Františku 

Müllerovi povolil. Důvodem byla skutečnost, že Zemský úřad konstatoval, že Regulační úřad 

zcela neoprávněně již vyžadoval uplatňování zastavovacích podmínek pro danou oblast, které 

sice již byly připraveny, avšak ještě nebyly úředně schváleny. Jinými slovy řečeno, Regulační 

úřad přestoupil zcela své kompetence. To nezůstalo bez povšimnutí pražského tisku, takže 

například 27. 4. 1929 vyšel v Prager Tagblattu německy psaný článek nazvaný „Praha proti 

Loosovi“. V tomto článku se uvádí: „Vídeňský architekt Adolf Loos převzal na zakázku firmy 

Müller – Kapsa stavbu vily v okolí Prahy pro šéfa firmy Müllera. Nyní se vyskytl vzácný 

případ, že pražská obec vznáší námitky proti stylu vily. Takový projev, který znamená 

překročení administrativních kompetencí, by byl pochopitelný, kdyby šlo o budovu v centru.“

Z hlediska objektivity je třeba konstatovat, že celá anabáze od prvotního podání žádosti o 

stavební povolení podané dne 20. 11. 1928 až po vyřízení odvolání a vydání stavebního 

povolení dne 31. 6. 1929 trvala celých 7 měsíců. Ve srovnání s dnešním vyřizováním 

úředních záležitostí kolem vydávání stavebních povolení se tato anabáze jeví jako poměrně 

krátká. Ovšem z pohledu meziválečné Československé administrativy se jednalo o dobu 

dlouhou, což vedlo ke skutečnosti, že František Müller stavbu své vily začal realizovat ještě 

před vydáním stavebního povolení Zemským úřadem.38

V případě brněnské Tugendhatovy vily sice nevznikly potíže s vydáváním stavebního 

povolení, avšak na základě regulačních podmínek města Brna má stavební povolení celkem 

36 omezujících, či doplňujících podmínek, které svým způsobem také zasáhly do 

architektonické podoby vily.39 Greta Tugendhatová požádala o vydání stavebního povolení 

22. 4. 1929. Toto povolení jí bylo vydáno po 6 měsících 26. 10. 1929 s oněmi již zmíněnými 

36 podmínkami. Za zmínku bezesporu stojí především tyto podmínky:
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ZAHRADNÍK 2000

38
Městská část Praha 6, Odbor výstavby, archiv odboru – složka č.p. 642 / Střešovice

39
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., podnikový archiv – složka č.p. 237 / Černá pole
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- podmínka číslo 6, která v návaznosti na podmínku číslo 2 stanovující: „že hrana 

domu má býti vzdálena 4,55 m od hrany pozemku v Černopolní ulici, povoluje 

garáž vily jako provizorium, a to do odvolání v každé době a z jakýchkoliv 

důvodů“. Naštěstí nikdy nikdo nepožadoval odstranění garáže, takže tato garáž 

zůstala na svém místě v původní materiálové podstatě dodnes.

- podmínka číslo 7, která sice připouští poměrně nízkou výšku vyprojektovaného 

komína pro zplodiny z kotelny domu, avšak jasně stanovuje: „že v případě 

odůvodněné stížnosti o obtěžování kouřem, zavazuje se stavebnice provést takové 

úpravy, případně zvýšení, neb přeložení komína tak, aby uvedená závada byla 

odstraněna“. Nástavba komína byla nařízena až za války po roce 1940, kdy 

v domě bydlel konstruktér Messerschmidt. 

- podmínka číslo 27, která zasáhla do původní podoby projektu, neboť nařídila: „že 

koupelny musí býti provětrány přímo navenek“. Proto musela být i vnitřní 

rodičovská koupelna provětrána přímo nad střechu, neboť do zdí koupelny to 

nebylo možné. Díky této podmínce byl projekt doplněn o nadsvětlík, který je 

vyústěn právě nad střechou domu.

Všechny tyto podmínky byly definitivně paradoxně změněny až novým kolaudačním 

rozhodnutím stavebního úřadu z roku 2012, kdy po památkové obnově vily, již není ani garáž 

vily, ani výška jejího komínu chápána jako provizorium.40

Když si uvědomíme, že v Brně vydání stavebního povolení za první republiky trvalo 6 

měsíců a v Praze po všech peripetiích včetně vyřízení odvolání Zemským úřadem měsíců 7, je 

rychlost meziválečné administrativy stavebních úřadů při vyřizování odvolání obdivuhodná!

Z výše uvedeného je zřejmé, že tak jako dnes, tak ani ve třicátých letech nebylo 

snadné prosadit byť i v demokratickém Československu progresivní moderní architekturu, 

která se již v době svého vzniku zapsala do dějin světové architektury. Na druhou stranu, zde 

plně fungovaly demokratické mechanismy, které tak, a to i poměrně rychle, byly schopné 

prosadit zákonná práva jednotlivých stavebníků.

                                                            
40

Muzeum města Brna, archiv muzea
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2.5. Osudy vil od jejich dokončení, přes obě totality až do současnosti

Müllerova vila byla dokončena a rodina se do ní nastěhovala o Velikonocích v roce 1930, 

které tehdy připadly na polovinu dubna. První větší slávu po dokončení dům bezesporu zažil 

při oslavě Loosových šedesátých narozenin 10. 12. 1930, kdy se v domě sešla velmi zajímavá 

společnost. Všech 12 přítomných osobností na Loosových šedesátinách také dokládá onen 

obrovský fenomén kulturního života meziválečné Prahy tvořeného česko-rakousko-židovskou 

inteligencí. Vedle oslavence s manželkou Claire Loos-Beckovou a majitelů domu manželů 

Milady a Františka Müllerových, zde byl i například významný historik umění Antonín 

Matějček, či básník Svatopluk Machar, či Sidonie Nádherná z Borutína s bratrem, nebo také 

esejista Bohumil Markalous s manželkou a také rakouský básník Karl Kraus.41

Další podrobnosti o životě v domě ve 30. a 40. letech se dovídáme pouze z kopie knihy 

návštěv. Konaly se zde domácí koncerty a drobnější společenská setkání. Zcela bezpečně však 

víme, že po dobu 2. světové války mohla rodina relativně klidně svůj dům využívat. Peripetie 

rodiny a domu začaly až po válce znárodněním majitelových firem v roce 1945. Z původních 

třech firem Müller – Kapsa se stal znárodněný národní podnik Armabeton, který fungoval až 

do konce devadesátých let dvacátého století. Na milionářskou dávku vyměřenou v roce 1945 

panu Müllerovi padly i tři osminy domu, které převzal stát. Stalo se tak proto, neboť Ing. 

Müller neměl hotovost na zaplacení této dávky. Zásadní problémy pro dům přišly až po 

komunistickém převratu v roce 1948 a následně po smrti Františka Müllera v roce 1951, kdy 

průmyslový odbor ONV dne 19. 3. 1955 nařídil, aby část prostorů v domě o ploše cca 198 m2 

začalo využívat Umělecko – průmyslové museum, které tehdy bylo administrativně začleněno 

pod Národní galerii. Definitivní znárodnění domu nastalo až 28. 9. 1959, kdy rozhodnutím 

finančního odboru ONV Praha 5, přešel celý dům do „socialistického vlastnictví“. Další 

změna vlastníka nastala ke dni 5. 12. 1959, kdy ministr školství a kultury Kahuda přidělil 

prostory ve vile dosud užívané Umělecko – průmyslovým muzeem Národní galerie Státnímu 

pedagogickému nakladatelství. Poslední majetková změna vlastnictví vily v éře komunistické 

totality nastala 12. března 1976, kdy vilu převzal Ústav marxismu – leninismu ÚV KSČ, který 

zde sídlil až do doby těsně po listopadových událostech roku 1989, kdy tento ústav 

nenávratně skončil v propadlišti dějin a dům byl částečně z pěti osmin navrácen dceři 

původních vlastníků, která požádala o dokončení pozůstalostního řízení po své matce paní 
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Miladě Müllerové zemřelé v roce 1968.42 To, že se nejednalo o klasickou restituci podle 

restitučního zákona, bylo způsobeno změnou zákona, tedy skutečností, že i cizí státní 

příslušník může na území bývalé Československé republiky dědit po svých právoplatných 

rodičích. Paní Eva Maternová, jako jediné dítě manželů Müllerových nesměla totiž v roce 

1968 jako státní příslušník Velké Británie dle tehdy platných zákonů socialistického 

Československa zdědit nemovitosti po své vlastní zemřelé matce. Na základě tak 

dokončeného dědického řízení připadlo 5/8 domu právě Evě Maternové. Zbývající 3/8 domu 

připadly na základě zákona o obcích a na základě statutu hlavního města Prahy městské části 

Praha 6. Tato městská část nejprve uvažovala, že svůj menšinový podíl v domě prodá 

majitelce většinového podílu. Z toho však sešlo a následně se Praha 6 rozhodla, že z důvodu 

významu domu a vzhledem k možnosti zpřístupnit ho široké veřejnosti naopak ona vykoupí 

většinový podíl. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o finanční limit přesahující možnosti 

městské části Praha 6, bylo rozhodnuto, že dům vykoupí hlavní město Praha.43 Tento moment 

je třeba velmi vyzdvihnout, neboť skutečně nebývalo zvykem, že by se vykoupil většinový 

podíl domu za 37 miliónů korun jen proto, aby zde vzniklo muzeum formou zpřístupněné 

památky. Je třeba také připomenout, že v té době projevil zájem o koupi domu i kontroverzní 

Viktor Kožený, který nabízel za tuto vilu majitelce většinového podílu částku zhruba 

dvojnásobně velkou, než si hl. m. Praha mohla dovolit. Na základě dopisu pana prezidenta 

Václava Havla se nakonec majitelka většinového podílu odhodlala prodat svůj podíl ve vile 

právě za poloviční cenu městu Praze. Jednalo se bezesporu o skutek, který by zdaleka každý 

majitel nemovitosti neučinil, byť na základě prosby pana prezidenta Havla. Tak velký morální 

vliv měl dopis pana prezidenta Havla!44 Za tento čin náleží paní Evě Maternové nejenom 

hluboké poděkování, ale i stálý obdiv. Po té, co se podařilo většinový podíl vily městem 

Prahou zakoupit, bylo možné přistoupit k pietní obnově domu a jeho zpřístupňování 

veřejnosti. Nejprve však bylo nutné vyřešit organizační začlenění vily do struktury městských 

institucí. Rada hlavního města Prahy nejprve řešila možnost vytvořit samostatnou 

příspěvkovou organizaci, která by nejenom rekonstrukci domu měla na starosti, ale která by i 

o dům následně pečovala a zároveň ho i provozovala. Toto řešení bylo nakonec zamítnuto a 
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objekt byl následně začleněn jako samostatná provozní jednotka pod Muzeum hlavního města 

Prahy. S více jak 20. letým odstupem můžeme zcela jednoznačně konstatovat, že toto řešení 

bylo správné a zcela funkční, a to i v současnosti.

Naproti Müllerově vile jsou osudy brněnské Tugendhatovy vily v době války a 

v poválečném období daleko bouřivější, což mělo za následek i její daleko horší výchozí stav 

pro její obnovu než v případě pražské vily. Rodina Tugendhatů si klidu rodinného bydlení ve 

své vytoužené vile užila pouhých osm let po jejím dokončení.45 Vzhledem ke skutečnosti, že 

se jednalo o rodinu židovského původu a zároveň o rodinu, která po nástupu Hitlera k moci 

v Německu, pomáhala v Brně právě německým uprchlíkům, musela celá Tugendhatova 

rodina na podzim roku 1938 emigrovat, neboť jí hrozil onen strašlivý a nespravedlivý osud, 

který po vzniku Protektorátu Čechy a Morava postihl mnohé československé spoluobčany 

židovské národnosti. Celá široká rodina tak nejprve odcestovala do Švýcarska a následně 

v lednu 1941 do Venezuely, kde v Caracasu žije část rodiny dodnes. Po válce se manželé 

Tugendhatovi s dětmi vrátili do Evropy a usídlili se ve švýcarském Sant Galen. Rodina tak 

stihla před válkou opustit Československo ještě včas. Dokonce si stihli i odstěhovat 

podstatnou část mobiliáře vily, která se krom jiného dodnes nachází i v bytě dcery Daniely 

Hammer – Tugendhat ve Vídni.46 Vlastní brněnská vila byla 4. října 1939 zabavena pro tajnou 

státní policii – GESTAPO, což bylo vyznačeno i v pozemkových knihách. Následně dne 12.

ledna 1942 byla vila definitivně prohlášena, jak je opět uvedeno v pozemkových knihách, za 

majetek Německé říše. Dům sloužil jako obydlí Waltera Messerschmidta, který řídil za války 

zbrojní výrobu v brněnské strojírně Klöcknerwerke. Z písemných pramenů zcela bezpečně 

víme, že za éry pana Messerschnidta došlo k některým dílčím úpravám domu. Největší v té 

době vzniklou škodou bylo odstranění půlkruhové dřevěné stěny z makassaru mezi jídelnou a 

přípravnou kuchyně. Tato stěna byla nahrazena pravoúhle orientovanými příčkami, díky nimž 

došlo k oddělení přívodu upraveného vzduchu do hlavního obytného prostoru. Proto byl také 

do podlahy v bývalé jídelně prolomen otvor s mřížkou pro náhradní přívod upraveného 

vzduchu. Dodatečné rozvody této úpravy nového přístupu upraveného vzduchu do obytného 

prostoru byly zcela zachovány pod stropem v suterénu domu. Dnes již víme, že původní 

makassarový obklad jídelny nezanikl, ale byl znovu instalován v jídelně v budově brněnského 

                                                            
45

HAMMER–TUGENDHATOVÁ/HAMMER/TEGETHOFF 2013

46
ČERNÁ/ČERNOUŠKOVÁ 2012



30

důstojnického klubu Wermachtu, dnes právnické fakulty Masarykovy univerzity.47 Díky 

objevu bratří Ambrožů v roce 2011 tak bylo možné podstatnou část původního 

makassarového obkladu vrátit na původní místo v jídelně Tugendhatovy vily. Další válečnou 

úpravou bylo zazdění do výše 2/3 prosklené, částečně půlkruhové stěny nad schodištěm 

vedoucím z nástupního prostoru ve 3. patře do 2. patra s hlavním obytným prostorem.

Největší škody dům utrpěl po odchodu pana Messerschmidta v březnu 1945, kdy dům 

zůstal prázdný a stal se tak terčem rabování, a to jak osvobozeneckých armád, tak i místních 

spoluobčanů. Následně tak došlo k rozkradení a zničení posledních zbytků původního 

mobiliáře, který se v domě ještě nacházel. Zároveň je také zdokladováno, že v té době došlo i 

ke zničení jednotlivých zařizovacích předmětů jako byly například umyvadla v kuchyni a 

v koupelnách. Dům také utrpěl tlakovou vlnou, která vznikla při bombardování Brna a která 

zničila až na jednu všechny velkoplošné skleněné tabule hlavního obytného prostoru vily. 

V červenci 1945 byla nad domem zavedena na základě výměru Ministerstva průmyslu 

národní správa. To vše se dovídáme z protokolu o stavu domu z podzimu roku 1945.48

V tomto protokolu také nacházíme popis úprav, které provedla první poválečná uživatelka 

domu Karla Hladká se svojí taneční školou. Tato taneční škola zde působila až do října 1950, 

kdy byl dům přidělen Státnímu ústavu léčebného tělocviku. Díky tomu tak dům získal na 30 

let využití jako zdravotnické zařízení a zároveň byl pro tyto účely několikráte v interiéru 

nevhodně upravován. Zlepšení stavu domu ani nepomohlo prohlášení domu v prosinci 1963 

za kulturní památku. Na konci 60. let došlo k pokusu vilu opravit a zpřístupnit veřejnosti. 

Díky této iniciativě se tak podařilo v dubnu 1969 dokončit dnes velmi ceněné geodetické 

zaměření stavby, včetně zákresu pohledů na stěny jednotlivých místností s vyznačením 

vypínačů, zásuvek a zařizovacích předmětů.49 V září roku 1980 se pro totální vybydlení 

objektu vzdal Krajský ústav národního zdraví správy vily a převedl ji do majetku města Brna. 

V říjnu téhož roku byla vichřicí stržena smuteční vrba na zahradní terase před domem. V té 
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době byla také zahájena obnova vily stavebním podnikem města Brna, bohužel však bez 

projektu. Teprve na konci roku 1981, na základě protestu odborné veřejnosti, nechává město 

Brno zpracovat projekt záchranné rekonstrukce vily ve Státním ústavu pro rekonstrukce 

památkových měst a objektů pod vedením architekta Kamila Fuchse.50 Tato záchranná 

rekonstrukce byla dokončena v srpnu 1985, kdy byla vila v tzv. režimu státní vily 

kolaudována. Tento režim znamenal, že po dobu následujících 9 let sloužila vila 

k ubytovávání vládních a komunistických činitelů, a to jak tuzemských, tak i zahraničních. 

Proto také mohla ve vile v srpnu 1992 proběhnout jednání o rozdělení Československé 

republiky na dva samostatné státy mezi tehdejším českým premiérem Václavem Klausem a 

slovenským premiérem Vladimírem Mečiarem. Šťastné rozhodnutí učinila Rada města Brna 

v roce 1993, když se rozhodla, převést vilu do správy Muzea města Brna a tuto cenou 

památku tak zpřístupnit veřejnosti. Muzeu města Brna se podařilo vilu pro veřejnost otevřít 1. 

července 1994.51
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3. Výchozí stav vil před zahájením jejich památkových obnov

3.1. Müllerova vila - popis domu před zahájením rekonstrukce

Stav Müllerovy vily před zahájením památkové obnovy v roce 1997, tedy 67 let od 

jejího dokončení byl přes všechny peripetie osudu a přes některé nevhodné dílčí opravy 

vysoce autentický.52 Štěstím pro vilu bylo, že až do své smrti v roce 1968 mohla v domě stále 

bydlet paní Milada Müllerová. Byla to totiž ona, která nejenom během krutých 50. let, ale i 

v 60. letech bděla nad nucenými nájemníky, hlídala je, aby dům neničili a zároveň urgovala 

potřebné opravy, jako byla například oprava zatékání do domu plochou střechou horní 

terasy.53

3.1.1. Dispozice domu

Co se týká jednotlivých půdorysů úrovní domu a dispozice tzv. „raumplanu“ nebyla 

tato koncepce ani v nejmenším narušena [36]. Pouze byly probourány jedny jednokřídlové 

dveře z hostinského pokoje do pokoje služky v šesté úrovni vily. 

3.1.2. Konstrukce a statika domu

Co se týká statiky domu, nebylo při průzkumech vily shledáno žádné její narušení. 

Dům, který má kombinovanou nosnou konstrukci, řešenou formou čtyř vnitřních 

železobetonových pilířů, železobetonových stropů na ztracené bednění a nosného obvodového 

cihelného zdiva je nejenom velmi kvalitně založen, ale i kvalitně postaven. To samé platí i o 

vodorovných izolacích základů, které i na svou dobu byly provedeny nejen velmi kvalitně, ale 

i velmi nákladně. Izolace jsou provedeny pomocí olověného plechu, což svědčí o přístupu 

investora, kterému šlo především o kvalitu a dlouhověkost. 

3.1.3. Zděné konstrukce

Nosné obvodové zdi, stejně tak jako cihelné výplňové zdivo je provedeno z materiálu 

získaného ze zbouraných objektů, jak nám prokazuje historická fotografie rozestavěného 
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domu.54 Staré použité cihly jsou totiž již dostatečně vyzrálé, a tedy jsou již prověřeny, co se 

týče jejich pevnosti. Jedná se tak o materiál velmi kvalitní a jejich použití není tedy pouze o 

šetrnosti stavebníka. Příprava zbouraného zdiva byla také náročná, neboť někdo musel 

použité cihly vybrat a řádně očistit pro další zdění, což představuje také značné finanční 

náklady. Díky použití starých kvalitních cihel, je tak dům postaven velmi dobře a zdivo po 

sedmdesáti letech nevykazovalo žádné poruchy. 

3.1.4. Vnější a vnitřní povrchy stěn

Vnější omítky se v případě Müllerovy vily dochovaly ve velmi špatném stavu. 

Příčinou tohoto stavu se ukázalo neblahé působení nedaleké teplárny ve Veleslavíně, která 

dlouhodobě vypouštěla do ovzduší oxid siřičitý. Tento oxid dlouhodobě působil na původně 

čistě vápenné omítky, v nichž došlo k chemické reakci, kdy se část vápenného pojiva

přeměnila na sádru. Na základě přírodovědných zkoušek víme, že obsah sádry v těchto 

omítkách dosahoval zhruba 7%. Proto bylo v 70. letech přistoupeno k opravě fasád, 

respektive k jejich překrytí plastickou omítkovinou „ebarbot“. Tato omítkovina měla za 

následek uzavření prodyšnosti fasád domu, a tím i definitivní doničení původních vápenných 

omítek. Díky tomu se na fasádách domu objevily boule, které byly tvořeny z vnější strany 

plastickou omítkovinou a uvnitř v podstatě už jen zbylým pískem vzniklým z původní 

rozpadlé vápenné omítky.

Co se týká vnitřních omítek, včetně sádrou kletovaných omítek se až na nepatrné 

výjimky dochovaly v původním stavu. Díky tomu, bylo možné pod novodobou výmalbou 

nalézt i několik fragmentů originálních skic provedených na zdi s největší pravděpodobností 

autorem vily Adolfem Loosem.55 Díky tomu se v jídelně například objevila skica 

dvojramenného nástěnného svítidla[38].

3.1.5. Technická vybavenost domu

Müllerova vila neměla na rozdíl od vily Tugendhatovi takové technické vymoženosti 

jako je klimatizace, přesto i její technické vybavení je na svou dobu velmi moderní. Přestože 

vila nemá klasická patra, tak je zde instalován osobní výtah, který staví ze sedmi úrovní 

celkem ve čtyřech úrovních. Dále je zde instalován jídelní výtah, který staví ve třech 
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úrovních. Dům je také vybaven ústředním teplovodním vytápěním pomocí litinových 

radiátorů vyrobených v Železárnách v Sedlci u Starého Plzence. Jednalo se o tak kvalitní 

radiátory, že po repasi slouží k vytápění domu i po památkové obnově. Celý otopný systém je 

napojen na dva klasické koksové kotle firmy Strebel. Tyto kotle se vzhledem ke své kvalitě 

vyráběly po mnoho desetiletí, a to i ještě za socialismu v 50. letech, samozřejmě však pod 

jménem „Sokolovo“.

3.1.6. Konstrukční vady a jejich opravy během existence vily

Přestože je Müllerova vila postavena ve vysoké kvalitě, tak i zde platí přísloví, že i 

mistr tesař se někdy utne. K největší konstrukční chybě došlo při konstruování skladby ploché 

střechy horní terasy. Byť zde byla zvolena ve své době nejkvalitnější a samozřejmě i nejdražší 

vodorovná izolace proti vodě, avšak jejím nevhodným uložením na tepelně – izolační vrstvu 

dostatečně nevyhašené škváry a díky následné chemické reakci došlo k jejímu znehodnocení. 

Jednoduše řečeno aktivní škvára vytvořila v olověném plechu díry, kterými následně začalo 

zatékat do stropu pod terasou. Díky tomu bylo nutno předmětnou terasu opravovat již v 60. 

letech 20. století. Ve srovnání s povrchy balkonů vily, kde je také použit jako izolace proti 

vodě olověný plech, ale kde již není užita škvárová tepelně izolační vrstva, funguje tato 

olověná izolace i po 70 letech dokonale.

3.1.7. Zahrada domu

Zahrada Müllerovy vily byla řešena architektem Adolfem Loosem souběžně 

s projektem domu. Osazovací výkresy jednotlivých záhonů však prováděli dva významní 

zahradníci Karl Förster z Boruminu u Postupimy a Camillo Schneider zahradník hraběte 

Sylva Tarrucy z Průhonic. Při provádění stavebně historického průzkumu se podařilo nalézt 

původní osazovací výkresy zahrady, což je zcela ojedinělé, že se u modernistické architektury 

z první poloviny dvacátého století dochovaly. Z původní zahradní skladby se dochovaly 

pouze některé dřeviny, jako je tis, thuje, pyramidální dub, borovice černá a mnoho desítek let

přerostlé habrové živé ploty. Zahrada byla podrobena i částečnému archeologickému 

průzkumu, při kterém se podařilo nalézt postranní část kamenné treláže orientované ve svahu 

směrem k sousednímu domu. Zároveň se také podařilo botanikům na základě buněčné 

skladby ze zbytků zetlelého kořenového systému určit dominantní strom na horní venkovní 

terase, tedy sakuru. Vážným poničením zahrady bylo v její spodní části v sedmdesátých 
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letech dvacátého století zřízené smetiště, kam správa domu vyvážela popel z vyhořelého 

koksu z kotelny domu. 

3.2. Tugendhatova vila - popis domu před zahájením rekonstrukce

Tugendhatova vila v Brně, přes všechny rány osudu a první záchrannou rekonstrukci 

provedenou v 80. letech 20. století, se také dochovala zhruba z více jak 80 procent 

v autentickém stavu. Ve srovnání s Müllerovou vilou ovšem s daleko méně dochovanými 

vnitřními prvky, zařizovacími předměty a povrchy stěn. V literatuře kritizovaná zmíněná 

rekonstrukce, které je dáváno za vinu zničení památkové autenticity domu, byla však zcela 

rekonstrukcí záchrannou, tak jak je doloženo stavebně historickým průzkumem z roku 2001 a 

následně bylo potvrzeno i na konferenci materiality uskutečněné na brněnském výstavišti od 

27. do 29. dubna 200656. Není proto pravdou, že to byla právě rekonstrukce z 80. let, která 

dům výrazně poničila57. Je skutečností, že dům postupně přicházel o svoji původní celistvost 

a materiálovou autenticitu nevhodnými přestavbami a především nevhodným využíváním

objektu v letech 1939 až 1985. Největší poničení domu však nastalo ve chvíli, kdy do domu 

byla umístěna dětská rehabilitace jako detašované pracoviště nedaleké dětské nemocnice58. 

Toto zdravotnické zařízení, jak vyplývá z fotodokumentace zhotovené po roce 1980, vilu

nejenom neudržovalo ale především postupně i vybydlovalo, přestože díky architektu 

Františku Kalivodovy bylo v letech 1969 – 1971 vyvinuto maximální úsilí na záchranu tohoto 

domu. V 80. letech 20. století již byla vila v tak nepříznivém technickém stavu, že musela být 

ze strany zdravotnického zařízení opuštěna.

3.2.1. Dispozice domu

V případě půdorysné dispozice Tugendhatovy vily docházelo ke změnám některých 

příček ve všech patrech domu59. Prvním, nejzávažnějším zásahem bylo již ve 40. letech, 

v době kdy v domě bydlel pan Mescherschmidt, odstranění půlkruhové dřevěné stěny 
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s makassarovou dýhou v jídelně ve druhém nadzemním podlaží. Tato stěna byla nahrazena

zděnou, pravoúhle zalamovanou příčkou. S touto přestavbou došlo také k úpravě rozvodu 

klimatizace v prvním nadzemním podlaží, neboť bylo nezbytné přidat další vedení pro přívod 

upraveného vzduchu do místnosti bývalé jídelny. K dalším dispozičním změnám, a to hlavně 

v prvním nadzemním podlaží domu došlo v 50. letech 20. století, kdy byl dům změněn na 

zdravotnické zařízení. Jednalo se především o úpravu příček strojovny stahovacích oken, 

která byla rozdělena na dvě samostatné místnosti a o probourání oken do stěny zahradního 

schodiště z důvodu vybudování nové místnosti rehabilitačního pracoviště právě v prvním 

nadzemním podlaží domu.

Další dispoziční úpravy nastaly i při rekonstrukci v 80. letech 20. století, kdy došlo ve 

3. nadzemním podlaží k zazdění otvoru již neexistujících posuvných dveří mezi dětskými 

pokoji. Dále došlo k vyzdění do té doby neexistující příčky mezi kuchyní a spíží ve 2. 

nadzemním podlaží, která byla původně řešena prokládací vestavěnou skříní60. V témže 

podlaží došlo také k rozdělení původní koupelny se záchodem pro služku na dvě samostatné 

místnosti, tedy na samostatnou koupelnu a samostatný záchod. V prvním nadzemním podlaží 

došlo k vytvoření místnosti pro přenocování řidiče vyzděním nové příčky prostoru bývalé 

sušárny, stejně tak jako i s vybudováním koupelny se sprchou a samostatným záchodem. Tuto 

dispoziční změnu si vyžádala skutečnost, že vila byla využívána jako vládní vila pro 

ubytovávání např. ministrů, včetně jejich doprovodného personálu.

3.2.2. Konstrukce a statika domu

Přestože to na první pohled není zcela zjevné, je hlavní nosnou konstrukcí domu 

montovaná ocelová konstrukce nesená na 28 ocelových nýtovaných sloupech tvořených 

profilem řeckého kříže. Veškeré cihelné zdivo, tvořené převážně dutými cihlami, je pouze 

výplňové, nenosné. Co se statiky domu týká, došlo zde pouze k narušení základů dvou 

ocelových sloupů nesoucích venkovní terasu a schodiště orientované do zahrady. Špatné 

základy pod těmito dvěma sloupy měly za následek i výrazné praskliny v nenosném zdivu 

venkovní terasy. Díky rozsahu těchto prasklin se jevilo, že statika domu je daleko vážněji 

                                                            
60 Při provádění průzkumů ve vile tuto skutečnost potvrdila i návštěvnice paní Zdeňka Strouhalová, která přišla 

na prohlídku vily a která sem v padesátých letech chodila na nápravný tělocvik. Paní Strouhalová má 

neskutečnou fotografickou paměť, takže nám podrobně popsala dispozici domu tak, jak si jí pamatovala. 
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narušena, než naštěstí prokázaly pozdější průzkumy. Kromě venkovní terasy neměl dům 

žádné jiné statické poruchy.

3.2.3. Zděné konstrukce

Jak již bylo uvedeno, veškeré zděné konstrukce domu jsou výplňové, tedy nenosné a 

to i v případě, kdy tvoří obvodovou stěnu vily. Vnější zděné stěny domu jsou odizolovány za 

pomoci křemelinových desek. Stěny tak mají sendvičovou skladbu.

3.2.4. Vnější a vnitřní povrchy stěn

Vnější fasády Tugendhatovy vily původně Ludwig Mies van der Rohe uvažoval 

provést z režného zdiva, tedy z ostře pálených cihel, tak jako je realizováno u jím navržené 

vily v Krefeldu v Německu.61 Protože však architekt nenašel v Brně a jeho okolí kvalitní 

cihelny, které by vytvořily cihly dle jeho požadavků, rozhodl se pro fasády omítané tvrdou 

cementovou omítkou. Protože předmětná cementová omítka (v podstatě betonová omítka) se 

na omítání venkovních stěn domů téměř nepoužívá, byla tato úprava dlouho považována za 

nevhodnou úpravu z první rekonstrukce vily dokončené v roce 1986. Následné průzkumy 

však prokázaly, že tyto omítky jsou původní, tedy z dokončení domu v roce 1930. Ještě 

větším překvapením při provedených průzkumech byla skutečnost, že se tyto autentické 

omítky dochovaly na více jak 80 procentech fasádních ploch vily.

Vnitřní omítky jsou provedeny jako vápenné s vrchní sádrovou kletovanou vrstvou. 

Tato svrchní sádrová vrstva byla v reprezentačních místnostech domu ještě broušena.

3.2.5. Technická vybavenost domu

Jak je již poznamenáno v této části u Müllerovy vily, je technické vybavení 

Tugendhatovy vily na daleko vyšší úrovni než v Praze. Především se zde jedná o klimatizační 

zařízení, které díky své jednoduchosti, založené na fyzikálních principech v původním 

provedení funguje dodnes. Toto zařízení se nachází ve čtyřech místnostech prvního 

nadzemního podlaží. První místnost slouží jako místnost pro ovládání, neboť je zde ovládací 

panel, na kterém se klikou ovládají lanová táhla celého systému, dále je zde také elektromotor 

s vývěvou, který zajišťuje dopravu upraveného vzduchu do reprezentačních prostor druhého 

nadzemního podlaží. Druhá místnost slouží jako úpravna vzduchu. Samostatným kanálem je 
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sem přiváděn čerstvý vzduch ze zahrady, dalším kanálem je sem přiváděn použitý vzduch 

z hlavního obytného prostoru. Zajímavostí celého prostoru je chlazení a zvlhčování vzduchu 

formou sprchování. Prostoru, který se nachází pod kanálem přivádějícím čerstvý vzduch ze 

zahrady, je vyplněný křemencovými oblázky nad kterými jsou instalovány čtyři sprchy.

V případě potřeby zvlhčovat vzduch se pustí sprchování, kdy voda vytváří na nenasákavých 

křemencových oblázcích velkou mokrou plochu, která je olizována proudícím vzduchem, 

který tak získanou vlhkost roznáší dál do domu. Ve třetí místnosti je instalován olejový filtr, 

který zachytává i ty nejjemnější prachové částice. Za olejovým filtrem v téže místnosti je 

instalována stěna tvořená pletivem a hoblinami tak, aby odchytávala uvolněné olejové kapky 

z filtru. Ve čtvrté místnosti je ohřívací těleso, ve kterém proudí horká voda a při průchodu 

vzduchu tímto tělesem se tento vzduch ohřívá.

3.2.6. Konstrukční vady a jejich opravy během existence vily

Jak už bylo výše řečeno i u významných staveb platí ono lidové, že i mistr tesař se 

někdy utne. V případě Tugendhatovy vily je možno konstatovat dvě konstrukční chyby, které 

měli za následek poměrně rychlou degradaci domu. 

První chybou bylo řešení skladby střechy, kdy ve snaze udělat co nejkvalitnější a tedy 

i nejodolnější střechu, se vytvořilo něco, co nemohlo z hlediska fyzikálně – technických 

pravidel fungovat. Skladba střechy podle plánů byla řešena takto: Na betonovou vrstvu 

uloženou na hurdiskové konstrukci stropu byla položena asfaltová lepenka jako izolace, na 

tuto lepenku byl následně položen škvárový beton (má vlastnosti tepelně izolačního 

materiálu), na tento následně velké betonové plotny s mezivrstvami cca 5 cm širokými, které 

byly vyplněny zemí s vysetou trávou. Technickou závadou byla skutečnost, že při delších 

deštích procházela voda mezivrstvami mezi betonovými deskami do škvárobetonové vrstvy a 

z té vyluhovala vápno. Vzniklá vápenná voda pak odtékala do odpadního svodu a zde 

nastávala karbonatace vzduchem bohatým na kanálový oxid uhličitý. Díky tomu vylučovaný 

uhličitan vápenatý odpad ucpal62. Tento nedostatek museli ještě za svého pobytu ve vile, před 

svým odchodem do emigrace řešit ještě manželé Tugendhatovi. Tuto závadu bylo nutné 

odstranit již v roce 1931.
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Druhou neméně závažnou konstrukční závadou bylo založení dvou pilířů venkovní 

terasy před hlavním obytným prostorem a to nad úroveň spodní vody. Ocelový konstrukční 

systém domu tvoří modul 6 x 4,90 metru, tvořený celkem 28 ocelovými nýtovanými sloupy 

složenými z páskové a úhelníkové oceli na půdoryse řeckého kříže. Je zajímavé, že celkem 26 

sloupů je založeno velmi precizně. Dokonce 7 sloupů přední řady směrem do zahrady je 

založeno na trojicích či dvojicích studní s hloubkou založení až 5,5 metru pod úroveň dnešní 

podlahy prvního nadzemního podlaží. Pouze patky dvou sloupů č. s27 a č. s28, které 

procházejí prvním nadzemním podlažím a nesou tak pouze venkovní terasu, jsou založeny 

velmi mělce a ještě nejsou ani provázány s ostatními patkami63. Dlouhodobým působením 

eroze svahu zahrady a samozřejmě i působením splaškové vody pod podlahou domu došlo 

k lokálnímu posunu obou patek směrem ze svahu. 

3.2.7. Zahrada domu

Zahrada Tugendhatovy vily vznikala také jako v případě pražské vily souběžně se 

stavbou. Mies van der Rohe se podílel na její hmotové kompozici. Byl to on, kdo prostor 

kolem domu rozvrhl na jednotlivé venkovní terasy, včetně půlkruhovité terasy pod smuteční 

vrbou, která byla ještě zachycena při geodetickém zaměření zahrady v roce 196964. Vlastní 

návrh na osázení jednotlivými rostlinami vytvořila brněnská zahradní architekta Markéta 

Roderová – Müllerová. Základní myšlenkou bylo zachování vzrostlých stromů původní 

secesní zahrady, která patřila ke spodní vile rodičů paní Grety Tugendhatové. Zahrada spolu 

s domem byla koncipována jako „dům v zahradě a zároveň zahrada v domě“. K prvnímu 

vážnějšímu porušení koncepce zahrady došlo při rozdělení plochy mezi rodičovskou vilou 

Löw – Beerů a Tugendhatovou vilou pomocí drátěného plotu v padesátých letech dvacátého 

století.

V říjnu až listopadu roku 1970 byla zahrada prvně upravovaná a to ještě za přispění její 

spoluautorky Grety Roderové – Müllerové, která v té době ještě žila. Následně o deset let 

později v říjnu roku 1980 došlo díky vichřici ke zničení smuteční vrby, která se nacházela nad 

venkovní půlkruhovou zahradní terasou. 
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Další rekonstrukce zahrady proběhla po záchranné rekonstrukci vily dokončené roku 

1985. Tato rekonstrukce zahrady nebyla provedena jako návrat k původní podobě ze třicátých 

let dvacátého století, ale jako ukázka soudobého zahradnického umění let osmdesátých. Proto 

zde byly také vysázeny tehdy moderní jehličnany, které do této zahrady vůbec nepatřily. 

V této podobě byla zahrada kolaudována roku 1990. 
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4. Průběh památkových obnov vil

4.1. Dějiny památkové ochrany a obnovy meziválečné modernistické československé

architektury po roce 1960

Obnova památek architektonické moderny v Československu byla v éře socialismu 

velmi problematickou záležitostí. Jednalo se totiž především o objekty, které byly vytvořeny 

kapitalistickými podnikatelskými subjekty, a to ještě ke všemu převážně za první 

Masarykovské republiky. Přesto tady byl na začátku 60. let dvacátého století již dostatek 

badatelů a památkářů, kteří si uvědomovali význam meziválečné architektury, a to nejen 

v Praze a v Brně, ale i na dalších místech v Československu. Především to byl PhDr. Miloš 

Pistorius, Doc. PhDr. Marie Benešová, DrSc., Prof. PhDr. Zdeněk Kudělka a Ing. arch. 

František Kalivoda. Na význam Müllerovy vily začala například v roce 1964 upozorňovat 

sama Milada Müllerová, vdova po Františku Müllerovi – stavebníku vily. V roce 1965 přišla 

významná zahraniční intervence tří švýcarských architektů Franka Gloora, Rolfa Gutmanna a 

Felixe Schwarze, kteří nejenom že upozornili na světový význam meziválečné 

československé architektury, ale také jako první vytvořili návrh na zpřístupnění Müllerovy 

vily jako muzea.65 V socialistickém Československu však toto možné nebylo, a tak se na 

realizaci jejich myšlenky muselo počkat celých 35 let. Důležité však bylo, že si v zahraničí 

badatelé plně uvědomovali nejenom historickou hodnotu, ale i památkový význam 

meziválečné československé moderny. Myšlenku ochrany Müllerovy vily vyzdvihli holandští 

profesoři, docenti a studenti, které kolem sebe soustředil profesor Cor van Eesterenen 

z Technické univerzity v Delftu. 

Na podporu ochrany moderní československé architektury na konci 60. let výrazně 

vystoupilo středisko Státní památkové péče a ochrany přírody, které v té době vedl ředitel Jiří 

Grabmüller. Díky jeho kolegovi architektu Františku Kalivodovi se podařilo například 

zorganizovat mezinárodní konferenci k obnově vily Tugendhat. Tato přelomová konference 

se uskutečnila 17. 1. 1969 v Brně a dodnes nejvíce vzpomínaným a zároveň velmi často 

citovaným příspěvkem je vystoupení paní Grete Tugendhatové, která zde hovořila o svém 

domě, který získala jako svatební dar od rodičů. Tato její návštěva v Brně byla od emigrace 
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v roce 1938 návštěvou první a bohužel i poslední, neboť krátce nato paní Greta v prosinci 

1970 tragicky zemřela.66

Dalším výrazným činem brněnského střediska státní památkové péče a ochrany 

přírody bylo uspořádání celostátní konference nazvané Ochrana památek moderní 

architektury v březnu 1970. Z této konference se ještě podařilo v roce 1972 vydat sborník 

referátů.67 Následně husákovská normalizace na delší čas utlumila jakékoliv snahy směřované 

k obnově a ochraně památek moderní architektury. Přesto se však kolegům památkářům 

podařilo některé meziválečné stavby zapsat do státního seznamu nemovitých kulturních 

památek. V případě Tugendhatovy vily se tak stalo 6. prosince 1963 a v případě Müllerovy 

vily až 15. října 1968.

V 80. letech 20. století se opět obnovuje snaha dokumentovat a chránit památky 

meziválečné architektury. Je to především iniciativa profesora Vladimíra Šlapety, který jako 

tehdejší vedoucí oddělení architektury a stavitelství Národního technického muzea připravil 

několik vysoce kvalitních výstav, například výstavu brněnského funkcionalismu, a to včetně 

katalogu. Tato výstava, která měla vernisáž v Innsbrucku v říjnu 1985, a která byla 

instalována následně v mnoha západoevropských městech, bohužel nemohla být uvedena 

doma v Československu. Malým zázrakem se podařilo Prof. Vladimíru Šlapetovi připravit 

výstavu v roce 1984 nazvanou „Adolf Loos a česká architektura“, která proběhla v galerii 

Benedikta Rejta v Lounech. Výstava následně proběhla v Plzni a v Olomouci, bohužel nikoliv 

však v Praze nebo v Brně. Nesmíme však zapomenout ani na úsilí Prof. Zdeňka Kudělky, 

který se výrazně věnoval badatelské činnosti v oblasti brněnského funkcionalismu, jež 

vyústila ve stálé expozici na brněnském Špilberku v Muzeu města Brna. Po sametové revoluci 

již naštěstí odpadl ideologický nezájem o památky moderní architektury. Díky tomu bylo 

možné mnohé meziválečné stavby prohlásit i do nejvyšší památkové ochrany, tedy do 

kategorie národních kulturních památek. V případě Müllerovy a Tugendhatovy vily se tak 

stalo 16. srpna 1995. 

Klíčovým momentem k metodice obnovy funkcionalistických staveb se stala 

přelomová konference územního odborného pracoviště v Ostravě Národního památkového 

ústavu, která se uskutečnila na podzim roku 1998 a byla nazvaná „Problematika památek 
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moderní architektury“. Na této mezinárodní konferenci byl krom jiného představen projekt 

restaurování a památkové obnovy Müllerovy vily v Praze. Přítomní odborníci se zde shodli, 

že pietní přístup nejenom k hmotovému řešení, ale i k materiálové podstatě vily je zcela na 

místě. 

4.2. Uživatelské a památkové zadání obnov Müllerovy a Tugendhatovy vily

4.2.1. Müllerova vila

Po odborné diskuzi, a to jak na úrovni orgánů státní památkové péče, tak i například 

v předsednictvu České komory architektů, tehdejšího Pražského grémia a Klubu Za starou 

Prahu došlo k jednoznačné shodě, že vzhledem k světovému významu a unikátnosti 

dochování Müllerovy vily, bude tento objekt pietně opraven a zpřístupněn jako instalovaná 

památka s dokumentačním centrem Adolfa Loose. Následně autor této práce připravil a 

sepsal na základě proběhlých diskuzí podmínky z hlediska památkové péče, které se staly 

součástí odborného vyjádření Státního ústavu památkové péče a následně závazného 

rozhodnutí ministerstva kultury ČR.68 Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o první 

průlomový přístup nejenom v rámci České republiky, ale i v rámci Evropy je nezbytné 

stanovené podmínky alespoň z části odcitovat, neboť zde je jednoznačně uvedeno 

uživatelské a památkové zadání obnovy  Müllerovy vily:

„Obytný dům dr. Františka Müllera v Praze – Střešovicích č.p. 642, Nad Hradním 

vodojemem 14, projektovaný Adolfem Loosem za spolupráce Karla Lhoty v roce 1929, 

patří k nejvíce citovaným a nejznámějším interiérům v dějinách moderní světové 

architektury. Adolf Loos v tomto domě prezentoval názor, že „krásou rozumíme nejvyšší 

dokonalost“, a zhmotnil zde svoji ideu tzv. Raumplanu, tzn. vnitřního kontinuálního 

prostoru koncipovaného v různých výškových úrovních. Vzhledem k mimořádnému 

významu této stavby v dějinách světové architektury a k neobvyklé míře zachování 

původního stavu interiérů je nezbytné tento objekt velmi citlivě restaurovat a jen 

v nejnutnějších případech jednotlivé celky rekonstruovat. Po dokončení rekonstrukce a 

restaurace této vily v souladu se stanoveným speciálním režimem by měl být tento objekt 

zpřístupněn veřejnosti jako instalovaný objekt s maximálním využitím původního mobiliáře 
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a uměleckých děl, která jsou dnes v majetku různých institucí. Expozice by měla být 

doplněna o výstavu věnovanou tomuto domu a o dokumentační středisko Adolfa Loose. Je 

proto nezbytné, aby ústřední společenské prostory byly restaurovány do podoby, kdy byl 

objekt využíván rodinou stavebníka dr. Františka Müllera. 

Základní filosofií připravované rekonstrukce a restaurace Müllerovy vily musí být v zásadě 

co nejcitlivější a nejpřesnější obnova všech původních povrchů a jednotlivých prvků, 

nikoliv jejich náhrada, masová výměna či kvantitativní výrazné doplnění. Konkrétní návrhy 

na restaurování budou stanoveny na základě hloubkového stavebně – architektonického 

průzkumu, který musí být zpracován před zahájením vlastních projekčních prací. Stavebně 

– architektonický průzkum bude předložen SÚPP k posouzení. Prostory Müllerovy vily 

nesmí být využívány jako odkládací a skladovací místnosti pro potřeby Muzea hl. m. Prahy.

Z hlediska památkové péče lze již stanovit tyto vstupní podmínky pro nadcházející 

rekonstrukci Müllerovy vily: 

1. V místnosti 0.02 budou zachovány původní kotle ústředního vytápění, včetně všech 

technických detailů a vybavení. Vzhledem k tomu, že současný stav této kotelny je 

na hranici životnosti, doporučujeme vybudovat v sousední místnosti 0.05 – bývalé 

prádelně – kotelnu plynovou, kterou bude možné snadno napojit na původní, 

případně rekonstruované rozvody ústředního vytápění a zároveň na komínový 

průduch. 

2. Zachovalé dřevěné podlahy budou restaurovány do původní podoby. 

3. V místnostech, ve kterých se nezachovaly původní podlahy, budou podlahové 

krytiny určeny na základě stavebně – architektonického průzkumu. 

4. Poškozené a opotřebované, případně zakryté původní tapety v interiéru budou 

restaurovány. 

5. Původní výtahy budou intaktně zachovány, a pokud je nelze uvést do provozního 

stavu, zůstanou zachovány jako nefunkční. 

6. V místnosti původní kuchyně 2.04 bude nahrazen novodobý dřez replikou dřezu 

původního. 

7. Novodobé dveře mezi místností pro služebné 3.12 a místností pro hosty 3.13 budou 

bez náhrady zazděny. V těchto místech bude obnoven původní dřevěný sokl 
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v místnosti 3.13. 

8. Novodobé dveře mezi schodišťovou podestou 3.08 a chodbou pro služebné budou 

nahrazeny přesnou replikou, včetně ostění, klik a pantů. Zároveň bude u těchto 

dveří obnoven původní systém otvírání směrem do chodby služebné. 

9. Původní koupelna – místnost 3.02 – bude restaurována do původní podoby. 

Vzhledem k zachování původních obkladů stěn, bude tato koupelna zachována jako 

nefunkční. Do této koupelny bude přenesena jediná původní zachovaná klozetová 

mísa z místnosti v přízemí 1.04. 

10. Zahrada včetně oplocení bude rekonstruována do původní podoby.

Vzhledem k významu Müllerovy vily je nezbytné předložit SÚPP k posouzení stavebně –

architektonický průzkum, na jehož základě budou upřesněny další podmínky památkové 

péče pro rekonstrukci a restauraci tohoto objektu. Závěrem připomínáme, že komplexní 

projekt rekonstrukce a restaurace této vily musí být ve smyslu zákona předložen SÚPP 

k posouzení před vydáním stavebního povolení.

Müllerova vila navržená Adolfem Loosem a Karlem Lhotou je nesporně hodnotou 

architektonickou, ačkoliv od doby jejího vzniku uplynulo teprve šedesát šest let. Je 

vývojovým vrcholem tvorby autora a jeho pohledu na bydlení. Je však zároveň i 

významným dokladem světového vývoje architektury. Proto byla tato vila v roce 1998 

prohlášena národní kulturní památkou České republiky a zároveň zakoupena Hlavním 

městem Prahou jako jedna z nejvýznamnějších kulturních památek u nás.“69

4.2.2. Tugendhatova vila

V případě brněnské Tugendhatovy vily byla situace při zadávání uživatelských a

památkových podmínek pro připravovanou obnovu úplně jiná než v případě pražské vily. 

Předně zde vznikla skupina brněnských architektů soustředěných kolem architekta Jana 

Sapáka, která si nárokovala, že zadání, včetně koncepce obnovy a projekt rekonstrukce

musí být výhradně zadán jim a že nikdo jiný nemá schopnosti Tugendhatovu vilu dokonale 

opravit. V této zvláštní atmosféře se připravovalo zadání obnovy vily. Díky zcela 

objektivnímu přístupu vedení Muzea města Brna a správy Tugendhatovy vily se naštěstí 
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podařilo připravit zcela profesionální zadání obnovy.70 Následně autor této práce připravil 

a sepsal podmínky z odborných hledisek státní památkové péče, které se staly součástí 

odborného vyjádření Státního ústavu památkové péče a následně závazného rozhodnutí 

ministerstva kultury ČR. Opět vzhledem k mimořádnému významu tohoto stanoviska je 

nezbytné, alespoň jeho část ocitovat: 

Z hlediska památkové péče jsou předložené záměry budoucího využití i památkové obnovy 

vily Tugendhat zpracované Muzeem města Brna – PhDr. Lenkou Kudělkovou, přípustné za 

těchto podmínek:

1. Vzhledem k mimořádnému významu vily Tugendhat od Ludwiga Mies van der Rohe 

v dějinách světové architektury a k vysoké míře zachování nejen původní dispozice 

dle návrhu projektanta, ale i interiérů, bude tento objekt rehabilitován a 

restaurován, včetně mobiliárního vybavení. Následně bude zpřístupněn veřejnosti a 

využíván jako instalovaná památka doplněná o architektonickou expozici, o malý 

přednáškový prostor a o badatelské a informační středisko zaměřené na moderní 

architekturu Brna a osobnost tvůrce vily.

2. Památková obnova se bude týkat vlastní vily, včetně interiérů, volného i 

vestavěného mobiliáře, zahrady a oplocení. Zahrne i příslušnou část chodníku.

3. Základní zásadou připravované rekonstrukce a restaurování vily Tugendhat bude 

vždy co nejcitlivější a nejpřesnější obnova všech původních povrchů a jednotlivých 

prvků, nikoliv jejich náhrada, či výměna.

4. Jako podklad pro další přípravné práce bude zpracován podrobný stavebně –

historický průzkum (dle metodiky SÚPP) a archivní řešerše. Tyto průzkumy a 

zachovaná plánová, fotografická i filmová dokumentace budou základem pro 

obnovu. Ústřední společenské a obytné prostory domu (tj. ve sníženém přízemí –

obytném podlaží: obytný prostor, knihovna, zimní zahrada, jídelna, přijímací hala, 

přípravna, provozní schodiště, kuchyně; v přízemí – vstupním podlaží: garáž, 

vstupní hala, wc, předsíň, koupelna 1, ložnice pána, ložnice paní, zádveří, dětský 

pokoj 1, dětský pokoj 2, pokoj paní k dětem, šatna, koupelna 2, chodba, hlavní 

schodiště) budou rekonstruovány a zařízeny do původní podoby z let, kdy byl objekt 
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využíván rodinou stavebníka. Ve spolupráci s Moravskou galerií (vlastníkem 

několika originálních mobiliárních kusů z vily) a dalšími institucemi budou 

interiéry vybaveny volným nábytkem i dalšími předměty. Chybějící kusy budou 

rekonstruovány na základě dobové dokumentace. Rekonstruovány a restaurovány 

budou i prostory technického zázemí s vybavením.

5. Ve vybraných prostorách (například bývalé fotokomoře, spíži a skladišti potravin, 

pokojích služebných a kuchařky a ve víceúčelových prostorách v suterénu) bude 

instalována architektonická expozice, audiovizuální program, badatelské a 

informační centrum i malý přednáškový prostor.

6. Prostory vily Tugendhat nebudou využívány jakoodkládací a skladovací místnosti 

pro potřeby Muzea města Brna.

7. Objekt nebude využíván pro společensko – reprezentační akce s občerstvením a pro 

ubytování hostů.

8. Celkovým uspořádáním domu bude pověřen architekt, který bude garantem 

citlivého a pietního přístupu k tomuto objektu. Součástí projektu musí být detailní 

představa rekonstrukce objektu včetně úpravy zahrady, včetně rozpočtu finančních 

nákladů na vybavení a zpřístupnění celého objektu.

9. Vzhledem k zde umístěným exponátům bude objekt vybaven bezpečnostním 

zařízením. Po dohodě s institucemi památkové péče bude stanoven speciální 

návštěvní režim. Trasa a režim prohlídky budou stanoveny tak, aby nemohlo 

docházet k devastaci nebo zcizování. Skupiny návštěvníků budou početně 

limitovány. Na základě předběžného ohlášení a podle možností budou umožněny 

prohlídky odborníkům za stejných podmínek i mimo hlavní návštěvní dobu.

10. Na základě zpracovaného stavebně – historického průzkumu budou upřesněny 

další podmínky památkové péče pro rekonstrukci a restauraci tohoto objektu.

11. Rozhodnutí prezentovat vilu formou instalované památky doplněné studijním a 

dokumentačním centrem má zásadní vliv na celkové zpracování projektové 

dokumentace. Dokumentace bude zpracována jako třístupňová. První stupeň –

studie restaurování a rekonstrukce vily, jejímž obsahem bude i detailní koncepce a 

metodika postupu jednotlivých prací, restaurátorských a stavebních zásahů. Druhý 

stupeň – projekt ke stavebnímu povolení, bude obsahovat kromě základních 
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náležitostí i podrobnou invertarizaci jednotlivých prvků objektu dle metodiky 

SÚPP. Třetí stupeň – realizační projekt. Připomínáme, že všechny tři stupně 

projektové dokumentace rekonstrukce a restaurace vily musí být ve smyslu zákona 

č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, předloženy SÚPP k posouzení a následně 

k vydání závazného rozhodnutí výkonného orgánu státní památkové péče.

12. Vlastní obnova vily bude zadána restaurátorské firmě se subdodávkou stavebních 

prací, nikoliv naopak.71

4.3. Význam stavebně – historického průzkumu pro obnovu památek moderní 

architektury na příkladu multiprofesního průzkumu vily Tugendhat

       Přínos stavebně – historických průzkumů pro obnovu památek moderní architektury je 

zcela zjevný. Stavebně – historický průzkum těchto modernistických památek se provádí 

také dle standartní metodiky Národního památkového ústavu. V případě památek 

postavených ve druhé polovině devatenáctého století a v první polovině století dvacátého 

je však třeba tyto průzkumy výrazně rozšířit, neboť toto období přináší mnoho nových 

konstrukčních materiálů a prvků. Jako příklad lze jmenovat železobetonové konstrukce, 

zařizovací předměty, umělé hmoty např. bakelit, použití přírodního asfaltu jako podlahové 

krytiny, či nové izolace proti vlhkosti atd. Průzkumy památek moderní architektury tak 

musí být daleko širšího rozsahu než třeba u gotické či barokní architektury.

Náročnost prováděných stavebně – historických průzkumů památek moderní 

architektury si nejlépe přiblížíme na metodice stavebně – historického průzkumu 

Tugendhatovy vily v Brně, který byl dokončen roku 2001.72 Tento rozšířený stavebně –

historický průzkum, který je doplněn i o přírodovědné průzkumy je dnes pokládán za zcela 

průkopnický, neboť poprvé do důsledku pracoval i například s autentickými výpověďmi 

pamětníků, což u podstatně starších objektů již není možné. Také důsledně srovnával 

sedmdesát let starou fotodokumentaci v kontrastu současných záběrů a zároveň shromáždil 

všechnu dostupnou plánovou dokumentaci, a to nejen z doby výstavby objektu, ale i 

následných rekonstrukcí a přestaveb.
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Vzhledem k nesmírnému významu vily Grety a Fritze Tugendhatových, a to nejen 

v dějinách světové architektury, ale i díky jejímu převážně autentickému zachování a také 

z památkových hledisek, byl stavebně – historický průzkum zpracován jako nadstandartní. 

Za tímto účelem byla sestavena multiprofesní skupina historiků architektury, památkářů, 

archivářů, teoretiků architektury, zahradních architektů, uměleckých historiků a 

přírodovědců, a to i ze zahraničí pod vedením autora této práce. Jedná se v převážné míře o 

skupinu lidí, kteří již dříve zpracovali stavebně – historický průzkum Müllerovy vily 

v Praze.73 Tento kolektiv tvořili tito specialisté: Karel Ksandr (koordinace a vedení 

průzkumu – popis a rozbor vily), dr. Helena Čižinská (mobiliář), ing. Rudolf Šlesinger 

(laboratorní průzkum vybraných povrchových vrstev), dr. Pavel Zahradník (průzkum 

archívních fondů ČR), doc. PhDr. Rostislav Švácha (teorie prostoru vily), prof. ing. arch. 

Petr Urlich (zařazení do světového kontextu), ing. Kamila Krejčiříková – Tošková a ing. 

Přemysl Krejčiřík (rozbor zahrady a zeleně), Leslie van Duzer (materiál archivu Mies van 

der Rohe z USA), Mgr. Martin Micka (aktuální fotodokumentace)

Při zpracovávání průzkumu bylo nejprve nezbytné prostudovat veškerou dostupnou 

literaturu a jednotlivé publikace o vile Tugendhat.

Následně byl proveden velmi podrobný archivní průzkum, částečně destruktivní, na 

jehož základě byla všechna dosud literaturou uváděná fakta znovu prověřena, případně 

poopravena. Z archivního průzkumu lze jednoznačně za nejpřínosnější označit nález 

průpisu stavebního povolení vily Grety a Fritze Tugendhatových ze dne 26. října 1929 s 

celkem 36. podmínkami stavebního úřadu Moravského hlavního města Brna. Tento průpis 

spolu s plány všech podlaží vily s uvedenými vodovodními zařizovacími předměty je 

uložen v archivu Brněnských vodáren.74 Dalšími podstatnými zjištěními jsou materiály z 

pozůstalosti architekta Františka Kalivody, který se na sklonku šedesátých a začátku 

sedmdesátých let nesmírně zasloužil o vilu Tugendhat a jen normalizace a následně jeho 

předčasné úmrtí mu nedovolilo v tomto úsilí pokračovat. Vedle korespondence s paní 

Gretou Tugendhatovou se jedná například o dokumentární fotografii venkovní kliky 

garážových vrat a jedinečnou fotografii dvakrát horizontálně zalomené kliky z vnitřních 

ocelových prosklenných dveří, která vychází z jednoduché kliky navržené roku 1922 
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Waltrem Gropiem v rámci Bauhausu a ve vile použité na vnitřní dřevěné dveře. 

Neméně důležitým archivním materiálem je kompletní soubor geodetického 

zaměření vily Tugendhat, a to včetně rozkreslených pohledů na jednotlivé stěny obytného 

patra - 2.NP a ložnicového patra - 3.NP. Toto zaměření, které je dnes uložené v archivu 

Státního památkového ústavu v Brně, bylo vyhotoveno v květnu 1969 a pro památkovou 

obnovu vily má klíčový význam, neboť jsou zde zachyceny mnohé originální situace 

vypínačů, zařizovacích předmětů, velikosti a počty žeber radiátorů atd. Toto zaměření bylo 

kompletně zkopírováno a jako celek tvoří jednu z příloh tohoto stavebně – historického

průzkumu.75

Stavebně – historický průzkum vily Tugendhat byl doplněn o dvě umělecko -

historická zhodnocení od našich předních historiků a teoretiků architektury. Zároveň bylo 

provedeno zhodnocení vily z hlediska světového významu a památkové péče se

zdůrazněním autenticity tohoto domu. 

Samostatný díl stavebně – historického průzkumu je věnován kopiím 

nejdůležitejších archivních písemností a materiálů od vzniku objektu až do současnosti.

Po provedení literárních rešerší a archivním průzkumu bylo přistoupeno k 

fyzickému prozkoumání vily Tugendhat a k provedení podrobného popisu a ke zhotovení 

fotodokumentace stávajícího stavu domu. Zároveň byly shromážděny všechny dostupné 

fotografie vily z meziválečného období, ke kterým byly pořízeny pro nezbytnou 

konfrontaci shodné záběry. Dále byly také shromážděny soubory fotografií z jednotlivých 

poválečných období (z konce šedesátých let, z roku 1980 kdy byla vila již ve vážném 

havarijním stavu a po obnově dokončené roku 1985), které jsou také ke stavebně –

historickému průzkumu přiloženy. Jako nedílná součást fyzického průzkumu vily jsou zde 

také uvedeny i náměty pro nezbytnou památkově - restaurátorskou obnovu této vily. 

Nedílnou součástí nejen vily Grety a Fritze Tugendhatových, ale i tohoto Stavebně 

– historického průzkumu je zahrada. V rámci průzkumu bylo provedeno nejen 

vyhodnocení původního záměru zahradních úprav, ale na základě historických fotografií i 

určení původní skladby rostlinného inventáře. Zároveň byla provedena podrobná 

inventarizace současného rostlinného inventáře s vyhodnocením původnosti, stáří a 
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vhodnosti v kontextu původní výsadby.

Důležitou část průzkumu tvoří i soupis, zhodnocení a dokumentace současného 

stavu historického mobiliáře, a to jak zachovalého na území České republiky, tak i v 

cizině. Součástí tohoto popisu je i dokumentace zachovalého uměleckého díla Wilhelma 

Lehmbrucka, které bylo možné v době probíhajících průzkumných prací studovat 

v depozitáři Moravské galerie v Brně, a které  je dnes již po restituci prodáno rodinou 

Tugendhatů soukromému sběrateli do New Yorku.

Zároveň s fyzickými průzkumy domu byly prováděny průzkumy přírodovědné, 

konkrétně stratigrafie povrchových nátěrů u nejpodstatnějších povrchů. Tato stratigrafie je 

dokumentována na fotografiích jednotlivých nábrusů ve velkém zvětšení a u převážné 

většiny byly zhotoveny zároveň i fotografie v UV záření pro lepší vyhodnocení 

jednotlivých nátěrových vrstev.

V posledním díle stavebně – historického průzkumu jsou shromážděny veškeré 

dostupné plánové materiály. Jedná se především o cca 300 kusů plánů v majetku Muzea 

města Brna, které jsou k průzkumu přiloženy v digitální podobě.76 Je zde, jak již je výše 

uvedeno, kompletní konvolut plánů geodetického zaměření vily z roku 1969. 

Také se podařilo díky spolupráci s Leslie van Duzer z Arizonské university v USA 

získat zmenšené kopie všech 217 plánů z Muzea moderního umění MoMA v New Yorku 

z pozůstalosti Ludwiga Mies van der Roheho.77 Faksimile těchto plánů tvoří samostatnou 

část stavebně – historického průzkumu.

Do průzkumu byla zahrnuta i svědectví osob, které s tímto objektem výrazně přišli 

do kontaktu. Jako nejdůležitější se ukázaly výpovědi nejen autorů obnovy vily z roku 1985 

ing. arch. Kutějové a ing. Janečka, ale i například výpověď paní Zdeňky Strouhalové. Tato 

paní chodila do vily pravidelně tři roky (1959 - 1961) na ozdravnou rehabilitační školní 

výuku.

V rámci zpracovávání tohoto Stavebně – historického průzkumu se podařilo od 

dárce, který nechce být jmenován, získat zpět i jedno kompletní menší svítidlo (jedná se o 

typ svítidla původně umístěného ve Fritzově ložnici) a jeden historický širm většího typu 
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svítidla.

Stavebně - historický průzkum vily Grety a Fritze Tugendhatových je zpracován 

jako multiprofesní a nadstandartní práce, která si kladla za cíl, vzhledem k mimořádnému 

významu vily a jejímu zachování, shromáždit maximum informací o původní podobě 

domu po jeho dokončení v roce 1930.  Proto má finální průzkum několik dílů členěných 

podle jednotlivých dílčích témat a profesí:

A: Úvod do stavebně – historického průzkumu, zhodnocení vily ve světovém kontextu

B: Písemné materiály o vile od roku 1929 do roku 2001

C1 – C5: Popis současného a prvotního stavu vily; náměty pro památkovou obnovu

D: Zahrada

F: Mobiliář a zařízení domu

F: Průzkum stratigrafie povrchových nátěrů

G: Historická fotodokumentace vily z let 1930 až 1938

H: Srovnávací fotodokumentace vily z let 1930 – 1938 se současným stavem v roce 2001

I: Novodobá dokumentace vily z let 1960 až 1986

J: Historická plánová dokumentace z let 1929 až 1930

K: Plánová dokumentace geodetického zaměření vily z roku 1969

L: Plány úprav vily po roce 1945; projekt rekonstrukce vily z let 1982 až 1985

4.4. Müllerova vila – historie obnovy

Jako první z obou obnov se realizovala restaurace pražské Müllerovy vily v letech 

1997 až 2000. Nejprve však bylo začátkem 90. let dvacátého století potřeba dořešit vlastnické 

vztahy k vile. Dcera manželů Müllerových jako jediný zákonný dědic požádala po změně 

československých zákonů o dokončení dědického řízení po své matce Miladě Müllerové 

z roku 1968. Po získání vily do majetku hl. m. Prahy, byla vila svěřena do správy Muzea hl. 

m. Prahy.78 Následně byl pod tehdejším ředitelem muzea hlavního města Prahy PhDr. Míkou 
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vytvořen poradní sbor pro obnovu Müllerovy vily, ve kterém působil i autor této práce.79

Prvotním úkolem tohoto sboru bylo stanovit principy a postupy památkové obnovy světově 

významné Müllerovy vily. Zároveň byl požádán tehdejší Pražský ústav památkové péče o 

odborné vyjádření k záměru památkové obnovy. 

Obnova Müllerovy vily začala po přípravných fázích 22. dubna 1996, kdy Muzeum 

hlavního města Prahy vypsalo první soutěž na projekt rekonstrukce a restaurování stavby. 

Tato soutěž však musela být v červnu téhož roku zrušena, neboť se ukázalo, že Muzeum 

hlavního města Prahy dostatečně neodhadlo cenový limit za projekt, na který byla soutěž 

vypsána. A právě proto, že většina došlých nabídek tento finanční limit překročila, musela být 

ze zákona soutěž zrušena. Následně Muzeum hlavního města Prahy zadalo zpracování 

stavebně – historického a stavebně – architektonického průzkumu. Tento průzkum 

zpracovaný pod vedením autora této práce, byl odevzdán v únoru 1997. V dubnu téhož roku 

byla vypsána druhá soutěž na projekt, avšak i tato soutěž byla následně zrušena, neboť žádný 

z došlých návrhů nevyhověl odborným požadavkům soutěžní komise. V srpnu 1997 byla 

vypsána třetí soutěž na projekt obnovy vily. Z této třetí soutěže konečně vzešel generální 

projektant obnovy. 

Tímto projektantem se stal osvědčený tým Prof. Ing. akad. arch. Václava Girsy,

sdružený v jeho projektovém ateliéru GIRSA AT. Hodnotící komise upřednostnila při výběru 

právě tento projekt pro jeho profesionální dokonalost a zároveň pro uvedené spolupracovníky 

přes zahradní architekty, historiky architektury 20. století až po specialisty na jednotlivé 

druhy stavebních konstrukcí a materiálů. Zároveň byl v tomto projektu navržen 

nejpropracovanější návrh pasportizace jednotlivých prvků a detailů objektu. Po podepsání 

smlouvy s ateliérem GIRSA AT byla postupně zpracována třístupňová projektová 

dokumentace. 

V prvním stupni je navržena studie restaurování a rekonstrukce vily, jejíž součástí je i 

detailní koncepce a metodika restaurátorských prací. Tato studie byla odevzdána v prosinci 

1997 a v únoru 1998 byla schválena orgány státní památkové péče. Druhým stupněm byla 

projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, která byla orgány státní památkové péče 
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odsouhlasena v březnu 1998. Tomuto schvalovacímu procesu předcházelo posouzení této 

dokumentace ke stavebnímu povolení ve vědecké radě Státního ústavu památkové péče. Po 

vydání stavebního povolení vznikl kolektiv odborníků, kteří měli na starosti obnovu 

Müllerovy vily. Součástí tohoto týmu byli zástupci projektanta GIRSA AT, zástupci státní 

památkové péče a zástupci Muzea hlavního města Prahy jako investora akce. V dubnu téhož 

roku tento kolektiv podnikl společně několikadenní studijní cestu do Vídně, kde studoval již 

dokončené obnovy vídeňských vil Adolfa Loose a hlavně dokončenou rekonstrukci 

obchodního domu Goldman & Salatsch dnes Raiffeisen bank na Michaelském náměstí ve 

Vídni. Zde se tento tým setkal s profesorem Burkhardtem Rukschciem, autorem komplexní 

obnovy obchodního domu Goldman & Salatsch. Zároveň byl profesor Rukschcio požádán, 

aby se stal zahraničním konzultantem památkové obnovy Müllerovy vily. Celý tým přivítal, 

když profesor Rukschcio tuto nabídku přijal [40]. Následně se začal zpracovávat třetí stupeň 

projektové dokumentace, jehož součástí byla i digitální podrobná invertarizace objektu, 

jednotlivých stavebních prvků a zařizovacích předmětů. I tato invertarizace se ve svém 

rozsahu stala průlomovou – vzorovou invertarizací pro obnovu dalších významných památek 

v České republice. Realizační projekt byl odevzdán v červenci 1998 a následně byl schválen 

orgány státní památkové péče.80

V té době byla také zahájena do té doby nevídaná inzertní akce, a to jak v tištěných 

médiích, tak i v televizi a rozhlase. Cílem této akce bylo vyzvat majitele různých stavebních 

artefaktů z 30. let 20. století pro darování předmětů na obnovu Müllerovy vily. S odstupem 16 

let je jisté, že do té doby prvky, které končily ve sběru nebo na smetištích se staly předmětem 

obchodních zájmů. Dokonce následně vznikly i specializované firmy, které se zabývají 

prodejem starých, použitých stavebních prvků a zařizovacích předmětů. Například se jedná o 

firmu Altea. Dokonce i jednotliví členové týmu pro obnovu Müllerovy vily se na jednotlivých 

kontrolních dnech předháněli, kdo který z původních prvků získal pro předmětnou obnovu 

vily. 

Následně v létě 1998 vyhlásilo Muzeum hlavního města Prahy veřejnou obchodní 

zakázku k získání nejvhodnější nabídky restaurátorské firmy či sdružení pro obnovu 

Müllerovy vily. Při vypisování tohoto výběrového řízení, bylo jednoznačně zadáno, že 

dodavatelem této obnovy musí být právě restaurátorská firma se subdodávkou stavebních 
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prací a nikoliv naopak. Tento postup byl zvolen z důvodu, že restaurátoři si daleko lépe 

ohlídají provádění stavebních prací. Ze zkušeností je zcela zřejmé, že je-li tomu naopak, 

nemají stavební firmy, které jsou dodavateli stavby, patřičný vztah k prováděným 

restaurátorským pracím. Tato myšlenka, která se na příkladu obnovy Müllerovy vily 

aplikovala v České republice vůbec poprvé, se ukázala jako zcela správná.

V září 1998 bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele památkové obnovy vily. 

Toto výběrové zřízení vyhrálo sdružení restaurátorů Thalia – consult pod vedením Mgr. 

Václava Mikuleho. K zahájení vlastní stavby, tedy předání staveniště, došlo 23. listopadu 

1998. 81

K památkové obnově Müllerovy vily bylo vždy přistupováno s vědomím, že se jedná o 

mimořádnou architektonickou památku světového významu. Bylo zde tak postupováno 

v souladu s Benátskou chartou a dalšími mezinárodními úmluvami na ochranu památek. 

Veškeré autentické materiály z 30. let 20. století byly pokládány za předmět ochrany, byť se 

jednalo o materiály zcela obyčejné a snadno nahraditelné. Bylo zde tak poprvé v rámci české 

památkové péče přistoupeno k jejich ochraně, přestože do té doby se tyto materiály na 

českých památkách běžně nahrazovaly za nové s původním složením a skladbou. Jinými 

slovy můžeme říci, že ke všem materiálům se zde přistupovalo restaurátorským způsobem, 

jakoby se jednalo o obnovu Rembrandtova obrazu, na kterém by také nikoho nenapadlo měnit 

materiálovou podstatu například použitých olejových barev. 

Památková obnova Müllerovy vily byla dokončena slavnostním znovuotevřením dne 

24. května 2000 za přítomnosti pana prezidenta ČR Václava Havla a primátora města Prahy

Jana Kasla. [41]

Nyní uvedeme, jak se přistupovalo k jednotlivým prvkům a dílům stavby.

4.4.1. Památková obnova dispozice

Dispozice Müllerovy vily se dochovala bez radikálních změn. Původní půdorysy byly 

narušeny pouze v šesté úrovni, a to dodatečným probouráním dveří mezi pokojem hosta a 

bytem služky. Protože bylo rozhodnuto, že pokoj hosta bude změněn na studovnu Studijního 

centra Adolfa Loose a zároveň bylo rozhodnuto, že byt služky bude kanceláří vedoucí tohoto 
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centra, byl tento vybouraný otvor ponechán. Aby bylo zcela zřejmé, že se jednalo o otvor, 

který do původní dispozice domu nepatří, byl tento průchod mezi místnostmi zakryt 

„průchozí skříní“. Díky tomuto řešení, které jasně přiznává, že se jedná o novotvar v domě, je 

průchod vnímán jako soudobý mobiliář místnosti.

4.4.2. Památková obnova statiky domu

Vzhledem ke skutečnosti, že dům byl při svém vzniku velmi dobře založen, 

nevykazoval po více jak 70 letech žádné ani sebemenší statické poruchy. Pouze byl nově 

založen plot do Střešovické ulice, který byl díky několikerým úpravám této ulice rozvalen.

4.4.3. Památková obnova střešního pláště

Jak už je v této práci výše popsáno, střešní plášť horní terasy měl od prvopočátku 

konstrukční závadu navrženou již v projektu. Jednalo se o položení olověného plechu jako 

izolace proti vodě na nevyhašenou škváru, která plnila funkci tepelné izolace. Díky chemické 

reakci, která probíhala mezi olovem a škvárou, došlo k poničení tohoto plechu a následnému 

zatékání do objektu. K radikální rekonstrukci střešního pláště došlo již v 60. letech 20. století, 

kdy bylo odstranění zatékání řešeno položením dalších izolačních vrstev a následné dlažby na 

původní skladbu střechy. Díky této skutečnosti se skladba střechy navýšila o více jak 20 cm a 

původní luxferový světlík tak musel být zastřešen skleněnou sedlovou stříškou. Při poslední 

obnově bylo zcela nezbytné vrátit střechu terasy na původní výšku a zároveň bylo nezbytné 

obnovit povrch střechy z původního materiálu, tedy litého asfaltu. Nebylo však možné již 

znovu opakovat konstrukční chybu z 30. let 20. století. Proto po konzultacích se specialisty ze 

Stavební fakulty a Kloknerova ústavu ČVUT bylo rozhodnuto o nové skladbě střešního pláště 

s použitím rekonstrukce nášlapné vrstvy střechy za použití litého asfaltu dle původní podoby. 

Byla zvolena zcela profesionální novodobá skladba střechy na bázi velmi kvalitních a již 

prověřených materiálů. Místo původní tepelně izolační vrstvy ze škváry, byla použita vrstva 

z pěnového skla. Místo původní izolace proti vodě řešené olověným plechem, bylo použito 

pásů z modifikovaného asfaltu. Zároveň byly jednotlivé separační vrstvy odvětrány. 

Nároží terasy u styku stěny a podlahy terasy byly řešeny dle historické předlohy ze 

speciálně na zakázku vyrobených úhelníků a ze speciálně tvrzeného asfaltu. Nášlapná vrstva, 

jak již bylo řečeno, byla nově položena z litého modifikovaného asfaltu, a to tak, aby 

maximálně odpovídala historickému povrchu terasy. Použití asfaltu na povrch terasy ve 30. 
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letech 20. století není ničím překvapivým. Používání litých asfaltů, jako nášlapné podlahoviny 

je na území České republiky poprvé doloženo v letech 1843 – 1845, kdy byla takto řešena 

podlaha zámeckého skleníku v Lednici na Moravě. V případě lednického skleníku se však 

nejednalo o modifikované asfalty, které bylo nutno použít dnes, ale o čistě přírodní asfalt 

dovážený ve své době z Albánie. Poprsníky terasy byly nově oplechovány měděným plechem 

s detaily dle dochovaných vzorků. Na spoje jednotlivých plechů nebyly použity falce, ale 

jednotlivé spoje jsou nýtovány. Aby bylo možné provést obnovu střechy v maximální kvalitě, 

bylo potřeba zajistit po dobu obnovy, aby na terasu nepršelo. Proto byla nad celým domem po 

dobu obnovy vztyčena provizorní sedlová střecha, která byla ukotvena na lešení, které 

obepínalo dům ze všech 4 stran.[37] Co se týká ploch jednotlivých balkonů, bylo zde 

přistoupeno výhradně ke konzervaci původních asfaltových povrchů, neboť funkčnost těchto 

povrchů včetně izolací proti vodě, je i po více jak 70 letech zcela bez jakýchkoliv závad. 

4.4.4. Památková obnova podlah

Podlahy v domě jsou řešeny v různém provedení. V garáži je provedena podlaha 

z kletovaného betonu a vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o povrch historický, bylo 

přistoupeno pouze k jeho vyčištění a konzervaci. V koupelnách, na toaletách a ve vstupní hale 

je použita červená ostře pálená dlažba, dodávaná ve 30. letech 20. století firmou RAKO 

Rakovník. Vzhledem ke skutečnosti, že se ve velmi dobré kvalitě zachovaly původní dlažby, 

bylo rozhodnuto nezprovozňovat všechny koupelny a toalety, a to právě z důvodu, aby kvůli

výměně přívodů vody a odpadů nemuselo dojít k rozkopání a tedy i zničení těchto původních 

autentických povrchů. Pouze v prostoru suterénu mezi garáží a původní místností dílny, bylo 

nezbytné díky výměně ležaté kanalizace část podlahy z těchto červených dlaždic odstranit. 

Nepodařilo se je demontovat bez zničení, neboť byly původně položeny do betonu. Naštěstí 

se podařilo ze sběru získat ty samé dlaždice od stejného výrobce a stejně staré. Tyto dlaždice 

pocházely z činžovního domu na Letné, kde tvořily podlahu balkonů a při rekonstrukci těchto 

balkonů byly zachovány. Po očištění tak byly znovu použity na doplnění podlahy v Müllerově 

vile.  Zásah v podlaze dnes již nikdo nerozpozná. 

Dalším druhem podlah, který se v domě nachází, jsou vlýskové dubové podlahy 

s obvodovými bordurami. Ve všech místnost, kde se tyto podlahy vyskytují, se dochovaly ve 

velmi dobrém stavu, takže bylo možné přistoupit k jejich obnově výhradně restaurátorským 

způsobem. Vzhledem ke kvalitě původního provedení a původního materiálu z dubových 
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vlýsek, nebylo ani potřeba tyto podlahy přeskládat. Díky tomu je skladba podlah ve vile 

maximálně autentická.

V dětských pokojích, v místnosti řidiče a hovorny byly podlahy původně řešeny 

s použitím klasického linolea červené barvy. Toto linoleum se však v žádné z místností 

nedochovalo, pouze pod vestaveným nábytkem a nožičkami radiátorů jsme našli dostatečné 

vypovídající části těchto původních podlah. V těchto místnostech se do poslední památkové 

obnovy vily dochovaly podlahy kryté PVC ze 70. let 20. století. Již ve fázi průzkumu vily, 

byla navázána spolupráce s firmou DLW – Deutsche linoleum Werke. Shodou okolností tato 

samá firma dodávala pro Müllerovu vilu podlahovinu z klasického linolea již v roce 1930. 

Vzhledem ke skutečnosti, že v době památkové obnovy neměla tato firma ve své nabídce 

odstín linolea dle nálezu vzorků, bylo nezbytné firmu přesvědčit k zakázkové výrobě. To se 

podařilo i díky tomu, že firma marketingově využila skutečnost, že jako jediný subdodavatel 

se po 70 letech vrátila se svojí dodávkou do slavného domu. 

Dalším zvláštním povrchem podlah, který se v domě nacházel, je podlaha pánské 

pracovny. Zde byla použita plsť, jejíž zbytky se opět podařilo nalézt pod vestavěným 

nábytkem. Použití této zvláštní podlahové krytiny bylo zcela účelné, neboť se zde nacházely 

původně orientální koberce, které na této plstěné podlaze neklouzaly. Vzhledem ke 

skutečnosti, že tato podlahovina se již nevyrábí jako standardní podlahová krytina, byl hledán 

způsob jak ji znovu vyrobit. Mezi tím se však zjistilo, že ve Velkém Meziříčí existuje firma, 

která téměř shodnou plsť vyrábí pro vystýlku dřevěných transportních beden, například pro 

jemné přístroje. Tato firma však nebyla ochotná převzít záruku za svůj materiál jako 

podlahovou krytinu, proto bylo přistoupeno k mechanickým zkouškám tohoto materiálu. 

Tento materiál byl na zkoušku instalován po dobu 2 měsíců na schodišti administrativní 

budovy Muzea hl. m. Prahy v Kožné ulici, aby se prověřily jeho fyzikálně technické 

vlastnosti. Výsledek této dvouměsíční zkoušky prokázal, že materiál lze použít i jako 

podlahovou krytinu. Tento postup v naší památkové péči byl zcela ojedinělý. 

Podlaha kuchyně byla tvořena červeně probarveným xylolitem, který se v plné míře 

dochoval pod dvěma vrstvami PVC ze 70. let 20. století. Po odstranění PVC, byl povrch 

xylolitu vyčištěn a konzervován. Vzhledem ke skutečnosti, že tato podlaha je již za hranou 

životnosti, to znamená, že vykazuje poměrně značné množství prasklin, bylo nutné následně 

upravit návštěvnický provoz tak, aby návštěvníci do kuchyně pouze nahlédli a po této 



59

autentické podlaze neprocházeli. Důvodem je samozřejmě ochrana tohoto autenticky 

dochovaného povrchu podlahy. 

Asi nejzajímavější podlahovou krytinou byla podlaha v letní jídelně v sedmé úrovni 

domu, která byla vytvořena na základě nalezeného vzorku pod vestavěnou pohovkou z rýžové 

rohože zvané „maté“ dovážené z Japonska. Vzhledem ke skutečnosti, že tuto rohož nelze 

v České republice vyrobit, bylo nezbytné ji zajistit dovozem ze zahraničí. V tomto případě se 

však nepodařilo zajistit shodnou strukturu a rohož byla dodána ve velmi podobném řešení.

4.4.5. Památková obnova omítek a obkladů

Při obnově Müllerovy vily se jako nejvíce náročná ukázala obnova omítek na fasádách 

domu. Vzhledem k jejich totální degradaci, způsobené především přestříkáním omítek v 70. 

letech plastickou omítkovinou „ebarbot“, nebylo možné v tomto případě přistoupit k jejich 

konzervaci. Naštěstí se podařilo nalézt na podhledech balkonů místa, kde tato plastická 

omítkovina nebyla aplikována. Z těchto míst byly sejmuty velkoplošné vzorky původních 

omítek z 30. let 20. století, které jsou dnes uloženy ve studijním a dokumentačním centru ve 

vile. Zároveň na základě zde odebraných vzorků bylo možné provést fyzikálně technické 

průzkumy na zjištění poměru plniva a pojiva, včetně zjištění granulometrie původně 

použitého písku. Tyto průzkumy prováděla laboratoř stavebních hmot Stavební fakulty 

ČVUT. Na základě zjištění původní struktury venkovních omítek připravila na zakázku firma 

Bayosan ČR strojně namíchané omítky, dle původního složení, pro celou fasádu vily. Původní 

omítky byly pouze probarvené ve své hmotě pískem a neměly žádný nátěr. To se projevovalo, 

jak dokládají i historické fotografie, na vizuální podobě fasád, kde je krásně vidět jednotlivé 

technologické úseky zhotovené zedníky z jednotlivých pater lešení a také ruční práci 

vytvořenou pomocí dřevěných hladítek. Toto estetické provedení fasád domu souvisí zcela 

bezesporu s Loosovým názorem, že dům má sloužit tomu, kdo v něm bydlí, nikoliv tomu, kdo 

chodí kolem. Po obnově fasád Müllerovy vily dle původní technologie a podoby bylo pouze 

přistoupeno k provedení bezbarvého hydrofobizačního nátěru, který tak prodlužuje životnost 

omítky proti působení vody. Skutečnost, že bylo nutné kompletně rekonstruovat fasádní 

omítky, bylo využito pro umístění nových rozvodů elektro, a to jak slaboproudu, tak i 

silnoproudu. Díky tomu, tak nebylo nutno provádět záseky pro rozvody ve velmi dobře 

dochovaných omítkách v interiéru. Díky tomuto řešení bylo možné pod fasádní omítku 

natáhnout i rozvody kamerového a zabezpečovacího systému. Po 14 letech od dokončení 
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těchto fasádních omítek můžeme konstatovat, že nejenom že byla zvolena správná metoda, 

ale omítky jsou provedeny tak kvalitně, že nevykazují sebemenší defekty. 

Vnitřní omítky v domě byly tvořeny převážně vápennými omítkami se sádrovým 

kletovaným broušeným povrchem. V případě interiérových omítek bylo přistoupeno k jejich 

pietní konzervaci, to znamená, že byly zbaveny pozdějších výmaleb a poté vymalovány 

obyčejným hlinkovým nátěrem, který zcela odpovídá historickému řešení. Zajímavá situace 

nastala ve dvou dětských pokojích, kde do výšky necelých 2 metrů od podlahy byly použity 

barevné olejové nátěry. Tyto nátěry se zde dochovaly pod latexovými nátěry ze 70. let 20. 

století. Zde bylo nutno velmi pracně a nákladně nevhodné latexové nátěry sejmout. To se 

provádělo pomocí páry a škrabky. Přesto ne všechny původní olejové nátěry se v těchto 

místnostech podařilo zachránit. Bylo to také proto, že v éře kdy dům využíval ústav marxismu 

– leninismu v denní dětské místnosti byla brutálním způsobem instalována telefonní ústředna, 

která historickou situaci na zdi zcela zničila. Můžeme konstatovat, že zhruba 30 % těchto 

původních olejových nátěrů bylo vyčištěno a zakonzervováno, zbývajících 70 % těchto nátěrů 

bylo dle původní technologie rekonstruováno. 

V případě bělninových obkladů bylo v místech, kde se dochovaly původní situace z 

30. let 20. století postupováno konzervačním způsobem. To znamená, že i díky tomu, že se 

neobnovovaly původní rozvody vody a některé historické koupelny tak zůstaly bez vody, bylo 

možné ponechat původní obklady na svém místě. V místech, kde se obklady nedochovaly, 

jako například na stěně za sporákem v kuchyni, bylo postupováno tak, že cca 20 let staré 

obklady se odstranily a na jejich místo se instalovaly 70 let staré obklady sejmuté z koupelen 

vybudovaných ve 30. letech 20. století. Získat původní staré obklady nebylo vůbec 

jednoduché. Nejprve se musely vytipovat objekty, které procházely rekonstrukcí, a kde se 

ještě původní bělninové obklady vyrobené firmou RAKO Rakovník kolem roku 1930 

nacházely. Byla zde velmi dobrá spolupráce s pražskými stavebními úřady, které nás na 

požadované rekonstrukce upozornily. Díky tomu se podařilo zajistit bělninové obklady 

z první republiky z činžovního domu na Senovážném náměstí v Praze, který procházel 

komplexní rekonstrukcí, včetně koupelen, které zde byly vybudovány ve 30. letech 20. století. 

Z tohoto domu jsme tak získali, nejenom požadované množství obkladaček nezbytně nutných 

pro obnovu Müllerovy vily, ale také patřičné množství do zásoby. Lze konstatovat, že při 

snímání tohoto křehkého materiálu z původního umístění se podaří v pořádku sejmout každou 

pátou bělninovou obkladačku. Památkový význam této operace byl nesmírně cenným 
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přínosem, neboť nejenom že se pro náhrady podařilo získat 70 let staré obkladačky od 

původního výrobce, ale i obkladačky se stejným způsobem stárnutí. To znamená, že získané 

obkladačky mají stejně rozpraskanou glazuru jako původní obkladačky v Müllerově vile.

4.4.6. Památková obnova výplní otvorů

V případě obnovy oken a dveří bylo přistupováno výhradně restaurátorským 

způsobem, neboť veškeré tyto výplňové prvky se nejenom fyzicky dochovaly, ale také byly 

ve velmi dobrém technickém stavu. Pouze okapnička dveří vedoucích z letní jídelny na terasu 

v sedmé úrovni domu byla narušena broukem tesaříkem, a proto musela být nahrazena novým 

materiálem. Po provedení stratigrafických průzkumů nátěrů byla obnovena jejich historická 

barevnost, tedy sytě žlutá. V několika případech byly poničeny panty vnitřních dveří, a proto 

je bylo nutné nahradit restaurátorskými replikami. Celkově lze konstatovat, že vzhledem 

k vysoké kvalitě původně použitého materiálu, nebylo nutné na těchto výplňových prvcích 

provádět radikální zásahy.

4.4.7. Památková obnova strojních technologií

V případě Müllerovy vily se jednalo o obnovu ústředního vytápění domu a strojovny 

výtahů. Původní ústřední topení domu bylo založeno na dvou koksových kotlech značky 

Strebel, které dodávaly teplou vodu do celého otopného systému. Protože z důvodů 

ekonomických a ekologických nebylo možné nadále používat do budoucna koksové kotle, 

bylo rozhodnuto o přeměně topení s využitím kotlů plynových. Dva plynové kotle značky 

Buderus se podařilo instalovat na stěně bývalé prádelny, tedy z druhé strany stěny kotelny

[39]. Díky tomu tak bylo možné kotle napojit zcela do stávajícího systému vytápění a zároveň 

je napojit na původní komín koksové kotelny, který byl pouze nově vyvložkován. Zázrakem 

byla skutečnost, že původní rozvody teplé vody ústředního vytápění ve zdech domu, bylo 

možné na základě zcela nové technologické metody repasovat. Aniž by se jakkoliv 

manipulovalo s původními trubkami ve zdech, byly tyto trubky pod tlakem vypískovány a 

následně napuštěny speciální epoxidovou pryskyřicí, která tak na původním ocelovém 

povrchu trubek vytvořila nový nekorodující povlak s vysokou zárukou. Všechny dochované 

litinové radiátory vyrobené původně v železárnách v Sedleci u Starého Plzence byly také 

pietně repasovány. Chybějící radiátory byly získány ze sběru z objektů, kde se shodné kusy 

od shodného výrobce dochovaly.
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Obnova osobního výtahu byla zcela nezbytná z důvodu pohybu imobilních osob po 

veřejně přístupném objektu. Vzhledem k technickému stavu historické strojovny výtahu 

nebylo možné ani po repasi tuto strojovnu zprovoznit. Proto byla nahrazena novou strojovnou 

s tím, že původní strojovna byla vystavena jako exponát v garáži. Podařilo se však kompletně 

restaurátorským způsobem obnovit výtahovou kabinu a chodbové dveře výtahu. Vzhledem ke 

skutečnosti, že výtah nesplňuje současné platné normy, je zde nařízeno používat výtah 

výhradně pod dohledem ostrahy vily.

4.4.8. Památková obnova instalací a zařizovacích předmětů

Jak již bylo také v práci řečeno, bylo z hlediska vysoké míry autenticity interiérových 

povrchů domu rozhodnuto, že mnohé instalace, především rozvody vody a kanalizační svody 

nebudou obnovovány jako funkční. Toto řešení mohlo být učiněno jen s vědomím, že dům 

zůstane zpřístupněn výhradně jako instalovaná památka, tedy že především nebude sloužit 

k bydlení. Přesto však do nezbytných toalet bylo potřeba rozvody obnovit. V případě 

zařizovacích předmětů jako jsou umyvadla a klozetové mísy bylo přistoupeno k výrobě 

přesných replik dle dochovaných originálů. I v tomto případě se jednalo o poměrně náročnou 

a nákladnou akci. Nejprve bylo nezbytné zhotovit kopyta pro vylisování těchto keramických 

výrobků, při výrobě kopyt však muselo být zohledněno, že při vypalování střep (budoucí 

zařizovací předmět) se o cca 6% srazí. Kopyta proto byla vyrobena o 6% větší, než je původní 

zařizovací předmět.

Zajímavou akcí byla i obnova elektrického sporáku v kuchyni. Původní sporák se 

v objektu nedochoval. Pouze z historické fotografie bylo známo jaký tvar a typ sporáku se 

v domě nacházel. V rámci dohledávací akce původních předmětů z vily se podařilo autoru

této práce zjistit, že shodný sporák vyrobený po roce 1930 se stále jako funkční nachází 

v Liskově vile v Ostravě. Jednalo se o sporák vyrobený v licenci švýcarské firmy Brown –

Boveri, která za první republiky tyto sporáky vyráběla v Tišňově u Brna. Po návštěvě Liskovy 

vily nebylo těžké se s majitelkou tohoto historického sporáku domluvit na výměně za sporák 

nový, neboť u starého již nefungovala pečící trouba. Díky této šťastné náhodě se podařilo pro 

Müllerovu vilu získat totožný historický sporák, který zde býval, byť je v současnosti 

nefunkční.
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4.4.9. Památková obnova mobiliáře a uměleckých děl

Obnova Müllerovy vily měla zcela mimořádné štěstí ve skutečnosti, že se v rámci 

stavebně historického průzkumu podařilo dohledat zhruba 75 % původního mobiliáře a 

uměleckých děl. Bylo to díky tomu, že Milada Müllerová některá umělecká díla prodala 

Západočeské galerii v Plzni z důvodu, aby měla na živobytí. Po její smrti zbývající umělecká 

díla a mobiliář její dcera Eva Maternová po vypořádání pozůstalosti v roce 1968 prodala 

Národní galerii a Umělecko průmyslovému museu v Praze. Je zajímavé, že Eva Maternová 

směla jako cizí státní příslušník zdědit po zemřelé matce všechny movité věci na rozdíl od 

vlastního domu, který je nemovitostí. V rámci průzkumu se podařilo mnohé mobiliární kusy 

v Umělecko průmyslovém museu v Praze dohledat. Díky pochopení ředitelů Národní galerie, 

Umělecko průmyslového musea a Západočeské galerie v Plzni byly původní mobiliární kusy 

a umělecká díla do Müllerovy vily dlouhodobě zapůjčeny. Kusy mobiliáře, který se 

nedohledal, byl na základě historických fotografií zhotoven formou restaurátorských kopií. 

Jedná se tak o kopie barokní komody a proutěných křesel v hlavním obytném pokoji, stejně 

tak jako veškerý volný mobiliář dětských pokojů.

Zajímavostí hlavního obytného prostoru je obnova dvou akvárií zabudovaných ve 

stěně mezi hlavním obytným pokojem a jídelnou. V těchto akváriích byly na základě 

dobových akvaristických katalogů znovu vysazeny rostliny a umístěny rybičky. 

4.4.10. Památková obnova zahrady

Na základě průzkumu zahrady a hlavně díky skutečnosti, že se podařilo nalézt 

v pozůstalosti Milady Müllerové původní osazovací výkresy zhotovené zahradními architekty 

Karl Försterem z Boruminu u Postupimi v Německu a Camillo Schneiderem – zahradníkem 

Sylva Tarrucy v Průhonicích bylo možné zahradě vrátit přesnou původní podobu. Také díky 

částečnému archeologickému průzkumu zahrady se podařilo objevit původní kamenné treláže 

jednotlivých teras zahrady, navržené v rámci celkové kompozice Adolfem Loosem. 

Z původní výsadby se dochovaly některé stromy. Původní habrová zástěna díky dlouhodobé 

neúdržbě přerostla do vzrostlých stromů, které bylo nezbytné odstranit a tuto habrovou 

zástěnu znovu vysadit. Je nesmírně důležité, že i po 14 letech od dokončení památkové 

obnovy zahrady se Muzeum hlavního města Prahy o zahradu velmi dobře stará a zcela 

profesionálně ji udržuje.
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4.5. Tugendhatova vila – historie obnovy

Chceme-li se zabývat historií památkových obnov obou vil, je třeba nejprve obrátit 

naší pozornost k připravované obnově Tugenhatovy vily v Brně na přelomu let 1969 – 1970. 

Je zde třeba připomenout jméno architekta Františka Kalivody, který jako tehdejší pracovník 

Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Jihomoravského kraje vše 

inicioval. Již tehdy si mnozí uvědomovali nejenom architektonický význam obou domů, ale 

také jejich význam z hlediska památkové péče. Již tehdy se uskutečnila přelomová konference 

na téma obnovy památek moderní architektury, na které již byly naznačeny některé 

památkové postupy, které se v případě obnovy těchto významných domů realizovaly o více 

jak 40 let později. Také je třeba zmínit památnou a dodnes citovanou konferenci, která se 

uskutečnila v Domě umění v Brně, a to za účasti samotné Grety Tugendhatové, která do Brna 

tehdy přijela poprvé od své emigrace v roce 1938.82 Této konference se také zúčastnil i 

synovec architekta Ludwiga Mies van der Rohe, architekt Dirk Lohan. Tato zcela ojedinělá a 

přelomová konference věnovaná Tugendhatově vile přinesla krom jiného i velmi zajímavé 

prohlášení Grety Tugendhatové. Paní Greta zde totiž řekla, že pokud její vila bude sloužit 

veřejnosti a architektům celého světa, ráda ji daruje pro zpřístupnění veřejnosti městu Brnu. 

Ano, dnes se to zdá jako pošetilé, zvláště když si uvědomíme, že v době brněnské návštěvy 

paní Grety v Československu se právě chopila moci tvrdá Husákovská normalizace a dům tak 

zůstal plně v socialistickém vlastnictví s využíváním pro potřeby dětské nemocnice. 

Víceméně paní Greta Tugendhatová svůj dům stále pokládala za majetek rodiny. 

V letech 1969 – 1970 se také podařilo realizovat zcela ojedinělé a zcela nezvyklé 

geodetické zaměření celého objektu včetně rozkresu fasád a pohledů na jednotlivé vnitřní 

stěny místností se zaměřenými zařizovacími předměty, radiátory, světly a vypínači. O 40 let 

později se tento materiál stal jedním ze základních pilířů památkové obnovy brněnské vily. 

Bohužel celou tuto velmi dobře připravenou, a to jak metodicky, tak i prakticky, obnovu 

Tugendhatovy vily zmařila již zmíněná husákovská normalizace a následné úmrtí hlavních 

protagonistů Grety Tugendhatové a Františka Kalivody.83 Když měl autor této práce možnost 

osobně projít dodnes nezpracovanou pozůstalost architekta Františka Kalivody, dnes uloženou 

v muzeu města Brna, plně si uvědomoval onu nadčasovost před více jak 40 lety připravované 
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památkové obnovy Tugendhatovy vily. Škoda, že se to tehdy nepodařilo realizovat. Jednalo 

by se o zcela průkopnický čin v oblasti světové památkové péče, kdy by došlo k pietní 

památkové obnově stavby teprve čtyřicet let staré!

Na reálnou možnost začít realizovat obnovu obou významných světových památek 

jsme si však museli počkat až po pádu komunistického režimu v roce 1989, kdy se již na 

předmětné objekty nepohlíželo jako na domy buržoazních vykořisťovatelů, ale jako na 

významné světové architektonické památníky.

Skutečná obnova Tugendhatovy vily začala vypracováním třístupňového projektu 

památkové obnovy, který po velmi náročné soutěži na projektanta realizovalo „Sdružení pro 

vilu Tugendhat“ s vedoucím sdružení architektonickým ateliérem Omnia projekt a skládalo se 

z těchto členů84:

- firma OMNIA projekt – Ing. Vítek Tichý

-       firma Archatt – Ing. Arch. Marek Tichý

-       firma Archteam - Ing. arch. Milan Rak, Ph.D, Ing. arch. Alexandr Skalický,

          Ing. arch. Petr Řehořka

-       Ing. arch. Tomáš Rusín 

-        Ing. arch. Ivan Wahla 

-        Ing. Přemysl Krejčiřík

-  konzultace  Prof. Dr. Wolf Tegethoff - Zentralinstitut für Kunstgeschichte 

München

Tento projekt byl ve všech stupních (první stupeň – studie, druhý stupeň – projekt ke 

stavebnímu povolení, třetí stupeň – realizační projektová dokumentace) zpracován v roce 

2005 - 2006 a následně posouzen orgány státní památkové péče, které ho odsouhlasily 

s výjimkou statického zabezpečení vily. Tento problém se vyřešil až po konferenci statiků ve

vile Tugendhat, která se uskutečnila 27. 4. 2007, kdy bylo rozhodnuto opustit řešení pomocí 

mikropilotáže a zajištění problematických pilířů řešit pomocí dodatečně realizovaných studní, 

tedy historického řešení základů celého domu. 
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V letech 2010 až 2012 celkovou památkovou obnovu vily realizoval tým brněnské 

stavební firmy UNISTAV a.s.85

Po celou dobu rekonstrukce dohlížel na provádění obnovy Tugendhatovy vily a na 

provádění jednotlivých stavebních a restaurátorských prací v souladu s odbornými hledisky 

památkové péče Mezinárodní poradní sbor expertů - THICOM.[69] Základními principy 

fungování tohoto mezinárodního poradního sboru bylo:

1) Že THICOM je komitétem specialistů, který má poradní funkci pro Statutární město 

Brno při posuzování odborných otázek v rámci přípravy a provádění obnovy vily 

Tugendhat v souladu s požadavky památkové péče.

2) Že THICOM se vyjadřuje jak k základním otázkám koncepce, teorie, metodiky 

obnovy vily Tugendhat, tak i k důležitým postupům při konzervaci a restaurování 

stavební substance objektu a jeho interiérového vybavení, stejně tak k revalorizaci 

zahrady.

3) Že úkolem THICOMU je rovněž podávání kontinuálních objektivních informací 

o přípravě a postupu obnovy vily Tugendhat v souladu s požadavky památkové péče 

jak pro domácí, tak i pro zahraniční odborné publikum.

Poradní sbor THICOM byl ustanoven 17. 6. 2009 1. náměstkem primátora Statutárního 

města Brna, panem Dr. Danielem Rychnovským, a to na základě rozhodnutí rady Statutárního 

Města Brna z 1. 12. 2009 R5/128, o zřízení poradního sboru expertů, 13 .1. 2010 došlo 

k jmenování jeho členů. Za členy THICOMu byli jmenováni86:

Iveta Černá / Brno, vedoucí protokolu

Thomas Danzl / Dresden

Wessel de Jonge / Rotterdam

Alex Dill / Karlsruhe

Daniela Hammer-Tugendhat / Wien, čestná předsedkyně komise

Ivo Hammer / Wien, předseda komise

Petr Kroupa / Brno
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Karel Ksandr / Praha

Helmut Reichwald / Stuttgart

Arthur Rüegg / Zürich

Vladimír Šlapeta / Brno

Miloš Solař / Praha

Josef Štulc / Praha

Ana Tostoes / Lisboa

Ruggero Tropeano / Zürich

Martin Zedníček / Brno

Asistent předsedy: Dr. Petr Dvořák

Památková obnova Tugendhatovy vily byla dokončena slavnostním znovuotevřením 

dne 29. února 2012 za přítomnosti paní Daniely Hammer – Tugendhat, paní Rút Gugenheim –

Tugendhat, ministryně kultury ČR Aleny Hanákové a primátora města Brna Romana 

Onderky. [70]

4.5.1. Památková obnova dispozice

Dispozice Tugendhatovy vily se měnila poprvé ve 40. letech, následně v 50. letech a 

nakonec v 80. letech při předposlední záchranné rekonstrukci. Na základě vyhodnocení změn 

dispozice stavebně – historickým průzkumem bylo rozhodnuto všechny tyto změny odstranit 

a plně rehabilitovat dispozici Ludwiga Mies van der Rohe z doby dokončení vily v roce 1930

[66]. V prvním nadzemním podlaží to znamenalo odstranit sprchu a wc vložené do sušárny 

v polovině 80. let 20. století. Dále bylo nezbytné znovu obnovit jednotnou místnost strojoven 

spouštění oken z hlavního obytného prostoru. Zde se dochovala zkombinovaná dispozice 

z úprav domu v 50. a 80. letech. Z původního sklepního prostoru bylo nutno také odstranit 

místnost pro uložení zahradní techniky, vzniklou v 80. letech. Podstatnou úpravou dispozice 

prošla také kotelna a přilehlá místnost na koks, kde bylo nezbytné obnovit násypku koksu 

z této místnosti do kotelny. Zároveň po znovuobjevení byla rehabilitována násypka koksu 

z Černopolní ulice do místnosti pro koks. Odstraněny také byly druhotně vložené dveře v 50. 

letech mezi sklepem na zeleninu a sklepem na ovoce. V hlavním obytném prostoru v druhém 

nadzemním podlaží bylo nezbytné při obnově půlkruhové makasarové stěny umístit tuto stěnu 

do původní polohy. Což se při obnově této stěny v 80. letech plně nepovedlo, neboť byl za 

stěnou ponechán zděný sloupek o tloušťce 40 cm, který zde pocházel z vyzdívky příček 
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provedených Walterem Meschersmidtem ve 40. letech. Dále pak bylo nezbytné obnovit 

dispozici jednotné koupelny s wc při bytu služky, která byla v 80. letech rozdělena na dvě 

samostatné místnosti. V případě kuchyně byla vybourána zděná stěna mezi kuchyní a původní 

spíží, která zde v původních plánech byla řešena pouze formou prokládací vestavěné skříně. 

Ve 3. nadzemním podlaží v takzvaném ložnicovém patře bylo nezbytné obnovit otvor pro 

posuvné dveře mezi dětskými pokoji. Díky všem těmto úpravám se podařilo obnovit do 

důsledků dispozici domu tak, jak byla navržena architektem Miesem.

4.5.2. Památková obnova statiky domu

Na počátku předprojektové a projektové přípravy se jako vážný problém jevily

statické poruchy vily. Po provedení podrobných průzkumů se naštěstí ukázalo, že tento 

problém není nakonec tak vážný, jak se zpočátku zdálo. Problém statického narušení vily 

spočíval výhradně v poruše základů dvou sloupů č. 27 a č. 28 pod venkovní terasou, jak je 

popsáno výše v této práci. Dlouhodobým působením eroze svahu zahrady a zároveň i 

působením splaškové vody pod podlahou domu došlo k lokálnímu posunu obou patek směrem 

ze svahu. Během přípravy statického zabezpečení Tugendhatovy vily se ukázalo, že se na 

tomto problému snaží přiživit některé firmy či jednotlivci zcela zbytečně složitými návrhy 

statického zajištění vily, jako byl například návrh na zajištění vily více jak 600 mikropilotami. 

Problematice řešení statiky byla věnována zcela mimořádná pozornost, a to jak mezi 

odbornou veřejností statiků, tak i mezi odborníky státní památkové péče. Proto se také ve vile 

uskutečnila 27. dubna 2007 odborná konference, jejímiž závěry bylo jednoznačné doporučení 

řešit statické zajištění dvou problematických pilířů výhradně historickou technologií, tedy tak 

jak v případě zakládání domu bylo postupováno již při jeho vzniku.

Tato v projektu uvedená konstrukční chyba se již částečně projevila ve čtyřicátých 

letech. Z rekonstrukce vily dokončené v roce 1985 je na fasádě zřejmé, že obvodové stěny 

pod terasou již měli díky ujetým patkám až sedmicentimetrové praskliny. Při poslední 

rekonstrukci dokončené v roce 2012 byl tento problém poměrně jednoduše odstraněn, a to 

podezděním patek klasickými studnami, tedy tím samým způsobem, jakým byly i pod 

ostatními sloupy budovány základy před rokem 1930. Zároveň s tím bylo potřeba vytvořit 

nové základy vnějších zdí pod schodištěm a terasou vedoucích z jídelny do zahrady. 

Vzhledem k maximálnímu zachování autenticity byly po sejmutí dochovaných původních 
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omítek zdi rozřezány na jednotlivé bloky, které po provedení nových základů byly vráceny na 

své původní místo. 

4.5.3. Památková obnova střešního pláště

Stejně tak jako u Müllerovy vily, nebylo ani zde možné opakovat konstrukční vadu 

původního projektu, a proto bylo nezbytné na základě doporučení specialistů ze Stavební 

fakulty VUT v Brně zde vytvořit novou skladbu střechy za použití soudobých ověřených 

materiálů. Záležitost zde byla o to jednodušší, že povrch střechy je nepochozí a zároveň se 

pohledově neuplatňuje. Proto zde bylo zcela přísně dbáno pouze na provedení tvarově 

shodného oplechování atiky dle historického řešení.

4.5.4. Památková obnova podlah

Původní podlahy až na výjimku vstupního vestibulu ve třetím nadzemním podlaží a 

kletované podlahy v prvním nadzemním podlaží se v domě nedochovaly. Je to zcela 

pochopitelné, neboť při každé změně dispozice bylo nezbytné upravit také podlahy. 

Průzkumu podlah byla věnována mimořádná pozornost, neboť bylo nezbytné přesně ověřit, 

jaké původní materiály byly na podlahy použity. 

Na základě fyzického průzkumu se podařilo zjistit, jaká byla použita dlažba v kuchyni,

v koupelnách a v toaletách. Jako zázrakem byla druhotně vložená příčka mezi kuchyní a spíží 

usazena na jednu řadu původních smetanově bílých dlaždic o rozměru 15 x 15 cm. Tyto 

dlaždice nalezené pod příčkou se dochovaly ve vynikajícím stavu, a proto bylo možné po 

jejich sejmutí a následném průzkumu nechat na jejich základě vyrobit přesné repliky 

v požadovaném množství. 

Co se týká podlahy hlavního obytného prostoru, bylo v rámci stavebně historického 

průzkumu nezbytné se obrátit na původního výrobce klasického linolea smetanové barvy. 

Přes všechny pokusy nalézt alespoň zbytek této původní podlahové krytiny, nenašel se ani 

sebemenší vzorek. Bylo proto zcela nezbytné vycházet z popisu paní Grety Tugendhatové, 

která podlahu popisovala v roce 1969 na své přednášce v Brně. I v tomto případě, stejně tak 

jako u Müllerovy vily existuje původní výrobce linolea. Jedná se také o firmu DLW 

(Deutsche linoleum Werke). Od chvíle, kdy bylo potřeba tuto podlahu řešit pro Müllerovu 

vilu, nastala pouze jediná změna, a to že firma DLW se spojila s firmou Armstrong, která se 

také zabývá výrobou linolea. Původní firma dnes tedy funguje pod novým obchodním 
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názvem DLW–Armstrong. Protože ve smetanově bílé barvě se linoleum dnes již nevyrábí a 

zároveň ke skutečnosti, že se při fyzických průzkumech nenašel ani sebemenší vzorek 

původního linolea, bylo nezbytné obrátit se na firemní archiv. Zde se podařilo nalézt 

historické katalogy linolea vyráběného ve 20. a 30. letech 20. století. V těchto katalozích se 

našel vzorek původního linolea, na základě kterého bylo možné nechat zhotovit potřebné 

množství linolea do všech místností vily, ve kterých se původně linoleum nacházelo. 

Travertinová dlažba hlavního vstupního vestibulu se nejenom dochovala v původní 

podobě, ale také ve vynikajícím stavu. Proto bylo nezbytné během celé stavby tuto podlahu 

velmi pečlivě ochránit, a to pomocí dřevopilinových desek položených na geotextilii. Na 

závěr byla tato travertinová podlaha pečlivě restaurována, a to tak, že po očištění byla pouze 

konzervována. Travertinová podlaha zimní zahrady v úrovni druhého nadzemního podlaží 

byla taktéž pouze vyčištěna a konzervována. Pouze v místě, kde do této podlahy byla v 80. 

letech zcela brutálně vložena větrací mřížka, byla v místě po zrušené větrací mřížce podlaha 

doplněna o jednu novou travertinovou dlaždici. 

Je třeba se také zmínit o dlažbách venkovní terasy před ložnicovým patrem ve třetím 

nadzemním podlaží, tedy i o dlažbě na terase před hlavním vstupem do domu. Zde byly 

použity velkoformátové dlaždice z umělého kamene, které byly provedeny ve vysoké kvalitě 

a zároveň byly ve vysoké kvalitě doplněny chybějícími dlaždicemi při záchranné rekonstrukci

domu v roce 1985. Tyto dlaždice mají povrch blízký barevnému odstínu původních povrchů 

fasád tedy ve smetanově okrové barvě. V rámci nynější obnovy domu byly tyto dlažby 

rozebrány, dlaždice řádně vyčištěny a znovu osazeny na tyto terasy. 

Cementové kletované podlahy na úrovni prvního nadzemního podlaží a v garáži byly 

pouze vyspraveny v místech, kde bylo nezbytné pod nimi opravit ležaté svody kanalizace. 

Následně pak byla celá situace těchto cementových podlah retušována a konzervována.

4.5.5. Památková obnova omítek a obkladů

Zajímavá situace na celém domě nastala v případě venkovních omítek. Zde se neustále 

tvrdilo a v literatuře uvádělo, že všechny venkovní omítky vily nejsou původní, a že současné 

cementové omítky pocházejí až z rekonstrukce domu z roku 1985. Z průzkumů vily však 

jednoznačně vyplynulo, že z 85 procent jsou venkovní omítky Tugendhatovy vily původní. 

Toto zjištění bylo o to překvapivější, že se jedná právě o tvrdé cementové omítky. Dalším 
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průzkumem bylo možné ověřit, že tyto původní omítky se nenacházejí pouze v místech, kde 

historicky docházelo k různým opravám vily. To znamená, že původní omítky se nenacházejí 

na jednotlivých atikách domu a na omítkách dodatečně zazděných nepůvodních otvorů ve 

zdech. Průzkumy profesora Ivo Hammera z Vídně – manžela prof. Daniely Hammer-

Tugendhat, jasně ukázaly, že tyto venkovní omítky měly vápenný nátěr smetanově bílé barvy. 

Profesor Hammer tak definitivně potvrdil, že Tugendhatova vila nebyla čistě bílá, ale že byla 

laděna do příjemné smetanově okrové barvy odpovídající barvám přírodních materiálů 

použitých uvnitř objektu. Jednalo se o použití kamenů travertinu a onyxu. Na základě 

restaurátorských posudků profesora Hammera byly venkovní omítky zbaveny všech 

druhotných nátěrů a následně přepačokovány lehkým smetanově okrovým nátěrem 

odpovídajícím původní nálezové vrstvě. V místech, kde se původní omítky nedochovaly, bylo 

přistoupeno k jejich přesné materiálové rekonstrukci. Dokonce se podařilo i z původní 

pískovny v Bratčicích u Brna získat stejný písek, který se na omítky používal před více jak 

sedmdesáti lety. 

Velká pozornost byla kladena na omítky vnějších stěn venkovní terasy. Fragmenty 

původních omítek z terasy byly velmi pečlivě restaurátorským způsobem sejmuty, vhodně 

uloženy a následně po provedení statické sanace terasy a jejích obvodových zdí znovu 

nainstalovány na svá původní místa v rámci terasy [68]. V případě vnitřních omítek je možné 

konstatovat, že se také dochovaly z velké podstaty v autentické podobě. Pouze v místech, kde 

se dělaly nové drážky pro elektrické rozvody, tak se nedochovaly. 

I u vily Tugendhat bylo ke všem interiérovým omítkám přistoupeno restaurátorským 

způsobem. To znamená, že tyto původně vápenné omítky, kletované sádrovou vrstvou byly 

pečlivě očištěny od nepůvodních vrstev nátěrů a následně vymalovány jemným nátěrem 

klasické hlinky. 

V Tugendhatově vile se na rozdíl od podlahových krytin podařilo nalézt poměrně 

mnoho vzorků původních obkladů některých místností. Absolutním unikátem je tak místnost 

pro uložení dámských kožichů a pánských svrchníků, která se nachází za prádelnou a 

fotoateliérem v prvním nadzemním podlaží. Tato místnost je z hlediska stavby vůbec nejlépe 

dochovanou místností v celém domě. Je zde totiž dochována bez jakéhokoliv narušení, 

nejenom původní dlažba podlahy, ale i bělninové obklady všech čtyřech stěn a také stropu. 

Další torza bělninových obkladů byly nalezeny také v prvním nadzemním podlaží v kotelně. 
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Zde se na severovýchodní stěně u výklenku popelového výtahu našlo poměrně velké množství 

původních bělninových obkladů 15 x 15 cm s řezanými hranami. Dochovaly se zde na 

hranách také roháčky. Po zahájení stavby se v zásypu původního shozu na koks do kotelny

našla černá dlažba, která tvořila podlahu a obklady stěn místnosti na koks. Díky všem těmto

nálezům se podařilo identifikovat všechny dlažby a obklady v celém domě. Díky tomu tak 

bylo možné vytvořit přesné kopie těchto materiálů. 

4.5.6. Památková obnova výplní otvorů

Výplňové otvory a jejich obnova ve vile znamenaly zcela specifický problém. 

Největším problémem byla obnova zasklení velkoplošnými tabulemi oken hlavního obytného 

prostoru ve druhém nadzemním podlaží. Tato skla bylo zcela nezbytné všechna vyměnit, 

neboť nejenom, že se zde nedochovalo původní zasklení, ale zároveň jednotlivé tabule 

původně z jednoho kusu byly v osmdesátých letech nahrazeny tabulemi instalovanými ze 

dvou kusů. Původní zasklení z 30. let 20. století bylo, až na jednu tabuli, kompletně zničeno 

při náletu na Brno v roce 1945. Poslední dochovaná tabule byla zcela brutálním způsobem a 

zbytečně zničena začátkem 80. let, a to ještě před zahájením záchranné památkové obnovy. 

Přestože tyto velké tabule byly před více jak 80 lety výrobkem ze sklárny v Teplicích 

v Čechách, dnes se již tak velká skla v České republice nevyrábějí. Proto bylo nezbytné 

přistoupit na dodávku z Lucemburska. Díky nálezu několika střepů původního skla v zásypu 

zahrady, tak bylo možné toto sklo nechat vyrobit v původním barevném tónu. I při této 

poslední rekonstrukci nebyla obnova velkoplošných skleněných tabulí jednoduchá. Tabule se 

podařilo osadit až napodruhé, protože první dodávka byla cestou poničena a musela tak být 

reklamována. 

Zajímavou částí obnovy okenních prvků, byla repase kovových konstrukcí oken. Tyto 

konstrukce byly původně řešeny v kombinaci oceli a bronzu. Bronzové detaily tvořily části 

okenních rámů, které byly vystaveny největšímu tlaku na korozi. V rámci stavebně 

historického průzkumu se také podařilo dohledat ochrannou vysouvací lištu, která zakrývala u 

dvou výsuvných oken hlavního obytného prostoru venkovní spáru mezi vysunutým oknem a 

zdivem. V souvislosti s repasí kovových okenních rámů byly také repasovány kovové 

konstrukce výsuvných markýz nad těmito okny. Vzhledem ke skutečnosti, že se na navíjecích 

bubnech markýz dochovaly zbytky zastiňovacích pláten, bylo možné obnovit i tyto markýzy,

včetně rehabilitace bílo-modro pruhovaného plátna. 
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U ložnicových oken a dveří ve třetím nadzemním podlaží byly vyčištěny a 

konzervovány žaluziové systémy dřevěných žaluzií. Zde se ukázalo, že byly kompletně 

dochovány původní řetízky, na které jsou jednotlivé lamely žaluzií navlečeny. Pouze zde 

docházelo v různých obdobích k výměně dřevěných lamel za nepůvodní tvary. 

Vnitřní dveře mezi jednotlivými místnostmi se až na několik málo výjimek dochovaly 

v původní podobě. Zajímavostí je skutečnost, že skoro 3 metry vysoké dveře do předsíně mezi 

manželskými ložnicemi a koupelnou, které se nedochovaly, byly již v 80. letech 20. století 

jako jediné skřížené a nedovíraly se. Tato skutečnost je zajímavá vzhledem k poznámce Fritze 

Tugendhata na Silvestra 1928, kdy se obával, že tyto vysoké dveře se nebudou dovírat. Na 

rozdíl od všech prvorepublikových dveří se nedovíraly pouze dveře vyrobené v 80. letech. 

Proto bylo zcela nezbytné nahradit tyto dveře novými, kvalitními. Zbývající vnitřní dveře 

prošly výhradně restaurováním. U vnitřních dveří s kovovými rámy byly také dle jediné 

dochované fotografie obnoveny dvakrát zalomené kliky, objevené v rámci stavebně 

historického průzkumu v pozůstalosti Františka Kalivody autorem této práce. 

4.5.7. Památková obnova strojních technologií

Na prvním místě při obnově strojních zařízení vily, byla věnována pozornost obnově 

ústředního topení v domě. Do rekonstrukce domu dokončené v roce 1985 byl dům vytápěn 

původními koksovými kotli značky Strebel. Při této rekonstrukci bylo toto vytápění zrušeno a 

dům byl připojen na parovod brněnské teplárny. Při současné obnově bylo zcela zřejmé, že 

navrácení se k původnímu způsobu vytápění pomocí koksu je z mnoha důvodů zcela nereálné. 

Bylo proto rozhodnuto, že dům bude i nadále zásoben teplem pomocí parovodu. Vzhledem ke 

skutečnosti, že bylo při této poslední obnově domu možné zvolit výměníkovou stanici 

s minimálními rozměry, bylo možné rehabilitovat historickou koksovou kotelnu na původním 

místě jako nefunkční exponát. Pro toto řešení se také podařilo získat dva historické kotle 

Strebel z jiných objektů. Dnes je tak tedy v prostoru původní kotelny instalována jak 

historická kotelna jako exponát, tak novodobá výměníková stanice, jako zařízení, které dnes 

dům vytápí. 

Dalším zajímavým problémem obnovy strojního zařízení vily je obnova původního 

klimatizačního zařízení. Toto zařízení se dochovalo nejenom jako plně funkční, ale zároveň i 

ve vysoké autenticitě. Na zachování tohoto zařízení při záchranné rekonstrukci dokončené 

roku 1985 má nemalou zásluhu Ing. Josef Janeček – hlavní inženýr projektu tehdejší 
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rekonstrukce. Byl to právě Ing. Janeček, který v 80. letech 20. století přesvědčil tehdejšího 

investora o významu vzduchotechniky vily a nezbytnosti tehdejší její repase a následného 

funkčního využívání. Na rozdíl od jiných artefaktů se podařilo v 80. letech 20. století nejenom 

toto strojní vybavení klimatizace domu vyčistit, ale i zprovoznit tak, že nadále plnohodnotně 

fungovala dalších 30 let. Z hlediska významu klimatizace vily, tak bylo možné při této 

poslední památkové obnově toto strojní zařízení pietně restaurovat a jako funkční zařízení 

uchovat pro budoucí generace. 

Obdobně jako v případě restaurování strojního vybavení klimatizace bylo přistoupeno 

i k restaurování pohonu dvou spouštěcích velkoplošných oken z hlavního obytného prostoru 

ve druhém nadzemním podlaží do provozních prostorů v prvním nadzemním podlaží. Kromě 

elektrických motorových jednotek a řetězů vyměněných v 80. letech 20. století se zde 

všechny mechanizmy včetně závaží a převodových koleček dochovaly v autentické podobě 

z doby vzniku vily. Proto i toto strojní zařízení bylo při této poslední památkové obnově 

velmi citlivě restaurováno do plně provozního stavu. 

4.5.8. Památková obnova instalací a zařizovacích předmětů

Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré rozvody vody a elektroinstalací byly již 

několikráte v historii vily vyměněny, naposledy při obnově v roce 1985, bylo na rozdíl od 

Müllerovy vily rozhodnuto veškeré instalace a rozvody elektro znovu vyměnit a plně 

zprovoznit, to znamená, že například veškeré koupelny a toalety v domě jsou plně funkční. 

Toto řešení bylo možné především také díky tomu, že povrchy stěn v místnostech domu se 

nedochovaly v autentické podobě z doby vzniku objektu. V případě zařizovacích předmětů, 

z nichž se nedochoval ani jeden historický kus z roku 1930 a také proto, že již nebylo možné 

druhově shodné zařizovací předměty získat ze sběru z jiných objektů, bylo přistoupeno 

k výrobě kopií. Tyto kopie vznikaly na základě historických fotografií brněnského fotografa 

de Sandalo z roku 1930. I při maximální snaze vytvořit maximálně přesné kopie, nelze toho 

podle fotografií v 100% kvalitě dosáhnout. Proto je zcela zřejmé, že některé detaily na těchto 

kopiích zařizovacích předmětů se malinko liší od původně zde instalovaných předmětů. 

Přesto je třeba ocenit maximální snahu přiblížit se historickému vzoru. Takovéto řešení bylo 

pro zařizovací předměty u nás poprvé použito v letech 1980 – 1983 při obnově zařizovacích 

předmětů historické budovy Národního divadla v Praze.
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4.5.9. Památková obnova mobiliáře a uměleckých děl

V rámci stavebně historického průzkumu byl také proveden soupis dochovaných kusů 

původního mobiliáře Tugendhatovy vily. Čtyři kusy mobiliáře se nacházejí od 60. let 

v depozitáři Moravské galerie v Brně, stejně tak jako socha „Kráčející torzo“ od německého 

sochaře Wilhelma Lembrucka. Všech těchto 5 sbírkových předmětů bylo na základě zákona o 

nápravě křivd obětí holokaustu vydáno zpět potomkům manželů Tugendhatových. Rodina se 

bohužel rozhodla Lembruckovu sochu prodat, a to se také stalo na aukci v Londýně v roce 

2010. Bohužel rodina neumožnila ani zhotovit ze sochy přesnou restaurátorskou repliku, a to 

jak materiálovou, tak tvarovou. Díky tomu tak dnes není možné v domě repliku tohoto 

klíčového uměleckého díla instalovat. V Brně tak pouze zůstává bronzový odlitek plastiky 

z roku 1974, který byl v domě instalován v letech 1994 – 2010. Tento bronzový odlitek není 

možné vzhledem k jeho úplně jiné barevnosti dnes v obnovené vile instalovat. Zhruba 15 

kusů původního mobiliáře je dodnes stále v majetku rozvětvené rodiny Tugendhatů a 2 kusy 

se nacházejí v Muzeu moderního umění v New Yorku. Přestože by bylo velmi prospěšné, aby 

tak jako v případě Müllerovy vily se originální kusy nábytku vrátily na své původní místo, 

jednání s rodinou zatím k žádnému výsledku nedospěla. Proto byly zhotoveny na základě 

původních truhlářských výkresů a dokumentace existujících mobiliárních kusů z majetku 

rodiny maximálně přesné restaurátorské kopie. Dnes se v domě nachází výhradně kopie 

nábytku, pouze vestavěná knihovna v hlavním obytném prostoru a vestavěné skříně v ložnici 

paní Grety a v ložnici pana Fritze jsou původní. Přestože zhotovení kopií nábytku přišlo na 

několik desítek miliónů korun je záslužné, že je dům zařízen do podoby z roku 1930.

4.5.10. Památková obnova zahrady

Ve 30. letech 20. století byla zahrada Tugendhatovy vily ve svém architektonickém 

řešení koncipována autorem vily architektem Ludwigem Mies van der Rohe ve spolupráci se 

zahradní architektkou Gretou Müllerovou – Roderovou, která navrhla konkrétní rostlinné 

osázení. Zahrada ve své původní podobě vydržela až do konce druhé světové války. Díky 

následné neúdržbě zahrady jednotlivé rostliny zanikly a zůstaly zde pouze stromy a keře. 

V 80. letech 20. století byla zahrada v rámci záchranné rekonstrukce obnovena, avšak nikoliv 

do původní podoby z doby, kdy v domě žila rodina Tugendhatů, ale do soudobé podoby dle 

představ profesorů Vysoké školy zemědělské v Brně. To znamená, že zde byly vysázeny zcela 

nevhodné, v té době moderní jehličnany. V rámci stavebně historického průzkumu byl 
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proveden na základě historických fotografií velmi podrobný rozbor původního osázení 

zahrady rostlinami. V rámci památkové obnovy se díky tomu podařilo zahradu vrátit velmi 

přesně do podoby z 30. let 20. století, a to včetně složení výsadby.
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5. Výsledek a zhodnocení památkových obnov vil

S odstupem čtrnácti let po dokončení památkové obnovy Müllerovy vily v Praze a dvou 

let po dokončení památkové obnovy vily Tugendhat je jistě již možné provést nejenom 

srovnání těchto dvou již i evropsky uznávaných akcí české památkové péče, ale i jejich 

zhodnocení.

Tento úkol však vůbec není lehký, neboť obě památkové obnovy dopadly velmi dobře, 

nejenom dle zásad památkové péče, ale i zcela profesionálně po technické stránce. 

K památkové obnově Müllerovy vily i Tugendhatovy vily bylo přistoupeno jako 

k rembrantovým obrazům tzn., že i z dnešního pohledu sebebanálnější materiály, jako jsou 

obyčejné dlažby nebo vápenné omítky byly předmětem konzervačních zásahů tzn., že nic 

z původní materiálové skladby z třicátých let dvacátého století nebylo nahrazeno či 

odstraněno, ale bylo pečlivě restaurováno a konzervováno.  Přesto jsou ve výsledcích patrné 

rozdíly, o kterých je třeba se zmínit. 

5.1. Müllerova vila

Obnova Müllerovy vily, dokončená v roce 2000, byla první rozsáhlou obnovou 

významné mezinárodní architektonické památky, při které byl kladen důraz na zachování 

materiálové podstaty domu. Jednalo se tak o přelomový počin, kdy k takto relativně mladé –

sedmdesát let staré – památce bylo přistoupeno výhradně restaurátorským způsobem, a to 

včetně ochrany tak banálních a běžných materiálů, jako jsou vnitřní štukové omítky, 

bělninové obklady či povrchy s olejovými nátěry. Celý realizační tým se tehdy mnohé věci 

učil na místě a hledal řešení. Poprvé v oblasti památkové péče zde bylo přistoupeno 

k takovým konzervačním zásahům, jako je konzervace umělých hmot, například bakelitu. 

S touto problematikou pomáhala i výzkumná pracoviště Akademie věd, jako je například 

Makromolekulární ústav AV ČR. Po čtrnácti letech po dokončení památkové obnovy 

Müllerovy vily můžeme konstatovat, že nejenom že byla zvolena správná metoda, ale veškeré 

práce byly provedeny ve vysoké kvalitě. Je zcela jednoznačné, že postup, kdy generálním 

dodavatelem stavby bylo sdružení restaurátorů, a veškeré stavební práce byly subdodávkou, 

byl správný. Během uplynulých čtrnácti let došlo pouze k drobnějším opravám nároží ploché 

terasy.
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Nejvýznamnější ocenění za památkovou obnovu Müllerovy vily bylo uděleno v roce 

2001 a to udělením medaile EUROPA NOSTRA za rok 2000, tedy nejvyššího evropského 

ocenění udělovaného v Evropě od roku 1978. V diplomu tohoto ocenění je uvedeno, že 

medaile se uděluje: „Za příkladné restaurování budovy, místa a interiérového zařízení 

založeného na rozsáhlém výzkumu historických dokumentů a materiálů, vlastního domu a 

originálního konceptu Adolfa Loose“.

5.2. Tugendhatova vila

Obnova vily Tugendhat byla dokončena v roce 2012. Měla daleko podrobněji 

připravenou předprojektovou přípravu, včetně velmi podrobných stavebně – historických 

průzkumů zpracovaných pod vedením Karla Ksandra, přírodovědně - restaurátorských 

průzkumů zpracovaných mezinárodním kolektivem pod vedením Prof. Ivo Hammera. Po 

dvou letech od dokončení této obnovy je zcela zřejmé, že je velkou škodou skutečnost, že 

bylo rozhodnuto o realizaci památkové obnovy Tugendhatovy vily tak, že restaurování domu 

prováděla stavební firma se subdodávkou restaurátorských prací. Toto rozhodnutí investora 

města Brna bylo tak učiněno v rozporu se závazným rozhodnutím ministerstva kultury ČR, 

kterým bylo na základě odborného vyjádření Státního ústavu památkové péče zpracovaného 

autorem této práce, jasně dáno jak stanovit podmínky pro výběr zhotovitele restaurování takto 

vzácné památky. Výsledek je již vidět na první pohled. Například zde došlo k nedodržení 

některých technologií. To je nejlépe vidět na podlahové krytině hlavního obytného patra ve 

druhém nadzemním podlaží. Zde totiž klasická podlahová krytina – linoleum nebyla dle 

historického technologického postupu stanoveného dodavatelem krytiny nalepena, nýbrž jen 

volně položena. Důsledkem je, že v letních měsících dochází vlivem tepla k roztahování této 

krytiny a tím vytváření boulí na podlaze. V současné době, tedy po dvou letech od dokončení 

obnovy vily, bude probíhat obnova linoleové podlahové krytiny v celém hlavním obytném 

prostoru ve druhém nadzemním podlaží. Dále nebyl dodržen technologický postup u 

venkovních zahradních zídek a venkovních schodišť. V důsledku toho dochází k jejich 

předčasným degradacím. Jak oprava linolea, tak i oprava venkovních zahradních zídek je 

samozřejmě snadno realizovatelná. Více méně můžeme konstatovat, že při úsilí, které bylo 

obnově vily věnováno a při vědomí, že kdyby bylo dodrženo rozhodnutí ministerstva kultury 

o postupu obnovy restaurátorskou firmou jako generálním dodavatelem prací, jsou závady 

objevující se v Tugendhatově vile po dvou letech po dokončení památkové obnovy zbytečné. 
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Závěrem nezbývá než konstatovat, že přestože památkové obnovy obou vil jsou zcela 

příkladné, tak obnova Müllerovy vily dopadla ve svém fyzickém provedení lépe, což je 

bezesporu důsledek šťastného rozhodnutí pražského magistrátu, že bude dbát závazného 

doporučení ministerstva kultury ČR a že generální dodávku památkové obnovy Müllerovy 

vily plně svěří restaurátorské firmě se stavební subdodávkou. 
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6. Srovnání s realizovanými obnovami světově významných vil v Evropě

V této kapitole se pokusím poukázat na obdobné realizované památkové obnovy světově 

významných vil a srovnatelných objektů a jejich současné využití. Je skutečností, že zdaleka 

ne všechny srovnatelné objekty po obnově dnes slouží jako instalované památky. Najdeme 

zde umístěné galerie, studijní centra i památníky k poctě jejich tvůrců.

6.1 Vila Mackintosh v Glasgow – Skotsko – otevřeno 1981

Jedním ze zajímavých a zcela ojedinělých příkladů zachování soukromého obydlí 

významného architekta je dům architekta Charlese Rennie Mackintoshe v Glasgow ve 

Skotsku[71–74]. 87 Tento významný secesní architekt si kupodivu nepostavil vlastní vilu jako 

stavbu, ale výrazně si přestavěl řadový rodinný dům postavený ve viktoriánském stylu roku 

1890. Architekt Mackintosh v domě bydlel mezi lety 1906 až 1914 se svojí ženou Margaret 

Macdonald Mackintosh. Společně si manželé Mackintoshovi v domě vytvořili zcela originální 

secesní interiér. Architekt Mackintosh vytvořil návrhy jednotlivých mobiliárních kusů a jeho 

žena Margaret vytvořila pro dům umělecká díla. V roce 1963 byl předmětný dům určen 

k demolici, avšak Universita v Glasgow se rozhodla pro jeho záchranu zcela ojedinělou 

metodou. Bylo rozhodnuto, že vzhledem ke kvalitě interiérů domu, bude dům znovu postaven

ve své hmotě jako přístavba univerzitního muzea. Stavební konstrukce domu a jeho vnější 

architektonická podoba byla zvolena jako soudobá, odpovídající architektonické podobě 

navazujícího objektu Hunterian Art Gallery – University of Galosgow. Na fasádě byly pouze 

rekonstruovány výplně otvorů, tedy okna a dveře a zároveň byl také ve své hmotě 

rekonstruován arkýř. Nad domem byla vytvořena hmotová nástavba pro umístění 

Mackintoshovy kolekce. Tato realizace byla již dokončena a veřejnosti zpřístupněna roku 

1981. Dnes je interiér Mackintoshova domu s původním mobiliářem a uměleckými díly 

přístupný veřejnosti v rámci the Hunterian Art Gallery, the University of Glasgow. Prohlídka 

je výhradně s průvodcem a výkladem. I takovýto postup na záchranu světově významného 

interiéru domu významného architekta je bezesporu legitimní, pokud si uvědomíme, že 

architekt Mackintosh nebyl autorem vlastního domu, ale pouze interiéru.  
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6.2. Pavilon Barcelona v Barceloně – Španělsko – otevřeno 1986

Tento pavilon byl postaven podle návrhu Ludwiga Miese van der Roheho jako součást 

výstavního pavilonu Německa na světové výstavě roku 1929 v Barceloně na vrchu 

Montjuic[75–78].88 Někdy bývá v literatuře zcela nesprávně uváděno, že tento pavilon 

posloužil novomanželům Tugendhatovým k rozhodnutí o budoucí podobě jejich domu 

v Brně. Toto tvrzení však zcela jednoznačně osobně odmítla paní Greta Tugendhatová ve své 

slavné přednášce uskutečněné dne 17. 1. 1969 v Brně. Je také zcela zřejmé, že návrh brněnské 

vily byl již v prosinci roku 1928 hotov a že 26. října 1929 bylo brněnským stavebním úřadem 

vydáno po šesti měsících od podání žádosti stavební povolení. Světová výstava EXPO 1929 

se však v Barceloně konala až od 20. května 1929 do 15. ledna 1930. Je tedy zřejmé, že co se 

týká inspirace, tak tomu bylo přesně naopak. Barcelonský Miesův pavilon je od svého 

postavení považován jako přelomová stavba v dějinách moderní architektury a to i přes to, že 

byl ihned po skončení výstavy v roce 1930 zbourán. Nejvíce na něm byla ceněna 

jednoduchost půdorysů, jednoduchost tvarů jednotlivých detailů a kvalita použitých 

materiálů, včetně přírodních kamenů. Proto bylo ve Španělsku na začátku 80. let rozhodnuto, 

že pavilon bude po více jak padesáti letech znovu postaven na svém původním místě. Nejprve 

byl proveden částečný archeologický průzkum, při kterém se odkryly části některých 

ocelových patek. Projektem rekonstrukce byli pověřeni španělští architekti Ignasio de Sola-

Morales, Cristian Cirici a Fernando Ramos. Vlastní stavba trvala od roku 1983 až do roku 

1986. Příklad Barcelonského pavilonu jasně dokládá, že při zcela mimořádném významu 

stavby pro dějiny světové architektury je zcela legitimním prostředkem, a to i z hlediska 

památkové péče, přistoupit k vědecké rekonstrukci celé stavby. Předpokládá to však, že musí 

být dochováno dostatek původní projektové dokumentace a historických fotografií. Kriticky 

lze dnes zcela objektivně konstatovat, že tato rekonstrukce se velmi zdařila, kromě detailů 

vlastního stavebního provedení. Samozřejmě, že také velkoplošná stěna z přírodního 

travertinu má úplně jinou kresbu, než lze spatřit na historických fotografiích původní stěny. 

V případě přírodnin tomu ani jinak být nemůže, neboť každý kus ušlechtilého kamene je 

vlastně neopakovatelným originálem.
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6.3. Vila Lemke v Berlíně – Německo – otevřeno 1990

Tato vila byla postavena podle projektu Ludwiga Mies van der Rohe v roce 1932 pro 

rodinu Karla Lemkeho, vlastníka tiskárny[79–82].89 Tato vila stojí v oblasti jezera Obersee a 

byla v éře nejenom národně socialistického Německa, ale i socialistického Německa zcela 

nepřístupná, neboť se zde nacházel uzavřený areál nejprve gestapa a následně 

východoněmecké Stasi. Díky tomu se více jak 60 let nevědělo, zda vila ještě stojí a v jakém je 

stavu. Po pádu komunistického režimu v bývalé NDR se naštěstí ukázalo, že se tato vila 

dochovala, byť byla upravená na prádelnu a sloužila jako zázemí sousední novobarokní vily, 

která sloužila jako ubytovna pro činovníky gestapa a následně Stasi.

Vila Lemke je přízemním objektem bez podsklepení o velikosti 4+1. Vila má fasády 

z režného zdiva u dvou místností s celostěnným prosklením. Jednalo se o dům postavený pro 

bezdětné manžele. Po znovuobjevení vily začátkem 90. let 20. století přešla vila do majetku 

magistrátu městské části „Východní Berlín“, a protože se jednalo o dům slavného architekta, 

bylo rozhodnuto o jeho opravě a využití ke galerijním účelům. Dům dnes slouží jako galerie 

s výměnnými výstavními cykly. Pro veřejnost byla otevřena v roce 1990. Z vily se také 

dochovalo pár kousků mobiliáře, které se dnes nacházejí v německé národní galerii v Berlíně. 

Vila byla opravena s maximální snahou o zachování původní dispozice a původní materiálové 

skladby. Bohužel je nutno konstatovat, že mnohé detaily nebyly vráceny do původní podoby, 

přestože se dochovalo poměrně velké množství původní dokumentace a fotografií z doby po 

dokončení vily v roce 1933. To se například projevuje na klikách jednotlivých dveří, kdy je 

místo původních replik použito běžné soudobé typové kování. Také nedošlo k obnově 

původního podlahového topení a místo toho se v domě vyskytují radiátory. Více méně využití 

pro galerii moderního umění, která se nazývá Mies van der Rohe haus je jednou z možných 

náplní významných památkově a architektonicky chráněných vil.
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6.4. Plečnikova vila v Lublani – Slovinsko – v současnosti v rekonstrukci

Plečnikova vila je v současné době ve stavu památkové obnovy, která by dle sdělení 

ředitele Městského muzea v Lublani měla skončit v květnu roku 2015.90 Při návštěvě autora 

této práce v dubnu 2014, nebyl její současný stav však zcela optimální. Jedná se o vlastní vilu 

architekta Jože Plečnika, která vznikla přístavbou k přízemnímu venkovskému domu dle jeho 

vlastního návrhu na předměstí Lublaně po jeho návratu z Prahy ve třicátých letech dvacátého 

století [83–86]. Architekt vlastní vilu používal až do své smrti v roce 1957. Následně po jeho 

smrti formou instalované muzejní expozice o architektův odkaz v tomto domě pečoval jeho 

bratr. Po jeho smrti dům fungoval jako samostatná městská instituce s Plečnikovým 

památníkem, tedy instalovanou památkou a výstavním sálem pro drobné výstavy. V současné 

době je vila stále ve vlastnictví města Lublaň a po redukci lublaňských městských kulturních 

institucích je ve správě městského muzea. Při současné rekonstrukci objektu se ukazuje, že 

probíhající práce nemají dostatečné finanční krytí a díky tomu jsou prováděny nahodile. 

Takže například po již opravených podlahách (sice pečlivě zakrytých) se provádí 

rekonstrukce elektro rozvodů a topení. Tento lublaňský příklad dokládá, že když není jasně 

zadaná koncepce památkové obnovy takto významného domu, a to na základě podrobných 

průzkumů, že lze autentické hodnoty a materiály domu poničit. Přesto lze věřit, že obnova 

tohoto vlastního domu Jože Plečnika dopadne dobře a jeho památková obnova se zařadí také 

mezi příkladné restaurace objektů meziválečné evropské architektury.
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7. Závěr

Je nesmírně cenné, že ze šesti světově nejvýznamnějších vil 20. století se nachází dvě na 

území České republiky. Je to především dokladem vysoké úrovně meziválečné 

Československé republiky, která umožnila svobodný umělecký projev. Müllerova a 

Tugendhatova vila se řadí mezi tak významné domy, jako jsou Willittsův dům v Chicagu od 

architekta F. L. Wrighta [87–88], vlastní vila ředitele Bauhausu v Desavě od Waltera Gropia

[89–90], dům s ateliérem T. Schröderové v Utrechtu od G. T. Rietvelda [91–92] a vila Savoy 

v Poissy u Paříže od Le Corbusiera [93–94].91

Všech těchto šest vil bourá zavedenou dispozici obytného domu, neustále citovanou od 

renesance, přes 19. století až do počátku století dvacátého. Každý z těchto domů přináší nový 

pohled na strukturu bydlení. Frank Loyd Wright ve svém Willittsově domě odmítá evropské 

tradice a přichází s domem tzv. „prérie“ v jehož centru je krb, od něhož vybíhají jednotlivá 

křídla v rozevřeném pravoúhlém uspořádání. Walter Gropius svou vlastní vilu vytváří jako 

přesný hranol s maximálně otevřenými terasami a okny. Koncepce jeho domu odpovídá také 

jeho zásadám při používání moderních stavebních materiálů: skla, oceli a betonu. Gerrit 

Thomas Rietveld navrhuje dům Schröderové jako umělecké dílo – sochu v duchu 

neoplasticismu. V interiéru domu spojil vnitřní a vnější hmoty, což umožnil nový stavební 

materiál – železobeton. Le Corbusier projektoval vilu Savoy jako dokonale fungující 

mechanizmus, vzniklý procesem tvorby. Na tomto domě uplatnil všech pět svých 

funkcionalistických zásad a vytvořil tak prostor, ve kterém má své místo i smysl pro estetiku. 

Ludwig Mies van der Rohe v Tugendhatově vile vyřešil hlavní obytný prostor jako volný 

kontinuálně plynoucí půdorys, kde mezi jednotlivými prostory nejsou příčky s dveřmi, ale jen 

náznakové zástěny z ušlechtilých materiálů (onyx, makassar), nebo závěsů. Adolf Loos 

v Müllerově vile půdorysy domu nevytváří jako klasická patra, ale jako jednotlivé úrovně, 

které jsou definovány půdorysným a výškovým rozměrem jednotlivých místností, a to dle 

jejich využívání a počtu osob pro které je ta, či ona místnost určena. Rozvádí zde tzv. 

„raumplan“ k absolutní dokonalosti. 

Realizované památkové obnovy Müllerovy a Tugendhatovy vily v letech 1997 až 2012 

plně dokládají vysokou úroveň památkové péče v České republice. Obnova Müllerovy vily 
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v Praze se stala dokonce i příkladnou obnovou památky moderní architektury nejen v Evropě, 

ale i ve světě. Tento fakt dokládá skutečnost, že postup obnovy Müllerovy vily posloužil 

například jako vzor pro obnovu japonských lázní z roku 1906 v termálních lázních 

v městečku Beitou, které dnes tvoří předměstí hlavního města Taiwanu Taipei [95–98]. Při 

návštěvě autora této práce v těchto lázních v roce 2007 bylo příjemným překvapením, že 

autoři rekonstrukce obnovy japonských lázní v Beitou používali téměř jako učebnici 

anglickou verzi knihy o obnově Müllerovy vily editované autorem této práce a vydané 

nakladatelstvím ARGO v roce 2000.92

Důležitým momentem památkové obnovy Müllerovy a Tugendhatovy vily je skutečnost, 

že se tyto velmi zdařilé obnovy staly i vzorem pro obnovu dalších památkově chráněných vil 

v České republice pocházejících z první poloviny 20. století. Jedná se o vily jak v soukromém 

vlastnictví, tak v obecním majetku, ale i v majetku státu. 

Předně je třeba vyzdvihnout úsilí soukromého majitele druhé pražské vily navržené 

Adolfem Loosem, a to Winternitzovy vily [99–100] v ulici na Cihlářce 10 v Praze 5 –

Smíchově. V tomto případě se vnuk původního stavitele vily, který vilu zrestituoval, rozhodl 

vile, po více jak 40 letech kdy zde byla mateřská školka, vrátit její původní charakter. Ke 

konzultacím rekonstrukce tohoto domu se obrátil na autora této práce. Ze začátku neustále 

zdůrazňoval, že jeho finanční prostředky jsou skromné, a že tudíž nebude moci rehabilitovat 

vše, tak jak si to mohlo dovolit město Praha v případě slavnější Müllerovy vily. Autor této 

práce ve Winternitzově vile provedl v interiéru stratigrafický průzkum barevnosti 

jednotlivých povrchů. V ložnicovém patře se ukázalo, že dětské pokoje zde měly obdobnou 

barevnost jako dětské pokoje Müllerovy vily, tedy žluto-modro-červenou. Majitel domu po 

tomto nálezu konstatoval, že takováto obnova původního stavu je nad jeho možnosti. 

Následně však s celou rodinou navštívil obnovenou Müllerovu vilu a své rozhodnutí změnil. 

Konstatoval, že barevnost jednotlivých místností má svůj význam, a že tedy i za cenu vyšších 

nákladů toto realizuje i při obnově své vily.

Dalším obdobným příkladem obnovy soukromé vily postavené podle návrhu slavného 

architekta Adolfa Loose je i Brummelova vila [101–102] v Husově ulici číslo 58 v Plzni. Zde 

po restituci objektu synovcem původního stavebníka se nový majitel rozhodl zanedbaný dům 

obnovit. Vzhledem ke skutečnosti, že se dům dochoval ve vysokém stupni autenticity, a to 
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včetně vestavěného a volného mobiliáře, bylo rozhodnuto v maximální míře vrátit dům do 

podoby z 30. let 20. století. Dokonce v tomto případě při významu domu jako architektonické 

památky poskytl Magistrát města Plzně opakovaně finanční příspěvek na realizaci památkové 

obnovy. Díky tomu se podařilo tuto vilu v soukromém vlastnictví obnovit úplně stejným 

způsobem jako pražskou Müllerovu vilu. Jednotlivé práce zde řídil architekt Václav Girsa a 

fyzické restaurování prováděli stejní restaurátoři jako v Müllerově vile. Díky této skutečnosti 

a ušlechtilému přístupu vlastníka domu patří tak dnes Brummelova vila k nejlépe obnoveným 

interiérům Adolfa Loose v Plzni.

Úplně jiným případem je Jurkovičova vila [103–104] v Brně. Vzhledem k významu této 

vily v díle architekta Dušana Jurkoviče rozhodlo Ministerstvo kultury ČR o zakoupení této 

vily od soukromého vlastníka do státních sbírek. Koupě se realizovala v roce 2006 a následně 

byla vila svěřena do správy Moravské galerie v Brně. Vedení Moravské galerie se rozhodlo, 

že vilu obnoví do podoby, kdy v ní bydlel její tvůrce – Dušan Jurkovič, tedy do podoby 

veřejnosti přístupné instalované památky. Tuto vilu postavenou v roce 1906 v ulici U 

císařského lasa v Brně Žabovřeskách si postavil Dušan Jurkovič jako soukromý dům, ve 

kterém až do roku 1918 bydlel. Architektonická podoba domu je klasickou ukázkou 

Jurkovičovy osobité architektury, tedy s využitím tvarosloví a detailů dřevěných lidových 

staveb. Vlastní realizace památkové obnovy proběhla v letech 2009 až 2011 podle projektu 

architekta Petra Všetečky. V rámci této obnovy se podařilo v maximální možné míře vrátit 

vile interiérové vybavení, které se dochovalo v muzejních institucích. Ve vile je dnes 

provozována Moravskou galerií stálá expozice „Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům“.93

Na příkladu památkových obnov je nejen vidět světovou úroveň památkové péče v České 

republice, ale také skutečnost, že dobré příklady táhnou. Nejvýznamnější ovšem je, že 

památková obnova Müllerovy vily obdržela nejvyšší evropské ocenění za obnovu nemovité 

kulturní památky – Medaili EUROPA NOSTRA. Bohužel to se již nepodařilo v případě 

Tugendhatovy vily, neboť ta při hodnocení myslím, že nespravedlivě nepostoupila ani do 

nominací na toto evropské ocenění. Nejpříznivějším zjištěním však je, že obnova památek 

moderní architektury v České republice je na takové úrovni, že se od nás mohou učit 

zahraniční partneři.
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16. Müllerova vila, hlavní obytný pokoj, stav po památkové obnově z roku 2000. Foto 

Pavel Štecha 2000

17. Müllerova vila, pánský pokoj, původní stav z roku 1930. Reprodukce z: archivu ÚPM 

– pozůstalost Milady Müllerové

18. Müllerova vila, pánský pokoj, stav před památkovou obnovou z roku 1999. Foto 

Karel Ksandr

19. Müllerova vila, pánský pokoj, stav po památkové obnově z roku 2000. Foto Karel 

Ksandr 2000

20. Müllerova vila, dámský budoár, původní stav z roku 1930. Reprodukce z: archivu 

ÚPM – pozůstalost Milady Müllerové

21. Müllerova vila, dámský budoár, stav před památkovou obnovou z roku 1999. Foto 

Karel Ksandr

22. Müllerova vila, dámský budoár, stav po památkové obnově z roku 2000. Foto Pavel 

Štecha 2000

23. Müllerova vila, kuchyně, původní stav z roku 1930. Reprodukce z: Archiv Albertina 

Wien, ALA 2466

24. Müllerova vila, kuchyně, stav před památkovou obnovou z roku 1999. Foto Karel 

Ksandr

25. Müllerova vila, kuchyně, stav po památkové obnově z roku 2000. Foto Karel Ksandr 

2000

26. Müllerova vila, letní jídelna, původní stav z roku 1930. Reprodukce z: archivu ÚPM 

– pozůstalost Milady Müllerové

27. Müllerova vila, letní jídelna, stav před památkovou obnovou z roku 1999. Foto Karel 

Ksandr

28. Müllerova vila, letní jídelna, stav po památkové obnově z roku 2000. Foto Pavel 

Štecha 

29. Müllerova vila, dámská šatna, původní stav z roku 1930. Reprodukce z: archivu ÚPM 

– pozůstalost Milady Müllerové

30. Müllerova vila, dámská šatna, stav před památkovou obnovou z roku 1999. Foto 

Karel Ksandr

31. Müllerova vila, dámská šatna, stav po památkové obnově z roku 2000. Foto Karel 

Ksandr 2000
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32. Müllerova vila, dětský pokoj - herna, stav před památkovou obnovou z roku 1999. 

Foto: Karel Ksandr

33. Müllerova vila, dětský pokoj - herna, stav po památkové obnově z roku 2000. Foto 

Pavel Štecha 2000

34. Müllerova vila, koupelna rodičů, stav před památkovou obnovou z roku 1999. Foto: 

Karel Ksandr

35. Müllerova vila, koupelna rodičů, stav po památkové obnově z roku 2000. Foto Pavel 

Štecha 2000

36. Müllerova vila, půdorysy jednotlivých úrovní domu. Reprodukce z: 

RUKSCHIO/SCHACHEL 1987

37. Müllerova vila, pohled na vilu v době probíhající obnovy s provizorním zastřešením. 

Foto: Karel Ksandr 1999

38. Müllerova vila, tužková skica svítidla pravděpodobně zhotovená Adolfem Loosem 

nalezená pod výmalbou na kletované omítce v jídelně domu. Foto: Karel Ksandr 1999

39. Müllerova vila, nově nainstalovaná plynová kotelna v prostoru bývalé prádelny –

nejrozsáhlejší zásah do objektu při památkové obnově. Foto: Karel Ksandr 1999

40. Müllerova vila, konzultace s Burkhardtem Rukschciem, Václavem Girsou a Karlem 

Ksandrem v rámci památkové obnovy vily. Foto: Marie Szadkowska 1998

41. Müllerova vila, slavnostní otevření vily za přítomnosti pana prezidenta ČR Václava 

Havla, 24. 5. 2000. Foto: Karel Ksandr

42. Tugendhatova vila, pohled ze zahrady, původní stav z roku 1930. Foto: Rudolf de 

Sandalo, archiv Muzea města Brna

43. Tugendhatova vila, pohled ze zahrady, stav před památkovou obnovou z roku 2001. 

Foto: Karel Ksandr

44. Tugendhatova vila, pohled ze zahrady, stav po památkové obnově z roku 2012. Foto 

David Židlický

45. Tugendhatova vila, pohled od jihu, původní stav z roku 1930. Foto: Rudolf de 

Sandalo, archiv Muzea města Brna

46. Tugendhatova vila, pohled od jihu, stav před památkovou obnovou z roku 2001. 

Foto: Karel Ksandr

47. Tugendhatova vila, pohled od jihu, stav po památkové obnově z roku 2012. Foto 

David Židlický
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48. Tugendhatova vila, pohled na prosklenou stěnu schodiště, původní stav z roku 1930. 

Foto: Rudolf de Sandalo, archiv Muzea města Brna

49. Tugendhatova vila, pohled na prosklenou stěnu schodiště, stav před památkovou 

obnovou z roku 2001. Foto: Karel Ksandr

50. Tugendhatova vila, pohled na prosklenou stěnu schodiště, stav po památkové obnově 

z roku 2012. Foto David Židlický

51. Tugendhatova vila, pohled na knihovnu v hlavním obytném prostoru, původní stav 

z roku 1930. Foto: Rudolf de Sandalo, archiv Muzea města Brna

52. Tugendhatova vila, pohled na knihovnu v hlavním obytném prostoru, stav před 

památkovou obnovou z roku 2001. Foto: Karel Ksandr

53. Tugendhatova vila, pohled na knihovnu v hlavním obytném prostoru, stav po 

památkové obnově z roku 2012. Foto David Židlický

54. Tugendhatova vila, kuchyně, původní stav z roku 1930. Foto: Rudolf de Sandalo, 

archiv Muzea města Brna

55. Tugendhatova vila, kuchyně, stav před památkovou obnovou z roku 2001. Foto: 

Karel Ksandr 

56. Tugendhatova vila, kuchyně, stav po památkové obnově z roku 2012. Foto David 

Židlický

57. Tugendhatova vila, koupelna rodičů, původní stav z roku 1930. Foto: Rudolf de 

Sandalo, archiv Muzea města Brna

58. Tugendhatova vila, koupelna rodičů, stav před památkovou obnovou z roku 2001. 

Foto: Karel Ksandr

59. Tugendhatova vila, koupelna rodičů, stav po památkové obnově z roku 2012. Foto 

David Židlický

60. Tugendhatova vila, ložnice paní Grety, původní stav z roku 1930. Foto: Rudolf de 

Sandalo, archiv Muzea města Brna

61. Tugendhatova vila, ložnice paní Grety, stav před památkovou obnovou z roku 2001. 

Foto: Karel Ksandr

62. Tugendhatova vila, ložnice paní Grety, stav po památkové obnově z roku 2012. Foto 

David Židlický

63. Tugendhatova vila, původní stav z roku 1930. Foto: Rudolf de Sandalo, archiv 

Muzea města Brna
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64. Tugendhatova vila, pokoj dcery Hany, stav před památkovou obnovou z roku 2001. 

Foto: Karel Ksandr

65. Tugendhatova vila, pokoj dcery Hany, stav po památkové obnově z roku 2012. Foto 

David Židlický

66. Tugendhatova vila, půdorysy jednotlivých pater vily s vyhodnocením jednotlivých 

stavebních etap v rámci stavebně historického průzkumu. Zhotovil: Karel Ksandr 

2001

67. Tugendhatova vila, detail spoje bronzového opláštění ocelových křížových sloupů 

v hlavním obytném prostoru. Foto: David Židlický 2011

68. Tugendhatova vila, příprava transferu historických omítek za pomoci výztužné 

tkaniny, kostního klihu a se zajištěním fixačního roštu z dřevěných latí. Foto: David 

Židlický 2011

69. Tugendhatova vila, první zasedání mezinárodního poradního sboru – THICOM ze 

dne 9. 4. 2010 (zleva doprava Karel Ksandr, Kateřina Báňová, Miloš Solař, Ana 

Tostöes, Arthur Rüegg, Rugero Tropeano, Ivo Hammer, Iveta Černá). Foto: Ladislav 

Chládek 2010

70. Tugendhatova vila, slavnostní znovuotevření vily po památkové obnově dne 29. 

února 2012 (zleva doprava ministryně kultury ČR Alena Hanáková, primátor města 

Brna Roman Onderka, Daniela Hammer – Tugendhat). Foto: Muzeum města Brna 

2012

71. Vila Mackintosh v Glasgow, původní podoba viktoriánského domu zbouraného roku 

1963 s dveřmi navrženými architektem Mackintoshem. Reprodukce z: ROBERTSON 

2011

72. Vila Mackintosh v Glasgow, současná podoba začleněného domu do objektu 

Hunterian Art Gallery – University of Glasgow. Reprodukce z: ROBERTSON 2011

73. Vila Mackintosh v Glasgow, přenesená jídelna domu s originálním nábytkem a 

vybavením. Reprodukce z: ROBERTSON 2011

74. Vila Mackitosh v Glasgow, půdorys přízemí domu. Reprodukce z: ROBERTSON 2011

75. Pavilon Barcelona v Barceloně, fotografie původního pavilonu pořízená v roce 1929. 

Reprodukce z: SOLÁ–MORALES DE/CIRICI/RAMOS 2000

76. Pavilon Barcelona v Barceloně, fotografie současného, nově postaveného pavilonu 

v roce 1986. Reprodukce z: SOLÁ–MORALES DE/CIRICI/RAMOS 2000

77. Pavilon Barcelona v Barceloně, fotografie současného interiéru pavilonu, nově 

postaveného v roce 1986. Reprodukce z: SOLÁ–MORALES DE/CIRICI/RAMOS 2000
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78. Pavilon Barcelona v Barceloně, půdorys pavilonu. Reprodukce z: SOLÁ–MORALES 

DE/CIRICI/RAMOS 2000

79. Vila Lemke v Berlíně, pohled na vilu ze zahrady po dokončení v roce 1932. 

Reprodukce z: NOACK 1995

80. Vila Lemke v Berlíně, pohled na vilu ze zahrady po dokončení obnovy v roce 1990. 

Reprodukce z: NOACK 1995

81. Vila Lemke v Berlíně, interiér vily po dokončení obnovy v roce 1990. Reprodukce z: 

NOACK 1995

82. Vila Lemke v Berlíně, půdorys vily. Reprodukce z: NOACK 1995

83. Plečnikova vila v Lublani, pohled na uliční vstupní průčelí. Foto: Karel Ksandr 2014

84. Plečnikova vila v Lublani, pohled na válcovou přístavbu vily. Foto: Karel Ksandr 

2014

85. Plečnikova vila v Lublani, nástup pro hosty před válcovou přístavbou vily. Foto: 

Karel Ksandr 2014

86. Plečnikova vila v Lublani, půdorys vily. Foto: Karel Ksandr 2014

87. Willitsův dům v Highland parku u Chicaga, Frank Lloyd Wright, celkový pohled 

na tzv. dům prérie. Reprodukce z: KSANDR/KOLEKTIV 2000a

88. Willitsův dům v Highland parku u Chicaga, Frank Lloyd Wright, půdorys domu, 

v jehož středu je krb, od něhož vybíhají jednotlivá křídla v rozevřené uspořádání. 

Reprodukce z: KSANDR/KOLEKTIV 2000a

89. Dům ředitele Bauhausu v Desavě, Walter Gropius (jeho vlastní dům), celkový 

pohled na vstupní fasádu. Reprodukce z: KSANDR/KOLEKTIV 2000a

90. Dům ředitele Bauhausu v Desavě, Walter Gropius (jeho vlastní dům), půdorys 

přízemí domu s obytným pokojem. Reprodukce z: KSANDR/KOLEKTIV 2000a

91. Vila T. Schröderové v Utrechtu, Gerrit Thomas Rietveld, pohled přes zahradu 

z ulice. Reprodukce z: KSANDR/KOLEKTIV 2000a

92. Vila T. Schröderové v Utrechtu, Gerrit Thomas Rietveld, půdorys 1. patra. 

Reprodukce z: KSANDR/KOLEKTIV 2000a

93. Vila Savoy v Poissy, Le Cotbusier, pohled ze zahrady na vstup do vily. Reprodukce z: 

KSANDR/KOLEKTIV 2000a

94. Vila Savoy v Poissy, Le Corbusier, půdorys 1. patra s obytnou terasou. Reprodukce z: 

KSANDR/KOLEKTIV 2000a
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95. Japonské lázně v Beitou – Taipei, exteriér lázní z roku 1906 po památkové obnově. 

Foto: Karel Ksandr 2007 

96. Japonské lázně v Beitou – Taipei, interiér lázní z roku 1906 po památkové obnově. 

Foto: Karel Ksandr 2007

97. Japonské lázně v Beitou – Taipei, historická fotografie bazénu lázní z roku 1906. 

Foto: Karel Ksandr 2007

98. Japonské lázně v Beitou – Taipei, bazén lázní z roku 1906 po památkové obnově. 

Foto: Karel Ksandr 2007

99. Winternitzova vila v Praze na Smíchově, pohled na dům po památkové obnově. 

Foto: Ing. Cysař 2007

100. Winternitzova vila v Praze na Smíchově, interiér hlavního obytného pokoje. 

Foto: Ing. Cysař 2007

101. Brummelova vila v Plzni, současný stav. Foto: Martin Polák 2008

102. Brummelova vila v Plzni, interiér dámského budoáru po obnově 2008. Foto: 

Martin Polák 2008

103. Jurkovičova vila v Brně Žabovřeskách, fasáda domu po dokončené 

památkové obnově v roce 2011. Foto: Moravská galerie v Brně

104. Jurkovičova vila v Brně Žabovřeskách, interiér hlavního obytného pokoje po 

památkové obnově.
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1. Herakleion, muzeum, keramické fasády Mínojských domů, fajáns, období nových 

paláců (1700–1350 před Kristem). Reprodukce z: LOGIADU–PLATONOS 2005

2. Müllerova vila, jižní fasáda. 

Foto: Pavel Štecha 2000
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3. Knósský palác, sloupy dolního 

komplexu velkého schodiště, 

období nových paláců (1700–1350 

před Kristem). Foto: Karel Ksandr 

2005

4. Müllerova vila, schodiště mezi hlavním obytným prostorem a jídelnou. Foto: Pavel 

Štecha 2000
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5. Knósský palác, podestové schodiště, 

období nových paláců (1700–1350 před 

Kristem). Foto: Karel Ksandr 2005

6. Müllerova vila, dámský budoár. Foto: 

Karel Ksandr 2000
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7. Dóm v Cáchách, v levé části obrázku kamenná fasáda půlkruhového schodiště z doby 

Karla Velikého. Reprodukce z: GRIMME 1994

8. Tugendhatova vila, prosklená fasáda schodiště vedoucího do hlavního obytného 

prostoru. Foto: Karel Ksandr 2012
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9. Dóm v Cáchách, v levé části obrázku půdorys dvou půlkruhových schodišť z doby 

Karla Velikého. Reprodukce z: GRIMME 1994

10. Tugendhatova vila, pohled na schodiště 

vedoucího do hlavního obytného prostoru 

ze vstupního vestibulu. Foto Karel Ksandr 

2012
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11. Müllerova vila, pohled na severní 

fasádu, původní stav z roku 1930. 

Reprodukce z: Archiv Albertina 

Wien, ALA 2466

12. Müllerova vila, pohled na severní fasádu, stav před 

památkovou obnovou z roku 1999. Foto Karel Ksandr

13. Müllerova vila, pohled na severní 

fasádu, stav po památkové obnově 

z roku 2000. Foto Pavel Štecha 2000
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14. Müllerova vila, hlavní obytný pokoj, původní stav 

z roku 1930. Reprodukce z: archivu Jana Štence

15. Müllerova vila, hlavní obytný 

pokoj, stav před památkovou 

obnovou z roku 1999. Foto 

Karel Ksandr

16. Müllerova vila, hlavní obytný 

pokoj, stav po památkové 

obnově z roku 2000. Foto Pavel 

Štecha 2000



101

17. Müllerova vila, pánský 

pokoj, původní stav z roku 

1930. Reprodukce z: archivu 

ÚPM – pozůstalost Milady 

Müllerové

18. Müllerova vila, pánský 

pokoj, stav před památkovou 

obnovou z roku 1999. Foto 

Karel Ksandr

19. Müllerova vila, pánský pokoj, stav po památkové 

obnově z roku 2000. Foto Karel Ksandr 2000
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20. Müllerova vila, dámský budoár, původní stav 

z roku 1930. Reprodukce z: archivu ÚPM –

pozůstalost Milady Müllerové

21. Müllerova vila, dámský budoár, stav před 

památkovou obnovou z roku 1999. Foto Karel 

Ksandr

22. Müllerova vila, dámský budoár,

stav po památkové obnově z roku 

2000. Foto Pavel Štecha 2000
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23. Müllerova vila, kuchyně, původní stav z roku 1930. 

Reprodukce z: Archiv Albertina Wien, ALA 2466

24. Müllerova vila, kuchyně, stav před památkovou obnovou 

z roku 1999. Foto Karel Ksandr

25. Müllerova vila, kuchyně, stav po památkové obnově 

z roku 2000. Foto Karel Ksandr 2000
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26. Müllerova vila, letní jídelna, původní stav z roku 1930. Reprodukce z: archivu ÚPM 

– pozůstalost Milady Müllerové

27. Müllerova vila, letní jídelna, stav před památkovou obnovou z roku 1999. Foto Karel 

Ksandr

28. Müllerova vila, letní jídelna, stav po památkové obnově z roku 2000. Foto Pavel 

Štecha 
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29. Müllerova vila, dámská šatna, původní stav z roku 

1930. Reprodukce z: archivu ÚPM – pozůstalost 

Milady Müllerové

30. Müllerova vila, dámská šatna, stav před památkovou 

obnovou z roku 1999. Foto Karel Ksandr

31. Müllerova vila, dámská šatna, stav po památkové 

obnově z roku 2000. Foto Karel Ksandr 2000
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32. Müllerova vila, dětský pokoj - herna, stav před památkovou obnovou z roku 1999. 

Foto: Karel Ksandr

33. Müllerova vila, dětský pokoj - herna, stav po památkové obnově z roku 2000. Foto 

Pavel Štecha 2000



107

34. Müllerova vila, koupelna rodičů, stav před památkovou obnovou z roku 1999. Foto: 

Karel Ksandr

35. Müllerova vila, koupelna rodičů, stav po památkové obnově z roku 2000. Foto Pavel 

Štecha 2000
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36. Müllerova vila, půdorysy jednotlivých úrovní domu. Reprodukce z: 

RUKSCHIO/SCHACHEL 1987
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37. Müllerova vila, pohled na vilu v době probíhající obnovy s provizorním zastřešením. 

Foto: Karel Ksandr 1999

38. Müllerova vila, tužková skica svítidla pravděpodobně zhotovená Adolfem Loosem 

nalezená pod výmalbou na kletované omítce 

v jídelně domu. Foto: Karel Ksandr 1999

39. Müllerova vila, nově nainstalovaná plynová 

kotelna v prostoru bývalé prádelny –

nejrozsáhlejší zásah do objektu při památkové 

obnově. Foto: Karel Ksandr 1999
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40. Müllerova vila, konzultace s Burkhardtem Rukschciem, Václavem Girsou a Karlem 

Ksandrem v rámci památkové obnovy vily. Foto: Marie Szadkowska 1998

41. Müllerova vila, slavnostní otevření vily za přítomnosti pana prezidenta ČR Václava 

Havla, 24. 5. 2000. Foto: Karel Ksandr
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42. Tugendhatova vila, pohled ze zahrady, původní stav z roku 1930. Foto: Rudolf de 

Sandalo, archiv Muzea města Brna

43. Tugendhatova vila, pohled ze zahrady, stav před památkovou obnovou z roku 2001. 

Foto: Karel Ksandr

44. Tugendhatova vila, pohled ze zahrady, stav po památkové obnově z roku 2012. Foto 

David Židlický
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45. Tugendhatova vila, pohled od jihu, původní stav z roku 1930. Foto: Rudolf de 

Sandalo, archiv Muzea města Brna

46. Tugendhatova vila, pohled od jihu, stav před památkovou obnovou z roku 2001. 

Foto: Karel Ksandr

47. Tugendhatova vila, pohled od jihu, stav po památkové obnově z roku 2012. Foto 

David Židlický
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48. Tugendhatova vila, pohled na prosklenou stěnu 

schodiště, původní stav z roku 1930. Foto: Rudolf de 

Sandalo, archiv Muzea města Brna

49. Tugendhatova vila, pohled na prosklenou stěnu 

schodiště, stav před památkovou obnovou z roku 

2001. Foto: Karel Ksandr

50. Tugendhatova vila, pohled na prosklenou stěnu 

schodiště, stav po památkové obnově z roku 2012. 

Foto David Židlický



114

51. Tugendhatova vila, pohled na knihovnu v hlavním 

obytném prostoru, původní stav z roku 1930. Foto: 

Rudolf de Sandalo, archiv Muzea města Brna

52. Tugendhatova vila, pohled na knihovnu v hlavním 

obytném prostoru, stav před památkovou obnovou 

z roku 2001. Foto: Karel Ksandr

53. Tugendhatova vila, pohled na knihovnu v hlavním 

obytném prostoru, stav po památkové obnově 

z roku 2012. Foto David Židlický
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54. Tugendhatova vila, kuchyně, původní stav z roku 

1930. Foto: Rudolf de Sandalo, archiv Muzea města 

Brna

55. Tugendhatova vila, kuchyně, stav před památkovou 

obnovou z roku 2001. Foto: Karel Ksandr 

56. Tugendhatova vila, kuchyně, stav po památkové obnově z roku 2012. Foto David 

Židlický
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57. Tugendhatova vila, koupelna rodičů, původní stav 

z roku 1930. Foto: Rudolf de Sandalo, archiv Muzea 

města Brna

58. Tugendhatova vila, koupelna rodičů, stav před 

památkovou obnovou z roku 2001. Foto: Karel Ksandr

59. Tugendhatova vila, koupelna rodičů, stav po památkové 

obnově z roku 2012. Foto David Židlický
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60. Tugendhatova vila, ložnice paní Grety, původní stav z roku 1930. Foto: Rudolf de 

Sandalo, archiv Muzea města Brna

61. Tugendhatova vila, ložnice paní Grety, stav před památkovou obnovou z roku 2001. 

Foto: Karel Ksandr

62. Tugendhatova vila, ložnice paní Grety, stav po památkové obnově z roku 2012. Foto 

David Židlický
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63. Tugendhatova vila, původní stav z roku 1930. Foto: Rudolf de Sandalo, archiv 

Muzea města Brna

64. Tugendhatova vila, pokoj dcery Hany, stav před památkovou obnovou z roku 2001. 

Foto: Karel Ksandr

65. Tugendhatova vila, pokoj dcery Hany, stav po památkové obnově z roku 2012. Foto 

David Židlický
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66. Tugendhatova vila, půdorysy jednotlivých pater vily s vyhodnocením jednotlivých 

stavebních etap v rámci stavebně historického průzkumu. Zhotovil: Karel Ksandr 

2001
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67. Tugendhatova vila, detail spoje bronzového opláštění ocelových křížových sloupů 

v hlavním obytném prostoru. Foto: David Židlický 2011

68. Tugendhatova vila, příprava transferu historických omítek za pomoci výztužné 

tkaniny, kostního klihu a se zajištěním fixačního roštu z dřevěných latí. Foto: David 

Židlický 2011
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69. Tugendhatova vila, první zasedání mezinárodního poradního sboru – THICOM ze 

dne 9. 4. 2010 (zleva doprava Karel Ksandr, Kateřina Báňová, Miloš Solař, Ana 

Tostöes, Arthur Rüegg, Rugero Tropeano, Ivo Hammer, Iveta Černá). Foto: Ladislav 

Chládek 2010

70. Tugendhatova vila, slavnostní znovuotevření vily po památkové obnově dne 29. 

února 2012 (zleva doprava ministryně kultury ČR Alena Hanáková, primátor města 

Brna Roman Onderka, Daniela Hammer – Tugendhat). Foto: Muzeum města Brna 

2012
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71. Vila Mackintosh v Glasgow, původní podoba viktoriánského domu zbouraného roku 

1963 s dveřmi navrženými architektem Mackintoshem. Reprodukce z: ROBERTSON 

2011

72. Vila Mackintosh v Glasgow, současná podoba začleněného domu do objektu 

Hunterian Art Gallery – University of Glasgow. Reprodukce z: ROBERTSON 2011
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73. Vila Mackintosh v Glasgow, přenesená jídelna domu s originálním nábytkem a 

vybavením. Reprodukce z: ROBERTSON 2011

74. Vila Mackitosh v Glasgow, půdorys přízemí domu. Reprodukce z: ROBERTSON 2011
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75. Pavilon Barcelona v Barceloně, fotografie původního pavilonu pořízená v roce 1929. 

Reprodukce z: SOLÁ–MORALES DE/CIRICI/RAMOS 2000

76. Pavilon Barcelona v Barceloně, fotografie současného, nově postaveného pavilonu 

v roce 1986. Reprodukce z: SOLÁ–MORALES DE/CIRICI/RAMOS 2000
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77. Pavilon Barcelona v Barceloně, fotografie současného interiéru pavilonu, nově 

postaveného v roce 1986. Reprodukce z: SOLÁ–MORALES DE/CIRICI/RAMOS 2000

78. Pavilon Barcelona v Barceloně, půdorys pavilonu. Reprodukce z: SOLÁ–MORALES 

DE/CIRICI/RAMOS 2000
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79. Vila Lemke v Berlíně, pohled na vilu ze zahrady po dokončení v roce 1932. 

Reprodukce z: NOACK 1995

80. Vila Lemke v Berlíně, pohled na vilu ze zahrady po dokončení obnovy v roce 1990. 

Reprodukce z: NOACK 1995
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81. Vila Lemke v Berlíně, interiér vily po dokončení obnovy v roce 1990. Reprodukce z: 

NOACK 1995

82. Vila Lemke v Berlíně, půdorys vily. Reprodukce z: NOACK 1995
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83. Plečnikova vila v Lublani, pohled na uliční vstupní průčelí. Foto: Karel Ksandr 2014

84. Plečnikova vila v Lublani, pohled na válcovou přístavbu vily. Foto: Karel Ksandr 

2014
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85. Plečnikova vila v Lublani, nástup pro hosty před válcovou přístavbou vily. Foto: 

Karel Ksandr 2014

86. Plečnikova vila v Lublani, půdorys vily. Foto: Karel Ksandr 2014
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87. Willitsův dům v Highland parku u Chicaga, Frank Lloyd Wright, celkový pohled 

na tzv. dům prérie. Reprodukce z: KSANDR/KOLEKTIV 2000a

88. Willitsův dům v Highland parku u Chicaga, Frank Lloyd Wright, půdorys domu, 

v jehož středu je krb, od něhož vybíhají jednotlivá křídla v rozevřené uspořádání. 

Reprodukce z: KSANDR/KOLEKTIV 2000a
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89. Dům ředitele Bauhausu v Desavě, Walter Gropius (jeho vlastní dům), celkový 

pohled na vstupní fasádu. Reprodukce z: KSANDR/KOLEKTIV 2000a

90. Dům ředitele Bauhausu v Desavě, Walter Gropius (jeho vlastní dům), půdorys 

přízemí domu s obytným pokojem. Reprodukce z: KSANDR/KOLEKTIV 2000a
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91. Vila T. Schröderové v Utrechtu, Gerrit Thomas Rietveld, pohled přes zahradu 

z ulice. Reprodukce z: KSANDR/KOLEKTIV 2000a

92. Vila T. Schröderové v Utrechtu, Gerrit Thomas Rietveld, půdorys 1. patra. 

Reprodukce z: KSANDR/KOLEKTIV 2000a
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93. Vila Savoy v Poissy, Le Cotbusier, pohled ze zahrady na vstup do vily. Reprodukce z: 

KSANDR/KOLEKTIV 2000a

94. Vila Savoy v Poissy, Le Corbusier, půdorys 1. patra s obytnou terasou. Reprodukce z: 

KSANDR/KOLEKTIV 2000a
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95. Japonské lázně v Beitou – Taipei, exteriér lázní z roku 1906 po památkové obnově. 

Foto: Karel Ksandr 2007 

96. Japonské lázně v Beitou – Taipei, interiér lázní z roku 1906 po památkové obnově. 

Foto: Karel Ksandr 2007
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97. Japonské lázně v Beitou – Taipei, historická fotografie bazénu lázní z roku 1906. 

Foto: Karel Ksandr 2007

98. Japonské lázně v Beitou – Taipei, bazén lázní z roku 1906 po památkové obnově. 

Foto: Karel Ksandr 2007
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99. Winternitzova vila v Praze na Smíchově, pohled na dům po památkové obnově. 

Foto: Ing. Cysař 2007

100. Winternitzova vila v Praze na Smíchově, interiér hlavního obytného pokoje. 

Foto: Ing. Cysař 2007



137

101. Brummelova vila v Plzni, současný stav. Foto: Martin Polák 2008

102. Brummelova vila v Plzni, interiér dámského budoáru po obnově 2008. Foto: 

Martin Polák 2008
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103. Jurkovičova vila v Brně Žabovřeskách, fasáda domu po dokončené 

památkové obnově v roce 2011. Foto: Moravská galerie v Brně

104. Jurkovičova vila v Brně Žabovřeskách, interiér hlavního obytného pokoje po 

památkové obnově. Foto: Moravská galerie v Brně
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