JEDINEČNÁ VILA TUGENDHAT
Dne 7. 12. 2016 jsme měli se třídou kvintou možnost nahlédnout do jedné
z nejvýznamnějších architektonických památek naší země, vily Tugendhat.
Najdeme ji v brněnské městské části Černá Pole. Byla navržena uznávaným
německým architektem Ludwigem Miesem van der Rohe pro novomanžele Tugendhatovi.
Stavba byla dokončena v roce 1930, ale rodina ji musela brzy opustit a odejít do nucené
emigrace. Od roku 1939 zabralo vilu gestapo. Během války zde sídlila také Rudá armáda, po
válce sloužila vila jako rehabilitační centrum a taneční škola. Během války byla budova velmi
poničena špatným zacházením, a proto byla nedávno kompletně rekonstruována do původní
podoby.
Vila Tugendhat je postavena ve funkcionalistickém stylu, jehož heslo je: „Forma
následuje funkci,“ proto zde nenajdeme žádné zbytečné ozdobné prvky. Má celkem tři
podlaží a je zasazena ve svažitém terénu.
V suterénu je umístěno technické zázemí, je zde umístěna kotelna a prostor pro koks,
sklep, komora na nářadí a na ovoce, prádelna, sušárna a žehlírna a dále „molová komora“ na
uskladnění kožichů. V domě byl rozvod pitné a užitkové vody a byl zde zaveden systém
vzduchotechniky - kombinace topení, ochlazování a zvlhčování. Nechyběla fotokomora Fritze
Tugendhata, který byl vášnivým fotoamatérem.
Druhé podlaží (přízemí) tvoří především hlavní obytný a společenský prostor, ten se
pyšní rozměrnou onyxovou stěnou a dvěma velkými okny, které je možno pomocí
elektromotorů spouštět až k podlaze. Nechybí zde ani zimní zahrada a rozkládací kulatý stůl.
Dále se zde nachází kuchyně a místnosti pro personál.
Ve třetím podlaží (patro) je umístěn hlavní vstup z ulice s průchodem na terasu,
vstupní hala, pokoje rodičů, dětí a vychovatelky s příslušenstvím. Samostatně přístupný je
byt šoféra s garáží a terasa.
Budova je jako jediná památka moderní architektury v České republice zapsána
v seznamu UNESCO.
Vila Tugendhat mě okouzlila svojí krásou a jedinečností. Měla jsem čest zahrát si v ní
na klavír. V budoucnu bych ji chtěla ještě několikrát navštívit.
Dita Dufková, kvinta

