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Seznámení studentů se skvostem brněnské funkcionalistické architektury 

 

VILA TUGENDHAT 
1. Na obrázcích je architekt stavby a jeho další významné stavby. Prohlédni si je a 

pokus se odpovědět na otázky. 

 1             2 

Portrét L. M. van der Rohe na německé bankovce         Farnsworth house, Illinois, USA  

 3                                        4 

Seagram building, New York                     německý pavilon na Mezinár. výstavě v Barceloně 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Stamps_of_Germany_(Berlin)_1986,_MiNr_753.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Mies_van_der_Rohe_photo_Farnsworth_House_Plano_USA_9.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2004-09-02_1580x2800_chicago_IBM_building.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Jfader_barca_pavillion.jpg


Z předchozích obrázků lze usoudit: 

1) Ludwig Miese van der Rohe byl a) Němec 

b) Francouz 

c) Angličan 

 

2) Jeho architektura má blízko k  a) klasicismu a historizujícím směrům 

b) secesi a symbolismu 

c) funkcionalismu a Bauhausu 

 

3) L. M. van der Rohe spolupracoval s  a) Josefem Gočárem a Pavlem Janákem 

b) Walterem Gropiem a Le Corbusierem 
c) Josefem Schulzem 
 

2. Najdi na obrázcích  společné znaky architektury L. Miese van der Rohe: 
Motto:  „Bůh je v detailech“ 
  „Méně je více“ 
    L. Miese van der Rohe 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Pokus se nakreslit svou představu vily Tugendhat , jak ji mohl ve své době vytvořit 
Ludwig Miese van der Rohe, tak aby co nejlépe zapadala do jeho díla. Dokud 
nedokreslíš, nedívej se na další obrázky. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A takto vypadá skutečná vila Tugendhat, skvost nejenom brněnské architektury a 

nejvýznamnější dílo L. Miese van der Rohe. 
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4. O architektovi už něco víme, takže teď něco k historii vily. Doplň pojmy do textu 

(dole je nápověda). 

Vila Tugendhat se nachází v …………………, konkrétně ve čtvrti ……………................., ulice 

…………………………, kde rodiče Grety Tugendhatové vlastnili vilu s rozlehlým………………………  

Greta dostala horní část pozemku od svého otce……………………………………, bohatého textilního 

průmyslníka, jako svatební……………., když si brala Fritze Tugendhata. Otec Grety také stavbu 

financoval a nestanovil architektovi žádný ………………………………………….. Mohlo tak vzniknout 

dílo, které svým charakterem a technickými vymoženostmi nemělo ve světě obdobu. Uvádí 

se , že náklady se pohybovaly okolo ………………………………, přičemž rodinný dům se dal v této 

době pořídit za 50 000 Kč. Stavba započala v r. ……………….., hotova byla za……………………… 

Styl, kterým manžele Tugendhatovy během jejich cesty po Evropě uchvátil architekt Ludwig 

Miese van der Rohe byl …………………………………………….. Na první místo kladl účel, funkčnost a 

kvalitu materiálů, ovšem ani ………………………………………….stavby není zanedbána. 

Tugendhatovi v ní zažili šťastných … let, poté (ještě před Mnichovskou dohodou) v r. …………. 

vycestovali  z Československa. Důvodem byl jejich židovský původ. Historie vily pak byla 

stejně…………………………., jako dějiny Československa. Za 2. sv. války ji zabralo……………………….. 

a teprve v r. 2012 se zjistilo, že makassarová stěna je součástí …………. Právnické fakulty MU, 

kde mělo Gestapo jedno ze svých sídel. Po osvobození Československa vilu částečně 

poničili…………………………, kteří si zde mimojiné ustájili………… Po odchodu vojáků byla ve vile 

taneční škola nebo rehabilitační středisko pro děti s vadami páteře. V 80. letech 20. stol. 

proběhla bohužel velmi ……………………………rekonstrukce vily, kdy byly obcházeny původní 

prac. postupy i kvalita materiálů. Do …………………………….zasáhla vila ještě jednou v r. 1992, 

kdy zde Václav Klaus a…………………………………….. podepsali rozdělení Československa. V letech 

……………………proběhla konečně odborná a citlivá ……………………………….. a vila byla otevřena 

veřejnosti jako muzeum. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Villa_Tugendhat-20070429.jpeg


POMOCNÉ POJMY: 1929, 50 000 Kč, estetická stránka, 1938, pozemku, dar, rehabilitační 

středisko, koně, V. Mečiar, 2010 -2012,  Gestapo, Černá Pole, Brně, finanční limit,  14 měsíců, 

českých dějin, necitlivá, pohnuté, sovětští vojáci,  Alfréd Lὂw – Beer, Černopolní 45, 

funkcionalismus, 8, rekonstrukce, menzy 

5. Po zhlédnutí filmu o vile Tugendhat – Srdce z onyxu 

(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10361869257-narodni-

klenoty/211563235200011-vila-tugendhat-srdce-z-onyxu/), popř. s pomocí Internetu 

a knih napiš, čím byla vila výjimečná. Zaměř se na  konstrukci, materiály, souznění 

stavby s místem a s přírodou, členění na komunikační a klidovou zónu, velikost 

prostoru, technické vymoženosti, nábytek…… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Prohlédni si obrázky a popiš, o jaké části vily se jedná: 

 

    
6 ……………………………………………………………………… 7…………………………………………………………………… 

 
   8………………………………………………………………………………….. 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10361869257-narodni-klenoty/211563235200011-vila-tugendhat-srdce-z-onyxu/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10361869257-narodni-klenoty/211563235200011-vila-tugendhat-srdce-z-onyxu/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Villa_Tugendhat_front.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Terrace,_Villa_Tugendhat.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Kitchen,_Vila_Tugendhat.jpg


  
   9………………………………………………………………………………………… 

 

7. Vila je dnes přístupná veřejnosti. Najdi na Internetu všechny informace k 

možné rezervaci  návštěvy vaší třídy (např. jako součást třídního výletu) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

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