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Abstrakt  

Tato diplomová práce se zabývá vývojem výstavby rezidenčních nemovitostí 

v lokalit  Brno Černá Pole. Práce se zam uje na vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí od 

počátku výstavby v 60. letech 19. století až po současnost. Součástí, je rovn ž popis historie 

lokality. Práce je rozd lena do jednotlivých období a zahrnuje p ehled významných 

rezidenčních staveb. Nejv tší rozvoj výstavby je na tomto území zaznamenán v období po 

vzniku první republiky. V 70. letech, je toto území tém  zcela zastav né a veškerá stavební 

aktivita se soust eďuje zejména na p dní nástavby či rekonstrukce. Práce obsahuje také mapy 

tohoto katastrálního území, kde je možno sledovat, jak se území postupn  rozr stalo. 

Abstract 

This Diploma thesis is dealing with development construction of residental real estates 

in the area of Brno – Černá Pole. It is concentrated on  the development of real estate from the 

beginning of development in the sixties of 19th century till present. It is also include Černa 

Pole´s history. The work is divided into few construction periods, where is discribed in detail 

survey of the significant residental buildings. The highest quality development was during the 

First republic. Development of this area is almost finished in the seventies of 19th century and 

from this time it is mostly focused on building attics or reconstraction. The work contains 

maps, where we can see how was the area amplify. 
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1  ÚVOD 

Brno je jedním z nejvýznamn jších m st České republiky. Jedná se o nejv tší m sto 

Moravy, které je známé jako centrum soudní moci, d ležité st edisko vysokého školství, ale 

také jako m sto s mnoha zajímavými kulturními památkami a jedinečnou architekturou. 

D vodem, proč jsem si jako zkoumanou oblast vybrala práv  Černá Pole, je prostý. 

V této části Brna bydlím a je mi tudíž nejbližší. B hem zpracovávání této práce bylo pro mne 

velice zajímavé zjišťovat, jakým zp sobem se tato oblast historicky a architektonicky vyvíjela 

a kterým faktor m vd číme za současnou podobu Černých Polí.  

Jedinečnost lokality dokládá také fakt, že se jedná o místo, kde vznikla první vilová 

kolonie v Brn  a kde si stav li své domy sami architekti a zámožní lidé. V současné dob  jsou 

Černá Pole velmi atraktivní a žádanou lokalitou pro bydlení. Jednou z výhod je nap íklad 

rychlá dostupnost do centra m sta a také p ítomnost park , vhodných k relaxaci.  

Cílem mé diplomové práce bylo podrobn  zpracovat vývoj výstavby rezidenčních 

nemovitostí v lokalit  Brno Černá Pole. Jedná se o ucelený p ehled od počátku výstavby, 

která je datována od 60. let 1ř. století až po současnost. Práce je člen na z hlediska historicky 

významných události do jednotlivých období, ke kterým jsou p i azeni typičtí zástupci 

rezidenčních nemovitostí. V rámci jednotlivých etap jsou popsány významné faktory, které 

ovlivnily celkové provedení vybraných stavebních objekt . 
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2  ZÁKLůDNÍ POJMY SOUVISEJÍCÍ S REZIDENČNÍ 

VÝSTůVBOU 

Tato kapitola je v nována základním pojm m a definicím, zejména z Katastrálního 

a Stavebního zákona, úzce související s výstavbou rezidenčních nemovitostí.  

2.1 STAVBA 

Podle stavebního zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu ve 

zn ní pozd jších p edpis  § 2 odst. 3,4 je stavba definovaná takto: „stavbou se rozumí 

veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez z etele na jejich 

stavebn  technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel 

využití a dobu trvání.“ [1] 

2.2 STAVEBNÍK 

Dle stavebního zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu ve 

zn ní pozd jších p edpis  § 2 odst. 4, písm. c) se rozumí „stavebníkem osoba, která pro sebe 

žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo 

za ízení, jakož i její právní nástupce, a dále osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo za ízení 

provádí, pokud nejde o stavebního podnikatele realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské 

činnosti; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby.“ [1] 

2.3 BYTOVÝ D M 

Podle vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve 

zn ní pozd jších p edpis  § 2, písm. aě, odst. 1 je bytový d m definován jako: „stavba pro 

bydlení je bytový d m, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavk m 

na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.“ [2] 

2.4 RODINNÝ D M 

Dle vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve zn ní 

pozd jších p edpis  § 2, písm. aě, odst. 2 je rodinný d m definován následovn : „stavbou pro 

bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavk m na trvalé 

rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný d m m že mít nejvýše t i samostatné 

byty, nejvýše dv  nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.“ [2] 
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2.5 BYT 

Dle vyhlášky 26Ř/200ř Sb. o technických požadavcích na stavby ve zn ní pozd jších 

p edpis  § 3, písm. gě je byt definován takto: „bytem soubor místností, pop ípad  jedna 

obytná místnost, který svým stavebn  technickým uspo ádáním a vybavením splňuje 

požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto užívání určen. [3] 

2.6 NEMOVITOST 

V občanském zákoníku č. 40/1ř64 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  §11ř je 

nemovitost definována takto: „jsou v ci movité nebo nemovité a nemovitostmi jsou pozemky 

a stavby spojené se zemí pevným základem.“ [4] 

2.7 POZEMEK 

Podle katastrálního zákona č. 344/1řř2 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  § 27 se 

pozemkem rozumí „část zemského povrchu odd lená od sousedních částí hranicí územní 

správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí 

druh  pozemk , pop . rozhraním zp sobu využití pozemk .“ [5] 

2.8 STAVEBNÍ POZEMEK 

Ve stavebním zákon  č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu ve 

zn ní pozd jších p edpis  § 2, odst. 1, písm. bě je stavební pozemek definován následovn  

„stavebním pozemkem je pozemek, jeho část nebo soubor pozemk , vymezený a určený 

k umíst ní stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem.“ [1] 

2.9 PARCELA 

V katastrálním zákon  č. 344/1řř2 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis  § 27 je parcela 

definovaná jako „pozemek, který je geometricky a polohov  určen, zobrazen v katastrální 

map  a označen parcelním číslem.“ [5] 

2.10 REZIDENČNÍ NEMOVITOST 

 Za velmi d ležité považuji zmínit to, že pojem „rezidenční nemovitost“ není zakotven 

v českém právním ádu. V minulosti se v souvislosti s tímto pojmem v tšinou hovo ilo 

o nemovitostech postavených v atraktivních lokalitách. Rezidenční nemovitosti byly 
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synonymem luxusu a výsadou movitých zákazník . Dnes je tento pojem spíše používán pro 

jakékoliv stavby určené k bydlení. 
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3  KůTůSTRÁLNÍ ÚZEMÍ BRNO ČERNÁ POLE 

Katastrální území Černá Pole je součástí t í m stských části. Jedná se o Brno sever, 

Královo Pole a Brno st ed. V tšina tohoto katastrálního území leží v m stské části Brno sever. 

Černá Pole ze severní části obklopuje katastrální území Lesná, na východní část navazuje 

katastrální území Husovice a z jihu Zábrdovice. Západním sousedem této oblasti je katastrální 

území Ponava, Veve í a M sto Brno. 

Lokalita Černá Pole jsou jednou z nejvyhledávan jších oblastí pro bydlení v Brn . Na 

tomto území je možno najít celou adu architektonicky p sobivých objekt . Celková rozloha 

tohoto katastrálního území je 2 459 217 m2. [6] 

 

 
Obr. č.  1: Katastrální mapa města Brna, [7] 
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Obr. č.  2: Katastrální území Brno Černá Pole, [6] 

3.1 JMÉNO A STATUT 

1867 ulice Schwarzfeldgasse, V Černých polích 

1946 ulice Černopolní – součást osady Brno-m sto Ěčástě v m stském obvod  Brno III 

a osady Husovice v m stském obvod  Brno III; Černá pole bylo jméno polní trat  

1966/1969 Černá Pole je nov  vytvo ené katastrální území, p evážn  na částech k. ú. 

Dolní a Horní Cejl a Zábrdovice 

1972 Černá Pole, nov  vytvo ená osada v m stském obvodu Brno III 

1976 osada v m stském obvodu Brno III 

1979 p ipojena zrušená osada Lužánky Ěčástě s částí zrušeného katastrálního území Lužánky 

1990 Černá Pole Ěčástě, osada v m stské části Brno-st ed, Černá Pole Ěčástě, osada 

v m stské části Brno-sever 

Štefánikova čtvrť jako část Černých Polí 

1923 Štefánikova čtvrť 



16 

1952 – 1991 Fučíkova čtvrť 

1991 Štefánikova čtvrť [8] 

3.2 VÝVOJ POČTU DOM  ů DEMOGRůFIE 

Vývoj počtu dom  a demografie obyvatelstva jsou d ležité ukazatele, které nám 

objektivn  p iblíží, jak se oblast Černých Polí v pr b hu času vyvíjela. Jak již bylo zmín no 

výše, Černá Pole jsou označována jako katastrální území až od roku 1ř6ř. Vzhledem 

k tomuto faktu, je problematické určit p esný počet obyvatel a rodinných dom , do prohlášení 

Černých polí jako samostatného katastrálního území. Pro srovnání v následujících grafech 

také uvádím data za celou m stskou část Brno sever, kde leží p evážná část tohoto katastru. 

3.2.1 Počet dom  

Z následujících graf  je z ejmé, že se počet dom  nejvíce zvyšoval p ibližn  do roku 

1ř70. To bylo ovlivn no stále volnými stavebními parcelami, rozši ováním m sta Brna, 

zvyšováním počtu obyvatel, ale také zrušením d lnických kolonií a zvýšením životní úrovn . 

Zprvu se zejména na území Černých Polí stav ly rodinné domy, poté byl tento rychlý rozvoj 

výstavby završen zejména panelovou výstavbou. Po roce 1ř70 je již území Černých Polí 

v podstat  zastav né. Z nedostatku stavebních parcel dochází ke stagnování počtu dom  práv  

okolo roku 1970. Výstavba se pak soust eďuje spíše na p dní nástavby již zrealizovaných 

objekt , či jejich revitalizace. Toto dokládá také vytvo ený graf vývoje bytové výstavby mezi 

lety 2000 - 2008. [9;10] 
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3.2.2 Demografie 

R st stavební aktivity je samoz ejm  spojen s vývojem počtu obyvatel a jejich 

poptávce po nemovitostech. Na následujícím grafu je znázorn n vývoj počtu obyvatel 

v období 1890 – 2011. V d sledku klesajícího počtu obyvatel na území Černých Polí, klesá 

také stavební aktivita. [9,10] 
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4  HISTORIE ČERNÝCH POLÍ 

V dob  vzniku Československa byla Černá Pole p evážn  zem d lskou oblastí. Nad 

údolím Ponávky a Lužánek existoval pás vinic a sad . V této dob  tato oblast pat ila do 

katastrálních území sousedních Zábrdovic a Cejlu. Jak již bylo zmín no, název Černá Pole 

(Schwarzfield) bylo označení polní trati nacházející se severn  od Cejlu. Trať vedla 

z brn nského nádraží do nedalekého Tišnova. Koncem 18. století byla Černá Pole p ístupná 

z komunikací ze Zábrdovic, na hranici Hutterova rybníka (Vrchlického sady) a ze Zábrdovic 

do Králova Pole. Dále Velkou novou ulicí (ul. Francouzská). Prohlášení Černých Polí jako 

samostatného katastrálního území p išlo až o sto let pozd ji. [11] 

První výstavbu datujeme do 60. let 19. století. V této dob  v Brn  p evažovalo 

n mecké a n mecko - židovské obyvatelstvo a s tím spojený kapitál. Brno se stalo významnou 

pr myslovou metropolí Rakousko-Uherské monarchie. Velkým vzorem pro m sto se v tomto 

období stala Vídeň a v roce 1861 byla zahájena výstavba zdejší okružní t ídy. Z hlediska 

urbanismu Brno dostává tvá  typického m sta 1ř. století. Vzniká zde výstavba prvních p ti vil 

pravd podobn  podle projektu architekta Heinricha Ferstera. Zvoleným místem pro výstavbu 

t chto objekt  se stala atraktivní lokalita ve svahu nad parkem Lužánky. Jednalo se v bec 

o první vilovou kolonii v Brn . Oblast v bezprost edním okolí parku Lužánky, podél nov  

vybudované m stské t ídy Ědnešní t ídy Kpt. Jarošeě a kolem bývalého Hutterova rybníka 

(v místech dnešního Nám stí 2Ř. íjnaě, se stala místem pro reprezentativní m šťanská sídla 

a činžovní domy. V roce 1909 kolem ulic Tomanovy, Lužovy a Muchovy již existovaly 

dvojdomky z režných cihel (viz p íloha Cě. [12;13] 

 
Obr. č.  3: Dům na ulici Muchova 
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V roce 1ř1ř, kdy byly sloučeny p ilehlé obce v tzv. Velké Brno, se tato nezastav ná 

zem d lská oblast začala více využívat ke stavebním účel m. Typickými stavbami pro tuto 

dobu byly rodinné, vilové a drobné nájemní objekty severovýchodn  od centra v blízkosti 

brn nsko - tišnovské železniční trati. [11]  

Tišnovská trať se stala nep íznivou barierou mezi Černými Poli a Husovicemi. Díky 

této um lé hranici se síť ulic této oblasti musela rozvíjet zcela samostatn , jelikož nebylo 

možné napojení na ulice části Husovic. Byl zde pouze jeden p ší podchod ulicí Venhudovou 

a pr jezd v jižní části p es ulici Vranovskou sm rem k Cejlu. Pro rozší ení silniční sít  je 

p íznačné období druhé poloviny 20. let. P ístup do Černých Polí byl zajišt n také 

v západovýchodní části, v místech dnešních ulic Drobného, Provazníkovy a Merhautovy. 

Podél t chto komunikací vznikala nová výstavba a postupn  docházelo ke vzniku centra 

Černých Polí. [11] 

V bec nejv tší stavební rozmach Černá Pole zaznamenala ve 20. a 30. letech. 

P evážn  se zde stav ly adové rodinné domy v zahradách, mén  pak dvojdomky. Zcela 

samostatnou drobnou rodinnou zástavbu vytvo ila nejsevern jší část Černých Polí 

tzv Štefánikova čtvrť. V letech 1929 – 1930 byla na ulici Černopolní postavena vila 

Tugendhat – nejslavn jší a nejvelkolep jší architektonické dílo  této lokality. [11] 

 
Obr. č.  4: Vila Tugendhat, [14] 

V dob , kdy sv t procházel hospodá skou krizí, se na náklady m sta postavila jedna 

z prvních brn nských nouzových kolonií. Tato kolonie byla situována na ulici Janouškovu. 
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Této kolonii se p ezdívalo Nový h bitov, Krchov nebo Farma. V podstat  se jednalo 

o provizorní bydlení pro nejchudší vrstvy, zejména pro d lníky. Byly to malé d ev né domky 

s opravdu malými bytovými jednotkami, obehnané plotem. [11] 

Ve 30. letech byl nedostatek byt  a bylo zapot ebí nové výstavby. Kladl se d raz na 

nájemní byty a objekty se sociálním bydlením. Tyto objekty se stav ly zejména ve sm ru na 

jih od Schreberových zahrádek. V oblasti tehdejší hlavní urbanistické části, dnešní ulice 

Jugoslávská, Černopolní a Merhautova. [11] 

 
Obr. č.  5: Nájemní dům Merhautova ř26/5, [11] 

Do počátku 40. let Černá Pole postrádala ádné spojení s historickým jádrem m sta. 

Spojení s centrem v této dob  umožňovala pouze ulice Francouzská, do níž byla napojena 

Merhautova ulice. Zdokonalení dopravního spojení do historické části Brna splňuje až p ímé 

napojení Merhautovy ulice na t ídu Milady Horákové. Jakýmsi vyvrcholením dopravní 

dostupnosti, bylo zavedení nové tramvajové linky. [15] 
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Obr. č.  6: P ímé prodloužení Merhautové ulice na t . Milady Horákové, [11] 

V 60. – 80. letech byla zrušena tišnovská trať a došlo také k prodloužení ulic Lesnická 

a Merhautova. Tímto vznikl prostor pro panelovou výstavbu. Na volných plochách t chto 

prodloužených ulic se postavilo panelové sídlišt  a stejný druh zástavby pokračoval 

i v nezastav ném prostoru mezi Štefánikovou čtvrtí a zrušenou tratí. Další výhodou zrušení 

polní trat  bylo prodloužení ulice Provazníkova a tím spojení Husovic s Černými Poli. Na 

konci 60. let se Černá Pole stala samostatnou m stskou čtvrtí a v roce 1979 byla také 

rozší ená o východní část zrušené čtvrti Lužánky. Historické fotografie ulic v Černých Polí 

jsou umíst ny v p íloze C. [15] 
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5  VÝVOJ VÝSTůVBY REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ 

V JEDNOTLIVÝCH OBDOBÍCH 

Tato kapitola je člen na na jednotlivá období, v rozmezí od vzniku prvních 

rezidenčních staveb na území Černých Polích až po současnost. V rámci každého období jsou 

popsány historické a významné události, které ovlivnily výstavbu a jednotlivé architektonické 

styly typické pro danou etapu. Součástí každé podkapitoly jsou vybrané významné či 

zajímavé objekty, které uvádím jako p íklady výstavby pro dané období v Černých Polích.  

5.1 VÝVOJ VÝSTAVBY DO ROKU 1918 

Pro lepší p iblížení problematiky, týkající se architektury a stavebnictví na území 

Černých Polí do roku 1ř1Ř, je pot eba zmínit historické události, jenž tento obor ovlivnil.  

V roce 1Ř52 císa  rozhodl o zrušení brn nské pevnosti. Uvoln ní pozemk , na nichž 

pevnost stála, vyžadovalo regulační plán, který byl zadán v roce 1ř60 vídeňskému 

architektovi Ludviku von Försterovi. Ten byl znám p edevším tím, že vyhrál architektonickou 

sout ž na vídeňskou Ringstrasse. První etapa novodobé p estavby m sta byla tedy inspirovaná 

práv  Vídní. Okružní t ída m sta zaznamenala urbanistický i obecn  um lecký p ínos 

v nejcitliv jší zón  na obvodu historického jádra m sta. Tento urbanistický koncept byl s v tší 

části napln n v období od šedesátých do osmdesátých let. [15] 

Ustupování pozdního feudalismu a absolutismu m lo nemalý vliv na budování 

obytných budov. Tehdejší šlechta se opírala o st edov kou minulost a její inspirací byla 

gotika, naopak buržoazie vyznávající myšlenky liberalizace nacházela sv j vzor 

v renesančních stavbách italských m st. [8] 

Za touto okružní t ídou byla m stská periferie, kterou bylo i území Černých Polí. Na 

území dnešního Nám stí 2Ř. íjna vznikl urbanistický celek novorenesančních obytných 

dom , jednalo se o reprezentativní obytné satelity historického jádra. [15] 

V letech 1901 - 1ř02 byla vypsána sout ž na regulační plán historického jádra. Byla 

vyhlášena pro rakouské architekty a n mecké inženýry. V sout ži nakonec zvít zil vídeňský 

architekt E. Fassbender. P estavba vnit ního m sta pak byla dle návrhu tohoto architekta 

inspirována pozdním historismem smíšeným se secesí. V totožném stylu se stav lo i na 

periferiích m sta, ale jednalo se pouze o menší urbanistické počiny, na rozdíl od centra kde 

zástavba vzrostla tém  dvojnásobn . [8] 
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V posledních desetiletích 19. století Brno zaznamenává zcela nový druh zástavby, a to 

vilové čtvrt . „Brn nské vilové čtvrt  reprezentují nejzdobn jší část soudobé architektury, 

spojující pozdní historismus s romantickými, či dokonce folklórními motivy, aby v ní 

nakonec zvít zila malebná secese s bohatým uplatn ním d ev ných prvk . Secese ovládla 

i architekturu obytných a ve ejných staveb na celém dnešním území m sta Brna.“[15] 

V této dob  v Černých Polích vzniká ve svahu nad lužáneckým parkem (také nazýván 

Belvedere), výstavba n kolika rodinných vil. Tato vilová kolonie je nejstarší na území m sta 

Brna. Stavitelem t chto nemovitostí byl Josef ůrnold, který stavby realizoval na základ  

urbanistického konceptu Heinricha Ferstela. [13] 

 
Obr. č.  7: První vily ve svahu nad parkem Lužánky (1968), [42] 

Tuto významnou etapu um leckého vývoje m sta m žeme tedy ohraničit od druhé 

poloviny 19. století po vznik samostatného Československa roku 1ř1Ř. Období je 

charakteristické vytvo ením urbanistického základu novodobého Brna ovlivn no 

novorenesancí, pozdním historismem a secesí. Za tuto podobu m sta m žeme pod kovat 

p evážn  rakouským architekt m, inspirovanými vídeňskou a místy severon meckou 

architekturou.  

5.1.1 Historismus 

První dokumentovaná výstavba v mnou zkoumané oblasti se datuje do druhé poloviny 

19. století, do architektonického slohu historismus a secese. Toto období je siln  spjato 

s demografickým r stem a zv tšováním m st. Na jedné stran  se začínají formovat d lnické 

kolonie a na druhé stran  luxusní bydlení, jehož součástí jsou vilové čtvrt . Za nejprestižn jší 
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a nejhygieničt jší se považuje bydlení v domech uprost ed zahrad. Jedním z prvních 

architekt , kte í v Brn  započali aplikaci tohoto sm ru, byl již zmín ný Heinrich Ferstel. Dle 

jeho návrhu vznikaly první vilové kolonie Ěvillegiaturyě ve svahu nad Lužánkami. [16] 

Mezi lety 1850 - 1880 byl pak tento styl nazýván jako „P ísný historismus“. 

Typickými znaky bylo spojení v deckých aspekt  s um leckými, v n mž p evládala inspirace 

italskou architekturou vrcholné a pozdní renesance. Návrhy residenčních nemovitostí byly 

p evážn  zadávány stavitel m n mecké národnosti. Jedním z takovýchto stavitel , který 

v tomto oboru vynikal, byl Josef Arnold, který realizoval výstavbu prvních vil dle návrhu 

Heinricha Ferstela. [17] 

Na počátku Ř0. let došlo ke zm n  inspiračních zdroj . Italskou renesanci vyst ídala, 

renesance severská, manýrismus, baroko i rokoko, n kdy je toto období označováno jako 

vyst ídání „jižního“ snu „severským“, jednalo se o Pozdní historismus. V historismu je možné 

spat it návrat k historické tradici, domácímu stylu a jakýsi obranný prost edek proti modern . 

V tšina vil pocházející z této doby, byly navrhovány jako dvoupodlažní. V p ízemí bývala 

ve ejná zóna, kdežto v pat e pak byly navrhovány intimní prostory zejména ložnice. Kostra 

stavby s technickými inovacemi byla zakryta kobercovými st nami a na ní byly aplikovány 

slavnostní dekorace. Dekorace se práv  opíraly o vzory minulosti, jak již bylo zmín no. [18] 

5.1.2 Vila Karla Kaisera 

Jedná se v bec o první vilu situovanou v lužáneckém svahu, která byla dokončena 

v roce 1Ř60 na ulici Černopolní č. p. 39. [13] 

 
Obr. č.  8: Vila Karla Kaisera 
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„Jednopatrová podsklepená, p íčn  traktová stavba, byla v dispozici i v pr čelí 

symetricky komponovaná. Schodišt  bylo umíst no v severovýchodní části dispozice. 

Postranní trakty byly v p ízemí prolomeny sdruženými okny. St ední trakt m l v ose 

zahradního jihozápadn  orientovaného pr čelí verandu s d ev ným loubím v jemném 

romantizujícím dekoru, pod nímž byl v ose prolomen vstup do zahrady a dv  okna po jeho 

stranách. V p ízemí byly čty i velké pokoje a kuchyň. V pat e st edního traktu byly dva velké 

pokoje osv tlené sdruženými okny ve štítech orientovaných na jihozápad (do zahrady) 

a severovýchod. Nad postranními trakty byly podkrovní pokoje s dvojicemi menších oken ve 

štítech orientovaných na severozápad a jihovýchod.“ [13] 

Mezi lety 1867 - 1ŘřŘ byla tato vila rozší ena. Její dominantou je asymetrická 

schodišťová v ž. Tuto podobu si zachovala dodnes. Projektovou dokumentaci a více 

fotografií naleznete v p ílohách ů a B. 

5.1.3 Arnoldova vila 

Následující realizovanou stavbou ve svahu zvaném Belvedere byla Arnoldova vila 

z roku 1862 nacházející se na ulici Drobného č. p. 26. [13] 

 
Obr. č.  9: Arnoldova vila, [19] 

„Dispozice ůrnoldova domu byla ešena na principu podélného dvoutraktu v levé části 

p dorysu a p íčného jednotraktu v pravé části p dorysu. Vstup do domu s p edloženými 

schody byl situován v pravé krajní ose jihovýchodního pr čelí. Obdélná vstupní hala ve 

zvýšeném p ízemí byla voln  propojena s dvouramenným schodišt m, se kterým sousedila 

kuchyn . Proti schodišti s bohat  dekorativním, z ejm  litinovým zábradlím, byl vstup do 

jídelny. Ta byla propojena dve mi s dalším pokojem, z n hož byl stejn  jako ze vstupní haly 

p istup do velkého obytného salónu, s hlubokou obdélnou nikou. K pokoji za jídelnou 
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a salónu p iléhala veranda. Obytné místnosti i schodišt  byly prolomeny sdruženými okny, 

okno v nice salónu, která m la na jihozápadním pr čelí formu rizalitu, bylo t ídílné. P dorys 

patra byl tém  identický - velký salón s balkónem na rizalitem, pokoj pro hosty a dv  menší 

komory. Sdružená okna v pat e byla dvou a t ídílná. Nad oknem hostinského pokoje byl 

trojúhelný d ev ný štít zast ešení, pravd podobn  s dekorativní ezbou. Se schodišt m 

sousedila ložnice. Ve vysoké hrázd né „v ži“ se sedlovou st íškou byl jeden pokoj.“ [13] 

Po zm n  majitel  v roce 1883 byla v p ízemí p i západním nároží navržena obdélná 

p ístavba s toaletou. Z pokoje určeným pro hosty a dvou komor byly vytvo eny pouze dv  

místnosti. Téma romantizující gotiky se projevilo na jihovýchodním pr čelí fasády domu. 

Zda - li byla tato p estavba skutečn  realizována, není známo. [13] 

V roce 1ř0ř nemovitost op t zm nila majitele. Do roku 1ř15 byla rozší ená 

a upravena ve stylu art deco s prvky secese. Do takovýchto prvk  m žeme za adit mosazné 

dve ní kliky a okenní olivy, které se nacházely v hlavním salónu a p ilehlých pokojích 

v p ízemí. V typologicky podobných nemovitostech tehdejší doby nechyb la ani okna 

s mechanismem na otevírání ventilačních k ídel, jídelní výtah či d ev né venkovní rolety. Pro 

toto období byly také typické litinové radiátory. Výtvarné prvky rovn ž zahrnovaly 

konstrukce schodišťového zábradlí, obložení dve í, či dlažeb. [13] 

V současné dob  byla stavba na základ  plán  z roku 1Ř62 p estav na pro účely 

mate ské školy. Projektová dokumentace je součástí p ílohy ů.[13] 

5.1.4 Vila Karla Giskry 

Tato stavba je dispozičn  analogická s Kaiserovou vilou. Byla postavena v roce 1862 

na ulici Drobného č. p. 28, tedy v sousedství Arnoldovy vily. [13] 

„P dorys sklepa byl členit jší, ve st edním traktu zvýšeného p ízemí byl velký pokoj 

se vstupem na zahradní terasu s vn jším t íramenným schodišt m. V severovýchodní části 

st edního traktu bylo schodišt  a vstup do domu. V každém z postranních trakt  byly vždy 

dv  velké čtvercové místnosti. Částečn  obytné bylo i podkroví.“ [13] 
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Obr. č.  10: Vila Karla Giskry, [19] 

Jak již název této vily napovídá, prvním majitelem a rovn ž stavitelem byl Karel 

Giskra. V následujících letech m la stavba n kolik majitel . Vila postupn  chátrala a až 

v roce 1ř60 ve vlastnictví Československé akademie v d byla p estav na pro účely výzkumné 

laborato e. Statické zpevn ní vily je datováno do roku 1řř6 a v roce 2008 navazuje generální 

oprava. Dílčí úpravy v dispozici a interiérech prob hly obzvlášt  v roce 1ř60, avšak p dorys 

vily byl zachován do současnosti. V p íloze ů se nachází projektová dokumentace této vily. 

[13]  

5.1.5 Vila Franze a Josefa ůdamčíkových 

Vila se nacházela na ulici Drobného č. p. 30. ešení sklepa i zvýšeného p ízemí jsou 

identické s Giskrovou vilou Ěviz. p íloha ůě. [13] 

„ůnalogické bylo i zahradní pr čelí s osov  orientovanou terasou (verandou) se 

dv ma postranními schodišťovými rameny. Veranda byla kryta d ev ným loubím v jemném 

romantizujícím dekoru, pod nímž byl v ose prolomen vstup a dv  okna po jeho stranách.“ [13] 

V současné dob  jsou na pozemcích, kde stála tato nemovitost postaveny družstevní 

bytové domy Ěp elom 60. a 70. letě. Vzhledem k neexistenci dokumentu o zbo ení vily, není 

možné doložit letopočet. Lze o n m pouze spekulovat. Demolice stavby byla provedena 

pravd podobn  p ed druhou sv tovou válkou nebo t sn  po ní. Dle tvrzení pam tník  na této 

parcele ůdamčíkova vila již v roce 1945 nestála. [13] 
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5.1.6 Nájemní domy ve slohu pozdního historismu 

V 80. letech začíná obec parcelovat pozemky mezi Lužánkami a ulicí Milady 

Horákové. V této dob  nebyla tato oblast p íliš atraktivní. Jednalo se o nečistý terén se zbytky 

rybníka. Ovšem prozíraví stavitelé jako Karl Friem, Eduard Exner a p edevším český stavitel 

František ůntonín Dvo ák s n mcem ůlfredem Fleischhackerem začali tyto parcely od m sta 

odkupovat. Díky t mto stavitel m dostává tato oblast zcela jinou tvá . P ímo v sousedství 

Lužánek tak vznikají dnes známé Vrchlického sady, s domy, které postavili Fleischhacker 

s Kletzlem a Käuflerem. Na stran  p i svahu na nám stí 2Ř. íjna ve výstavb  pokračovali 

pouze Fleischhacker s Klezlem. Jednalo se p edevším o čty podlažní nájemní domy. Nejv tší 

vyznavač novorenesančního stylu čistých forem, František ůntonín Dvo ák, se zasloužil 

o výstavbu blok  dom  od Traubovy ulice až k ulici Antonína Slavíka. Na již zmín né ulici 

Antonína Slavíka, tento architekt s výstavbou pokračoval a to na její pravé stran  Ělevá strana-

stavitel Pavl ě. Postavil také n kolik dom  na ulici Kunzova. Zvládnul nesnadný stavitelský 

úkol na Schodové ulici s terasovitým schodišt m a s dvojím p epažením ulice. [20] 

 
Obr. č.  11: Pohled na ulici Schodová z ulice Drobného, [5] 

Na konci T ídy kapitána Jaroše stavitel Dvo ák obdobn  p epažil pomoci sloup  

prostor mezi domy, spojenými jakousi balkonovou chodbou. Společn  s Fleischhackerem dále 

provedli výstavbu uliček spojující nám stí 2Ř. íjna s ulicí Kapitána Jaroše. [20] 
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Na rozdíl od Františka ůloise Dvo áka se František Pavl  neomezoval pouze na 

výstavbu rezidencí v neorenesančním či neobarokním stylu, nýbrž také na secesní stavby. Byl 

velice flexibilní k stylovému vývoji, jak domácímu tak i vídeňskému. Typickým p íkladem 

jeho práce jsou nájemní domy liché ady na ulici ůntonína Slavíka. Pro tyto domy je 

p íznačný antropomorfní a vegetabilní dekor uplatn ný se smyslem pro gradaci, dramatičnost 

a slavnost. [13;20] 

5.1.7 Nájemní d m Belvedere 

Výstavba nájemních dom  pokračovala také na ulici Drobného 48. Jako p íklad mohu 

uvést nájemní d m nazývaný Belvedere Ě1ř13ě, jehož autorem návrhu je Fratišek Pavl . To, 

že se jednalo o d m pozdního historismu, dokládají jeho barokizující prvky, které zde byly 

využity:  

„Základní kompoziční skladba vychází z kontrastu mezi vertikálou čelního čty osého 

pr čelí a bočních v žic a horizontálami obíhajících kovových pavučin balkonových zábradlí. 

Charakter dekorativních prvk  se pohybuje mezi organickou Ěmaskarony, p dní oknoě 

a geometrizující secesní polohou (kovová zábradlí).“[22] 

 
Obr. č.  12:  Nájemní dům Belvedere, [22] 

 K utvá ení této ulice architektu dopomohl jeho otec ůrnold Pawl , který navrhoval 

n které sousední domy ĚDrobného č. p. 46 – 1ř0ř, Erbenova č. p. 4 a 6 – 1913). V  tehdejší 

dob  se jednalo o nejreprezentativn jší obytnou čtvrť m sta Brna. [19] 

5.1.8 Secese 

Pozdní historismus kopíroval formy a velké slohy minulosti. Celá ada um lc  už 

v 80. letech 19. století postrádala tv rčí invenci a rozvoj, místo stálého opakování stylu. 
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Vznik názvu se pojí s označením protestního hnutí moderních um lc , proti konzervativním 

autoritám akademií i jiných institucí a spolk . V bec první takovéto secesní hnutí se odehrálo 

v Mnichov  roku 1Řř2. V dob  vzniku secese docházelo k rozvoji nových pr myslových 

technologií, ocelových a betonových konstrukcí a prefabrikovaných stavebních díl . Ty pak 

vyžadovaly zcela jiné, nové formy. Tento technologický tlak poté ústil v moderní 

architekturu. Secese byla inspirována dv ma zcela odlišnými prvky. Na jedné stran  byla 

ovlivn na technologickým rozvojem, zatímco na stran  druhé hnutím ůrts and Crafts. 

Teoretikové tohoto hnutí naopak pr myslové technologie odmítali, považovali je za 

odlidšt né a hlásali návrat k emeslným tradicím st edov ku. Postupným oprošt ním od 

historických vzor  vznikl dekorativní styl secese. [17;18;24] 

Pro Českou republiku a tedy i pro mnou zkoumanou oblast Černá Pole má nejv tší 

význam Vídeňská secese založena roku 1Řř7. Jejím iniciátorem byl malí  Gustav Klimt. 

O rok pozd ji byl pojem secese označením spolku distancujícího se od oficiálního um ní a 

prohlášen za styl a poté na sloh. [25] 

Typickými prvky tohoto slohu jsou práce s prostorem, malí ské chápání pr čelí 

a neot elé dekorativní formy. Je zde využíváno symbolického užívání motiv , tvar  a barev, 

jenž je ovlivn n literárním symbolismem. Charakteristickými barvami jsou žlutá, modrá, 

zelená, bílá a černá, ty jsou považovány za symboly slunečního sv tla, živl , vzniku a zániku. 

Typickými kv tinami byly lilie a mečíky, ze zví at pak páv a labuť. Secese však byla 

v r zných zemích spojena s tradicí r zných forem. Nap íklad pro vídeňskou secesi je 

p íznačné inklinování ke geometrickému dekoru. Velice zajímavým p íkladem národní tvorby 

jsou díla slovenského architekta Dušana Jurkoviče, který p sobil p evážn  v České republice. 

Ten secesi spojil s motivy lidové roubené architektury. [26] 

Jedním z hlavních p edstavitel  secese byl v Čechách Jan Kot ra. Žák významného 

vídeňského architekta Otty Wagnera. Ten stál také u zrodu secese a jako první formuloval 

tézi:  

„D vodem pro nové hnutí musí být tvo ení prostoru a konstrukce, nem že jim být 

jejich tvar a forma ozdoby“. Období tohoto slohu je pom rn  krátké. Vznik datujeme 

v posledních deseti letech 19. století, doznívání secese pak do 1. sv tové války. [24] 

  „V období pozdní secese je dekor redukován na minimum, geometrizován a často 

proveden p ímo v člen ní a struktu e materiálu stavby. Proces sjednocení struktury stavby 
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a její formy pokračuje nástupem asymetrického konceptu, v n mž kompozici určuje účel 

jednotlivých částí budovy, nikoli výtvarné z etele. [25] 

5.1.9 Löw-Beerova vila 

Parcela, na které dnes stojí tato vila, byla p vodn  rozd lena na dv  parcely a v roce 

1ř03 ji zakoupil továrník Moritz Fuhrmann. Na současné adrese Drobného č. p. 22 dnes stojí 

rodinná vila, kterou si nechal tento továrník postavit. Kdo je autorem projektu, není dodnes 

známo. [19] 

Tato nemovitost byla vystav na v secesním slohu. Ve své dob  se v této jednopatrové 

vile nacházelo 7 kabinet , 14 pokoj , 3 kuchyn , 2 koupelny a 6 záchod . Celá vila byla 

rozd lena na čty i samostatné byty. [13] 

 
Obr. č.  13: Löw Beerova vila, [22] 

„Krajní osy uličního pr čelí p edstupují v rizalitech, v pravé ose je hlavní vstup do 

chodby, která doplňuje t ítraktovou dispozici, jejíž jádro tvo í centrální hala s horním 

prosv tlením. Členit jšímu zahradnímu pr čelí je p edloženo schodišt  s terasou. Ob  pr čelí 

zdobí secesní vegetabilní štukový dekor a ve spodní partii pásová rustika“. [13] 

 Na st ny, stropy v interiérech i truhlá ské konstrukce byly použity podobné dekory. 

Dalším typicky secesním prvkem jsou rostlinné motivy na litinovém schodišťovém zábradlí 

a stejn  tak na keramické dlažb . D ev né obložení st n, schodišt  a sv tlík v centrální hale 

má st ídmý geometrický tvar. [13] 
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V srpnu roku 1913 byla tato vila prodána Alfredu Löw Beerovi. Za jeho p sobnosti ve 

vile došlo pravd podobn  k obnov  interiéru centrální haly. Rozsah t chto úprav není 

doposud znám. [19] 

V současné dob  je tato vila zapsána v Úst edním seznamu nemovitých kulturních 

památek a od roku 1ř62 zde sídli domov mládeže. Velká část interiérových prvk  a pr čelí 

bylo zachována dodnes. Další fotografie v p íloze B. [13] 

5.1.10 Vila Brandstätter 

Výstavba této vily vznikala současn  s Löw Beerovou vilou (1904) a byla situována 

do horní části svahu Belvedere na adrese Černopolní č. p. 41. Tuto nemovitost si nechal 

postavit st edoškolský profesor Ond ej Brandstätter. Jako stavitele si vybral Františka ůloise 

Dvo áka, který byl s nejv tší pravd podobností také projektantem této stavby. 

Charakteristické pro tuto nemovitost jsou romantizující prvky, typické pro toto období. [19] 

 
Obr. č.  14: Vila Brandstätter 
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Dominantou stavby je tubusovité vstupní pr čelí s výraznou v ží. Dle soukromého 

deníku majitele náklady na tento velkorysý rodinný d m stojící na žádané adrese tehdy činily 

50 000 korun. [19]  

Jak dokládá mapa z roku 1858, do 60. let 19. století, byla Černá Pole prakticky 

nezastav ným územím, které se poté začalo rozši ovat sm rem od centra m sta Brna. 

Dokladem toho, jak vypadala zástavba tohoto území ke konci období, znázorňuje mapa z roku 

1920 Ěviz. p iloha D). 

5.2 VÝVOJ VÝSTAVBY MEZI LETY 1918 – 1930 

Období mezi válkami bylo pro Brno velice významné z hlediska r stu a zm n. 

Z posledních p edválečných výsledku sčítání lidu (1910) se k n mecké národnosti hlásilo 

66 % obyvatel. Po vzniku Československého státu v roce 1918 nebyl dostatek českých volič . 

Proto, aby mohl být p echod správy do českých rukou legitimizován, bylo zvláštním státním 

zákonem 16. dubna 1ř1ř p ipojeno k m stu 23 p edm stských obcí. Počet obyvatel Brna 

tehdy vzrostl p ibližn  ze 130 000 na 220 000, z toho 72 % hovo ilo česky, 26 % n mecky 

a 4 % tvo ili Židé. Počet obyvatel m sta Brna rostl závratným tempem. V roce 1937 počet 

obyvatel p ekročil 300 000. Tyto populační zm ny m ly samoz ejm  dopad na projekční 

a stavební činnost. M sto také procházelo zm nami, v p echodu správy z n meckých na české 

Brňany. Došlo k rozší ení správního území, a to z toho d vodu, že regulační činnost 

nenavazovala na p edm stí tvo ena samostatnými českými obcemi. [27] 

Jelikož byl v Brn  a na Morav  nedostatek kvalifikovaných českých ú edník  na 

stavebních a plánovacích ú adech bylo roku 1ř1ř zahájeno studium architektury na české 

technice. První architekti pak promovali v roce 1925. Roku 1920 byl vybudován stavební 

ú ad v čele s Jind ichem Kumpoštem, který v pr b hu 20. a 30. let zam stnával n kolik 

mladých architekt , jejichž úkolem byla projekce urbanistické koncepce, výstavba nebo 

adaptace školních a ú edních budov a ešení bytové nouze. Práci v zemské správ  našla také 

celá ada významných architekt  jako nap íklad B. Fuchs, M. Kyselka, J. Grunt a další. Tyto 

ú ady m ly velký vliv na prosazení kvalitní a moderní architektury. Urbanizační rozvoj ale 

také nap íklad silná židovská podnikatelská vrstva p itahovala do m sta architekty z celé 

republiky. [27] 

Období 20. a 30. let ve spojitosti s Brnem bylo označováno jako „brn nský bílý 

funkcionalismus“. Moderní architektura Brna byla v této dob  evropsky známá a její stavby 

byly zve ejňovány v odborných publikacích v ad  Evropských zemí. Toto m sto se tak stalo 
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jedním z československých i st edoevropských center funkcionalistické architektury. Po 

1. sv tové válce bylo nutné p ekonat legislativní, ekonomické, materiálové a profesní potíže. 

Radost z konce války vyst ídala gesta proti n meckým tradicím a vídeňským vazbám. 

Architekti hledali nový styl v stav ní. Snažili se osvobodit od vídeňské stavební kultury a ani 

se nesnažili p izp sobit národnímu slohu vytvo eným známými pražskými architekty. Naopak 

zásadními postavami tohoto oboru byl Ernst Wiesner a Jind ich Kumpošt, studenti Vídeňské 

akademie. I p es veškerou snahu se i nadále v jejich tvorb  projevovaly prvky vídeňské 

architektury – Wiesnerovy korunní ímsy s kazetovým podhledem, plastická orámování oken 

a portál  a další prvky. Wiesner p íležitostn  projektoval také funkcionalistické formy. Na 

rozdíl od tohoto architekta Kumpošt nem l vždy vyhran ný styl a dalo by se íci, že prošel 

všemi stylovými dobovými proudy. Weisner také p íležitostn  spolupracoval s dalšími 

známými architekty jako ůdolfem Loosem či Bohuslavem Fuchsem.  V roce 1925 byla 

navržena první rann  funkcionalistická stavba Zemanovy kavárny Bohuslavem Fuchsem. 

[17;18;28] 

Brn nští architekti byli názorov  lehce odlišní a m žeme je adit do dvou skupin: Tou 

první byla skupina racionálních funkcionalist , jejíž p edstavitelem byl zejména Jan Víšek a 

také v tšina židovských architekt  jako nap íklad Otto Eisler. Ti ovšem nikdy nedosp li 

k extrému antium lecké architektury. Specifické znaky jejich tvorby nemají nikde v naší zemi 

obdoby. Druhým sm rem byla estetická a emocionální architektura zastoupena p edstaviteli 

Bohuslavem Fuchsem či Josefem Kranzem. [17] 

Velkolepým architektonickým dílem této doby nacházejícím se v Černých Polích je 

vila Tugendhat, autorem projektu je Ludvig Miese van der Rohe. Vila potvrdila výjimečnost 

stavební kultury své doby i p esto, že byla dílem vzniklým v jiném prost edí. 

5.2.1 Funkcionalismus 

Ve dvacátých letech dochází k názoru, že by stavby m ly být očišt ny od zbytečných 

prvk . Tzv. purismus se zakládá na stavbách z jednoduchých geometrických t les zejména 

hranol  či válc . Úplnou podstatou není funkčnost, nýbrž výtvarnost. Zásady tohoto sm ru, 

který rozpracoval abstraktní kompozici geometrických tvar , čirých barev a snažili se zachytit 

„čistou realitu“ formulovali členové nizozemské skupiny De Stijl. Ta, v prvním manifestu 

formulovala tento požadavek:  
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„Opustit p írodní formu a vyloučit tak to, co stojí v cest  čistému um leckému výrazu, 

oné krajní konsekvenci jakéhokoliv um leckého pojetí“. Tento sm r se stal inspirací pro 

moderní architekturu a tedy i funkcionalismus.“ [26] 

V polovin  20. let byl uspo ádán cyklus p ednášek s názvem „Za novou architekturu“ 

zahraničních a českých architekt . V Brn  a Praze pak p ednášel nap íklad Le Corbusier, 

který stál u tvorby zásad funkcionalismu. [26] 

Funkcionalistickými pravidly byly: „jednoduché geometrické tvary, ploché st echy, 

čisté plochy st n s bílou omítkou, pásová a kruhová okna, velké prosklené plochy 

a jednoduchá trubková zábradlí.“ [29] 

Jako konstrukce je nejčast ji využíván železobetonový skelet. D raz je kladen na 

zušlecht ný materiál, čirost skla a jeho t pytivost, lesknoucí se a zá ivé barvy a blýskající se 

ocel, pravé uhly, p ísné, hladké, elementární formy, které m ly vypadat, jako by je vyrobil 

stroj. [26] 

Dále pak „správná orientace podle sv tových stran, vyloučení obytných funkcí 

z p ízemí, volná dispozice a její d sledné promítnutí do exteriéru, prolínání prostor  i ve 

vertikálním sm ru, odd lení privátního provozu od ve ejného, pracovní kuchyn , obytná 

terasa, rozší ení obytného prostoru zahradou. Zahrada byla vždy nedílnou součástí vilové 

architektury. Netvo ila jen zelený rámec obklopující d m, ale byla koncipována jako jeho 

integrální součást, pronikala do n ho zimní zahradou, terasami, lodžiemi a balkony, pokrývala 

rovné st echy a objevovala se i pod ním, pokud stál na pilí ích. Do oslun ných travnatých 

zahrad, částečn  zastín ných po obvodu stromovou výsadbou, byl zpravidla situován vodní 

bazén nebo skulptura. Svažitý terén vil byl terasovit  upravován kamennými zídkami se 

skalničkami, komunikace tvo ily kameny nebo dlaždice voln  položené v tráv .“ [29;26] 

Na rozdíl od rozvoln ných Le Corbusierových vil, ty brn nské m ly racionáln jší 

skladbu, p ičemž jejich orientace se ídila zásadou, že sv tlo, vzduch a slunce jsou 

„kouzelníky moderní medicíny“. Dalším aspektem byla jistá st ídmost ve formách, nákladech 

a m ítku. [26] 

5.2.2 Rodinné domy ůlešova ulice 

Architektem t chto t í dvojdomk  na ulici ůlešov  Ě1ř23-1ř24ě byl Jan Van k a jeho 

spoluautorem byl pravd podobn  Jaroslav Grunt. Návrh t chto dom  vytvo il významný 

mezník v četných pokusech, kdy se architekti snažili navrhnout m stský rodinný d m, který 
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bude cenov  dostupný, bude odpovídat progresivním tendencím současné architektury, 

a který by pop ípad  umožňoval jeho sériovou výrobu. [30] 

Na tyto dvojdomky J. Van k aplikoval Loos v konstrukční systém „domu s jednou 

zdí“- nosná funkce je p enesená na zd né p íčky, na vn jšku vytažené a na nich „zav šené“ 

podélné zdi d ev né konstrukce bez základ . ůutor projektu se také inspiroval Loosovým 

propojením vztahu objektu k architektu e interiéru. Místnosti jsou člen ny pomocí nábytku 

bílé barvy, kdy tradiční samostatnost a hmotnost jednotlivých kus  byla potlačena jejich 

částečným vestav ním. Van k kladl d raz na vztah mezi člov kem a obydlím. Vypracoval 

a realizoval nový konstrukční, dispoziční a funkční program levného typového domku, který 

je možné uskutečnit v sériové výrob . [30] 

 
Obr. č.  15: Dvojdomky na ulici Alešova, [30] 

Tyto dvojdomky mají dv  varianty: typ „M“ a typ „N“. P ičemž dispozici t chto 

dvojdomk  tvo í jednopatrová budova zrcadlového p dorysu. Vnit ní, d sledná funkční 

dispozice místností na sebe navazuje, nábytek zde mohl splňovat úlohu d lících p íček. 

V p ízemí dvojdomku se nachází obývací pokoj s kuchyní, umývárna, záchod a schodišt  do 

prvního patra, kde se nachází p edsíň s dv ma ložnicemi, pracovnou a koupelnou. Typ „N“ 

m l menší p dorys a v pat e nebyl vybaven pracovnou. Lišil se mimo jiné situováním 

vstupních dve í, které se nacházejí p ímo ze strany ůlešovy ulice, kdežto u typu „M“ byl 

vstup do domu z boku objektu. Projektová dokumentace p ízemí a patra se nachází v p íloze 

ů. Další fotografie jsou umíst ny do p ílohy B.[30] 
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Obr. č.  16: Varianty půdorysu p ízemí a 1. patra, celkový perspektivní pohled; perspektivní pohled 

obývacího pokoje, [30] 

5.2.3 Vila Himmelreich 

Tato nemovitost byla realizována v roce 1928 na základ  projektu Karla Hofmana 

a Felixe ůugenfelda, kte í byli žáky ůdolfa Loose. Nachází se v horní části ulice Schodová 

a byla postavena brn nskou stavební firmou Frank a Weiss. Koncem dvacátých let se vytrácí 

vliv ůdolfa Loose na tvorbu t chto architekt  a ti se pak spíš p iklán li k tvorb  Oskara 

Strnada a Josefa Franka. Vila je pak jediným objektem, kterou tito architekti v Brn  

realizovali. Max Eisler, vídeňský kritik architektury stavbu zhodnotil jako „čistý a poctivý 

d m“. Název vily se odvíjí od jejího prvního majitele Paula Himmelreicha. [19] 

Dispozičn  se jedná o t ípatrovou budovu, obdélníkového p dorysu. V zadní části 

objektu se nacházejí dv  terasy. Jedná z nich je p ístupná z ložnic majitel . Terasa dostupná 

z prvního patra je velkou obytnou terasou obklopující d m ze zadní části stavby, z nichž vede 

schodišt  rovnou do zahrady s kamennou zídkou a rostlými stromy. Je zde zjevná snaha 

o propojení vilové architektury s p írodou. [19] 
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Obr. č.  17: Vila Himmelreich, [19] 

Soudobá fotografie zachycující pohled vily ze strany ulice Schodová, se nachází 

v p íloze B.  

5.2.4 Vila Tugendhat 

V bec nejlepším p íkladem vlivu funkcionalistického období v oblasti Černá Pole je 

bezesporu vila Tugendhat. Toto významné dílo na adrese Černopolní č. p. 45 je nejen 

nejvýznamn jší stavbou svého druhu v tomto katastrálním území či České republice, ale také 

je svou jedinečností a provedením známá v evropském i sv tovém m ítku. Toto lze doložit 

nap íklad mimo ádnou prezentaci této vily, která se uskutečnila 1. íjna 2012 v New Yorku. 

Tato prezentace byla doprovázena rozsáhlou výstavou a p ednáškami českých odborník  

a zahraniční premiérou dokumentárního filmu o vile Tugendhat. Je také zapsána do seznamu 

sv tového d dictví UNESCO (1991). [22] 

Na základ  projektu n meckého architekta Ludwiga van der Rohe si nechali v letech 

1929-1ř30 novomanželé Greta a Fritz Tugendhatovi postavit sv j rodinný d m. Greta, dcera 

židovského pr myslníka Löw-Beera obdržela darem exkluzivní parcelu nad Lužáneckým 

parkem s výhledem na m sto. Touto parcelou byl okouzlen také její architekt. V červnu 1ř2ř, 

byla zahájená realizace této stavby stavební firmou Mo ice a ůrtura Eislerových. V prosinci 

1ř30 se již Tugendhatovi do domu nast hovali. [14] 

To, že se jedná skutečn  o funkcionalistickou stavbu je patrné z její jednoduchosti 

a strohosti. Tento objekt se pyšnil zcela novými stavebními a designovými ešeními týkající 
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se nap íklad konstrukčního ešení, kdy byla poprvé použita ocelová nosná konstrukce ve tvaru 

subtilních sloup  k ížového p dorysu Ěv obytné části opat eny chromovým krytem s vysokým 

leskem). Nosná konstrukce pak byla dopln na železobetonovým stropem, cihelným 

výplňovým zdivem a rovnou st echou. Dalšími typickými prvky bylo prostorové uspo ádání. 

Obytný prostor rodiny je odd len od prostor služebnictva, ložnice byly situovány do horního 

patra. Dispozici vily tvo í suterén a dv  podlaží. V suterénu se nachází technické zázemí, 

o poschodí výše je hlavní obytný a společenský prostor se zimní zahradou, kuchyn  

s p íslušenstvím a místnost pro personál. V druhém podlaží se nachází hlavní vstup z ulice 

Černopolní, který je odd lený p lkruhovou st nou schodišt  vyrobenou z mléčného skla. 

Součástí tohoto podlaží jsou také samostatné ložnice Gréty a Fritze s jejich společnou 

koupelnou. Dále pokoje d tí a vychovatelky, se sociálním za ízením a velká terasa. [22] 

 
Obr. č.  18: Dispozice vstupního podlaží včetně rozmístění nábytku, [22] 

 
Obr. č.  19: Dispozice hlavní obytné části včetně rozmístění nábytku, [22] 

Co se týče technického za ízení, byla zde poprvé použita kombinace teplovzdušného 

vytáp ní a chlazení, elektrické spoušt ní velkoplošných oken, ale také fotobuňka u vstupu. 

Základním prvkem této proslulé stavby je dispozice hlavního obytného prostoru a jeho 
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propojení s vn jší p írodou. Na návrhu zahrady s Miesem spolupracovala brn nská 

architektka Markéta Roderová – Müllerová. Její velkou část tvo ila zatravn ná louka a na ní 

stálo n kolik samostatn  stojících strom . Byla zde ponechána také vytyčená základní cestní 

síť pocházející již z 19. století. Stavba p irozen  splynula s exteriérem, ať už to bylo pomocí 

zimní zahrady v levé části hlavního obytného prostoru, či nap íklad také rostlinná vegetace na 

bílé fasád  domu. [22] 

Vzhledem k tomu, že Ludwig van der Rohe rád využíval ušlechtilých materiál , byla 

v interiérech použita nap íklad p íčka z onyxu ze severního Maroka či p lkruhová st na 

z makassarského ebenu z jihovýchodní Asie. Tyto prvky odd lovaly jednotlivé funkční zóny 

vzdušné, prostorné obytné haly. [14] 

Kv li nep íznivé politické situaci byla rodina Tugendhatových nucena v roce 1938 

emigrovat do Švýcarska a následn  do Venezuely. Od té doby m la vila n kolik r zných 

majitel . V roce 1939 vilu obsadilo gestapo, v pr b hu války tento objekt obýval editel 

brn nské Klöcknerwerke, Walter Messerschmidt. V tomto období v dom  došlo k jeho 

nejv tší devastaci a nejv tším stavebním zásah m. Ke konci války se na nich podílela také 

osvobozenecká vojska. Od srpna 1ř45 do června 1ř50 profesorka brn nské konzervato e 

Karla Hladká ve vile provozovala soukromou školu tance a rytmiky. S nejv tší 

pravd podobností zajistila opravu objektu, kterou zajistil stavitel ůlbín Hofírek. Poté vilu 

Tugendhat vlastnil Československý stát, který zde provozoval léčebný t locvik. Pozd ji byla 

vila využita jako rehabilitační st edisko pro d ti s vadami páte e. [14] 

 
Obr. č.  20: Hlavní obytný prostor, rehabilitační tělocvik, únor 1ř5ř, [22] 
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ůž na počátku šedesátých let, díky vlivu Františka Kalivody dochází ke snaze objekt 

využít pro kulturní účely a rekonstruovat jej. Roku 1ř63 je vila zapsána na seznam Státního 

seznamu nemovitých kulturních památek. O čty i roky pozd ji navštívila po 25 letech vilu 

Tugendhat Greta Tugendhatová, která byla naprosto zd šena z jejího stavu. První 

rekonstrukce však byla provedena až v letech 1981-1985 pod vedením architekta Kamila 

Fuchse. Od roku 1řř4 je vila zp ístupn na ve ejnosti a spadá pod správu Muzea m sta Brna. 

Konečná rekonstrukce vily do jejího p vodního stavu z roku 1ř30 započala v lednu 2010, 

o dva roky pozd ji byla dokončena a op t zp ístupn na ve ejnosti. [14;22] 

Projektová dokumentace horního patra, je umíst na v p íloze A. Fotografie interiéru 

vily se nacházejí v p íloze B. 

5.2.5 Nájemní d m Černopolní 

V tomto období také pokračovala výstavba nájemních dom . P i ústí ulic Černopolní 

a Durďákovy vznikl p tipatrový nájemní d m, jehož architektem byl Zikmund Kerekes. 

Objekt byl navržen pro manželé Meerbaumovy a realizován v roce 1929. Stavba vznikla na 

p dorysu ve tvaru písmene „V“ Ěviz p íloha A), který umožnil maximální zastav ní pozemku 

a zároveň dostatečné prov trávání obslužných prostor orientovaných do dvora. [27] 

 
Obr. č.  21: Nájemní dům Černopolní, [2Ř] 

Dispozici každého patra tvo í dva dvoupokojové a dva t ípokojové byty s p edsín mi. 

V uličních pr čelích jsou okna obytných místností orientovány na jih, západ a východ. Na 

fasád  z ulice Durďákovy a Černopolní je možné vid t charakteristické t ípatrové čtvercové 
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arký e se zaoblenými rohy, centrálními lodžiemi a terasou. Z ulice Merhautovy je zvýrazn n 

rizalit hlavního pr čelí dv ma pásy rohových oken. Ten je pak konkávn  prohnutý, což 

zd razňuje také k ivka mohutné korunní ímsy. Nájemní d m má také zvýšené p ízemí, kde 

se v současné dob  nachází restaurace. [11;27] 

5.2.6 Malý nájemní d m Erbenova 

Podle návrhu architekta Otty Eislera, vznikal současn  s nájemním domem na ulici 

Černopolní malý nájemní d m na ulici Erbenova. [11] 

 
Obr. č.  22: Nájemní dům Erbenova [31] 

Dispozičn  se jedná o čty podlažní objekt v adové zástavb  se t emi velkými 

m šťanskými byty. V každém podlaží pak byl situován jeden nadstandardn  vybavený byt 

s šesti pokoji. Byt byl rozd len na provozní část, kde se nacházela kuchyň, spíž, pokoj pro 

služku a šatnu. Druhou část tvo ila, část obytná s ložnicemi, d tským pokojem, salonem 

a jídelnou. Jídelna byla p evážn  orientovaná do ulice. ůrchitekt využívá pro tuto dobu 

p íznačnou puristickou jednoduchost, která se projevila také na fasád , kde jediným výrazným 

prvkem je centrální arký  člen ný pasem oken a korunní ímsa. [11] 

5.2.7 Nouzová kolonie Janouškova 

Již od poloviny 19. století bylo Brno st ediskem pr myslové výroby, ať už se jednalo 

o textilní pr mysl či pozd ji strojírenství. Brno se tedy stalo domovem ady d lník  a za 

p edmnichovské republiky jich zde žilo okolo 50 000. V období Velké hospodá ské krize 
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došlo k celkovému útlumu a více jak polovina d lník  p išla o práci. Včetn  rodinných 

p íslušník  bylo do bídy uvrženo p ibližn  100 000 proletá ských obyvatel Brna. Obdobn  na 

tom byly i desetitisíce obyvatel, kte í pracovali pouze omezenou pracovní dobu. Následkem 

t chto událostí se lidé ocitali bez p íst eší a byli nuceni hledat domov v tzv. nouzových 

koloniích. Ve m st  sice byly tisíce volných byt  Ěasi 2 000ě, nicmén  d lník m byly 

finančn  nedostupné a proto se uchylovali na periférie m sta. Už ke konci dvacátých let 

d lníci stav li nouzové domky, z nichž více jak 70 % bylo postaveno bez ú edního povolení. 

V t chto koloniích žili lidé bez práce s t žkým životním postavením, které vedlo k jejich 

morálnímu a společenskému úpadku. Státní a samosprávné ú ady t mito obyvateli 

opovrhovali a jednali s nimi jako s vyd d nci společnosti. Brn nská vyšší společenská vrstva 

m la tendenci tyto obyvatele vyhán t z m sta, aby „nekazili dobrý dojem“ a byli co nejdále 

od jejich p epychových vilových čtvrtí. [32] 

I v Černých Polích vznikla takováto nouzová kolonie. Vznikla v míst , kde m l 

p vodn  vzniknout h bitov Ědnes ulice Janouškovaě, proto se jí také p ezdívalo „Krchov“. 

Tuto kolonii v roce 1ř34 blíže specifikoval proletá ský spisovatel Géza Včelička takto:  

„ Skutečný h bitov lidí a lidských nad jí, kde páni nechávali celkem klidn  zdechávat 

tak zvanou luzu. Byl to koncentrák, obehnaný poloshnilou kolozubou ohradou. H bitov 

živých mrtvol. Povšedn  tu bylo asi padesát hrobek, chci íci obydlí. Padesát d ev ných 

domk , sarkofág , sklípk , obydlí pro lidské stíny, ploužící se hlady. ůno zde, v té všivácké 

pasti, která se m stu nehodila ani za h bitov, bylo dovoleno žít určitému druhu lidí“. [32] 

Nouzové kolonie byly jednoduchá obydlí s nuznými hygienickými podmínkami, kde 

se snadno ší ily nemoci a byly stav ny z r zných materiál . ůž v období socialismu, kdy bylo 

t mto d lník m op t nabídnuto více pracovních p íležitosti, začaly tyto kolonie mizet. Tito 

obyvatelé se pak postupn  st hovali do d stojn jších obydlí, zejména byt  v nájemních 

domech, jelikož si je mohli dovolit. P esný rok zrušení této kolonie není znám. Na map  

z roku 1ř57 je tato kolonie ješt  zaznamenána pod označením „Nový h bitov“ Ěviz. p íloha 

D). V současné dob  v místech nouzové kolonie „Krchov“ stojí základní škola Janouškova, 

která byla postavena v roce 1ř60. Výstavba školy byla nutná vzhledem k rostoucímu počtu 

d tí v této lokalit .  Rozší ila se zde výstavba nového sídlišt  Ěbytové domy na ulici Bieblova, 

nám stí SNP, Merhautova, Kot rova, Provazníkovaě. [33] 
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5.3 VÝVOJ VÝSTAVBY MEZI LETY 1930– 1945 

Období t icátých let bylo období hospodá ské krize, která se odrazila také na 

architektonickém d ní a stavebnictví. Brno z stává nadále m stem moderní stavební kultury, 

ovšem dynamika výstavby nových rezidenčních nemovitostí značn  poklesla oproti 

p edcházejícímu desetiletí. [8] 

Dochází k útlumu investiční a stavební činnosti, začínají se projevovat jednotlivé 

tv rčí osobnosti a funkcionalistický styl se uvolňuje. Ernst Wiesner již soust edí svou 

projekční činnost spíše mimo Brno, úst edním architektem se stává Bohuslav Fuchs a další 

noví absolventi brn nské architektonické školy jako nap íklad Josef Kranz. Dalšími 

významnými architekty a absolventy n mecké školy technické byli zejména Zikmund 

Kerekes či Endre Steiner. Vzhledem k tomu, že byli židovského p vodu, získávají ve 

t icátých letech od židovských stavebník  více možností k stav ní, než tomu bylo v minulosti. 

Po ád zde také p sobili i n mečtí architekti jako nap íklad Emil Leo či Wincenz Baier. [34] 

Nejv tší dopad Velké hospodá ské krize na stavební činnost zaznamenalo Brno roku 

1ř33. Tento nejv tší útlum pokračoval ješt  následující dva roky. Situace se zlepšila až v roce 

1ř36, kdy brn nské zastupitelstvo rozhodne postavit 1 000 byt  pro chudé, dále pokračuje 

v projekci dalších dom  ale i nových škol. Zahajuje se výstavba velkých obytných skupin 

developerské a stavební činnosti V. Dvo áka. Podnikatelé znovu začínají investovat do 

nájemních dom . Po roce 1ř36 dochází op t k oživování stavební činnosti. [34] 

Co se týká architektonického stylu, dochází k upoušt ní od funkcionalismu, který 

zd razňoval funkčnost a utlumoval estetičnost a soust edili se na emotivn ji p sobící formy 

staveb. V tší emotivnost a uvoln ní je práv  patrná nap íklad na stavbách, vybudovaných 

stavitelskou firmou V. Dvo áka. V bec nejvýrazn jší stavební firmou, která nem la 

konkurenci, byla činnost kancelá e stavitele ůloise Kuby a jeho mladšího bratra architekta 

Viléma. V druhé polovin  30. let byly navrženy další zajímavé architektonické díla, ovšem 

následující válka plány výstavby t chto staveb nadobro zhatila. Díky nástupu nacistické 

okupace v roce 1ř3ř, došlo ke smrti mnoha architekt  a postav, které se podíleli na stavebním 

rozvoji Brna. Další smutná událost, která se stala ke konci války a je spjatá s památkou 

brn nského stavebnictví, bylo sho ení archivu m stského stavebního ú adu. Z tohoto d vodu 

dnes již nem žeme určit autorství meziválečných staveb v Brn  a postrádáme jejich 

projektovou dokumentaci. [34] 
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Období druhé sv tové války je v Brn  spojeno s ochromením vývoje m sta. I p esto 

bylo v Černých Polích vybudováno propojení ulic Milady Horákové s ulicí Merhautovou 

a tím došlo k propojení s centrem Brna. V této dob  byl také zrušen vnitrom stský úsek 

Tišnovské trati, který tvo il bariéru mezi Černými Poli a Husovicemi. [8] 

Na ja e roku 1ř42 došlo k pozastavení stavební činnosti, až na výjimku oprav dom  

v Dominikánské ulici a na Husov  t íd . Po dvou amerických náletech Ě25. 8. a 20. 11. 1944), 

sov tském bombardování (12. 4. a 15-25. 4.1945) a osvobození Brna (25. -26. 4. 1945) byla 

zničena nebo poškozena asi p tina všech dom  ve m st  Brn . [8] 

5.3.1 Kranz v rodinný d m  

V t icátých letech se architekti nadále inspirovali minulým obdobím. Stále se 

zam ovali zejména na funkčnost ešení. I když byl tento styl stále zdrojem inspirací, začal se 

uvolňovat a nebyl již tak striktní v pravidlech. ůuto i projekt  staveb se snažili jednotvárnost 

a stereotyp funkcionalistických metod prolomit členit jším ztvárn ním hmot, kombinací více 

materiálu, barvou. Toto dokládá i rodinný d m na ulici ůlešova č. p. 25 v Černých Polích 

z roku 1935. Jak již název vily napovídá, architektem byl Josef Kranz, který vilu projektoval 

pro svou budoucí manželku Karlu Ošťádlovou. [17] 

 
Obr. č.  23: Boční průčelí Kranzovy vily, [28] 

Jedná se o budovu, jejíž dispozice je složena z p ízemí a prvního patra. P ízemí 

sloužilo op t jako funkční sektor, kde se nacházela kuchyn  s p íslušenstvím, jídelna, rozlehlá 

hala, kde byla umíst na knihovna s pracovním koutem a odd lená šatna. V jídeln  se nachází 
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nást nná malba p ímo od Kranze Ěviz p íloha Bě, ten se totiž celý život v noval grafice, 

kresb  a částečn  i malb . K odd lení jednotlivých prostor architekt použil kubus kachlových 

kamen, subtilní d lící p íčku a záv sy. Z p ízemí byl také možný vstup na úzkou komunikační 

terasu, částečn  krytou plochou st íškou nad hlavním vstupem. Tato st íška pak plynule 

p echázela v d ev nou konstrukci pergoly na konzolách. Do horního patra byla situována 

soukromá část zahrnující halu a ložnice se skládací zást nou, která umožňovala vytvo it dv  

samostatn  odd lené spací zóny. Součástí tohoto patra byl také hostinský pokoj 

s odd litelným spacím koutem a spojená koupelna s WC. Z haly pak byl p ístup na menší 

terasu. Stavba byla opat ená velkoplošnými okny s vertikálním člen ním. V ložnici se 

nacházelo úzké horizontální okno, zabírající celou ší i bočního pr čelí. Ze suterénu nad terén 

vystupuje sokl tvo en keramickým obkladem. [28] 

Projektant zde také minimalizoval vnit ní za ízení stavby a omezil je jen na základní 

funkční prvky, p ibližoval se tedy minimalistické koncepci v pojetí soudobých interiéru. Je 

zde také patrné prolínání interiéru s exteriérem, což dokazuje popínavá zeleň na fasád  a její 

následné splynutí s výsadbou zahrady. [17] 

5.3.2 Rodinný d m Pflegrova 

Jedná se o další rodinný d m projektovaný Josefem Kranzem. Nachází se na sousední 

parcele Kranzova rodinného domu. Tyto dva objekty byly také postaveny tém  současn  

a nesou společné prvky. P vodn  nebyly ani odd leny d lícím plotem. Oba domy spojuje 

soudobé p dorysné ešení založené na zásadách koncepce malých rodinných dom . Jednalo 

se o maximální zam ení se na ekonomičnost vnit ního provozu. [27] 

Základ objektu tvo í systém nosných cihelných pilí  s ustupujícím patrem 

zakončeným výraznou ímsou s atikou. Dispozice se skládá ze suterénu, zvýšeného p ízemí 

a dalšího patra. V suterénu se nachází prádelna, garáž a sklad paliva. Ze suterénu nad terén 

zvýšeného p ízemí vystupuje sokl tvo en z režných spárových cihel a keramických obklad . 

Op t je rozd len funkční prostor. Je tvo en kuchyní s p íslušenstvím, obývacím pokojem 

rozd leným na jídelní, společenskou a pracovní část. V p ízemí je také pokoj pro služku 

a záchod. V pat e pak byly ložnice, pokoj pro hosty, sociální za ízení a terasa. Terasa byla 

částečn  krytá výrazn  p etaženou korunní ímsou. Na zdi obývacího pokoje je nást nná 

malba, vytvo ena Kranzem. Pro jeho tvorbu jsou typické malby ovlivn né surrealismem a 

poetismem. Interiér byl pom rn  barevný: modré, st íbrnošedé záv sy a potahové látky; 

mozaika tmavých a sv tlých korkových parket; žlutá bezespárá podlaha; vestav ný nábytek 
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jasanových dýh. Tyto nást nné malby a barevnost interiéru byly odlehčením funkcionalismu. 

V tší část nábytku dodala rousínovská stola ská firma Martina Komárka s dvouletou garancí 

a p elešt ním povrch  po ročním užívání a to vše v rámci p vodní cenové nabídky, jejíž výše 

v rámci dosavadní praxe nebyla i p es takto dlouhodobou záruku p ekročena. [27, 11, 18] 

 
Obr. č.  24: Rodinný dům Pflegrova, v pozadí Kranzův rodinný dům, [11] 

Hlavní vstup do domu tvo í soustava sklen ných ploch, výkladce zimní zahrady a kov 

oplášt ných dve í s kajutovým okénkem. Do domu se vstupuje p es vyvýšenou komunikační 

terasu p ed hlavním pr čelím, která rovn ž částečn  zasahuje do bočního pr čelí. Terasa tak 

spojovala vnit ní a venkovní část a stejn  tak velkoplošná okna vyrobena ze železných profil  

s částečn  pevn  zasklenými výpln mi a d ev nými otevíratelnými k ídly. Současnou podobu 

vily zachycuje fotografie, která se nachází v p íloze B. [16;27;18] 

5.3.3 Vliv židovských architekt  

P i b žném pohledu stavby židovských architekt  nevypadají nijak zvláštn . P i 

podrobn jším studování, však m žeme spat it n kolik originálních detail , které jsou typické 

pro židovské architekty. Jejich styl se sice jeví jako nenápadný, obyčejný a na dobu v kterém 

vznikal nijak radikální, ovšem je v n m možné najít n kolik společných prvk , které židovské 

architekty spojovaly. [31] 

Z corbusiánské architektury, která využívala všech technologických objev  

a ušlechtilých materiál , židovští architekti p ijali jen málo. Pouze d slednost purismu 

vn jších a vnit ních ploch. Častými společnými prvky jsou osová symetrie, logická v cnost 

p dorysu a pravidelné člen ní fasády. Pracují s nosnou zdí, nosným plášt m a jen ve 

výjimečných p ípadech využívají skelet. Kladou d raz na úspornost a hospodárné nakládání 

s každým stavebním dílem. Snaží se co nejvíce zužitkovat prostor. V jejich tvorb  neexistuje 
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zvýšené p ízemí, alespoň ne dáno v tší výškou konstrukce nebo rozlehlostí prostoru. 

Vyhýbají se luxusním materiál m. Pokud je to nutné, využívají je jen v minimální mí e. Zato 

je pro n  typické využívání netradičních materiál , jako je eternit na fasádách, vlnitý plech na 

balkonech nebo obyčejná subtilní, ocelová tyčovina. Ve srovnání s architektem Dvo ákem, 

pro jehož tvorbu je typická r znorodost vn jších forem, drama vnit ního prostoru a prostorová 

rozmanitost byt , židovští architekti spíše volí stejnou dispozici byt  a jednoduší formy. 

Fasáda je v tšinou plochá, jednotvárná a hladce omítnutá. Častým znakem jsou rámy v ploše 

fasády bez okenního výklenku. Dalším společným prvkem je netradiční formulace vstupních 

dve í. Pokud byly všechna okna a dve e v dom  d ev ná, pak k ídlo vstupních dve í tvo ilo 

kovový, v tšinou ocelový rám s vloženým rámkem z již zmín né subtilní tyčoviny. St ídmost 

umocn ná snahou o dokonalost, prostota, ale i konkrétní detaily jsou základní znaky celé 

skupiny. [31] 

Nejvýznamn jšími židovskými architekty, jejichž díla je možné spat it také v Černých 

Polích, byli zejména Zikmund Kerekes a Endre Steiner. 

5.3.4 Blok nájemních dom  družstva Freundschaft  

Ve t icátých letech byly st ední a bohatší vrstvou stav ny rodinné domy a vily. Na 

druhé stran  se vlivem hospodá ské krize stav ly nájemní domy s malými byty. Typické pro 

tvorbu takovýchto nájemních dom , byla výstavba s minimálními náklady. V Černých Polích 

byl také vystav n nájemní d m t chto parametr . Stavebníkem a investorem bylo n mecké, 

Obecn  prosp šné stavební družstvo Freundschaft. Toto družstvo oslovilo židovské architekty 

Jind icha Bluma a Sigmunda Kerekese. Na základ  jejich projektu vznikl družstevní d m, 

který svou p ední části sm uje na ulici Merhautovu č. p. 13 a byl realizován v roce 1932. 

Tento objekt je jediný, který byl v Brn  inspirován vídeňskými obytnými superbloky 

(Wiener-Hofhaus-Typusě a pyšní se 1Ř0 byty. [27] 

Jedná se o soubor devíti šestipodlažních obytných objekt , spojených v jeden celek 

o rozm rech 70 x 75 m. Pro autory této stavby byla typická minimalizace estetiky. Vstupy do 

domu byly navrženy ze strany dvora. Osy kastlových oken se st ídají s balkony nevelkých 

rozm r . Ze strany vnitrobloku je pak fasáda odlehčena vystupujícími balkony, které se 

pravideln  st ídají s okenními osami a vertikálními schodišťovými okny. Monumentalita 

stavby byla dosažena širokou plochou omítané fasády bez oken na obou nárožích a pod 

výraznou korunní ímsou. Na každém pat e jednotlivého bloku v Merhautov  a Slepé ulici se 
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nachází dva dvoupokojové byty. Z ulice Ryšánkové pak čty i jednopokojové byty s kuchyní. 

[11;27] 

 
Obr. č.  25: Nájemní dům družstva Freundschaft, [5] 

Výstavba nájemních dom  v Černých Polích nadále pokračovala a k tomu p ispíval 

i fakt, že po roce 1ř36 začal ustupovat negativní vliv hospodá ské krize. Sigmund Kerekes 

i nadále pokračoval v navrhování nájemních a rodinných dom  v Černých Polích. V roce 

1ř36 byl dle jeho návrhu realizován další nájemní d m na adrese Merhautova č. p. 5, 

z rodinných dom  to pak byl nap íklad objekt na ulici Zdráhalova č. p. 34 z roku 

1931(viz. nížeě. Z d ív jší doby mohu uvést také nájemní d m Černopolní č. p. 10 z roku 

1929. [11] 

5.3.5 Malý nájemní d m Zdráhalova 

Další objekt, jehož autorem projektu byl Zikmund Kerekes. Tento dvoupatrový bytový 

d m, pro manželé Hlaváčovy byl postaven roku 1ř31. Stavba byla realizovaná na ulici 

Zdráhalova. [11] 

Ze strany ulice je objekt rozd len sklen ným zaobleným tubusem schodišťového okna 

na dv  poloviny. Levou část tvo í balkony obývacích pokoj  vložených do fasády a vrata 

garáže s kruhovými okny. V pravé části se nacházejí menší okna kuchyní. Dispozici každého 

patra tvo í jeden rozm rný t ípokojový byt s prosklenou verandou a velkými rastrovými okny, 

které odlehčují fasádu. Vzhled exteriéru domu se až na kamenné obložení p ízemí zachoval 

dodnes. Projektová dokumentace a fotografie vily ze strany dvora se nacházejí v p ílohách 

A a B. [11] 
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Obr. č.  26: Malý nájemní dům Zdráhalova pohled z ulice, [11] 

5.3.6 adové rodinné domy -  ulice Mathonova a Krkoškova 

Vznik univerzity a nových ú ad  zap íčinil nutnost ubytování ú edník . V Brn  byl 

stále v tší nedostatek byt . Protože sv t procházel Velkou hospodá skou krizí a stavebníky 

omezovaly finanční možnosti, tak se soukromá výstavba omezovala p evážn  na individuální 

bydlení. Dalším d vodem, proč se stav ly zejména rodinné domky, byl doznívající vliv idejí 

zahradního m sta. V Brn  tato idea dosp la do jakési zredukované podoby. Pro brn nská 

zahradní m sta byl charakteristický jednopatrový domek s vlastním pozemkem, nejčast ji 

v adové zástavb  blok  s pravidelnou síti ulic. Podél ulic jsou široké chodníky na každé 

stran . Ulici od chodníku odd luje trávník se stromo adím. Práv  toto vzez ení je typické také 

pro Černá Pole. [34] 

Jako typický p íklad uvádím adové rodinné domy na ulicích Mathonova č. p. 44-46 

a Krkoškova č. p. 45 a č. p. 47 - 59 postaveny v letech (1933 - 1934). Tyto objekty byly 

dalším dílem developerské činnosti Projekční a stavitelské kancelá e Václava Dvo áka 

a Aloise Kuby. Jedná se o tzv. Trojtraktové vertikální bydlení, které mimo jiné tito stavitelé 

uplatnili na ulici Mathonov  č. p. 28 - 42 již v roce 1ř2ř. Domy byly stav ny bez sklep , 

neboť by takto stavbu finančn  navyšovaly. Typická byla také ekonomická argumentace 

Kubových:  

„Malá ší ka stavební parcely umožňuje získati laciné staveništ , úzká fronta domu 

zlevňuje udržovací náklad na chodník a fasády, malá zastav ná plocha vyžaduje mén  
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základ  a st echy a velké sousední plochy zamezují tepelné ztráty a zp sobují, že spot eba 

paliva je minimální“. [34] 

Domy byly tedy p esn  navrženy s d razem na ekonomičnost, jak tehdejší doba 

vyžadovala. Bloky adových dom  t chto dvou ulic byly také velice zajímav  spojeny. Místo 

spojení architekti zd raznili velkými bloky, které ovšem nesahaly až k p edpokládanému 

styku obou domovních ad. Ten byl zastoupen jen šikmým vstupním p ízemím s terasami, 

jehož tvar p ízniv  ladil i s oplocením p edzahrádek. U nárožní části auto i docílili nezbytné 

intimity malé plochy pr čelí, zejména jeho zasunutím za nárožní bloky a p vabným 

seskupením jeho nemnoha částí, s efektním užitím černých kachlík  a bílého apaxitu. [30] 

 
Obr. č.  27: adové rodinné domy na Mathonově a Krkoškové ulici, celkový pohled, [30] 

Dispozici tvo í p ízemí a dv  nadpodlaží. V p ízemí se nachází hospodá ské 

zázemí (prádelna, kotelna, garáž atd.). Do prvního patra je situována kuchyn , velká obývací 

hala se schodišt m do dalšího patra a obývací pokoj. Druhé patro je navrženo pro odpočinek. 

Nachází se zde dv  ložnice, koupelna a záchod. V podkroví je obvykle hostinský pokoj 

napojený na st ešní terasu. Více fotografií v p íloze B.[30;34] 

5.3.7 Malý nájemní d m na ulici Helfertov  

Tento nájemní d m byl navržen bratislavským architektem Emmerichem Spitzerem, 

realizován byl roku 1ř37 na ulici Helfertova. Malé nájemní domy byly pom rn  častým 

typem obytných budov na konci t icátých let. Stav ly se zejména v zahradních p edm stích, 

kde pravd podobn  nebyla povolena výstavba velkých nájemních dom . Tyto typy budov 

slučovaly výhody komfortního bydlení ve vlastním dom  s možností pobytu ve společné 
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zahrad . Jedná se o t ípatrový nájemní d m s bílou fasádou, který m žeme za adit do období 

doznívajícího funkcionalismu. [30] 

 
Obr. č.  28: Malý nájemní dům Helfertova, [30] 

5.3.8 Nájemní d m T ída kapitána Jaroše 

Dalším významným architektem židovského p vodu, který se zasloužil o výstavbu 

nájemních dom  v Černých Polích, byl Endre Steiner. Typickým znakem tohoto projektanta 

byly práce inspirovány ov eným purismem, i když úvodní studie n kterých staveb byly 

vypracovány ve stylu radikální funkcionalistické estetiky. Zlomem v jeho tvorb  byl návrh 

nájemního domu na ulici T ída kapitána Jaroše č. p. 2 Ě1ř3řě. Tento projekt, který byl zároveň 

jeho poslední realizací v Brn , poukazoval na jeho odklon od puristických stylových 

schémat.  [11;27] 

Dispozice tohoto objektu je tvo ena šesti obytnými podlažími. Ve t ech spodních 

patrech je vždy t ípokojový byt s centrální halou a garsonka. V horních t ech poschodích se 

nachází čty pokojové byty, p ičemž poslední patro ustupuje a nachází se zde terasa sm ující 

do ulice. Fasáda domu je asymetrická obložená žlutými terazzovými deskami s pásovým 

francouzským oknem, krytým vysunutým zábradlím ze zelen  lakovaných ocelových plát . 

Uliční pr čelí je člen no nalevo okenní osou a vpravo m lkými balkóny se zaobleným 

zábradlím a pásovými okny. Ze strany od dvora je fasáda lehce omítnuta a je tvo ena osami 
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oken, sloupcem kulatých luxfer , které osv tlují schodišt , a zaoblenými balkóny 

(viz. p íloha B). Hluboká nika se sloupem umíst ným ve st edu tvo í vchod do tohoto objektu. 

Sokl domu tvo í vysunuté kastlové výkladce, které jsou v nadpraží spojeny pásem firemních 

reklam. [11;27] 

 
Obr. č.  29: Nájemní dům T ída kpt. Jaroše, [31] 

 Tento projektant židovského p vodu, byl po nacistické okupaci zatčen z d vodu 

podez ení ukrývání cenností. Gestapo tento objekt cht lo pouze využít pro bydlení svých 

d stojník . Steiner byl však zanedlouho propušt n, aby dohlížel na dokončení domu. 

V Bratislav  byl členem tzv. Pracovní skupiny, která se snažila korupcí nacistických poradc  

Slovenského státu zabránit deportu slovenských Žid  do koncentračních tábor . P ed 

odjezdem do Bratislavy z brn nského nádraží se Steiner zastavil na pošt , kde odeslal 

konečnou fakturu za provedení autorského dozoru, ta pak byla jako d vod op tovného zatčení 

dostatečná. [27] 

Dalšími díly tohoto architekta v Černých Polích je nájemní d m Milady Horákové 

č. p. 7 z roku 1937, s p ti obytnými patry ve stylu purismu. Fasádu tvo í obložení z červené 

keramiky. P ízemí je rovn ž tvo eno kastlovým výkladcem. Je rovn ž autorem nájemního 

domu z roku 1936 na ulici Merhautova č. p. 7. [11] 
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5.4 VÝVOJ VÝSTAVBY OD ROKU 1945 DO 1990 

Poválečná obnova započala krátce po válce. Nejenže docházelo k rekonstrukcím byt , 

ale mezi lety 1946-1948 v návaznosti na meziválečné malobytové domy také vznikaly první 

malé sídlišt . Ty ješt  navazovaly na funkcionalistickou tradici. [8] 

Po komunistickém p evratu v únoru 1948 dochází k velkým zm nám v urbanistickém 

vývoji. Brn nský urbanistický vývoj byl ovlivn n socialistickým realismem, který k nám 

dorazil ze Sov tského svazu a celkovou architektonickou degradací a degeneraci nové 

výstavby. Tato degradace byla ovšem do určité míry logickým vyúst ním funkcionalismu 

a konstruktivismu. [8] 

Bylo zrušeno zemské z ízení a to bylo nahrazeno systémem tzv. malých kraj . Od 

1 1. 1949 se Brno stalo pouhým krajským m stem a ztratilo charakter hlavního m sta 

Moravskoslezské zem  a statutárního m sta. Byl zde pouze zachován úst ední národní výbor 

a krajský národní výbor pro nový brn nský kraj. V této dob  byly p evážn  preferovány 

oblasti se strojírenským pr myslem ĚOstravskoě a naopak byl potlačován lehký pr mysl jako 

nap íklad textilní. Brno následn  pokleslo na úroveň pouhého okresu. Dalším d vodem ne 

p íliš velkého zájmu týkající se rozvoje Brna, bylo to, že již nebylo možné jej p etvo it do 

podoby typicky socialistického velkom sta. Brno bylo totiž do značné míry zastav no 

a ovlivn no architekturou první republiky. Nejenže docházelo k omezení výstavby na území 

tohoto m sta, ale navíc bylo toto období provázeno dlouhodobou zanedbanou údržbou 

stávajícího fondu, což se samoz ejm  projevilo až postupem času. [8] 

V letech 1956 - 1ř57 byl dokončen Sm rný územní plán Brna pod vedením F. Kočího. 

P ínosem tohoto územního plánu bylo navržení p edm stských center, která by odlehčila 

p etíženému centru m sta. Tento plán ovšem ani zdaleka nedosahoval rozsahu meziválečných 

projekt . Totální kontrolou a ízením výstavby získaly správní a stranické orgány již po 

prvním znárodňování v roce 1945 a majetkoprávních zm nách v roce 1948. Vyjma rodinné 

domy došlo ke zrušení soukromého vlastnictví. [8] 

V 50. letech se staví výlučn  nájemní domy v místech dostavby proluk, které byly 

územn  značn  rozptýleny. První vlna byla inspirovaná tradičním, nefunkcionalistickým 

pojetím, bez výrazn jších znak  socialistického realismu. Stav lo se p evážn  z cihel 

a cihelných blok . Vzhled domu se spíše blížil meziválečným realizacím. V Černých Polích 

se v této dob  stav ly domy na zem d lské ulici. Na konci 50. let se upouští od tradiční 

hmotové skladby a holá pr čelí začaly doprovázet ploché st echy. Následn  je výstavba 
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inspirována socialistickým stavebnictvím výškového domu. Na území Černých Polí na Fišov  

ulici je v roce 1957 postaven první prototyp panelového domu Ěviz. p íloha Bě. [8] 

 
Obr. č.  30: Prototyp panelového domu na ulici Fišova, [11] 

V roce 1ř5ř pak začíná skutečná výstavba panelových dom  na území m sta Brna 

a pro území Černých Polí to bylo ve Štefánikov  čtvrti. Na úkor estetiky je up ednostňována 

primitivní konstruktivistická pýcha panelových dom  – siln  zd razn ný rastr spár mezi 

panely, v nichž jsou vy íznutá okna a nedostatečná izolace. Výstavba byla také realizačn  

pom rn  náročná vzhledem k doprav , je ábovým montážím apod. P evážn  se stav ly 

výškové domy s 11 - 12 podlažími Ěvariantou byly také o Ř-ř podlažíchě, které se staly 

tzv. krajským typem Ěpoužívaným v celém krajiě. Tento druh staveb narušil urbanistický ád 

minulých let a již nedosahoval takových kvalit. Navíc tyto stavby vzhledov  nezapadají do 

starší zástavby. V Černých Polích negativní p sobení panelových dom  bylo zmírn no tím, že 

byly vystav ny na území, kde dochází ke kontaktu se starší zástavbou a specifický ráz budov 

je částečn  tlumen zelení kolem dom . Ke konci 60. let se tento „boom“ panelové výstavby 

zastavil a na n j navazovala výstavba sídlišť. P ed první polovinou 70. let nastává op t útlum 

výstavby, který byl v Brn  velice výrazný. [8] 

Dne 23. 6. 1982 byl zpracován územní plán sídelního útvaru m sta Brna zpracovaný 

státní stavební firmou Brnoprojekt, která se zam ila na pokračování v extenzivním rozvoji. 

Díky tomu vznikla další sídlišt  a území m sta Brna se rozší ilo. [8] 

5.4.1 Od socialistického realismu k současné tvorb  

Období po roce 1ř4Ř p ineslo adu zm n a jednou z nich byla zásadní prom na ve 

zp sobu projektování. Stavební výroba byla zestátn na, vznikly gigantické projekční ústavy 
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a byly zrušeny soukromé architektonické ateliéry i stavební firmy. Nastalo územní plánování 

ízené státem, jehož systém likvidoval individualitu. Byl prosazován jediný zp sob 

projektování tzv. socialistický realismus podle tézi stalinského teoretika A. ů. Ždanova. 

P edválečná levicová avantgarda nenašla pochopení u komunismu a byla prohlášena za 

úpadkovou kosmopolitní tvorbu. Dochází k návratu klasicismu a historismu a bylo na ízeno 

ídit se sov tskými vzory. Na fasády staveb se vrací dekorace, tentokrát však se sov tským 

ideologickým obsahem. V socha ské výzdob , nást nných malbách i reliéfech jsou 

vyobrazeny motivy pr vody dob e živených a nadšených pracujících. K určitému uvoln ní 

dochází až po smrti Stalina. Socialistický realismus se však v Brn  díky vývojové stagnaci 

projevil jen ve velmi malé mí e. [29;35] 

V tomto období také začala výstavba sídlišť – komplexy panelových dom , 

stereotypní, fádní objekty nízké kvality Ěšpatná kvalita použitého materiálu, špatné technické 

ešení spoj , použitého materiálu, nedostatečná tepelná izolace, závady plochých st ech 

s živičnými povrchy a dalšíě. Nep íliš kvalitní provedení v současné dob  vyžaduje nutné 

odstran ní závad a celkovou obnovu objekt . [36] 

5.4.2 Sídlišt  Štefánikova čtvrť 

Panelová zástavba ve Štefánikov  čtvrti Ěd íve Fučíkova čtvrťě byla zahájena 

v 60. letech a byla ukončena v polovin  70. let. Výstavba tohoto sídlišt  vyplnila proluku 

v p vodní staré zástavb  rodinných dom , doplnila obytnou funkci a navazuje na již vzniklou 

m stskou strukturu. Vzniklo v proluce po staré tišnovské trati mezi prodloužením ulic 

Merhautova a Lesnická. Jedná se o komplex panelových dom  v ulicích Bieblova, Nám stí 

SNP (slovenského národního povstání), Janouškova a Fügnerova. P i Sčítání lidu z roku 2001 

v urbanistickém obvodu Nám stí SNP žilo 2436 obyvatel a z nich 2423 v panelových 

domech. V celých Černých Polích se v panelových domech nachází 1Řř3 byt , ve kterých žije 

3881 obyvatel. [36] 

Ulice Bieblova a nám stí SNP tvo í hlavní dv  ulice vnit ního sídlišt . Kolem Nám stí 

SNP jsou koncipovány t i deskové, sedmipatrové bloky tvo ící kompaktní celek. Zástavba na 

ulici Bieblova je ešena typov  odlišným zp sobem a to tak, že dvojice deskových 

sedmipatrových dom  tvo í osu, na kterou p imyká v úhlu 45° osm devítipodlažních 

v žových dom . Podél T ídy generála Píky stojí t i dvanáctipodlažní v žové domy 

a čty podlažní deskový d m v ulici Janouškova. [37] 
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Sídlišt  Štefánikova čtvrť je z východu a z  jihu ohraničeno p vodní zástavbou 

a vojenskými kasarnami. Ze severu ulicí Progresovou, ze západu T ídou generála Píky. První 

obyvatelé se na sídlišt  nast hovali již v roce 1969 a ihned po jejich nast hování byl na 

Nám stí SNP postaven kulturní d m, kinokavárna, oddací síň a další objekty občanské 

vybavenosti v jeho okolí. [37] 

 
Obr. č.  31: Část sídliště Štefánikova čtvrť, [38] 

5.5 VÝVOJ VÝSTAVBY OD ROKU 1řř0 ůŽ PO SOUČůSNOST 

Po pádu komunismu v roce 1řŘř se op t otev ely nové možnosti pro české architekty. 

Veškeré hospodá ství již není výhradn  v rukou státu a op t vznikají soukromé projekční 

ateliéry. Je pozastavena panelová výstavba z minulého období, vzhledem ke svému 

technickému provedení a nerentabilit . V dnešní dob  se k výstavb  využívají nejr zn jší 

materiály, pomalu se vrací nápaditost architekt , kvalitní detail a barva. V České republice je 

bohužel stále patrný vliv minulého režimu a jeho p erušený normální vývoj. Pro české 

projektanty a architekty se otev el sv t a ti si nyní mohou vym ňovat informace a učit se od 

svých zahraničních koleg . Po n kolika letech k nám op t p icházejí zahraniční architekti 

a situace se op t vrací do p irozeného vývoje, kdy práv  naše m sta, také vznikala za účasti 

tv rc  z mnoha zemí. [35] 
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5.5.1 Bytový d m Kot rova 

V listopadu roku 2010 byla zahájena výstavba bytového domu Kot rova v severní 

části Černých Polí, na nároží ulic Provazníkova a Kot rova. Stavba pak byla dokončena 

v lednu roku 2012. Projekt byl navržen architektskou kancelá i Tihelky a Starycha. Byl 

zasazen do prost edí s výbornou občanskou vybaveností. Díky poloze nad Husovickým 

tunelem je zajišt na okamžitá dostupnost na dálnici. Objekt se také nachází nedaleko parku 

Marie Resituty a zastávek m stské hromadné dopravy. Dostupnost do centra je do n kolika 

málo minut, ale i p esto jsou obyvatelé domu ušet eni ruchu velkom sta. [39] 

 
Obr. č.  32: Umístění bytového domu Kotěrova, [39] 

Tento objekt je samostatn  stojící d m s p ti nadzemními a dv ma podzemními 

podlažími. Vnit n  je pak rozčlen n na dva domy s vlastním vchodem a výtahem. P ízemí 

objektu je určeno pro komerční účely a jsou zde umíst ny kancelá e. V dvou podzemních 

patrech se nachází 46 parkovacích míst. Zbývající čty i podlaží vyplňují tyto bytové jednotky: 

3 byty 1+kk, 14 byt  2+kk, 12 byt  3+kk, 1 byt 4+kk, celkem tedy 30 byt . Velikostn  jsou 

byty v rozmezí 24,15 –  104,40 m2 a ceny se v dob  prodeje pohybovaly od 1 251 Ř1Ř Kč do 

5 427 273 Kč. P ibližná cena za m2 je 51 ř00 Kč.  Součástí každého bytu je terasa nebo 

balkon. [39] 

Nosná konstrukce bytového domu je tvo ena železobetonovými st nami 

a keramickými tvárnicemi, výjimku tvo í páté nadpodlaží postavené z obvodového zdiva. Na 

p íčné st ny byly op t použity keramické tvárnice. St echa je kombinovaná – sedlová a část 

pultová. St echy nad 4. nadpodlažím jsou ešeny jako ploché s hydroizolací. Krov je d ev ný. 

Stropy a schodišt  tvo í monolitický železobeton. Veškerá okna v dom  jsou plastová, hlavní 
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dve e jsou protipožární fóliové. Byty jsou vybaveny laminátovými plovoucími podlahami 

sanitární technikou a obklady. Každý z byt  má vlastní m ení spot eby. [39] 

 
Obr. č.  33: Vizualizace bytového domu Kotěrova, [39] 

5.5.2 Villa Kunzova 

Villa Kunzova vznikla kompletní a d kladnou rekonstrukcí již stávajícího objektu na 

ulici Kunzova. Tento objekt se nachází pouhých 300 m od slavné vily Tugendhat. Vzhledem 

ke své poloze na kopci se obyvatel m tohoto bytového domu naskýtá panoramatický výhled 

na Brno ĚPetrov, Špilberk, vila Tugendhatě. I když se stavba nachází blízko centra Brna, je 

toto místo klidné s veškerou občanskou vybaveností a nachází se nedaleko nejv tšího 

brn nského parku Lužánky. Rekonstrukce tohoto objektu začala v b eznu 200Ř a byla 

dokončena v únoru 2009. [40] 

Jedná se o budovu s šesti nadzemními podlažími, 26 byty a 26 parkovacími místy ve 

dvo e. Byty jsou o velikosti od 1+kk do 3+kk s metráží od 20 do 70 m2. Byty byly nabídnuty 

modern  vybaveny a jejich cena se v dob  prodeje pohybovala v rozmezí 1 130 000 Kč až 
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4 500 000 Kč. P ibližná cena za m2 je tedy 60 000 Kč. Součástí n kterých bytových jednotek 

je balkon či terasa. V dom  se nachází sklepy k jednotlivým byt m a výtah. [40] 

 
Obr. č.  34: Vizualizace vily Kunzova, [40] 

Okna jsou d ev ná zdvojená s tepeln  izolačním dvojsklem opat eny žaluziemi nebo 

roletami. V bytech se nachází plovoucí podlahy nebo masivní parkety. Fasáda domu je bílá. 

Zábradlí balkonu je vyrobeno z ocelových profil  a s povrchovou úpravou žárovým 

zinkováním. [40] 

5.5.3 Villa Regia 

Villa Regia vznikla celkovou p estavbou historické budovy na ulici t . Kpt. Jaroše. 

P estavba byla zahájena v únoru 200ř a dokončena v srpnu 2011. [41] 

Je tvo ena souborem t í vzájemn  propojených budov, kdy dv  z nich (blok A a C) 

slouží jako bytové jednotky o 1ř bytech, kdežto budova B je určena výhradn  ke komerční 

činnosti. V budov  jsou byty o dispozici od 1+kk do 4+kk a vým rách od 40 do 130 m2. 

K n kterým byt m jsou k dispozici sklepy, balkon nebo terasa a parkovací stání 

v podzemních garážích. Součástí budovy je také výtah a majitelé mají možnost využívat 

dvorní a zahradní část se zelení, která p sobí relaxačním dojmem a nabízí únik od rušného 

života velkom sta. [41] 
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Obr. č.  35: Pohled z vnitrobloku, [41] 

5.5.4 P dní nástavba Ryšánkova 

P dní nástavba na ulici Ryšánkové je realizována realitní kancelá i VITOM reality 

a finance v.o.s. Jedná se o nástavbu v bytovém dom  po kompletní rekonstrukci 

Ěelektroinstalace, fasáda, výtah, sklepy, chodby a dalšíě. Tento objekt má op t velice 

atraktivní lokalitu. Tato p dní nástavba navíc poskytuje nádherný výhled na centrum Brna 

a Hády. [42] 

 
Obr. č.  36: Vizualizace půdní nástavby Ryšánkova, [40] 

Tento projekt nabízí dva byty o dispozicích 2+kk a 2+1 o vým rách 47 a 67 m2 

a cenách 2 499 000 Kč a 3 100 000 Kč. Za 1 m2 je tedy požadováno p ibližn  4ř 114 Kč. [42] 
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V současnosti m žeme íci, že poslední velkou stavební aktivitou na území Černých 

Polí byla panelová výstavba Štefánikovy čtvrti. Na tomto území se již nenachází žádné volné 

stavební parcely. [23] 

 Veškeré stavební počiny jsou soust eďovány zejména na nástavby již stávajících 

objekt . Velice aktuální je také revitalizace budov, jelikož v tšina zástavby tohoto území byla 

dokončena již okolo 60. let a nyní si žádá opravy. Stejn  tak panelová sídlišt , která již p i 

svém vzniku nevynikala velkou kvalitou.  
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6  ZÁV R 

První výstavba v Černých Polích započala v 60. letech 19. století. Je spojena s 

rozši ováním m sta Brna a byla ovlivn na zejména architekturou Vídn . Zástavba plynule 

pokračovala sm rem od centra m sta Brna. Jednalo se zejména o vily a rodinné domy na 

lukrativních pozemcích pro nejvyšší společenskou vrstvu. Nejvýznamn jšími stavebními 

slohy do roku 1918 byl historismus a secese.  

Po vzniku první republiky, zaznamenala Černá Pole nejv tší stavební rozmach. Radost 

z konce války vyst ídala gesta proti n meckým tradicím a vídeňským vazbám. ůrchitekti 

hledali nový styl stav ní a snažili se osvobodit od vídeňské stavební kultury. Období 

20. a 30. let bylo ve spojitosti s Brnem označováno jako „Brn nský bílý funkcionalismus“. 

Moderní architektura Brna byla v této dob  evropsky známá, zejména díky vile Tugendhat. 

Typickými stavbami pro tuto dobu byly v Černých Polích adové rodinné domy a vily, 

v zahradách. Dále pak drobné nájemní objekty. Podél ulic Drobného, Provazníkovy a 

Merhautovy vznikala nová zástavba a tím postupn  vzniklo centrum Černých Polí 

V nejsevern jší části zvané Štefánikova čtvrť, se utvá í samostatná rodinná zástavba. V roce 

1929 p ichází Velká hospodá ská krize. Na náklady m sta byla postavena jedna z prvních 

brn nských nouzových kolonií, p ezdívaná jako Krchov. Ta, byla umíst na v severní části 

Černých Polí. 

Na počátku 30. let je zaznamenán nejv tší dopad Velké hospodá ské krize. V tomto 

období se kladl d raz na nájemní byty a objekty se sociálním bydlením. Takovéto objekty se 

stav ly zejména ve sm ru na jih od Schreberových zahrádek. Ke konci 30. let se také op t 

staví adové rodinné domy a zástavba pokračuje severním sm rem. Veškerou stavební 

aktivitu pak zabrzdila 2. Sv tová válka. ůvšak Černá Pole jsou již v této dob  tém  celá 

zastav na. 

Poslední stavební aktivitou v tšího rozsahu byla výstavba sídlišt  Štefánikova čtvrť. 

Po roce 1970, je již území Černých Polí v podstat  zastav né a výstavba se soust eďuje spíše 

na p dní nástavby již zrealizovaných objekt , či jejich revitalizace. Jediným bytovým 

domem, který zde vznikl od 1řř0 je bytový d m Kot rova. 
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ez vily, [44] 
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Půdorys p ízemí a sklepa, [44] 
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 Vila Karla Giskry 

 
ez vily, [44] 

 
Půdorys sklepa a p ízemí, [44] 
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 Vila Franze a Josefa ůdamčíkových 

 
ez objektu, [44] 

 
Půdorys p ízemí, [44] 
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Půdorys p ízemí, [31] 

  



80 

 

P ÍLOHů B: Další fotodokumentace n kterých významných architektonických staveb 

 Vila Karla Kaisera 

 
Průčelí do ulice Černopolní, [13] 

 
Průčelí do zahrady, [13] 

 
Průčelí do ulice Černopolní, [13] 
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 Vila Karla Giskry 

 
Průčelí k ulici Drobného, [13] 

 Löw Beerova vila 

 
Pohled z ulice Drobného 
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 Rodinné domy ůlešova ulice 

 

Pohled z ulice Alešova, dvojdomek typu „N“ 

 
Pohled z ulice Alešova, dvojdomek typu „M“ 
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 Vila Himmelreich 

 
Pohled z ulice Schodová 

 Vila Tugendhat 

 
Obrázek 1: Hlavní obytný prostor s dělící onyxovou stěnou, [22] 
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Vzhled interiéru po rekonstrukci, [22] 

 

 
Hlavní obytný prostor - půlkruhová stěna z  makassarského ebenu, [14] 
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 Kranz v rodinný d m 

 
Pohled z ulice Alešova 

 
Interiér - jídelna s nástěnnou malbou, [28] 
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Rodinný dům typ "M" - obývací pokoj, [30] 

 Rodinný d m Pflegrova 

 
Pohled z ulice Pflegrova 
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 Malý nájemní d m Zdráhalova 

 
Pohled ze zahrady, [30] 

 adové rodinné domy – ulice Mathonova a Krkoškova 

 
Uliční průčelí do Mathonovy ulice (1ř32), [30] 
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Nároží ulic Mathonova a Krkoškova 

 
adové rodinné domy na ulici Krkoškova 
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 Nájemní d m T ída kapitána Jaroše 

 
Pohled z vnitrobloku, [30] 
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 Prototyp panelového domu na ulici Fišova 

 
Pohled z ulice Fišova 
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 Nám stí 2Ř. íjna 

 
Náměstí 2Ř. íjna roku 1ř0Ř [43] 
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Lužova ulice, fotografie po ízena okolo roku 1ř10, [43] 
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 Černopolní 

 
Obrázek 2: Nově budovaná ulice Černopolní ve 20. letech 19. století, [43] 

 Krkoškova 

 

Nově postavená ulice Krkoškova v roce 1ř30, [43] 
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 Fügnerova 

 
Obrázek 3: Ulice Fügnerova (1930), [43] 

 Lesnická a Zem d lská 

 
Roh ulic Lesnické a Zemědělské (1ř34), [43] 
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 Štefánikova čtvrť 

 
První nájemní domy na okraji Štefánikovy čtvrti (1ř40), [43] 

 Celkový pohled na Husovice a Černá Pole 

 
Pohled na Husovice a Černá Pole na konci 40. let 19. století, [43] 
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 Mapa severní části Černých Polí z roku 1957 [44] 
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