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Slavná vila Tugendhat se po dvouleté památkové obnově
 znovu otevírá veřejnosti

V úterý 6. března 2012 se po zásadní renovaci znovu pro veřejnost otevře vila Tugendhat. 
Slavná  vila  v Černých  Polích  bude  provozována  jako  instalovaná  památka  moderní 
architektury a zařadí se tak po bok světově proslulých vil a významných rodinných domů, 
které  jsou  návštěvníkům  zpřístupněny  podobným  způsobem.  Takto  byla  ostatně  vila 
provozována již od roku 1994, kdy byla svěřena do správy Muzea města Brna. Památka 
moderní  architektury  nabídne  kromě  jiného  nové  prohlídkové  okruhy,  elektronický 
rezervační  systém,  prodejnu  odborné  literatury  i  zázemí  badatelny  studijního  a 
dokumentačního centra vily. 

„Vila  Tugendhat  je  ikonou  moderní  architektury,  a  přestože  byla  dokončena  již  před 
osmdesáti lety, stále je úchvatná. Návštěvníci zde mohou zažít nejen působivou symbiózu 
obytného  prostoru  domu  a  okolní  přírody,  ale  také  pochopit  představy  architekta  i  
původních majitelů vily o svobodě, která pro ně byla důležitá,“ uvedl primátor města Brna 
Roman Onderka.

Vila  Tugendhat  byla  vůbec  první  památka  tohoto  typu  v České  republice,  která  byla 
zpřístupněna  veřejnosti.  V posledních  letech  před  její  památkovou  obnovou  jí  prošlo 
přibližně 20 tisíc návštěvníků ročně, z toho téměř polovina ze zahraničí. Později byly v ČR 
zpřístupněny  další  vilové  objekty,  z nichž  nejznámější  je  Müllerova  vila  v Praze  od 
architekta  Adolfa  Loose  nebo  nedávno  zpřístupněná  vlastní  vila  architekta  Dušana 
Jurkoviče v Brně.

Základní informace o prohlídce

Vila Tugendhat bude otevřena pro veřejnost od úterý do neděle (pondělí – zavírací den). 
Prohlídky se uskuteční každou celou hodinu od 10 do 17 hodin ve skupinách s průvodcem 
při maximálním počtu 15 osob. První prohlídka bude v 10 hodin, poslední v 17 hodin. Po 
předchozí domluvě lze objednat prohlídku v angličtině, němčině, italštině, španělštině a 
ruštině, případně v dalších jazycích.

Prohlídkové okruhy

Památka světové moderní architektury,  zapsaná od roku 2001 na Seznamu světového 
kulturního a přírodního dědictví UNESCO, nabídne návštěvníkům několik prohlídkových 
tras.  Standardní  okruh provede  zájemce  obytnými  prostory  vily  a  zahrnuje  návštěvu 
ložnicového patra, hlavního obytného prostoru, přípravny, kuchyně a zahrady. Technický 
okruh  rozšiřuje  standardní  okruh  o  technické  zázemí  vily,  včetně  prohlídky  strojovny 
vzduchotechniky, kotelny, strojovny pro elektrické spouštění oken, prádelny, fotokomory a 
trezoru na kožichy. 
Na  pokladně  lze  také  v otevírací  dny  dle  povětrnostních  podmínek  zakoupit  časově 
neomezenou vstupenku pouze do zahrady. 



Ceník vstupného

Standardní trasa – plné vstupné 300 Kč, snížené vstupné (žáci,  studenti,  senioři,  ZTP-
ZTP/P) 180 Kč. V nabídce je také rodinné vstupné ve výši 690 Kč, zahrnující 2 dospělé 
osoby a 1–2 děti do 15 let. 
Zájemci o technickou trasu zaplatí plné vstupné ve výši 350 Kč, snížené vstupné bude stát 
210 Kč, rodinné vstupné přijde na 805 Kč. 
Za časově neomezenou jednotnou vstupenku do zahrady zaplatí každý návštěvník 50 Kč.

Elektronický rezervační systém

Každou prohlídku je nutné předem objednat na adrese www.tugendhat.eu.

Prodejna odborné literatury a suvenýrů

Návštěvníkům je zde k dispozici nabídka publikací především o meziválečné architektuře 
a suvenýrů. K dostání je např. publikace „O nové Brno. Brněnská architektura 1919–1939“ 
nebo „Kultura stavění v Brně na počátku 20.  století“.  Samozřejmostí  je průvodce vilou 
Tugendhat v české, anglické a německé verzi. Na památku si lidé mohou zakoupit puzzle, 
pamětní minci, pohlednice nebo turistickou známku s tematikou vily Tugendhat.

Činnost studijního a dokumentačního centra

Studijní  a dokumentační centrum ve vile plánuje vedle své vědecko-výzkumné činnosti 
zaměřené nejen na vilu Tugendhat, ale i na brněnskou architekturu 19. a 20. století „oživit“ 
tento  slavný  dům přednáškami  domácích  i  zahraničních  odborníků.  Přednášky  budou 
zaměřené na moderní architekturu, ale i kulturu, péči o památky klasické moderny apod. u 
nás  i  v zahraničí.  V přípravě  jsou  také  edukativní  programy  pro  děti  a  mládež  od 
mateřských škol až po střední školy. 
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V tiskovém servisu na www.brno.cz naleznete aktuální tiskové zprávy, plán akcí, fotogalerii, 
audiomédia (formáty mp3) a soubory ke stažení.
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