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Plány vily ze stavebního povolení



































Greta Tugendhat, Brno 1929

























































Fritz Tugendhat, 1931





























Vila Tugendhat po druhé světové válce



























Obnova vily v letech 1981-1985









































Obnova vily dokončená roku 2012















Lokace:

Zkušební plocha I

Jižní fasáda,2.NP, balkon, západní stěna, vnější zeď pokoje Fritze Tugendhata, vlevo od balkonových dveří, plocha uprostřed

Zkušební plocha II

Jižní fasáda, 2.NP.,terasa, vnější zeď pokoje chlapců

Zpracovaná plocha:

Zkušební plocha I

cca 40cm x 40cm

Doba nutná pro zpracování:

Zkušební plocha I

cca 45 min

Použití suchého ledu na odstranění pozdějších nátěrů:

•Nasazení ochranných rukavic a ochrany dýchacích cest

• Pistole přístroje na otryskávání suchým ledem (ColdJet) je udržována ve vzdálenosti 10 –

20cm od povrchu stěny a tímto způsobem jsou centimetr po centimetru odstraňovány 

pozdější nátěry

•Snímání , pokud je to možné, až na první vrstvu, která leží bezprostředně na vrstvě z doby 

vzniku domu

•Zregulování tlaku, kterým suchý led dopadá na povrch

•Vedení pistole po povrchu stěny

•Testovány byly dva typy přístroje, na zkušební ploše I Cold jet a na zkušební ploše II – ColdJet

Microclean a také různé typy trysek.

Způsob provádění:

Výsledek: • Používání rukavic a ochrany dýchacích orgánů je nezbytně nutné

• Snímání výhradně suchým ledem nepřineslo žádné uspokojivé výsledky. Při 

pokusu odstranit z povrchu  bezezbytku cementové šlemy  došlo k silnému 

narušení povrchu z doby vzniku domu: povrch působí perforovaným dojmem 

( na povrchu zůstávají ostrůvky cementového šlemu, které se sice dalším 

otryskáním suchým ledem mohou odstranit, ale ty plochy, které po první fázi 

snímání zůstaly očištěné jsou při následném otryskání poškozovány.

• Regulace otryskávacího tlaku je bezpodmínečně nutná( při silném tlaku nelze 

pracovat kontrolovaně pracovat, při nízkém tlaku není možné snímání

nepůvodních,pozdějších vrstev

• Závěr: Čištění výhradně prováděné suchým ledem nepřináší žádné

uspokojivé výsledky. Je možné, že tato metoda se dá dobře kombinovat 

s jinými nástroji na snímání ( mikrosbíječka nebo snímací kladívka). 

V takovém případě se ale musí po první fázi čistění ledem nechat ostrůvky 

cementového šlemu tak jak jsou a pro  jejich odstranění se musí použít 

některý z nástrojů uvedený v závorce.

Foto:

Viz příloha, vyobrazení 17 a výřez z vyobrazení 11





Členové mezinárodního poradního sboru - THICOM: 

• Daniela Hammer-Tugendhat, honorary president

• Ivo Hammer, president

• Wessel de Jonge, vice president

• Ana Tostoes, chair of DOCOMOMO International

• Arthur Rüegg

• Ruggero Tropeano

• Thomas Danzl

• Alex Dill

• Karel Ksandr























































Karel Ksandr

karel.ksandr@ntm.cz

Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78 Prague 7
Česká republika

www.ntm.cz
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