
„…a došlo tak k naplnění dlouholetého přání a úsi -
l í  milovníků a příznivců moderní  architektury,  na 
jehož počátku stála neobyčejná a s  posledními léty 
ž ivota spojená neutuchaj íc í  akt iv i ta architekta 
Františka Kalivody – obnovení ,skvostu‘  moderní 
architektury,  v i ly  Tugendhat“ /1

 To,  co bylo pr votním impulsem pro architekta 
Františka Kalivodu /2 směřovat svou neutuchající 
a všestrannou iniciat ivu na aktivity spojené se zá-
chranou světově proslulé architektonické památ-
ky,  vi ly manželů Grety a Fr itze Tugendhatových, 
nelze dnes j iž se stoprocentní j istotou zj ist i t . 
Stavba,  která vznikla v Brně zdánlivě náhodou, 
vstoupila do histor ie moderní architektury nejen 
jako příklad novátorského architektonicko-výtvar-
ného, konstrukčního a technického řešení a „po-
hodlného“ bydlení ,  ale také jako příklad celého 
komplexu specif ik a problémů, spjatých s kultu-
rou životního prostředí .  František Kalivoda dům 
znal nejen jako rodilý Brňan, ale byl  mu blízký 
též profesně coby architektovi .  Dnes j iž nelze 
přesně zj ist i t  objem vykonané práce a úsi l í ,  které 
právě tomuto jedinému domu věnoval .  Lze však 
j iž s  j istotou říci ,  že to byl  právě architekt Fran-
t išek Kalivoda,  který zcela výj imečně a veskrze 
pozit ivně zasáhl do děj in domu a přispěl  zcela 
zásadně k jeho záchraně. 
 Počátkem šedesátých let  minulého stolet í  za -
čaly j ím podněcované úvahy o záchraně a novém 
smysluplném využit í  jedné z nejs lavnějš ích vi lo -
vých staveb na světě dostávat  konkrétnějš í  obr y -
sy,  a  to po předchozích „sondách“ na pol i t ických 
a správních inst i tucích místní  č i  celorepubl iko-
vé působnost i .  Do akt iv i t  byla zapojena mnohá 
společenská a profesní  sdružení .  Zejména Svaz 
architektů ČSSR – Jihomoravský krajský svaz ar-
chitektů Brno,  „… jež to  se  c í t í  být i  spoluodpověd-
ným za zachování  a správné využi t í  té to  kul turní 
a stavební  památky,  pověřuje  soudruhy archi tekty 
Fr.  Kal ivodu a J .  Dvořáka úkolem projednat  s  nad-
ř ízenými orgány přeměnu funkce budovy a je j í 
úpravu pro je j í  využi t í  v  souladu s  významem této 
stavby…“ /3  

 Prvním konkrétním krokem na této nelehké 
cestě se stal  6.  prosinec 1963, kdy byla vi la Tu-
gendhat zapsána do Ústředního seznamu nemo-
vitých kulturních památek. /4 Poté z popudu ini -
ciovaného Kalivodou započala jednání Odboru 
výstavby Městského národního výboru (MěNV) 
Brno s tehdejším uživatelem objektu,  brněnským 
Krajským ústavem národního zdraví  (KÚNZ). 
Tento stav byl  dán j iž od 30.  ř í jna 1950, kdy vi la 
byla převedena do vlastnictví  Krajského národní -
ho výboru (KNV) Brno. Společná rokování zain-
teresovaných stran stanovovala pr ior itu akutních 
prací  vedoucích v pr vé řadě k odstranění závad 
vzniklých v průběhu let  (zatékání střešním těle -
sem, obnova klempířských prací) .  Dochovaná au-
tentická dokumentace dokládá účast jednotl ivých 
zástupců, a to Svazu architektů,  Státního ústa-
vu pro rekonstrukci památkových měst a objek-
tů i  Krajského střediska státní  památkové péče 
a ochrany přírody (KSSPPOP). /5 
 Zcela mimořádný a velmi efektivní se ukázal 
Kalivodův záměr zapojit  do aktivit  spojených s vi -
lou t iskové médium, jehož prostřednictvím mohl 
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intenzivní vzájemná korespondence vedená od 
l istopadu 1967 do září  1969. Na stránkách dopi -
sů oba korespondenti  řeši l i  nejrůznější  problémy 
a otázky spojené s osudy domu, jej ich uživatelů, 
inter iérového vybavení,  pr votních kontaktů s pro-
jektantem, které ze vztahů pracovních přerostly 
v přátelství . 
 O rok později ,  od 20.  prosince 1968 do 26. 
ledna 1969, proběhla v brněnském Domě umění 
výstava životního dí la Ludwiga Miese van der Ro-
he. /11 Výstava připravená ve dvou shodných kolek-
cích v Chicagu a v Západním Berl íně doputovala 
před vánocemi 1968 do Brna,  odkud pokračovala 
do Stuttgar tu a dalších evropských měst .  „ . . .Při -
vezl  jsem výstavu ze Západního Berl ína,  kde mně 
j i  Akademie umění (Akademie der Künste) půjči la 
bez jakýchkoliv  podmínek a bez nejmenší  náhra-
dy,  když jsem svou prosbu motivoval  naděj í  záchra-
ny tak proslaveného stavebního dí la . . .  Pět i týdenní 
práce,  kterou výstava vykonala v Brně,  je  velká. 

Jej í  úspěch,  podepřený mnohatis ícovou návštěvou 
a spontánní t iskovou kampaní ,  překonal všechna 
očekávání . . . “ . /12 Výstavu,  kterou uspořádalo Kraj -
ské středisko státní  památkové péče a ochrany 
přírody v Brně, /13 pozdější  of iciální  garant všech 
činností  spojených s obnovou vi ly, /14 lze s  odstu-
pem času považovat za kulturní událost  evrop-
ského významu. Mohla se uskutečnit  opět jen 
díky nesmírnému nasazení a osobním kontaktům 
Františka Kalivody.  Brněnská výstava byla nejen 
přehlídkou díla s lavného architekta,  ale význam-
ně přispěla do diskuse o obnově brněnské vi ly 
Tugendhat,  která patří  k zásadním mezníkům ne-
jen v Miesově dí le ,  ale i  ve světové architektuře 
20.  stolet í .  Ono uvědomění,  že „ jeden z uzlových 
bodů tohoto dí la byl  real izován právě v  Brně,  nás 
může naplňovat hrdost í .  Měli  bychom si  však uvědo-
mit ,  že je  to pro Brno i  ne právě malý závazek“. /15 
Touto výstavou se splácel  dluh vůči  největšímu 
současnému světovému architektovi ,  ale součas-
ně se vytvářel  prostor k řešení jednoho z nejože-
havějších problémů naší  památkové péče – o ob-
novu děl  moderní architektury vůbec.  Šlo nejen 

o vi lu Tugendhat,  ale také o chátraj ící  Müllerovu 
vi lu v Praze od brněnského rodáka Adolfa Loose 
a o řadu dalších staveb tohoto typu v někdejším 
Československu. 
 Ještě před výstavou probíhala jednání,  která 
Kalivoda vedl s  významnými osobnostmi v zahra-
ničí  a na nichž informoval zúčastněné o průbě-
hu aktivit  a prací  spojených s vi lou Tugendhat. 
V květnu 1968 se například uskutečnilo pracovní 
setkání s  dr.  Stephanem Waetzoldem (generální 
ředitel  západoberl ínských muzeí) o možnostech 
zapojení zahraničních exper tů a odborníků při 
rest i tuci  domu. V září  se Kalivoda sešel  v Berl í -
ně s architektem Dirkem Lohanem, kde proběhla 
porada o možné spoluúčasti  chicagských atel iérů 
Ludwiga Miese van der Rohe na projektech pa-
mátkové obnovy.
 Brněnská repríza výstavy životního dí la archi -
tekta Miese van der Rohe, připravená Františkem 
Kalivodou, se tak stala jedinečným podnětem 

k vyřešení stále otevřené otázky – co a jak dále 
s  vi lou Tugendhat.  Na stránkách domácího t isku 
byla uveřejňována nejrůznější  prohlášení :  „ze Spo-
jených států,  dnešního působiště architekta Mies 
van der Rohe,  přichází  nabídka dodávky vnitřního 
zařízení  v i ly,  z  Německé spolkové republiky – archi -
tektovy rodné země – přís l ib dodávky nákladných 
skleněných stěn belgické výroby.“ /16 Pomoc nabí -
dl  samotný tvůrce dí la,  žij ící  stále v aktivní čin-
nosti  v Chicagu,  kulturní inst i tuce ze Západního 
Berl ína a paní Grete Tugendhat,  která velkoryse 
nabídla svůj  dům pro kulturní potřeby města, 
bude- l i  zachráněn před postupnou devastací .  Vý-
stava se stala nejen praktickým, ale i  morálním 
podnětem k procitnutí  z letargie,  v níž se aktivity 
souvisej ící  s  vi lou mnohdy ocitaly (bez Kalivo-
dova přičinění). /17 Tyto a další  zprávy signalizo-
valy neutuchující  zájem potencionálních zahra-
ničních investorů,  který byl  neustále podněcován 
a „živen“ Kalivodovými aktivitami.  Naznačovaly 
možné řešení problému se získáním devizových 
prostředků, které tak mohly přispět k naplnění 
všech připravovávaných plánů nutných ke zdárné 

informovat,  oslovovat a j istým způsobem „mani -
pulovat“ ku prospěchu svého záměru odbornou 
i  laickou veřejnost .  V článku uveřejněném v Lido-
vé demokracie uvedl :  „Nepodivujme se ,  že je  dům 
na Černopolní  45 podroben soustředěné pozornost i 
c iz inců,  kteří  zaví taj í  do Brna,  mnohdy jen proto, 
aby ho mohli  obdivovat ,  a kteří  – žel  právem – také 
kr i t izuj í  jeho neuspokoj ivý současný stav.  Tato sku-
tečnost  se j iž  výrazně projevi la také v zahraničním 
odborném t isku.  […] Vi la vyžaduje naléhavě generál -
ní  opravy.  […] Záslužné je  i  mimořádné porozumě-
ní ,  které této dobré věci  poskytuje ředitel  nemocnice 
MUDr.  M. Skoták .  Díky jemu bude tot iž  tato nevy -
hnutelná generální  oprava pr vním krokem k navrá-
cení  budovy do původního stavu.  Konečné rozsáhlé 
stavební úpravy včetně obnovy někdejš ího vnitřní -
ho zařízení  bude však možné provést  až po uvol -
nění  domu pro přímé účely c iz ineckého ruchu…“ /6 

K poslední uvedené citaci  se vztahoval Kalivodou 
tehdy vypracovaný a of iciálně zastávaný návrh na 

využit í  vi ly Tugendhat ke kulturně polit ickým úče-
lům jako „…středisko návštěv vědeckých pracovníků 
a umělců.  Se zřetelem k mezinárodnímu významu 
města Brna […] by bylo využi t í  takového domu jak 
pro klubovní  ž ivot  uměleckých svazů,  tak pro kon-
ferenční styk s  c iz inci .  Pět  ložnic domu umožňuje 
také ubytování pět i  dvoj ic  návštěvníků“. /7 O pět let 
později  k tomu dodává:  „Tato základní formulace 
využi t í  domu po jeho předpokládané rest i tuci  sta -
vební i  rest i tuci  inter iérové se setkala svého času 
s  porozuměním a s  podporou samosprávných orgánů 
města a kraje .“ /8 Je nutné si  uvědomit tehdejší  po-
l i t ické a společenské souvislost i  a ocenit  Kalivo-
dovu prozíravou taktiku k získání podpory svého 

předloženého návrhu. Lze si  těžko představit ,  že 
by j iž v tomto období (rok 1964) mohl prezento-
vat své skutečné představy spojené s využit ím ob-
jektu a požadovat důslednou památkovou rehabi -
l i taci .  O jeho záměrech přeměny objektu v „živý 
exponát“ moderní architektury věděl jen omezený 
okruh bl ízkých spolupracovníků a přátel . /9 
 Od druhé poloviny šedesátých let  začaly po-
stupně akce souvisej ící  s  vi lou nabývat na inten-
zitě,  a tak mimo j iné v rámci diplomového úko-
lu Ivany Vašákové na Stavební fakultě Vysokého 
učení technického byly na přelomu let  1966/1967 
vypracovávány přípravné projekty ke stavební re -
st i tuci  domu. 
 V l istopadu 1967 navštívi la poprvé téměř po 
tř iceti  letech Grete Tugendhat Brno a svou vi lu 
v Černých Polích,  kterou opusti la i  s  rodinou 
v květnu 1938. Jej í  návštěva se uskutečnila díky 
osobnímu pozvání Františka Kalivody.  Zmíněnou 
návštěvu ref lektovala Grete Tugendhat v dopise 

architektu,  datovaném 24. l istopadu 1967 v Sankt 
Gallen ve Švýcarsku:  „ . . .Byla jsem minulý týden 
popr vé za 29 let  v  Brně a zcela zděšena stavem 
domu. Tím naprosto nemysl ím, že by byl  dětskou 
nemocnicí  zanedbáván,  je  naopak udržován velmi 
č istý a v  pořádku.  Ale stavební změny,  které byly 
udělány,  jsou tak zlé ,  že s i  vůbec nelze učini t  před-
stavu o tom, jak dům původně vyhl ížel ,  a nelze ho 
dnes v  žádném případě nazývat hezkým. Vůbec by 
nikomu nemohlo při j í t  na mysl ,  že se tu jedná o ně-
jaké zvláštní  stavební dí lo . . . “ . /10 Tato návštěva Gre-
te Tugendhat v Brně i  je j í  osobní setkání s  Fran-
t iškem Kalivodou nepochybně ještě více podnít i ly 
společný zájem o obnovu vi ly.  Svědčí o tom jej ich 
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následujících měsíců.  V srpnu 1969 však přichází 
smutná zpráva z Chicaga oznamující  úmr tí  archi -
tekta Ludwiga Miese van der Rohe (27.  3.  1886 
– 17.  8.  1969).  V únoru následujícího roku uspo-
řádalo Krajské středisko státní  památkové péče 
a ochrany přírody v Brně ve spolupráci  (a za ini -
ciace) s  Františkem Kalivodou slavnostní  vzpo-
mínkový večer tvůrci  vi ly Tugendhat architektu 
Miesovi .  Účastníci  setkání ,  mimo přednášek pro-
slovených Adolfem Kroupou, Jiř ím Grabmülle -
rem a Františkem Kalivodou, uslyšel i  „Miese van 
der Rohe z původní nahrávky a spatř i l i  velkého 
stavi te le uprostřed jeho chicagského dí la a při  prá-
c i  v  atel iéru s  obrovi tým štábem spolupracovníků 
v krátkém f i lmu americké produkce,  který se pořa-
datelům podaři lo z ískat pro premiérové předvedení 
v  Československu“. /22

 Koncem roku 1969 nastala konkrétnější  jedná-
ní ,  opět za účasti  Františka Kalivody,  ve věc i  pře-
místění provizor ia oddělení léčebného tělocviku 

z  vi ly do j iného vhodného objektu.  Obvodní ná-
rodní výbor Brna III  ve své snaze urychlit  řešení 
provedl v zastavěné části  svého správního obvodu 
výběr a průzkum osmi objektů,  které svým rozsa-
hem a svou polohou přicházely v úvahu pro pře-
místění .  Vystěhování současného uživatele bylo 
pro real izaci  památkové obnovy vi ly rozhodují -
cím faktorem. /23 
 Ve stejném období Kalivoda sestavi l  a typo-
graf icky upravi l  „malý kalendář domu Tugendhat 
v Brně“,  kde heslovitě uvedl nejdůležitějš í  události 

z histor ie domu a aktivity nedávno uskutečněné 
či  připravované pro rok 1970. /24 

 26.  dubna 1970 proběhlo v Brně řádné zase-
dání poradního sboru,  které se uskutečnilo v za-
sedací  s íni  Národopisného ústavu MZM v Brně 
(palác šlechtičen).  Na programu jednání se posu-
zovaly vypracované rest i tuční plány stavby,  vnitř -
ního zařízení domu a rekult ivace zahrady,  zaj iště -
ní  vnitřního vybavení,  odpovídajícího původnímu 
stavu domu, a také zahraniční pomoc a vyjasnění 
konečného určení nového využit í  domu. Po ukon-
čení dopoledního of iciálního programu proběhla 
časově krátká „uzavřená“ schůzka za přítomnosti 
brněnských architektů Františka Kalivody,  Jana 
Dvořáka a Jindřicha Czernaye,  holandského ar-
chitekta Corneliuse van Eesterena,  paní Grete 
Tugendhat a Stephana Waetzoldta,  která zhod-
noti la mimo j iné dosavadní aktivity spojené se 
záchranou domu, motivovala a směřovala zúčast -
něné k dalším iniciat ivám a vyjasňovala některé 

dí lčí  problémy (specif ikaci  použitých mater iálů 
k zhotovení mobil iáře,  jeho počty a dispoziční 
umístění v prostoru v různých časových etapách 
využívání domu rodinou stavebníků). /25 
 Součástí  rest i tuce vi ly měla být též rekonstruk-
ce zahrady do původní podoby z tř icátých let . 
K pr vním konkrétním zásahům došlo v l istopa-
du 1970 – odstranění nežádoucích porostů,  re -
kult ivace travnatých ploch, fyzikální  a chemická 
úprava půdy.  O ne zcela logickém postupu pra-
cí  svědčí okolnost s  časově opožděným zadáním  

real izaci  očekávané s nadšením, ale též s  obavami 
odbornou i  laickou veřejností .  Zda nedošlo k vy -
užit í  těchto možností ,  iniciovaných v šedesátých 
letech obdivuhodným a nepřekonatelným Kalivo-
dovým diplomatickým umem, z důvodů polit ic -
kých t laků či  prosté neschopnosti  social ist ického 
systému anebo dokonce díky osobním ambicím, 
nelze se stoprocentní j istotou zodpovědět.  V sou-
časnosti  dostupné a zpracované archivní fondy 
ani doposud žij ící  pamětníci  rovněž k této záleži -
tost i  nedávají  jasnou a přesvědčivou odpověď.
 Během výstavy proběhla 17.  ledna 1969 v Ná-
rodopisném ústavu Moravského zemského muzea 
(MZM) v Brně jednodenní mezinárodní pracov-
ní  konference k otázce domu Tugendhat,  které se 
zúčastnila osobně i  Grete Tugendhat.  Tentýž den 
proběhl veřejný přednáškový večer o dí le Ludwiga 
Miese van der Rohe v Domě umění.  Paní Tugend-
hat na něm vystoupila s  česky /18 předneseným 
projevem o okolnostech a o průběhu stavby vi ly, 

o jej ím inter iérovém, mater iálovém i  technickém 
vybavení,  o komunikaci  stavebníků s architektem, 
kde zaznělo známé Miesovo konstatování „Pak ne-
stavím“, /19 o osobních pocitech rodiny,  které bylo 
dopřáno dům obývat jen necelých osm let .  Dalším 
významným účastníkem uvedených akcí  byl  archi -
tekt Dirk Lohan z Miesova chicagského atel iéru, 
spoluautor výstavy a zároveň vnuk Ludwiga Miese 
van der Rohe, kterého v Brně zastupoval .  Z na-
šich odborníků promluvil i  na konferenci archi -
tekti  Bohuslav Fuchs,  Jiř í  Grabmüller a František  

Kalivoda, jenž neopomenul připomenout dodnes bez 
výhrad přij ímané konstatování,  že vi la Tugendhat 
„ je  revolucí  ve stavbě obytného domu“,  a  též slo-
va samotného projektanta Miese van der Rohe 
„o jeho pr vním uskutečněném snu“. 
 Ještě téhož roku, 13.  srpna 1969, se uskuteč-
ni lo pr vní zasedání Sboru pro rest i tuci  památko-
vě chráněného objektu „Vila Tugendhat“ v Brně, 
jehož účelem bylo prokonzultovat rozpracovaný 
elaborát návrhů stavebních úprav objektu a elabo-
rát  zabývající  se problematikou vnitřního vybave-
ní  vi ly,  ale i  záměry spojenými s asanací zahrady. 
Na tomto zasedání Kalivoda seznámil  účastníky 
o plánu uspořádat druhou mezinárodní konfe-
renci k rest i tuci  vi ly,  a to od 19.  do 22.  února 
1970. /20 
 Kalivoda sám byl s  průběhem a výsledky obou 
uspořádaných akcí  spokojen,  jak dokládá docho-
vaný dopis redaktorce časopisu Domov. „Nevím, 
psal - l i  j sem Vám, že naše brněnská akce s  výstavou 

a s  mezinárodní konferencí  byla nepředstavi te lně 
úspěšná,  zví tězi l i  j sme na celé čáře,  dostal i  j sme se 
k zásadním rozhodnutím národního výboru města 
Brna a k přís lušným objednávkám na rekonstrukci 
a k penězům. Starost í  zůstalo jen nalezení  vhod-
ného provizor ia pro přemístění  dětské rehabil i tace 
a o to se dost  intenzivně stará odbor kultury národ-
ního výboru.“ /21

 Práce na pořizování dokumentace, průzku-
mech,  jednáních s  městskými a  s tátními  inst i tu -
cemi a  řada dalších úkonů pokračovala v průběhu  

Uliční průčelí vily Tugendhat, 1967, foto Miroslav Pavliňák Vila Tugendhat, uliční průčelí – detail vstupu, po 1931, foto Rudolf de Sandalo



projektové dokumentace po zahájení výše uvede-
ných úprav,  které prováděl školní  statek zahrad-
nické školy v Brně-Bohunicích.  Nicméně Kalivo-
da,  jak je zřejmé z dochovaných zápisů z porad 
probíhajících na KSSPPOP, důrazně požadoval , 
aby projekt úpravy zahrady byl  konzultován 
s Markétou Roderovou-Müllerovou. /26 Téhož roku 
v souladu s výsledky uskutečněných zasedání po-
radního sboru pro rest i tuci  vi ly Tugendhat a ve 
smyslu závěrů,  jež vyplynuly z mezinárodních 
konferencí uskutečněných v Brně v letech 1969–
1970, Kalivoda vypracoval of iciální  prohlášení 
k otázce využit í  domu Tugendhat,  jehož iniciová-
ní  vzešlo z dotazu Odboru kultury NVmB. /27

 Pracovní jednání s  časovou nepravidelností  po-
kračovala nadále s  často se opakujícími tématy 
programového rozvrhu. Před vánocemi 1970 náhle 
a tragicky zemřela Grete Tugendhat (1903–1970). 
Pracovní jednání s  časovou nepravidelností  však 
pokračovala dále.  Hodnoti la se současná situace 
v přípravě památkové rest i tuce vi ly Tugendhat, 
stav adaptačních prací  v objektu určenému pro 
přemístění oddělení léčebného tělocviku fakultní 
dětské nemocnice užívaj ícího stále dům, vnitřní 
vybavení původním inventářem, kulturní využit í 
po obnově,  řešení majetkoprávních převodů vi ly 
a náhradního objektu. /28

 Ze systematicky pořizované a za architekto-
va života dokonale utříděné dokumentace (dnes 
bohužel dochované v torzovitém stavu) jeho 
aktivit  spojených se „znovuzrozením“ vi ly Tu-
gendhat a dalších indici í  zcela logicky vyplývá 
taktéž Kalivodova snaha a záměr o vydání roz-
sáhlé a vyčerpávající  monograf ie za účasti  nejen 
československých, ale i  zahraničních odborníků. 
K tomu měl Kalivoda naprosto jedinečné před-
poklady dané nejen vlastní  typograf ickou invencí 
a odbornou or ientací  na poli  architektury,  ale též 
osobními kontakty a char izmatem. V dobách po-
l i t icky a společensky vypjatých byl  schopen, tak 
jako málokdo, prosadit  a real izovat mnohé skvělé 
projekty v různých oblastech kultury od publikací 
Brno,  vůně jednoho města  (1959) a Brno,  město 
práce a pokroku  (1966) až po organizaci  mezi -
národních akcí  věnovaných slavným brněnským 
osobnostem (Viktor Kaplan). 
 Toto neustálé psychické vypětí  spojené se zdra-
votními problémy mu zákonitě ubíralo fyzické 
sí ly.  Rozpracované úkoly a záměry souvisej ící  ne-
jen s „kauzou“ vi ly Tugendhat tak ukončilo jeho 
předčasné úmr tí  v květnu 1971. 
 Kalivodovo úsi l í  však nebylo marné.  Jeho kole -
gové a spolupracovníci ,  Ing.  arch.  Jiř í  Grabmül-
ler (ředitel  KSSPPOP v Brně) a Ing.  arch.  Josef 
Němec (ředitel  brněnského střediska SÚRPMO), 
v započaté práci  pokračovali ,  i  když zdánlivě ra -
ketový star t  z konce šedesátých let  se zpomali l . 
Na konci sedmdesátých let  bylo dosaženo vykli -
zení vi ly /29 a  v roce 1980 byl  objekt převeden do 
majetku města.  Odbor vnitřních věcí  NVmB, kte -
rý vi lu spravoval ,  vyšel  vstř íc požadavku alespoň 
nejnutnějších oprav.  Do jej ich zahájení se poda-
ř i lo Josefu Němcovi,  který v otázce vi ly Tugend-
hat působil  jako odborný konzultant,  vyjednat,  že  
v domě měl detašované pracoviště Státní  ústav 

pro rekonstrukci památkových měst a objektů 
(SÚRPMO), aby stavba nebyla zcela opuštěna. 
Město bylo postupně díky usi lovné osvětě ochot -
no investovat prostředky do obnovy vi ly a původ-
ní  záměr nejnutnějších oprav vyústi l  v celkovou 
generální  obnovu objektu pro reprezentační účely 
města a ubytování jeho významných hostů.  Nepo-
chopení se dokonce ozývalo z konzervativnějších 
kruhů SÚRPMO, které záchranu památek moder-
ní  architektury nepodporovaly.  Díky zdaři lému 
projektu a real izaci  obnovy zotavovny Morava ve 
Vysokých Tatrách od architekta Bohuslava Fuch-
se se podaři lo získat zakázku na projekt obnovy 
vi ly Tugendhat stejnému týmu z brněnského SÚ-
RPMO, vedeného Ing.  arch.  Kamilem Fuchsem. 
Projekt obnovy byl  zpracován v letech 1981–1982, 
real izace proběhla v letech 1981–1985. Vlastní 
proces byl  vzhledem k tehdejší  společensko-po-
l i t ické situaci  a vzhledem k inst i tuci  investora, 
kterým byl odbor vnitřních věcí  NVmB, velmi 
složitý a l imituj ící . /30 Realizace obnovy pak byla 
v minulosti  u nás i  v zahraničí  často prezentována 
velmi negativně.  Zazněla a byla publikována řada 
názorů,  které však byly buď neúplné,  nebo zkres -
lené a mnohdy zcela nepravdivé.  Tepr ve nedávno 
zpracovaný stavebněhistor ický průzkum a řada 
restaurátorských průzkumů projekt obnovy vi ly 
Tugendhat z 80.  let  rehabil i tovaly a označily jej 
za velmi profesionální .  Vlastní  real izace stavbu 
prakticky zachránila. /31

Publikovaný obrazový mater iál  příspěvku pochází 
ze sbírkového fondu Muzea města Brna.

Text příspěvku vznikl  za podpory Grantové agentury Akademie 
věd ČR, grant Osobnost a dí lo architekta Františka Kalivody 
(1913–1971) v kontextu evropské avantgardy,  s  registračním 
číslem KJB800330601.

Poznámky:

1.  Hypotetická zpráva z blíže časově neurčeného a neznámé-
ho tiskového média.

2.  Osobnosti a tvorbě architekta se věnuje článek Jindřich 
Chatrný, František Kalivoda aneb kaleidoskop „obyčejné-
ho“ života. Prostor Zlín XIV, 2/2007, s. 46–51.

3.  Pověření Svazu architektů československé socialistické re-
publiky pro architekty Františka Kalivodu a Jana Dvořáka, 
strojopis, 1 list, formát A4, Muzeum města Brna, archiv 
Františka Kalivody, folio vila Tugendhat. (dále MuMB 
– Archiv FK). Aniž bychom chtěli snižovat podíl účasti 
Jana Dvořáka na aktivitách spojených s vilou Tugendhat, 
dominantní roli hrál až do své smrti architekt Kalivoda, 
což vyplývá z archivních materiálů i vzpomínek dosud ži-
jících pamětníků. 

4.  NPÚ-ÚOP Brno, Evidenční list nemovité kulturní památky, 
poř. č. 16079/7-98. V březnu 1964 vyšel v časopise Archi-
tektura ČSSR příspěvek od Josefa Pechara, který připomněl 
vážnost problému záchrany stavby – viz Josef Pechar, Ar-
chitektura 20. století a památková péče, Architektura ČSSR 
XXIII, 1964, s. 187-192.

5.  Např. Záznam o jednání, které svolal KÚNZ v Brně – 
technický útvar na popud odboru výstavby MěNV v Brně 
na den 11. září 1964 do budovy Černopolní 45, to je domu 

projektovaného architektem Mies van der Rohem toho 
času používaného jako zařízení KÚNZ v Brně. Kopie stro-
jopisu, 1 list, formát A4, MuMB – Archiv FK.

6.  František Kalivoda, Tugendhatova vila, Lidová demokra-
cie, 23. 9. 1964, s. 4.

7.  František Kalivoda, Návrh na využití moderní architekto-
nické památky pro cizinecký ruch; obytná budova architek-
ta Miese van der Rohe v Brně-Černých Polích, Černopolní 
45, strojopis, 20. února 1964, 2 listy, formát A4, MuMB 
– Archiv FK dále (dvo)=Dvořák Jan, Tugendhatova vila 
bude sloužit jako reprezentační středisko. Svobodné Slovo, 
8. října 1964, s. 5. 

8  František Kalivoda, „Co s vilou Tugendhat“, Index 1969, 
březen, s. 71-72.

9.  Zápisky z rozhovorů spoluautora příspěvku s Viktorií Ka-
livodovou, manželkou architekta, 3 listy, formát A4, souk-
romý archiv.

10.  Korespondence: Grete Tugendhat Františku Kalivodovi, 
ze Sankt Gallen do Brna, 24. listopadu 1967, strojopis, 
německý text, 2 listy, formát A4, MuMB – Archiv FK.

11.  V soudobém brněnském denním tisku byla výstava ref lek-
tována poměrně často. Viz např. Lidová demokracie 20. 
12. 1968, s. 4; 28. 12. 1968, s. 5; 13. 1. 1969, s. 4; 25. 1. 
1969, s. 4; Moravský večerník 13. 1. 1969, s. 1; 17. 1. 1969, 
s. 1 a 3; Rovnost 20. 12. 1968, s. 5; 3. 1. 1969, s. 5; 8. 1. 
1969, s. 5; 10. 1. 1969, s. 1; 11. 1. 1969, s. 3; 16. 1. 1969, 
s. 5; 21. 1. 1969, s. 5; 25. 1. 1969, s. 3.

12.  František Kalivoda, Otázka brněnské vily Tugendhat je 
vyřešena, Architektura ČSSR XXVIII, 1969, s. 235-241.

13.  Dnes Národní památkový ústav – Územní odborné praco-
viště Brno (NPÚ-ÚOP Brno).

14.  Na základě ujednání s Odborem kultury NVmB mělo 
KSSPPOP povinnost zabezpečit následující: a) geodetické 
zaměření objektu i zahrady metodou závaznou pro zaměřo-
vání památkových objektů – b) dokumentaci stávajícího 
stavu a rozsahu způsobených devastací – c) dendrologický 
rozbor porostů zahrady – d) projektovou přípravu a její 
odsouhlasení autorem vily, které bude účelnější zabezpe-
čit ze zahraničí formou nabízené pomoci zahraničních 
zájemců o rekonstrukci vily, zejména projektového byra 
Mies van der Rohe – e) vypracování Statutu provozu vily 
ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Státním ústavem 
pro rekonstrukci památek – f) potřebnou stavební kapaci-
tu. Kontrolní zpráva o plnění usnesení rady NVmB o vile 
Tugendhat, 6. února 1969, 4 listy, formát A4, MuMB – Ar-
chiv FK.

15.  Jiří Hek, Pomník architektury v Brně. Dům světové pověs-
ti. Moravský večerník, 17. 1. 1969, s. 3. A jak dokládá so-
učasný stav přípravy památkové obnovy, tak je to závazek 
pomalu neuskutečnitelný.

16.  Skvost moderní architektury. Práce XXIV, 20. prosince 
1968, s. 1.

17.  (kvk), Miesova výstava v Brně otevřena. Lidová demokra-
cie, 28. prosince 1968, s. 5.

18.  Přednášku si Grete Tugendhat napsala v němčině a pak 
přepsala do češtiny. Kalivoda uvažoval o vydání samostat-
né brožury, kde by přednášky v obou jazykových mutacích 
doplnil předmluvou a svými poznámkami „na okraj“. Ko-
respondence: František Kalivoda profesoru Rudolfu Sva-
činovi, z Brna do Nového Města na Moravě, 16. února 
1969, strojopis, 2 listy, formát A4, MuMB – Archiv FK.

19.  „Plán se nám však velice líbil, požádali jsme Miese jen o tři 
věci, které plně přislíbil. Za prvé, aby železné podpěry v hor-
ním podlaží, tedy v ložnicích, nestály volně, jak to plánoval, 
nýbrž aby byly uloženy ve zdech; měli jsme obavu, že by se do 
nich v malých místnostech vráželo. Za druhé, aby koupelna 
byla samostatně oddělena a měla přístup z malé předsíňky; 
podle plánu měla být umístěna mezi našimi dvěma ložnice-
mi a měla tak s nimi vlastně tvořit jediný prostor, jak to bylo 
později uskutečněno na berlínské stavební výstavě. Za tře-
tí, aby všechna okna byla dostatečně chráněna proti slunci, 
neboť jsme se obávali, že by v létě bylo v místnostech příliš 
horko. Na tyto požadavky, jak již bylo řečeno, Mies beze 

všeho přistoupil. Když se ale můj manžel postavil proti tomu, 
aby všechny dveře sahaly od podlahy až ke stropu, neboť mu 
takzvaní odborníci namluvili, že takové dveře se musí zbor-
tit, odvětil Mies: Pak nestavím. Zde byl dotčen hlavní princip 
stavby a o tom se nedalo s ním mluvit.“ Citace z druhého 
přepisu české přednášky Grete Tugendhat v pátek 17. led-
na 1969 v Domě umění města Brna, kopie strojopisu, 4 
listy, formát A4, MuMB – Archiv FK.

20.  Záznam ze zasedání poradního sboru…, strojopis, 20. 8. 
1969, 3 listy, formát A4. MuMB – Archiv FK. Po anabá-
zích s volbou osobností poradního sboru KSSPPOP v Brně 
před prvním zasedáním se členy a experty stali: Stanislav 
Tomášek, vedoucí odboru kultury NVmB, Ing. arch. Jiří 
Grabmüller, ředitel KSSPPOP v Brně, arch. Markéta Ro-
derová-Müllerová (spoluautorka projektu zahrady vily), 
arch. Václav Průša (zaměstnanec bývalé f irmy S.B.S. Jana 
Vaňka, která se podílela se na zhotovení části mobiliáře 
vily), architekti František Kalivoda, Jiří Gočár, Bedřich 
Rozehnal, Jiří Pechar, Zdeněk Chlup, Jindřich Czernay, 
Dirk Lohan, Ing. Mořic Eisler a Grete Tugendhat. Toto 
uvedené prvotní složení poradního sboru se začalo měnit, 
a to již od října 1969. 

21.  Korespondence: František Kalivoda Aleně Finkové, 10. 
května 1969, z Brna do Prahy, strojopis, 1 list, formát A4, 
MuMB – Archiv FK. 

22.  (kvk), Tvůrci domu Tugendhat. Lidová demokracie, 27. 
února 1970, s. 2.

23.  Záznam z jednání mezi Odborem kultury NVmB s Fa-
kultní dětskou nemocnicí v Černých Polích, 17. listopadu 
1969, strojopis, 6 listů, formát A4, MuMB – Archiv FK. 
Pro rehabilitační středisko FDN v Brně byly vybrány ná-
sledující objekty. Kuncova 6, Drobného 18, Erbenova 5, 
3, 14, Černopolní 50, Antonína Slavíka 3 a Schodová 18. 
Posledně uvedený objekt, původně rodinná vila, ve které 
se ve sledované době nacházelo devět bytových jednotek, 
byl vybrán za nejvhodnější náhradu za prostory domu Tu-
gendhat.

24.  Tiskovinu vydalo v nákladu 1 500 kusů KSSPPOP v Brně 
jako novoročenku pro rok 1970. 

25.  Poznámkový sešit zápisků z jednání, Brno 26. dubna 1970, 
autograf, 21 listů, MuMB – Archiv FK.

26.  Zápis z jednání na KSSPPOP v Brně, 25. listopadu 1970, 
strojopis, 1 list, formát A4, MuMB – Archiv FK.

27.  Citujeme: „Po navrácení do původního stavu bude dům jako 
nemovitá kulturní památka jediným exponátem moderní ar-
chitektury v Československé socialistické republice a bude 
sloužit jako doklad vyspělého stavebnictví dvacátých a třicá-
tých let tohoto století analogicky k síti kulturních památek 
na území státu, dokládajících historické stavební epochy sto-
letí předešlých. V ojedinělých případech bude dům místem 
početně omezených a zcela krátkodobých kulturních setkání 
mimořádného významu. Pro udržení pořádku v domě bude 
dům ve svém domovnickém bytě obýván správcem, který bude 
ručit za čistotu, údržbu a zachování řádu domu. Řád domu 
bude obsahem statutu objektu schváleného Radou NVmB.“, 
strojopis, 1 list, formát A4, MuMB – Archiv FK.

28.  Pozvánka na poradu o situaci v restituci a kulturním vyu-
žití vily Tugendhat, 5. ledna 1971, strojopis, 1 list, formát 
A4, MuMB – Archiv FK.

29.  Léčebný tělocvik nakonec získal vlastní zařízení v areálu 
nedaleké dětské nemocnice.

30.  O okolnostech a průběhu projekčních i realizačních pra-
cí referoval na mezinárodní konferenci o ochraně pamá-
tek moderní architektury MATERIALITY v dubnu 2006 
v Brně člen projekčního týmu Ing. Josef Janeček. Jeho 
podrobná výpověď na toto téma byla zaznamenána v úno-
ru téhož roku (MuMB – Studijní a dokumentační centrum 
vily Tugendhat).

31.  Za konzultaci a cenné informace na toto téma autoři sr-
dečně děkují Ing. arch. Josefu Němcovi a Ing. Josefu Ja-
nečkovi.


