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Abstrakt 

Touto diplomovou prací bych chtěl popsat vývoj rezidenčních nemovitostí  v lokalitě 

Brno – Královo Pole.  Moje diplomová práce se bude zabývat tímto městskou částí od její 

historie až po dnešní dny. V této práci budou popsány stavby a soubory staveb, významné 

stavby, a bytové komplexy. Práce nás postupně provede celým vývojem těchto staveb od 

počátků výstavby na tomto území až po možný budoucí rozvoj v dané lokalitě. V mojí práci 

budou uvedené výkresy map daného území a staré fotografie ulic a  vybraných rezidenčních 

i důležitých občanských staveb. Zároveň bych se chtěl pokusit vypátrat změny, které se 

v průběhu let uskutečnily na zdejší výstavbě. Nakonec zvážím i budoucí rozvojové možnosti 

výstavby v zastavěné městské čtvrti. 

Abstract 

The main task in this thesis is to prescribe the development of residential properties in 

the locality of Brno - Královo Pole. My diploma thesis is focusing on history of this quarter of 

the city until present. In the thesis is desribed in detail survey of the significant residentional 

buildings, construction of residentional complexes. Work us step by step through the 

development of these buildings from the beginning of construction on the territory to the 

possible future development in the area. In my thesis, there will be map drawings of the given 

area, old photographs of streets, residential and important civic buildings included. I would 

like to try to discover changes that have been made during recent years on the local building 

as well. In the end, I will also consider future building development opportunities in the built-

up urban area. 
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1  ÚVOD 

Královo Pole patří bezesporu k jedné z nejdůležitějších a nejlidnatějších částí města 

Brna, bez které by nebyl možný rozvoj do dnešní podoby. Na relativně malé ploše této 

městské části Brna nalézáme jedno z nejdůležitějších průmyslových center, největší množství 

areálů vysokých škol s jejich ubytovacími zařízeními, sportovních a volnočasových ploch 

a také obytnou zástavbu různých typů a forem z různých období, za což Královo Pole vděčí 

zejména své výhodné poloze u Brněnské stezky a dvěma církevním stavbám jež byly poblíž 

této stezky ve středověku zbudovány. 

Královo Pole je zajímavou ukázkou malé příměstské obce, která se vlivem důležité 

komunikace průběžně zvětšovala a pohlcovala tak do sebe stále větší prostor, než definitivně 

splynula s Brnem v jeden celek. Středověký venkovský způsob bydlení zde byl postaven před 

problém, jak reagovat na přilehlou městskou kulturu. Objekty, které vyhovovaly nárokům 

venkovského života, zažívaly jednu vlnu kulturního rozvoje za druhou a byly nuceny měnit 

svoji tvář podle dobových stylů. Do staré historizující zástavby byly stavěny objekty nové, 

které popíraly tradiční hodnoty okolní venkovské výstavby. Královo Pole je rovněž ukázkou 

kvalitní urbanistické práce městských architektů, kteří dokázali nadčasově reagovat 

a ponechávat rezervy pro budoucí rozvoj, což znamená, že dnes nedochází ve velké míře 

k úpravám a asanacím ulic díky změnám infrastruktury jako v ostatních městských částech. 

Ulice Králova Pole jsou rovněž zajímavou ukázkou kvalitní architektonické zástavby 

jednotlivých objektů, které sehrály roli při budování ulic. Postupem času tak vznikla 

architektonicky velmi různorodá oblast mající v sobě hned vedle venkovské zástavby malého 

měřítka mnohopatrové domy panelového sídliště s 6 tisíci obyvateli. Je to určitě jedno z mála 

míst v České Republice, na kterém vidíme, že pod vlivem zkušených komunistických 

urbanistů není problém skloubit takovéto různorodé formy bydlení, pokud se k návrhu 

přistupuje dostatečnou citlivostí.  

Při pohledu na toto území s rozvinutou městskou pulzující strukturou a moderní 

výškovou bytovou zástavbou musíme doslova pochybovat o tom, že za jejím skoro osm set 

letým vývojem stojí dva malé kláštery s malou lánovou vsí, jež byla jen pouhou poutní 

zastávkou u Brna. Nebýt množství památek, které nám tuto etapu života připomínají, bychom 

zcela jistě zapomněli na to, jak markantní změny se v Králově Poli odehrály.  
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2  LOKACE A VYMEZENÍ KRÁLOVA POLE 

2.1 LOKACE 

Katastrální území Královo Pole je vymezeno ze severu hranicí podél Hradecké komunikace, 

stáčící se jihozápadně do oblouku. Hranice však postupuje přibližně rovně za ní a v úrovni 

kruhové křižovatky pokračuje přes louku k zástavbě kolejí na Palackého vrchu, kde uhne 

ostře na sever až do vysokého svahu lesního porostu. Zpátky na jih se vrací oklikou přes 

hranici pole a lesa kolem zahrádkářské kolonie, až narazí na zástavbu v kopci na velmi 

svažitou ulici Horská. Poté prochází ulicí U vodárny a míjí sportoviště Vysokých škol zpátky 

ke komunikaci Hradecké. Tam pokračuje po rovinatém terénu až ke kolmé komunikaci Tábor 

a napojí se na ulici Kounicovu. Kolmo na ni pokračuje Hrnčířskou, aby opět kolmo na ni 

uhnula na Lidickou.  

 

Obr.č.1, Umístění Králova Pole na území Brna [16] 

 

Dostává se až na severní kraj Lužáneckého parku, kde pomalu přejde z ulice Pionýrská 

nahoru do kopce po ulici Drobného. Zde opět kolmo na ni mění směr na třídu Generála Píky, 

kde po komunikaci stoupá k severozápadu. Zde se na konci ulice před velkou křižovatkou 
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napojí na železniční násep a jde po ní až k lékařskému středisku na Kociánce. U Kociánky jde 

hranice podél pozemku ostře do kopce Zaječí zmolou, podél zahrádkářských kolonií až 

k nejvýchodnější části, malé elektrárně. Hranice dále pokračuje lesem a klesá podél pozemků 

zahrádkářských kolonií navazujících na obec Soběšice. Lesními porosty úhlopříčně klesá 

zpátky až k drážnímu pozemku za Hlavním nádražím a až k samotné budově nádraží. Odtud 

jde vodorovně k viaduktu spojujícímu Královo Pole a Řečkovice komunikaci Palackého třídy, 

kde se znovu napojuje na rychlostní komunikaci Hradeckou. 

 

2.2 JMÉNO A STATUT 

Teorie vzniku jména Královo Pole je odvozeno od tehdejšího feudálního vlastnictví 

půdy panovníkem. Počátkem 13. století totiž vlastnil markrabě Přemysl poměrně významnou 

plochu severně od Brna, kterou do té doby obhospodařovaly jeho zeměpanské dvory. Později 

bylo na příkaz Václava I. vliv města Brna posílen a větší část plochy Králova Pole byla určena 

k založení nové Lánové vsi. V roce 1279 z evidence majetku vyplývá, že tato menší část 

obdělávaná režijním dvorem, byla panovníkem darována Herburskému a Kartouzkému 

klášteru. O obci se v listinách začíná psát jako o Chunigesveld- tedy v překladu doslovně jako 

o královu poli. [2] 

 

1244 in Cuneguesueld 

1271 in Kunigsfelt 

1279 in Chunigesveld 

1362  in Newndorf  

1370 Kunigsfeld (monasterii Campi Regalis) 

1375 Künigsfelden 

1464 Nowa Wes 

1673 Königfeldt 

1825 Neudorf (dvojobec s obcí Ugartsdofr) 

1844 městečko Nowa Wes (povýšení na městys) 

1854 Královo Pole (části obce: osada Karthousy, Ugartsdorf, Vyhnálovice, Ovčálovice) 

1869 Königsfeld  (části obce Karthaus, Neudorf, Ugartov. 

1905 Královo Pole, (obec povýšena Františkem Josefem I. na město) 

1910 Královo Pole, (sloučena s osadou Ugartov) 

1919 Královo Pole (obec spojena s velkým Brnem) 
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1935 Královo Pole, (změna hranic s katastrálními územími Dolní a Horní Cejl, Husovice, 
Obřany) 

1940 Královo Pole, (změna hranic s katastrálními územími Velká Nová Ulice a Červená, 
Dolní a Horní Cejl) 

1947 Královo Pole, osada v městském obvodu Brno IV 

1949 Královo Pole (část) osada v městském obvodu Brno III 

1957 Královo Pole, osada v městském obvodu Brno V - Královo Pole  

1969 Královo Pole, (část katastrálních území vyloučena do nových k. ú. Lesná, Sadová) 

1972 vymezení osady jako součásti městského obvodu Brno V bylo uvedeno do souladu s 
novými katastrálními hranicemi 

1990 Královo Pole, (jedna z 29 samosprávních městských částí statutárního města Brna) 

1993 Královo Pole, (část městského obvodu Brna III Královo pole, katastrální části : 
Černá pole, Ponava, Královo pole, Sadová) 

 

 

Obr.č.2,  Znak městské části Králova Pole [17] 

 

 

Obr.č.3,  Vlajka Králova Pole [17] 
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2.3 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ  KRÁLOVO POLE 

Královo Pole je jedním z 29 městských částí města Brna. Sousedí s 9 ti z nich 

s Lesnou, Obřany, Soběšicemi, Řečkovicemi, Medlánkami, Komínem, Veveřím, Žabovřesky, 

a Černým Polem. Královo Pole má vlastní katastrální území o rozloze 549,73 ha a celkově se 

skládá ze čtyř částí. Jižní část tvoří Ponava, což je rovinaté východně mírně svažité 

stabilizované zastavěné území s velkými plochami pro bydlení, rekreaci, plochami městské 

zeleně a smíšenými plochami pro obchod a služby. Na jihovýchodě zasahuje malou částí do 

Černých Polí, kde převládá stabilizovaná část pro bydlení s veřejnou vybaveností. Největší 

střední část území tvoří Královo Pole, to obsahuje široké spektrum funkčních ploch, zejména 

plochy stabilizovaného bydlení, plochy veřejné vybavenosti či zvláštní plochy pro rekreaci. 

Ve východní části je umístěn neodmyslitelný komplex průmyslových pozemků 

Královopolských strojíren. Jsou tu ovšem i poměrně velké celky návrhových ploch smíšených 

obchodů a služeb, jež se objevují kolem střední části hlavní komunikace Palackého třídy. 

Severozápadně od katastrálního území Králova Pole vybíhá ostře svažité území Sadová. Toto 

území je specifické svým zastavěním zahrádkářskými koloniemi a lesním porostem v části 

severní a zdravotnickými plochami a návrhovými plochami bydlení v části jižní. Podle 

českého statistického úřadu z roku 2013 má Královo Pole 28 674 stálých obyvatel a je 3. 

nejlidnatější městskou částí Brna. Stávající Územní Plán města Brna je z roku 1994, je již 

značně zastaralý a nevyhovuje stávajícím podmínkám. V roce 2006 byl městskou radou podán 

návrh na nový Územní Plán. [17] 
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Obr.č.4,  Územní plán Králova Pole s naznačenými katastrálními částmi [16] 
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3  HISTORIE KRÁLOVA POLE 

3.1 PRAVĚK A STAROVĚK V KRÁLOV Ě POLI 

3.1.1 Doba kamenná  

Jedním z prvních zmínek o působení člověka dnešního typu v oblasti Králova Pole je 

důkazem kosterní náčiní z lopatky, stoličky a jiné úlomky kostí z mamuta a úlomky různých 

kostí pravěkých zvířat. Tyto důkazy byly vykopány archeology, při stavbě internátní budovy 

strojíren v Králově Poli. Kostra neolitického člověka sběrače se však k velkému zklamání 

archeologů objevit nepodařilo. 

Za nejstarší pozůstatky sídlišť v oblasti Králova pole je považován sídelní útvar 

kultury s lineární keramikou, který byl objevem archeologickým výzkumem  M. Salaše v roce 

1985 hned na třech místech Králova Pole. A to na ulici Budovcova, vzdálené jen pár metrů 

od nádražní haly ČSD. Druhý artefakt v areálu Kartuziánského kláštera a třetí na poli 

u železniční trati u ústavu Kociánka. Tam záhy archeologové vykopali několik zlomků  

keramických střepů s typickou výzdobou vodorovných nebo zatočených linií. Byly zde 

nalezeny i zbytky jam typických pro objekt sídliště pravěké kultury. [3] 

 

Obr.č.5, Zlomky keramiky kultury s výzdobou vodorovných nebo zatočených linií (nalezeno v Kociánce) [1] 

 

Sídliště svým stylem konstrukce stavby odpovídá stavbám Únětické kultury, jejíž pozůstatky 

byly nalezeny po celé Moravě od nejsevernější Olomouce. Nejzápadnější částí se stal 

Uherský Brod a východ tvořil Meclov – Březí.  

Objekt Unětické kultury skýtal útočiště i několika rodinám s jejich domácími zvířaty. 

Dispozice rozprostírala po obou stranách chlévy s hospodářskými zvířaty a se zásobami 
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plodin. U hlavního vchodu spaly rodiny obyvatelů na dřevěných roštech nad zemí, kvůli zimě 

většinou ve slámě nebo na kůžích. Objekt měl v místě topeniště přerušenou střešní krytinu 

a vzniklý otvor byl uzavíratelný. 

 

Obr.č 6, Příklad obydlí neolitické rodiny (muzeum Šestary), [18] 

 

3.1.2 Doba bronzová 

V ulici Palackého odkryl archeolog V. Ondruš se svým týmem v roce 1947 sídliště 

doby bronzové s několika keramickými a bronzovými fragmenty z mladší doby bronzové. 

Do stejného období je potom datován nález J. Krále, který učinil při výkopových 

pracích na břehu u železniční tratě přiléhající k ústavu Kociánka, později i v areálu ústavu 

a v bezprostředním okolí. Byly zde objeveny celé nádoby či jenom střepy keramických 

vzorků a bronzové spony, které zřejmě byly zřejmě poničeny neodbornými výkopovými 

pracemi. Na těchto záchranných akcích s J. Králem spolupracoval také J. Skutil a studenti 

semináře prehistorického ústavu Brněnské univerzity. 

Stopy osídlení pozdní doby bronzové byly nalezeny na hranicích katastrů Královo 

Pole a Medlánky v roce 1954. Nálezy obsahovaly  především keramiku. Na ulici Floriánova 

na parcele číslo 3 byla objevena 18centimetrů dlouhá bronzová sekera s elipsovou tulejí 

zdobená žebrováním. 

Pro poslední část pozdní doby bronzové je typická kultura popelnicových polí. Velmi 

významné pohřebiště bylo nalezeno za nádražím v Králově Poli při poválečné stavbě 

železničního vedení. Bylo zde na pozemku objeveno 29 popelnicových hrobů v keramických 

urnách. V urnách bylo nalezeno množství šperků, věcí denní potřeby a pozůstatky jídla. [1] 
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Obr.č.7,  jeden z Popelnicových hrobů nalezený v Brně u železniční trati [1] 

3.1.3 Mladší doba železná ( laténská 400-0 př.n.l. ) 

Mladší dobu železnou též nazýváme dobu keltskou, známky z této doby máme rovněž 

z více míst Králova Pole. Z pískovny u studánky sv. Antonína na hranici parcel Králova Pole 

a Lesné, kde byly nalezeny mnohé keramické zlomky z této doby. Druhé místo nálezu je 

Červený rybník u Královopolských strojíren, a třetí nejvýznačnější místo, kde bylo nalezeno 

kompletní obydlí, byl již zmiňovaný areál Kartuziánského kláštera. Toto obydlí však na rozdíl 

od neolitického období mělo rozměr pouhých 3,7 x 3 metry. Byly zde odkryty pouze dvě 

kulové jámy pro sloupy. [1] 

Pokud bych tedy sumarizoval pravěké a ranně středověké osídlení v královopolské 

oblasti, nálezy, jež se zde podařilo vykopat, jsou čistě fragmentární a bohužel neúplné 

a vytržené z celkového kontextu. Proto se u jednotlivých vykopávek nepotvrdila žádná 

návaznost nebo souvislost jednotlivých nalezených prvků a nemůžeme si být jistí, jak hustě 

byla asi tato oblast osídlena. 

 

3.2 STŘEDOVĚK V KRÁLOV Ě POLI 

3.2.1 Faktory ovlivňující vznik Králova Pole 

Z dochovaných materiálů vyplývá, že na vzniku a rychlém vývinu Králova Pole se podílelo 

hned několik faktorů. Jedním z nich byla strategická poloha na Brněnské stezce směrem od 

Brna do Blanska. V Blansku se totiž Brněnská stezka napojovala na stezku Trstenickou, což 

je jedna z nejdůležitějších dopravních tepen v Českých zemích. Tyto tepny procházely 

Českými zeměmi už v raném středověku a dnes bychom je přirovnaly k jakýmsi dálnicím. 
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Křižovatkou všech stezek bylo  nejrozvinutější město v Českých zemích a sídlo českých králů 

Praha. Brněnská stezka se napojovala v Blansku na Trstenickou stezku, která byla nejdelší. 

Trstenická stezka vedla z Prahy přes Kutnou Horu do Pardubic, dále pak na Chrudim, Vysoké 

Mýto, Litomyšl, Poličku a Boskovice a dále na Letovice. Právě v jejím nejjižnějším cípu 

v Letovicích se napojuje na zmíněnou stezku Brněnskou. Dále Trstenická stezka míří na 

Mohelnici, Prostějov, Olomouc a vede dále přes Nový Jičín a Frýdek Místek do Krakova. 

[19] 

Brno mělo původně poměrně silné vazby na Rakouskou Vídeň a na Bratislavu, nicméně 

spojení s touto stezkou strategicky dosáhlo sloučení Trstenického i Vídeňského trhu. 

Pozemky podél Brněnské stezky a zároveň v blízkosti Brna, se časem staly velmi lukrativní 

a není proto divu, že o ně byl velký zájem mezi vládnoucí šlechtou, měšťany a církvemi.  

 

 

Obr.č.8  Zvýraznění strategické komunikace mezi Brnem a Trstenickou stezkou [19] 

 

Druhým faktorem pro vznik Králova Pole je založení zdejších klášterů, Herburtského 

a Kartuziánského. Herburtský klášter vznikl v polovině 13. století přebudováním 

venkovského sídla Brněnského měšťana Kotzia. Kartouzský klášter byl založený Janem 

Jindřichem a jeho syny roku 1375. 
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3.3 URBANISMUS A VÝVOJ KRÁLOVA POLE 

3.3.1 Zrod vesnice a Herburtský klášter 

První zmínka o ucelené struktuře Králova Pole jako o oblasti vhodné pro stavby 

přidružené k Brnu nalézáme v listině, kterou vydal pasovský biskup Rudiget někdy během své 

návštěvy Prahy v roce 1241. V listině byla zmíněna prosba o přispění vlivného měšťanstva 

Brněnského, jakož i řádu Johanitů k novostavbě kostela při klášteře Cela Panny Marie, při 

němž se shromažďují paní sloužící Bohu. Za prostředky takto mezi lidem a bohatými 

měšťany vybrané byl postaven poměrně velký klášter. Lokace tohoto kláštera byla vymezena 

dnešními ulicemi Jezuitskou a Koňským trhem v místě dnešního Justičního paláce. Nově 

vzniklému klášteru se začalo říkat Herburský podle ženského jména Herburga.  

Klášter je vysvěcen a dostává latinské jméno Cella Sancte Marie (cela panny Marie 

nebo také cela čistoty). Za datum, které je definitivní pro vznik kláštera, tedy můžeme 

považovat rok 1240, který jsme odvodili z listin korespondovaných králem z hradu 

Křivoklátu na popud jeho manželky Kunhuty. Přiděluje nově vzniklému klášteru půdu právě 

z Králova Pole a výsady hodné klášteru a přidělení všech majetků, které už měl nebo jich 

v budoucnu nabyde. Dále je zde uvedeno potvrzení pozemku na stavbu kostela. Tato služba je 

vykoupena podmínkou převzetí řehole sv. Augustýna. Později vydává roku 1244 dekret, který 

stanovuje, že je klášter zbaven desátků, sloužebností a že řádové sestry nesmí být obtěžovány 

církevními ani světskými osobami. Klášter byl roku 1244 přestěhován do objektu Na 

Kociánce. [4] 

3.3.2 Urbanismus v nově vzniklé obci 

Osada byla v prvopočátcích tvořená samostatnými objekty shluklými kolem Brněnské stezky 

asi tři kilometry severně od městských hradeb. Tato stezka byla vedena severně od Brna 

směrem na Letovice. Tento útvar se začal zkompaktňovat do dnešní pozice Mojmírova 

náměstí a dnes již zaniklého kostelíka sv. Víta. Kostelík sv. Víta byl umístěn ve středu nově 

vřetenově vznikající podélné návsi. To znamenalo, že se za objekty táhla dlouhá úzká políčka 

a tvořila od středu paprskovitě protáhlé pozemky. 

Kartouzský klášter tvořil oproti tomuto celku jakousi opozici, která severně přímo navazovala 

na tuto obec a byla zde významným střediskem duchovní a společenské prestiže 

a poskytovala okolním obyvatelům drobné pracovní příležitosti. Byly zde už předznamenány 

hlavní uliční trasy, které známe dnes. Hlavní tranzitní cesta procházela obcí z jihu na sever po 
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dnešní Božetěchově a Dalimilově ulici, kolmo na ni se křížila v úrovni dnes zaniklého 

kostelíka sv. Víta cesta z Žabovřesk, dnešní Kollárova ulice. Tato cesta klesala k řece 

Ponávce, tam byla rozdělena na směry k Soběšicím a Zábrdlovicím. Západní část polností 

v Králově Poli byla spojena s návsí obce cestou, dnes nazvanou jako ulice Malátova. Zároveň 

se objevují první zmínky o přejmenování z předchozího Konigsweld  na jméno Nová ves 

neboli Neudort. [4] 

 

Typický objekt hospodářského dvora 

Předpokládá se, že první zdejší domy byly podobné předlokačním podzemnicím, které byly 

typické pro první vsi. Původ těchto staveb byl ve stěhování venkovských obyvatel do měst, 

kteří s sebou přinášeli i svoje tradice a venkovské stavební zvyky. Objekty nejdříve nebyly na 

sebe napojeny, k jejich zahuštění na klasickou náves došlo mnohem později. Tyto izolované 

skupinky objektů se z bezpečnostních důvodů začaly seskupovat a obklopovat vysokými 

ploty a vznikaly tím uzavřené dvory. Takový zemanský dvůr si můžeme představit jako 

oplocený soubor několika staveb různé funkce se společným dvorem. Byl zde objekt pro 

majitele a jeho rodinu, která dvůr mohla využívat jako svoje občasné sídlo, takové vesnické 

dvory měly menší civilizační komfort a prestiž nežli domy městské. Objekt pro majitele byla 

většinou zděná stavba o dvou podlažích, kde se v prvním podlaží jakožto společenská část 

objektu nacházela velká síň pro hostiny s černou kuchyní a komorou. Druhé podlaží potom 

sloužilo jako klidová část domu s ložnicí, lázní a komorou. Objekt býval propojen s objektem 

konírny a skladu povozů krytým průjezdem. Další objekt, který stál ve dvoře, bylo ubytování 

pro stálé či nájemné pomocné pracovní síly. Čeleď, která se starala o fungování takového 

dvora, měla k dispozici jednu sednici a topeništěm. Je možné, že objekty pro panstvo a čeleď 

mohly být na sebe napojené. Rovněž zde stál sklad obilí a ostatních surovin, většinou spojený 

se sklepem dobově nazývaným pivnicí. Poslední budovou byly chlévy pro dobytek 

a hospodářská zvířata. [6] 

3.3.3 Obyvatelé vsi  a daně z půdy 

Po smrti Václava I. se brněnští Johanité začali hlásit o svá práva ve věci desátek. 

Následovaly dlouhé pře trvající skoro sto let, ve kterých dávali nadřízení církevní hodnostáři 

a biskupové za pravdu jedné či druhé straně. Nakonec však obě církve rozsoudil až kardinál 

Simon, když se obě církve odvolaly až k římské kurii. Kardinál rozhodl ve prospěch 

Herburdského kláštera a nad výkonem plnění částky 132 hřiven stříbra dohlíží sám papež 
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Urban IV. a jeho nástupce Kliment IV. Obyvatelé nové lánové vsi, která sousedí s klášterem, 

musí však svoje lány danit povinnými desátkami, kterými stvrzovali osobní povinnost víry 

k Bohu. Rolníci museli desátky odvádět ze své úrody a řemeslníci zase odebrat desetinu 

z vyrobené produkce. [8] 

Díky těmto bedlivě a přesně psaným evidencím majetku pro správné placení desátků se nám 

zachovalo v berních knihách i několik jmen tehdejších vlastníků lánu z města Brna i z okolí. 

Ze jmen majetnější šlechty, která se podílela na obdělávání polností v letech 1240-1445 jsou 

zmíněna nejvýznamnější jména. Mikuláš Swercer, Czacher, Kuntelin Mozcův, Jeklin 

Lomnicer, Anselm, Mikuláš Bohatý, Oldřich Kyzlink. Mikoláš Steinhouser, Ortlim 

z Loukovic. [3] 

3.3.4 Založení Kartuziánského kláštera 

V roce1375 založil markrabě Jan Jindřich se souhlasem jeho synů a manželky 

v Králově Poli první kartuziánský klášter na Moravě založený ke cti sv. Trojice. 

Klášter byl postaven na panovníkově letním sídle opevněném dvorcem s palácovou 

stavbou, jehož pozůstatky odkryl výzkum v roce 1972 v hospodářském budově na 

jihovýchodní straně kláštera. Panovník rovněž přidělil nově založenému klášteru pozemky 

a právo chytat ryby v nedaleké říčce a v nově zbudovaném rybníku. Zároveň byl pro potřeby 

kláštera koupen přilehlý dvůr s příslušenstvím od pana Dětlina, aby zde do konce výstavby 

ubytoval převora a jeho dvanáct spolubratří. Poté byla v tomto domě ubytována čeleď, která 

klášteru sloužila. Dále je pro účely konventu přikoupen mlýn mezi Svratkou a Svitavou zvaný 

Dornych. Klášter je navíc osvobozen od daní a veškeré jurisdikce jurisdikce zeměpanských 

i dvorských úředníků a zemského práva. 

 
Obr.č.9, zakládací listině Kartuziánského kláštera s pečetěmi Jana Jindřicha a jeho synů 1375, [20] 
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Ve svém pojetí je Kartuziánský řád jakousi kombinací původního asketizmu 

poustevníků zkombinovaný se společným klášterním životem té doby. Šlo zde o jednoduchý 

princip, kdy řeholníci žili v malých domečcích spojených s kostelíkem křížovou chodbou 

a kapitulní síní, refektářem1, kde mniši jedli společně o svátcích. Rovněž zde byla společná 

i knihovna. Malé domečky mnichů cely obsahovaly kuchyň, pracovnu a obytnou část, záchod 

i malou kapli. Podle originálního spisu bratra Giga mělo být v klášteře 12 mnichů 16 laických 

bratří. V roce 1376 byla královopolská Kartouza dostavěna a inkorporována do řádu a do 

pozice prvního převora byl jmenován Gotfried z Enže. Kartuziánký klášter byl zbudován hned 

vedle Kostela sv. Trojice. Tento kostel byl měl typický protáhlý jednolodní tvar 

s polygonálním závěrem. Tento tvar je zcela typický pro české, podunajské a německé 

kartouzy. Vnitřní členění kláštera spočívalo v rozdělení na chor mnichů, které volně 

navazovalo na kněžiště z východu a chor konvršů2 ze západní části lodi. Tato spojovací loď 

zaklenovala řížová klenba a z východní části se dolů přimykaly dvě ortogonálně otevřené 

kaple s klenbou opatřenou žebrovím. Severní kaple byla mnichy používána jako sakristie3, 

jižní potom jako kapitulní síň řeholního společenství. Kostel byl rovněž opatřen malou 

křížovou chodbou s reflektářem ve tvaru obdélníka, která probíhala vodorovně s jižní 

komunikační chodbou. Předpokládá se, že na tuto křížovou chodbu byl napojen byt převora. 

Na východ od komunikační chodby se pak rozkládala velká komunikační chodba s dvanácti 

celami. Tyto cely byly narozdíl od dnešní podoby jednopodlažní. Měly vlastní krbová kamna 

a visutý prevet. 4 

Správné hospodaření kláštera v prvních letech jeho vzniku a absence daní napomáhalo 

klášteru skupovat okolní pozemky a dvory. Roku 1411 stvrzuje po zesnulém markraběti 

Joštovi nový král Václav IV. na popud dopisu převora a konventu kláštera sv. Trojice znovu 

všechna privilegia náležející klášteru. [11] 

 

                                                 

1 Společná jídelna mnichů. 

2 Řeholník jež zatím nedosáhl hodnosti kněze. 

3 Místnost pro přípravu mše. 

4 Toaleta, podobná arkýři jež se umisťovala na obvodový plášť objektu. 
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3.3.9 Husitské války 

Během husitských válek vládne v Českém království král Zikmund, který opevnil své 

zeměpanské pevnosti Veveří a Špilberk. Husité se třikrát pokusili napadnout Brno. Ani 

jednou však vpád Husitských vojsk nenapáchal na relativně dobře opevněném Brnu velkou 

škodu. V Brně totiž král Zikmund a později jeho místodržitel Moravy Albrecht Rakouský 

shromáždil početnou armádu. V květnu roku 1428 se situace změnila a město bylo napadeno 

vojskem Sirotků, vedeným hejtmanem Velkem Koudelníkem z Bzence. Město se jim i přes 

lest dobýt nepodařilo a tak cestou zpět alespoň vyplenili a pobořili okolí včetně Králova Pole 

a přilehlých Řečkovic. Velkou měrou byl poničen i Kartouzský klášter, klášter Cisterciaček 

v Tišnově a na starém Brně a klášter Augustiniánů.  

Fortifikace Králova Pole byla tvořena lehce opevněným zemním valem s dřevěnou 

palisádovou hradbou. Přesná poloha tohoto valu není známa, prameny se domnívají, že jeho 

východní část zřejmě ležela kolem řeky Svitavy. Tato celá hradba byla zřejmě při husitských 

válkách poničená a potom už se o nich žádné historické zdroje nezmiňují. [3] 

3.3.10 Obnova kláštera a vsi 

Členové kartouzského bratrstva museli být po čas rekonstrukce velké kartouzy přestěhováni 

do města do domu v těsné blízkosti farního kostela sv. Jakuba. Mezitím byla jejich kartouza 

osvobozena od daní, aby tak došlo k jejímu rychlejšímu obnovení. Poslední zmínku o obnově 

kartouzů se můžeme dočíst ze sporu s řeholnicemi, kdy roku 1498 Herburtské řeholnice žalují 

Kartouzské bratrstvo dokončující klášter kvůli zatopení jejich pastviny. O obnově obce se 

dozvídáme jenom to, že se zde zrekonstruovalo 8 dvorů a 6 bylo necháno ladem. [3] 

3.3.11 Majetkové poměry kláštera v 16. století 

Počátkem 16. století obsahovalo pozemkové panství patřící Kartuziánskému klášteru ves 

Černovice, Královo Pole s klášterními pozemky, Obřany, ulice Dornych jako tehdejší 

Brněnské předměstí, obec Střelice na jihozápad od Brna, královopolské Važany na 

Vyškovsku a obec Žabovřesky. Takové panství bylo značně fragmentárně roztříštěné po 

celém okolí Brna a spravovat jej bylo velmi náročné. Na celém území panství žilo 232 

usedlých poddaných. [4] 

13. listopadu 1544 uzavřel převor Martin Beer a Vikář Hugo jménem celého konventu  

smlouvu s brněnskými radními o prodeji rybníčku Gassperk ležícího nedaleko kláštera za 
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účelem nového zdroje pitné vody pro Brno za sumu 133 zlatých. Tento rybník byl později 

propojen s vodovodem, který ústil do kašny na Velkém náměstí. 

3.3.12 Politické změny v 17. století 

Na počátku 17. století došlo vlivem dobrého hospodaření k postupnému rozšíření klášterního 

majetku, a tak bylo kolem kláštera i v okolí přikoupeno velké množství pozemků, vinic, pole 

i jeden mlýn v Obřanech v majetku brněnských Jezuitů. [3] 

Po vypuknutí stavovského povstání v roce 1618 nastaly klášterům zlé časy. Církvím se 

hromadně začal konfiskovat majetek a byla využívaná jejich práce pro posílení obrany hradu 

Špilberk a Veveří.. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 začíná Moravu obsazovat vojsko císaře 

a stavovská armáda ho přenechává ve špatném stavu. Po dvou letech složitých jednání 

dostávají od císaře Ferdinanda II. jen částečné odškodné v podobě vinic ve Střelicích, 

pozemky v Řečkovicích a Novou ulici včetně svých obyvatel v Králově Poli.. Kartuziáni nově 

dostávají privilegium vařit pivo v nově zbudovaném pivovaru. Rekatolizace, která se v 17. 

století objevuje, napomohla oživení majetkových poměrů klášteru až na její nejvyšší vrchol, 

který se považuje rok 1624. Tyto dobré časy skončily s příchodem švédských vojsk. [6] 

 

Obr.č.10,  Obléhací rytina zobrazující prostor severně od Brna (1645) [21] 

 

Švédové učinili celkově tři pokusy obléhat Brno, z nichž třetí z roku 1645 byl pro ně 

nejničivější. Lidé z okolních obcí se během obléhání schovávají za brněnské hradby. Během 
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této poslední návštěvy si švédský generál Torstenson postavil svůj hlavní stan v Králově Poli 

v polorozbořeném Kartuziánském klášteře, po několika dnech se ovšem přestěhoval do 

Modřic, kde dohlížel na útoky svých pluků z jižního směru. Po několika útocích vojsko 

odtáhlo, ale zapálilo za sebou velkou okolní část města. Kartuziánský klášter po odchodu 

vojska začíná znovu vzkvétat a drobnými obchody si přikupovat majetek. Rovněž se 

z korespondence mezi klášterem a městem Brnem dozvídáme o sporech ohledně hlavní cesty 

vedoucí přes Královo Pole směrem do Řečkovic, dnes známé jako Palackého třída. [3] 

3.3.13 Prusko-saská válka a zánik Kartouzkého bratrstva v 18. století 

Další ranou byla v kronice Kartouzského kláštera Prusko-saská válka v roce 1742, kdy na 

Brno vytáhl se svým vojskem hrabě Fridrich II., který znovu vyloupil klášter. Tato návštěva 

netrvala dlouho a když Sasové odtáhli, požádali znovu představení kláštera o stvrzení svých 

práv císařovnu Marii Terezii při návštěvě Brna v červnu 1742. V posledních letech kláštera se 

o jeho rozkvět zasloužil 62. královopolský převor Athanasius Bohumír. Tento člověk znalý 

v umění byl zároveň jeho sběratel, nechal klášter v polovině 18.století od základu 

vyzdvihnout o 5 rakouských coulů a v roce 1765 došlo k přístavbě klášterního kostela 

nejsvětější trojice. V zemských deskách se můžeme dočíst, že v té době měl Kartouzský 

klášter v majetku 9 obcí nebo celých městských částí Královo Pole, Obřany, Králopolské 

Vážany, Střelice, Žabovřesky, Černovice, a Brněnské čtvrti Nová ulice, Dornych a Radlas. 

Dále také vlastnil pivovar s poli, rybníky, dvěma mlýny a sklepy s vinicemi. 

 

Obr.č.11, Historická malba kartuziánského kláštera  z počátku 18. Století [22] 
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Roku 1781 nastoupil na trůn Rakouska - Uherska císař Josef II., jehož nařízením o zákazu 

mezinárodní korespondence mezi kláštery definitivně přesekal jakékoliv pouto s Velkou 

Kartouzou s jejich centrem řádového života. Dalšími dvěma dekrety císař odkazuje majetek 

brněnskému biskupovi a ustanovuje „numerum fixum“5, což je předpis pro určitý malý počet 

klášterů. Dne 18. ledna 1782 byl definitivně zrušen královopolský Kartuziánský řád  po 400 

letech jejich působení. Pravým důvodem tohoto zrušení byl záměr císaře Josefa II. zredukovat 

počet klášterů pouze na ty, jež se zabývaly výchovnou či ošetřující činností a tento klášter 

spolu s jinými tuto ideologii nepodporoval. Jen pro zajímavost uvádím, že majetek, kterým 

disponoval klášter na konci svého působení, činil podle kamerálního inspektora Joachima 

Von Stettenhofera 421 202 zlatých. [11] 

 

Bývalý Hertburgský klášter, zámeček Kociánka,  

Jako nejstaršího majitele původní tvrze umístěné čtyřista metrů východně od Kartuziánského 

kláštera můžeme vystopovat Krále Václava I., který si na Kociánce nechal zřídit svůj 

hospodářský dvůr a obýval jej jako občasné venkovské sídlo mimo vliv brněnských měšťanů. 

Poté byl tento dvůr darován za zásluhy měšťanu Schwarzovi z Brna. V roce 1244 ho převzala 

 jeho příbuzná Herburga, která byla první představenou abatyší zdejšího kláštera 

augustiniánek. Za doby fungování tohoto církevního řádu byl pro jeho potřeby několikrát 

přestavěn a rozšířen o drobné hospodářské budovy a uzavřený dvůr, který se do dnešního dne 

nedochoval. Klášter byl obýván augustiniánkami až do roku 1578, kdy kvůli špatnému 

hospodaření zkrachoval a až do roku 1773 je v majetku brněnských jezuitů. Ti nevěnovali 

klášteru velkou péči, takže klášter pozvolna chátral. Od jezuitů byl objekt ve špatném stavu 

odkoupen brněnským měšťanem Kotziou, ten objekt částečně rekonstruuje a demoluje 

východní chátrající část. V letech 1825 -1840 si nechala objekt přebudovat v empírovém stylu 

Marie Skrbenská ze Hřiště. Po její smrti převzal objekt její manžel Josef Schaffgots. Dalším 

majitelem byla rodina Schaffgotschů, potomci Marie Skrbenské a Josefa Schaffgotse. Tito 

potomci si ho nechali přestavět do klasicistního stylu, přikoupili pozemky a rozšířili objekt 

o jeho jižní část. Rodina vlastnila celý do roku 1890. Mezi lety 1890-1898 zde pobýval 

majitel Královopolské strojírny August Lederer, než mu továrna odkoupila jeho podíl a on se 

vystěhoval do Vídně. Před první světovou válkou si zámeček od rodiny pronajala 

                                                 

5 Latinský výraz pro omezené předem stanované množství.  
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Královopolská strojírna. V objektu zřídila svoje technické kanceláře, zchudlí Schaffgotschové 

si ponechali pouze 3 pokoje v přízemí, kam umístili svůj nábytek. Po první světové válce byl 

zámeček odkoupen Moravskou agrární a průmyslovou bankou. 8. srpna 1919 byl objekt 

vykoupen Zemským spolkem pro léčbu a výchovu mrzáčků na Moravě včetně rozsáhlého 

anglického parku. Zasloužila se o to  Dr. Alice Masaryková. V roce 1961 k němu byl 

přistavěn ze severovýchodní strany domov důchodců. Jeho okolí je dnes zastavěné okolní 

členitou zástavbou a jižně od něj vede rušná komunikace. [3] 

 

 

Obr.č.12, Historické vyobrazení zámečku Kociánka (1820) [3] 

 

 

Obr.č.13, Dnešní pohled na zámeček Kociánka, v zámečku se aktuálně nachází škola pro tělesně postižené [23] 

 

3.4 17-18. STOLETÍ V KRÁLOV Ě POLI 

Počátkem 17.století mělo Královo Pole 29 usedlých hospodářů s grunty a 4 grunty 

pusté. Celá obec byla řízena rychtářem, který měl právo rozhodovat z vůle vrchnosti, 

a zastupoval spolu s radou starších celou obec při jednáních. Tato profese byla ještě důležitá 
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z hlediska udržování pořádku v dané lokalitě a pravomocí rozdělovat pozemky a odsouhlasit 

a dozorovat nové stavby. Poddanská přiznávací fase z roku 1749 byla dalším zdrojem 

informací, z kterého bylo možno vyčíst počet obyvatel a jejich majetek. Zajímavostí je, že se 

poddanská přiznávací fase zcela neshoduje s Tereziánským katastrem co do počtu obyvatel, 

gruntů a rozlohy polí. [6] 

V roce 1752 se začala stavět nová císařská silnice z Brna na Svitavy vedoucí západní 

částí Králova Pole, dnešní Palackého třída. Tato komunikace začínala u Veselé brány 

a končila dnešní Metodějovou ulicí. Dále vedla Královým Polem, kde postupně přecházela 

v kamenitou cestu. Nová komunikace byla postavena za účelem odvedení provozu mimo 

hlavní náves vesnice a zároveň rychlé a dobře udržované cesty pro nově vzniklou poštovní 

dopravu. V polovině 18. století byla vesnici darována pečeť s velmi  špatně dochovaným 

nápisem „ PECZET OBCE “. Roku 1744 pak byla dokonce obec povýšena na městys. Do 

nově vyklizeného Kartuziánského kláštera byl roku 1784 do objektu nastěhován batalion 

pěchoty a v menší části byl zřízen úřad vrchnosti. Ve zdech kartouzy bylo ubytováno 6 

kompanií císařského pěšího pluku, tedy celkem 597 vojáků. Roku 1784 zde byla zrušena 

robota, byla nahrazena zeměpanskou, činžovní daní a daní naturální. Lokálním kostelem se 

stává roku 1785 kostel Nejsvětější Trojice a tímto činem je zde zřízena filiální farní správa.  

 

Obr.č.14, Kostel Svaté Trojice při klášteru Kartuziánů 
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Kolem roku 1803 se začalo spekulovat o využití objektu kláštera jako továrny na tabák, 

z důvodu velkých investic však nakonec k takovému využití nedošlo. 

Po úvahách, jak naložit s bývalou půdou kartuziánů, přistoupili radní na projekt dvorního rady 

Rakouska Uherska F.A. Raaba na projekt kolonizace zanedbaných území takzvané Raabizace. 

Princip této metody spočíval v rozčlenění majetku mezi drobné rolníky a jejich rodiny 

takzvané familianty6, Tito obyvatelé odváděli vrchnosti daň a zároveň byli potravinově 

soběstační. Tento projekt měl být uskutečněn na nově zbudované císařské ulici severně od 

tehdejšího centra Králova Pole a takto vznikající uskupení mělo nést název Ugartov podle 

knížete, kterému  pozemky nyní patřily. Projekt měl obsahovat 24 domků s půdorysy ve tvaru 

písmene L a U. V moderní terminologii bychom mohli hovořit o ekvivalentu dnešního 

developerského projektu, který měl na tehdejší dobu, díky své lokaci, množství služeb 

v blízkém Králově Poli a napojení na hlavní tah z Brna na Prahu, velmi kvalitní urbanistickou 

hodnotu. [3] 

 

Obr.č.15, Mapa raabizační upravené plochy Ugartova (1815) [3] 

 

                                                 

6 Feudalistický pojem pro dědičného nájemce dílu panské půdy. 
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Obr.č.16, Mapa stabilního katastru (1826) [2] 

 

Z jihu obepínal Královo Pole Červený rybník a na východ od něho v místě 

královopolského nádraží rybník Kartouzský, severněji od něho pak rybník Nový. 

Severovýchodně od Králova Pole vzniká soubor osmi domů nazvaný Vyhnálovice a osada 

domů pojmenovaná podle blízkého ovčína Ovčálovice, později pojmenovaného Sedm Hromů. 

Tuto osadu bychom dnes hledali poblíž Křižíkovy a zaniklé Baránkovy ulice. Jádrem Králova 

Pole zůstává stále náves, dnešní Mojmírovo náměstí. Tato náves byla ze severní strany 

obklopená dvorem pivovaru a Kartuziánským klášterem. Obec se pomalu začala rozšiřovat 

směrem po dnešní ulici Božetěchově, Kollárově a západním směrem k císařské silnici. 

Přibývaly další ulice například Rostislavova náměstí a Poděbradova ulice, které hojně začala 

obklopovat výstavba rodinných domů. Do roku 1850 již bylo naznačeno kompletní uskupení 

ulic na tehdejším území, které bychom mohli pro představu vymezit dnešní Palackého 

a Košinovou třídou a kolmo na ně ulicemi Metodějovou až Šafaříkovou. [2] 

Samotná obec měla roku 1820 109 domovních čísel, která jsou poměrně obšírně 

popsána v seznamu domů, jež byl vyhotoven pro účel výplaty daně z nemovitosti. Domovní 

daň na tehdejší standardní jednopodlažní dům v obci Královo Pole činila přibližně 20 zlatých 
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ročně. V roce 1840 žilo v celém prostoru obce Královo Pole včetně všech samot 

a přidružených osad celkem 1638 obyvatel a do roku 1842 vzrostl počet obyvatel na 1721. [3] 

 

Obr.č.17, Mapa katastrálního plánu z roku (1876) [24] 

 

3.4.1 Popis dobového objektu rodiného domu  

Dispozičně bychom mohli takovéto objekty popsat jako jednopodlažní. Do objektu se 

vstupovalo dveřmi do předsíně nebo z krytého vjezdu do dvora. Na předsíň navazovala 

obytná místnost s kamny či s další obytnou místností, vejminkem7. Po konstrukční stránce 

byly řadové objekty od sebe oddilatovány mezerou a stavěny na kamenných základech z 

nepálených, honosnější domy i z pálených cihel. Krov byl proveden ze dřeva systémem 

stojaté stolice se středovými vaznicemi, při větším rozponu i vaznicí vrcholovou. Jako střešní 

krytiny byly používány dřevěné došky, u významnějších objektů pak střešní tašky prejzové 

s korýtky nebo bobrovky. Okna byla zasklená jednoduchá nebo dvojitá, otevíratelná dřevěná 

kastlová. Fasáda byla obvykle zdobena, protože vyjadřovala majetnost majitelů. Objekt byl 

odvodněn do uliční kanalizace. K objektu obvykle patřila předzahrádka, která se vlivem 

pozdějšího rozšiřování ulic úplně vytratila. [5] 

                                                 

7 místnost pro dožití starých rodičů, slovo vzniklo od slova vymínit si. 
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Obr.č.18 Příklad rodinného domu první poloviny 19tého století na ulici Košinova 41 

 

Ugartovské Villy 

V urbanisticky řešeném uskupení Ugartov však bylo pro výstavbu koncepčně ponecháno více 

prostoru a tak zde byly budovány objekty pro majetnější občany s více místnostmi. Původně 

všechny objekty měly kolem sebe velký prostor na zahrady a zdejší výstavba měla být spíše 

prominentní čtvrtí nebo jakýmsi historickým satelitním městem. Paradoxem je, že s větším 

věhlasem Palackého třídy docházelo k zastavování této části obce a postupným rekonstrukcím 

a přestavbám či demolicím těchto architektonicky hodnotných vil. 

 

Obr.č.19, Villa na ulici Riegrova č.p. 101  
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Obr.č.20, Villa na Palackého třídě č.p. 121 je dnes zastavěná do panelového sídliště [23] 

 

Villa Marie 

Villa Marie byla postavena roku 1860. Na indikační skice z roku 1871 již je objekt zanesen 

jako „Gartenhaus“ tedy zahradní vila. Vilu původně obklopovala velká zahrada, která je dnes 

zkrácena na téměř polovinu své původní rozlohy. Na zahradě byl v místě dnešního chodníku 

Palackého třídy postaven dům pro zahradníka, jež o zahradu pečoval. Prvním majitelem byl 

Hugo August Bartelmus. Tento objekt je též známý pod jménem Kubešova vila. Tomuto 

známému královopolskému lékaři, však vila nepatřila. Měl zde pouze v letech 1908-1918 

ordinaci. Roku 1918 byla vila koupena továrníkem Benešem, který podnikal ve výrobě 

čisticích prostředků, krémů a mazadel. Rodina Benešova zde objekt rekonstruovala 

a přistavěla ve vnitrobloku objektu dílnu a malé skladiště. Po smrti E. Beneše v roce 1925 

držela vilu ještě do roku 1929 jeho manželka, než přešla na Královopolskou spořitelnu. 

Novým majitelem byl JUDr. Jan Beseda s manželkou MUDr. Ludmilou Besedovou 

Česnekovou, jež zmodernizovali zejména interiér objektu. V roce 1948 rodina Besedových 

o dům přišla z důvodu vyvlastnění, režim zde udělal zdravotní středisko a později sem 

nastěhoval nájemníky. Dům byl nakonec po roce 1990 vrácen původním majitelům.  

Vila byla postavena v neorenesančním slohu, což je historizující sloh typický pro druhou 

polovinu 19. století. Dispozičně je objekt rozčleněn na principu Paladiovy vily, tento princip 

hojně používaný v renesanci  spočívá  ve vnitřním pravidelném rozčlenění objektu na tři krát 

tři pole, v nichž jsou čtyři rohová místa využita jako obytné pokoje a střední prostory 

navrženy jako komunikační chodby. Prostředek dispozice je využit pro schodiště spojující 

jednotlivá podlaží. Objekt předstupuje v jeho střední části svislý dvoupatrový rizalit 

s arkádovou dvousloupou lodžií a kuželovou balustrádou. Jeho střešní část tvoří malý 

tympanon s architrávem, pod nímž je okrasnými písmeny vytvořen nápis „VILLA MARIE“. 
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Na fasádě jsou hojně dekorovány štukové imitace arkád, říms a pilastrů a to v obou dvou 

podlažích, Jednotlivá podlaží pak zakončuje kladí s vyloženými římsami a pod střechou 

imitace architrávu a zubořezu. Vila dnes stojí na Palackého třídě na čísle popisném 73/258. 

[25] 

 

Obr.č.21, Historická fotografie vily (1920), [25] 

 

 

Obr.č.22, Aktuální pohled na Villu Marii, [26] 
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3.4.2 Školství na konci 19. století 

Triviální škola v Králově Poli (počátek 18. století) 

Dobu přesného založení triviální školy v Králově Poli nelze přesně odhadnout, zřejmě proto, 

že šlo v prvních letech o vyučování dětí v prostorách soukromých domků na návsi. V roce 

1787 bylo pro školu vyhrazeno nároží ulic Metodějovy a Božetěchovy. Na náklady obce 

v něm byla stavebními úpravami dostavěna učebna a byt pro učitele. Dispozičně se objekt  

skládal z nepříliš prostorné a osvětlené učebny, bytu učitele, oddělené kuchyně, komory 

a malého dvora. Zdejší zajímavostí je, že kvůli malému prostoru v učebně se zde muselo učit 

na dvě směny, starší žáci ráno a mladší odpoledne. O školu se starala vrchnost a jednou za rok 

do ní vysílala svého inspektora, který ve škole veřejně zkoušel. [3] 

 

Obr.č.23, Fotografie budovy triviální školy, [3] 

 

 

Obr.č.24, Dobová pohlednice školy z roku 1903, [15] 
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Měsťanská a obecná škola na Mojmírově náměstí (1879) 

Škola na tehdejším Horním náměstí byla postavena roku 1879 v čísle popisném 10 

a dělila se o budovu s radnicí Pravý vchod patřil radnici a levý škole. Tato decentně zdobená 

neorenesanční budova se čtyřmi třídami měla již v roce 1880 561 žáků. [3] 

 

 

Obr.č.25, Budova školy na Mojmírově náměstí sloužící jako úřad práce, restaurace a bytový dům, [23] 

 

3.4.3 Průmyslové a pohostinské objekty v Králově Poli 

Panský pivovar a sladovna(1840) 

Panský pivovar nahrazuje tradici varnictví piva založenou Kartuziánským řádem 

a využívá k tomu stejného objektu naproti Kartuziánskému klášteru. Koncem 19. století ho 

kupuje S. Morgenstern a přejmenovává ho na Morgensternův pivovar. Ve zdech pivovaru si 

našlo práci kolem deseti dělníků. Dále je budova sladovny prodána Akciové společnosti 

Moravia založené Vídeňskou bankovní jednotou. [4] 

Semilasso (1844) 

Přibližně z 1. poloviny 19. století máme první zmínku o zájezdním Morgensternově hostinci. 

Jeho strategické umístění v nejsevernější části obce u silnice na Svitavy a Prahu mu brzy 

zajistilo u místních lidí stejně jako u cizinců velký věhlas. Hostinec je asi 150 metrů vzdálený 

od Kartouzského pivovaru, což mu umožňovalo snadnou dopravu pivních sudů. Původními 

majiteli hostince byli páni Schaffgotschferové. Není pochyby, že tato stavba patřila k velmi 

důležitým stavbám v Králově Poli, zvláště proto se zastávka před ní stala v roce 1869 

konečnou stanicí konězpřežky. Jméno Semilasso dostal hostinec od jeho nejzajímavějšího 
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návštěvníka knížete Hermanna Puckler-Muskau (1785–1871). Tento voják, spisovatel 

a umělecký zahradník byl velkým cestovatelem a proslul díky svým cestopisným románům 

o Africe a Asii. V těchto autobiografických románech vystupoval pod přezdívkou Semilasso. 

Při jeho návštěvě zdejšího hostince dopsal knihu Semilasso v Africe. Na tuto počest 

pojmenovali majitelé hospodu po něm. V letech 1898 byl hostinec přestavěn na restauraci 

s velkým sálem. Dispozičně byl rozdělen na velký jednopodlažní sál, šenkovnu 

a dvojpodlažní část s pokoji pro hosty. Okna z pokojů byla otevřena do zahrady. Za 

hostincem byla velká zahrada, kde byl umístěn dřevěný zahradní altán. V neděli zde hrávala 

vojenská kapela ze zdejší kadetní školy. V roce 1904 byla a pronajata dělnickému spolku 

a konaly se zde místní zábavy. Po druhé světové válce patřilo Semilasso Královopolským 

strojírnám. Později byl prostor přidělen kulturnímu a vzdělávacímu středisku v Brně. 

Následně se do něho stěhuje KP centra kultury a vzdělávání. Roku 1999 zde byla odhalena 

deska herci Karlu Högerovi, který zde v mládí účinkoval. 

Špatný technický stav však dohnal roku 2001 zastupitelstvo městské části Králova Pole 

k provedení rekonstrukce objektu. Architektonickou soutěž vyhrál ateliér RAW. Stavba byla 

navržena s ohledem na tradici brněnského funkcionalismu a šetrné umístění nových hmot do 

historické fasády objektu. Autoři objekt rozdělili na čtyři navzájem propojené užitné funkce- 

restauraci, taneční sál, novou zadní část tvořící zázemí a prodejnu s kavárnou se specifickým 

skleněným kubusem vyčnívajícím do křižovatky. Na druhé straně objektu se nachází zahrada 

s dětským hřištěm. Náklady na tuto stavbu činily 80 milionů. [3] 

 

Obr.č.26, Historická fotografie hostince Semilasso s projíždějící tramvají (1906),  [20] 
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Obr.č.27, Dnešní podoba Semilassa, [23] 

 

Besední dům v Králově poli (1899) 

Z důvodů nedostatku prostoru pro činnosti českých obrozeneckých spolků bylo roku 1895 

rozhodnuto o vybudování Stavebního družstva Besedního domu. Bylo založeno Stavební 

družstvo Besedního domu. Z peněz, jež byly vybrány v Brně od místních vlastenců, ale 

i z spolků z Čech a Moravy, byla vybrána částka, za kterou se Besední budova nakonec 

postavila. Objekt byl nejprve postaven pouze jako restaurace s malým sálem. Později v roce 

1902 se Rokosova hasičská župa pro Velké Brno zde rozhodla vybudovat a provozovat 

kinematograf. Městský úřad vydal rozhodnutí o udělení licence pro kino roku 1931. 

Kolaudace nově vzniklého sálu proběhla v říjnu téhož roku. Kino bylo nazváno Bio besední 

dům a bylo slavnostně otevřeno dne 23. října 1931. Kino bylo provozováno pomocí Sokola 

Královo Pole. Tento dům byl od začátku až do 30. let 20.století sídlem královopolského 

Sokola. Prostor velkého sálu obsahoval 396 sedadel. Veškerý sportovní, kulturní 

i společenský život zmiňované organizace se koncentroval právě v této budově. Po 2. světové 

válce se z objektu stal Závodní klub Královopolských strojíren. Královopolská strojírna zde 

soustřeďovala všechny svoje spolky a udělila místu možnost pořádat zde i své kulturní, 

společenské akce i školení. Roku 1991 je budova opět pojmenována Besední dům. 1.1. 1995 

si kino převzalo Kulturní centrum města Brna a v roce 2000 byl objekt prodán do soukromého 

vlastnictví. [3] 
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Obr.č.28, Dobová fotografie besedního domu z roku 1904, [15] 

 

 

Obr.č.29, Fotografie besedního domu z roku 1948, [28] 

 

 

Obr.č.30, Dnešní pohled na Besední dům z Palackého třídy, [23] 
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3.5 KRÁLOVO POLE  NA SKLONKU 18. A 19. STOLETÍ 

Druhá polovina 19. století byla v Králově Poli ve znamení dynamicky se vyvíjejícího 

průmyslného a obchodního vzestupu tohoto předměstí obce. Dá se říci, že v tomto období 

dalece předstihla ostatní obce kolem Brna. Průmysl, pro který zde byly výborné podmínky 

z hlediska práceschopného a stále se rozšiřujícího obyvatelstva, spolu s výhodnou polohou 

a napojení na tehdejší hlavní tah na Prahu a Svitavy byly faktory, které po celou dobu 19. až  

20. století přispívaly k růstu obyvatelstva Králova Pole.  

 

Obr.č.31, Královo pole s Kartouzy a Ugartov (1885), [6] 

 

Do obce začaly pomalu proudit pracovní síly většinou z malých obcí Blanenska, Boskovicka, 

Letovicka a Černé Hory. Díky tomu se obec začala rozšiřovat do všech stran a předznamenala 

tak dnešní situační členění této oblasti. V této etapě se začaly budovat usedlosti na dnešních 

místech ulic Brněnská, Lužánecká, Polní, Kostelní a Husovická, kolmo na ně potom nové 

ulice Kamenná, Silniční a Luční. Naproti tomu v urbanistickém celku Ugartov však došlo 

ke kulminaci výstavby. [5] 
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3.5.1 Rozvoj komunikací 

Železnice 

Rozdíl oproti ostatním obcím v předměstí města Brna, byl způsoben zejména postavením 

železniční tratě v roce 1885 Brno – Praha a lokální tratě Brno - Tišnov. Radní se zde chopili 

příležitosti a zbudovali poblíž Nového rybníka malou železniční stanici s nástupištěm. Zvláště 

důležitá byla trať z Brna do Tišnova, na jejíž trase se Královo Pole nacházelo. Tato železniční 

trať dříve vedla královopolskými ulicemi Kartouzská a Antonína Macka, kde je dodnes 

viditelný kolejový násep. Trať původně končila v Králově Poli v objektu Císařsko 

Královských kasáren, ale později byla prodloužena až do Tišnova a z Tišnova dále do 

Německého Brodu. Tím byla povýšena z lokální tratě na trať dálkovou a bylo jí možno do 

města dovážet materiál pro stavební a průmyslovou činnost. [3] 

 

Obr.č.32, První budova nádraží v Králově Poli, [15] 

 

Konězpřežná trať 

17.srpna  1869 zde byla zavedena první konězpřežná trať ve městě v Českých zemích. První 

trať v celém Brně byla vedena od kiosku na Moravském náměstí po hostinec Semilasso. 

Konězpřežka zastavovala původně kdekoli kde si zákazníci přáli. Později se na trati v Králově 

Poli objevily celkem 3 stabilní zastávky. Provozovatel společnosti byl Brünner Tramway 

Gesellschaft für Personen- und Frachtenverkehr, jež disponoval šesti vozy. Jízda konězpřežky 

se uskutečňovala každých 30 minut.  Později se na trase Královo Pole objevily koňmi tažené 

omnibusy, což byly povozy o větší kapacitě. [29] 
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Obr.č.33, Rekonstrukce jízdy koňezpřežkou, [29]  

 

3.5.2 Rozvoj průmyslu v Králově Poli 

Proměna zde nastala i v hospodářském aspektu, kdy se z ryze zemědělské obce doslova přes 

noc stala obec živnostensko-průmyslovou. Vystavení Bauerova cukrovaru a Královopolských 

strojíren a následný hlad po dělnících rozpoutal v Králově Poli doslova developerský boom  a 

tak kolem roku 1890 už bylo v Králově Poli 6688 obyvatel a roku 1900 dokonce 10143 

obyvatel. [4] 

Bauerův Cukrovar v Králově Poli (1854) 

Obchodník Metoděj Elingr zakládá na místě zvaném U sedmi hromů v Králově Poli 

cukrovar vyrábějící z řepy surový cukr. V roce 1854 už jej vlastní Theodor Bauer. Zároveň 

jsou zde pro potřeby cukrovaru založeny rybníky v údolí pod Zaječí horou. V roce 1878 

zastával funkci zdejšího ředitele František Goller, který si získal svůj věhlas konstrukcí 

difůzních nožů. V roce 1880 je zvolen inspektorem cukrovarů a v roce 1883 ústředním 

ředitelem české cukerní společnosti. Ředitel Královopolského cukrovaru se již nemá o svůj 

podnik čas starat a ten postupně roku 1882 zaniká. Jeho objekty později využila 

Královopolská strojírna. [10] 
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Obr.č.34, Bauerův cukrovar V Králově Poli, na kolorovaném snímku je vpravo vidět Divišova čtvrť, [10] 

 

Královepolská strojírna (1880) 

Na založení Královopolské strojírny měl hlavní podíl Phillipe Podgers, který přišel na 

nápad vybudovat továrnu v areálu zkrachovalého Bauerova cukrovaru. Tento cukrovar ležel 

poblíž trati Brno - Tišnov a byl pro pozdější rozvoj továrny strategický. Podgers Neměl 

ovšem na nákup ani vybavení továrny, a tak oslovil svého bratrance Augusa Lederera. Roku 

1880 nesla firma název „Brünn-Königsfelder Maschinenfabrik Lederer & Porges,“. Oba 

pánové pocházeli z bohatých obchodnických rodin a Phillipe vystudoval Německou techniku 

v Praze. 

 

Obr.č.35, Malba Královopolské strojírny z konce 19tého století, [30] 

http://www.kralovopole.brno.cz/povyseni-na-mesto/d-3568 
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Obr.č.36, Nově přistavěné objekty na kotlovou výrobu 1905, [3] 

 

Podgers byl velmi schopný budovatel továrny, čehož si všimla i místní rada a nabídla 

mu místo člena obecního výboru Králova Pole. V této radě se Podgers zasloužil o budování 

infrastruktury obce a její zasíťování kanalizací, veřejným osvětlením a zásobováním 

elektrickým proudem. Zajímavostí je, že továrna zavedla svícení elektrickým proudem na 

pracovištích už v prvních letech své činnosti, což byl dosud nevídaný kousek evropského 

formátu. Továrna začala vyrábět železniční vagony, speciálně pak cisternové vozy, které 

vyráběla jediná pro celé Rakousko Uhersko. Později se orientovala na naftařský průmysl. 

Podnik obsahoval tři hlavní výrobní části: kotlovou výrobu, zařízení pro cukrovary a výrobu 

vagonů.  

 

 

Obr.č.37, Strojírna na počátku roku 1910, [3] 
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Roku 1898 podnik odkupuje podíl Lederera za 59 000 zlatých, který se odstěhoval do 

Vídně. Počet zaměstnanců strojírny strmě stoupal z roku 1898, kdy továrna měla 128 

zaměstnanců do roku 1907, kdy se jejich počet zjedenáctinásobil. Roku 1903 byla továrna 

přejmenována na Simmeringskou obchodní společnost. Za nejdůležitější patent, který zde byl 

vymyšlen, je považován  patent vysokého vakua z roku 1910, bez kterého by si dnes neumíme 

představit destilaci naftových produktů. Bylo zde vyvinuto i několik zlepšovacích patentů 

Dieselova motoru. Orientace továrny se ovšem ubírala směrem k výrobě naftových 

dvoudobých motorů.  

Královopolská továrna byla často terčem protestů dělníků. Jejich platové ohodnocení bylo 

velmi nízké a práce obtížná. Pravé problémy však nastaly během hospodářské krize 

ve třicátých letech dvacátého století, kdy po okupaci v letech 1939 byla strojírna přidružena 

do Říšské společnosti v Berlíně. Po druhé světové válce musela strojírna projít obrovskou 

rekonstrukcí. Po příchodu komunismu byla továrna znárodněna. Za komunismu zde byly 

vyráběny součástky pro ruský ropný průmysl a továrna veškerou výrobu vyvážela do 

zahraničí. [3] 

Roku  1992 vznikla Královopolská a.s., která dostává od státu původní majetek 

strojírny.  Společnost byla však v polovině 90. let zprivatizována. Následující finanční 

problémy však objekt zahnaly do ztráty a následného konkurzu. Rok 2003 byl ve znamení 

sloučení dvou zde působících firem Královopolská a.s. a firmou Královopolské strojírny. 

Následující rok je odkoupila firma BRASS s.r.o. Velký a nevyužívaný areál se dnes požívá 

jako průmyslová zóna s možností nákupu nebo pronajmutí stávajících hal. V současné době 

Královopolská a.s., vyrábí zařízení pro petrochemický, chemický průmysl, jeřábové a lanové 

konstrukce. [69] 

 

 

Obr.č.38, Dnešní pohled na opuštěné objekty Královovopolských strojíren, [31] 
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3.6 POČÁTEK DVACÁTÉHO STOLETÍ 

Počátek dvacátého století se jako hlavní dopravní tepna a kulturní centrum Králova Pole 

považovala Nová ulice dnešní Palackého třída. Obec za tímto účelem oslovila architekta 

Richarda Klenku, aby zpracoval regulační a polohový plán celé obce a tím následně odstranil 

nevyváženost v zastavěnosti a službách určitých lokalit. Například v lokalitě Všeslovanského 

náměstí tak nechal vzniknout projekt náměstí s paprskovitě vycházejícími ulicemi. V této 

době byly také dobudovány ulice Bartošova, Riegrova a Tylova. Spolek laciných a zdravých 

obydlí v Brně odkupuje od města na západ od Palackého třídy pozemky a začíná na nich 

stavět rodinné domy a byty. Jedná se o první developerské počiny. Zároveň na regulačním 

plánu máme možnost sledovat zastavěnost některých stávajících ulic. Vidíme zde, že západně 

od Palackého třídy je výstavba skoro kompletní, na rozdíl od východní části, kde je zastavěn 

pouze prostor mezi ulicemi Svatopluka Čecha a ulicí Jungmanovou. [3] 

 

Obr.č.39, Regulační plán Richarda Klenky (1907), [32] 

http://www.ilovebrno.cz/shop/481-historicka-mapa-kralova-pole 

V roce 1906 dostali královopolští radní souhlas ke sloučení Nové vsi a Ugartova 

a zároveň se Česká radnice v Králově Poli rozhodla zvýraznit český ráz města tím, že mnohé 

ulice dostaly názvy po slavných lidech z dějin českého národa a národního obrození. Horní 
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náměstí bylo přejmenováno na Mojmírovo náměstí. Horní ulice na ulici Božetěchovou 

a Brněnská ulice se stala Palackého třídou, školní ulice ulicí Komenského a Růžová ulicí 

Husovou. Zároveň se usnesením obecního výboru na mapě objevilo Všeslovanské náměstí 

spolu s deseti novými ulicemi. Například ulice Srbská, Slovinská a Bulharská, ulice byly 

pojmenovány po státech, z kterých se skládalo  Rakousko Uhersko. Je jasné, že některé 

z těchto ulic musely být během první světové války přejmenovány. Typově se staví kolem 

hlavní Palackého třídy a na nárožích spíše vyšší bytové domy. Dále od hlavní ulice se 

výstavba snižuje na dvoupodlažní a jednopodlažní řadové domky. 

Z architektonických směrů převládá konzervativní neoklasicismus. Někteří moderně 

smýšlející majitelé ovšem přicházejí s novátorskými myšlenkami, a nechávají si svoje domy 

přestavovat mladými architekty, kteří uplatňují jejich rondokubistické, funkcionalistické 

a modernistické pojetí. Tím začíná na Palackého třídě i mimo ni vznikat různorodá avšak 

velmi kvalitní zástavba. Tato zástavba je v Králově Poli až na občasné rekonstrukce 

zachována dodnes. 

 

3.6.1 Osady a dělnické kolonie  

Tento nenadálý stav příchodu nových sil za prací je důvodem pro začátek masivní výstavby, 

která definitivně připojuje Ugartov s návsí Králova Pole a Vyhnálovickou kolonií. Mezi 

stávající obcí a ulicí Lužáneckou a železniční tratí jsou dobudovávány ulice do dnešní 

podoby.  

Chudší rolníci, dělníci a živnostníci si stavěli domy svépomocně v koloniích a osadách na 

předměstí Králova Pole. Dnes bychom hovořili skoro o slamech, tyto kolonie byly vystavěny 

zejména v části Vyhnálovice za tehdejším Kartouzským rybníkem na místě dnešního nádraží 

Králova Pole a kolonie Ovčálovice na místě dnešní Křižíkovy ulice. Takové dělnické kolonie 

pak obsahovaly domy z dostupnějších materiálů a kvůli drahému prostoru byly objekty malé 

a nalepené blízko u sebe. Základy pod stěnami byly udusány z kameniva natřeného 

rozehřátým asfaltem pro lepší hydroizolační schopnost. Sokl objektu byl z vrchní strany 

natřen asfaltem proti odstřikující vodě. Materiál na stavbu těchto svislých konstrukcí těchto 

domů byl především z dostupných nepálených vepřovicových cihel. Zdi se opatřovaly 

hliněnou fasádou a vápenným  nátěrem. Vodorovné nosné konstrukce tvořily dřevěné trámové 

a povalové stropy s dřevěným záklopem. Mezilehlé prostory byly vyplněny škvárou jakožto 

levným tepelně i zvukově izolačním materiálem, Podlaha na terénu byla provedena většinou 
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bez základu pouze formou škvárového zásypu, kde na dřevěných roštech byla postavena 

podlaha z hrubě tesaných dřevěných fošen. Tyto fošny pak sloužily jako finální vrstva, nebo 

zde byla kolmo na ni natlučena dřevěná hoblovaná prkna. Keramická dlažba v těchto domech 

nebyla obvyklá, spíše se zde užívalo hlazené betonové podlahy jako základ pod kamna 

nebo podlahy v předsíni. Domy potom měly jednoduchou dispozici, která připomínala 

vesnickou architekturu. Většinou šlo totiž o dělníky z vesnic, kteří si své stavební zvyklosti 

přinášeli s sebou. Střechy byly většinou  jednoduché sedlové. Jako materiál na střechy se 

používaly střešní tašky, ale i dřevěné došky či břidlicové destičky. Slámové střechy už byly 

výjimkou. Komíny byly pro riziko požáru vystavěny kvalitně z šamotových cihel až nad 

střechu. Odvodnění střech bylo provedeno do ulice nebo do vnitrobloku pomocí okapnic. Do 

místností byly světlo a čerstvý vzduch přiváděny kastlovými jednoduchými otevíravými 

dřevěnými okny. V této době nebylo výjimkou, že některé obytné místnosti vůbec okna 

neměly. Objekt obsahoval předsíň, komoru a jednoduchou světnici. V této světnici se 

odehrával veškerý rodinný život. Tato světnice sloužila jako jídelna, kuchyň, ložnice, obývací 

pokoj. V jednom takovém domě mohlo žít při sobě i více generací najednou. Domky většinou 

neměly zahrady, ale pouze malé dvory, kde stávaly suché záchody. Hygienické zázemí tvořila 

hlavní světnice. V kachlových nebo litinových kamnech se topilo dřevem, uhlím či koksem. 

Tato kamna byla většinou hlavním zdrojem tepla pro celý objekt. Budovy většinou nebyly 

elektrifikované ani napojené na plyn. Pro pitnou vodu byly zřizovány v dostupných 

vzdálenostech pumpy. Splašky pro kanalizace byly lity do kanálových vpustí přímo na 

ulicích. Lokace této pololegální živelné zástavby dosáhla až do dnešní podoby ulic 

Myslínova, Fibichova a Žleb. V 50. letech 20.století byla její převážná část zdemolována při 

výstavbě Královopolského sídliště. [3] 

 

 

Obr.č.40, Příklad dělnické kolonie Šmálka, dnešní ulice Mezírka na Veveří, [33] 
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3.6.2 Bytové nájemní domy 

Tyto domy jsou většinou rozmístěné po Palackého třídě, kde tvoří pospolitou řadovou 

zástavbu, ale můžeme se s nimi setkat i v ulicích kolmo k Palackého třídě. Bytové domy byly 

ukázkou nového druhu zdejší městské výstavby, který se nově začal uplatňovat v tomto 

období a později se rozšířil do dnešní podoby. Důvodem stavby činžovních domů byl 

nedostatek volných domů pro bydlení u frekventované komunikace. Tyto domy byly buďto 

zřizovány majetnými továrnami pro jejich vyšší dělníky, nebo soukromými investory za 

účelem dosažení zisku z jejich pronájmu běžné střední vrstvě. V bytech se nalézaly 

výdobytky moderní techniky, jako třeba bytový vodovod nebo elektřina či splachovací 

záchod. Tudíž byty měly větší komfort než běžné rodinné domy. Rozměrově byly byty 

mnohem menší a mohli si je dovolit obývat pouze sdílní lidé, platící činži včas, což zvyšovalo 

jejich disciplinovanost i v osobním životě. Soužití jednotlivých rodin ve společném bytovém 

domě pak bylo předznamenáno i jejich společenskou funkcí. Výše bydleli lépe postavení 

obyvatelé, kteří měli k dispozici více pokojů, větší výhled, zejména potom i výhled do ulice 

a tím pádem lépe osvětlený byt. U majetnějších měšťanských bytů se setkáváme s místností 

pro služku.  

Konstrukčně byly tyto objekty většinou vystavěny na betonových základech. Svislé nosné 

konstrukce tvořilo cihelné zdivo. Z ulice byly objekty zdobené štukovou výzdobou. Prostory 

v přízemí s výkladcem do ulice většinou sloužily jako prodejny nebo sklady obchodníků či 

živnostníků. Prostor nádvoří byl většinou společný pro obyvatele domu. Později býval tento 

prostor zastavěn i po obvodu celého vnitrobloku. Pokud se u těchto staveb sloučily balkony 

v úrovni jednoho každého podlaží, nazýval se dům pavlačový. Vstoupit do jednotlivých  bytů 

se dalo z této pavlače. Vertikální komunikací pro tyto balkony byla schodiště. Mohla být 

umístěna buďto uzavřená v objektu  nebo volně přístupná ze dvora. Do dvora vedl z ulice 

zároveň obslužný vjezd pro povoz nebo hasičský vůz. Vodorovné nosné konstrukce budovy 

tvořily cihelné klenby nebo dřevěné stropy trámové či povalové zasazené čely do nosných 

obvodových zdí, zaklopenou prkennou podlahou. Způsob vytápění kamny umožňoval 

sdružovat komínová tělesa k sobě do komína s průběžnými otvory. V každém bytě ústil 

sopouch kamen do jednoho z otvorů komína. Zastřešení bylo provedeno ze střešních tašek na 

dřevěném krovu s plnými vazbami stojaté nebo ležaté stolice. Půdní prostor byl využit pro 

věšení prádla nebo zde byly budovány levné byty pro méně majetné nebo studenty. [6] 
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Obr.č.41, Příklad vnitrobloku obytného domu z Josefské ulice v Praze, [32] 

 

Secesní obytný dům na Palackého třídě  

Tento secesní dům navrhnul známý brněnský architekt František Pavlů, rodák z Bořitova, 

který se do Brna přistěhoval roku 1880. Zde pracoval nejprve jako pomocná síla na stavbách 

a pak zde ve svých čtyřiceti letech vystudoval stavební průmyslovku. Jeho návštěva Vídně 

v něm zanechala silné secesní zážitky, a tak v Brně začíná stavět budovy kolem roku 1890 - 

1918. Jeho raná tvorba je čistě secesní a jsou v ní postaveny nájemní domy na Palackého třídě 

a ulici Veveří. Jedním z nich je i dům č.p. 84 na Palackého třídě. Architekt navrhnul elegantní 

secesní stavbu s čistými a jednoduchými fasádními rysy, tolik typickou pro jeho osobitou 

tvorbu. Objevujeme zde fasádní i ocelové prvky s typickými rostlinnými motivy, stavba je 

symetrická a je nově zrekonstruovaná, původní stavba měla světlou béžovou omítku. Stavba 

prošla v roce 2005 rekonstrukcí. [3] 
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Obr.č.42, Nájemní dům č.p.84 od architekta Františka Pavlů na Palackého třídě, [23] 

 

3.6.3 Vilová a řadová rodinná zástavba. 

Úřednictvo a majetnější vrstvy si stavěly domy především v severo-západní části Králova 

Pole. V těsné blízkosti Palackého třídy si zde začínají stavět samostatné a řadové domky 

jedno až dvojpodlažní se zdobnými fasádami. Součástí objektu bývá většinou malá parcela ve 

vnitrobloku, která je využita jako zahrada. Při návrhu domů spoléhají jejich majitelé na 

kvalitní práci architektů a stavebníků. Jednotlivé domy se snaží fasádou zapůsobit a odlišit 

své obyvatele od ostatních. Slohově se zde jedná spíše o secesi a neoklasicismus. Takové 

domy jsou stavěny v ulicích kolmo na Palackého třídu. Velmi zachovalé objekty můžeme 

vidět v první polovině ulice Riegrova, Berkova a spodní části ulice Skácelova. Fluktuace 

pozdějších majitelů měla za následek nekontrolované přestavby a nadstavby objektů, takže 

zde můžeme dnes pozorovat pouze fragmenty této dobové vilové výstavby. Vedle 

historizujících fasád neostylů zde nalézáme organickou secesní, neobadrokní architekturu, či 

eklektickou historizující směs stylů později se připojuje moderna či rondokubismus. 
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Obr.č.43, Spodní část Skácelovi ulice s rezidenční zdobnou výstavbou zpočátku. 20. Století, [23] 

 

 

Obr.č.44, Příklad zástavby rodinných vil na ulici Riegrova 8,6,4 

 

 

Obr.č.45, Secesní řadový dům Riegrova 10 
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Obr.č.46, Secesní řadový dům Riegrova 36 

 

Bartoňova vila 

Na ulici Jungmanově 46 se nachází další skvostná historická vila. Tradiční rukopis 

tradicionalistické secesní architektury Dušana Samo Jurkoviče byl potvrzen až v nedávné 

době historičkou M. Flondrovou. Dnes je tento velmi cenný objekt ve značně zchátralém 

stavu a čeká jej nákladná rekonstrukce. Interiér a exteriér tohoto tradicionalistického objektu 

nebyl od roku 1905 rekonstruován. [9] 

 

Obr.č.47, Tradicionalistická secesní vilka na ulici Junganova  
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3.6.4 Školství v Králově Poli  

Německá soukromá měšťanská škola (1883) 

Na ulici Rybníček je roku 1883 dostavěna Německá obecná a měšťanská škola 

s kapacitou 300 žáků. Škola je založena svazem Deutecher Schulverein. a jsou zde přesunuty 

děti z Židovské školy. v roce 1892 je škola přejmenována na Českou obecnou školu a dělí se 

na školu chlapeckou a dívčí. [3] 

 

Obr.č.48, Německá obecná a měšťanská škola (1883, [23] 

 

Měšťanská a obecná škola na Slovanském náměstí (1900) 

V roce 1900 došlo k dokončení Měšťanské a obecné školy na Mojmírově náměstí. Roku 1909 

byla škola rozdělena na dvě školy, na školu měsťanskou a obecní. V roce 1911 k ní byla 

přistavena na náklady města tělocvična. [3] 

 

Obr.č.49, Historická fotografie  Slovanském náměstí s měšťanskou a obecnou školou 1920, [20] 
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Zeleň v  Králově Poli 

Celá Palackého třída a ulice Božetěchova byly ozeleněny alejí stromů místním Okrašlovacím 

spolkem. Na Slovanském náměstí je navržen roku 1905 nový městský park anglického stylu 

podle Hamburského zahradního architekta Leberechta Miggeho. Roku 1947 došlo k obnově 

parku na Slovanském náměstí společně s parkem na Husitské ulici a na Mojmírově náměstí. 

[7] 

3.6.5 Doprava a komunikace na přelomu 19. a 20. století 

Komunikace v Králově Poli původně nebyla příliš dobře připojena s okolními městy či 

obcemi, poskytovala pouze relativně dobré spojení ze severu na jih směrem z města na Prahu. 

Silnice ostatními směry byly ve velice špatném stavu nebo komunikace úplně chyběly. Toho 

si byli obecní radní plně vědomi a tak 30. července  1896 obecní zastupitelstvo schválilo 

vybudování dopravního uzlu na svém území, posílení dopravy do ostatních přilehlých obcí 

a zlepšení povrchu komunikací dosavadních. V roce 1887 byla vystavěna první etapa nově 

budovaných komunikací silnicí do Medlánek. Druhá vedla směrem do Husovic a Žabovřesek 

a poslední etapa byla dokončena v roce 1914 a vedla do Soběšic. [3] 

Parní tramvaj  

Roku 1879 proběhla v Brně historicky první zkušební jízda parní tramvajové  lokomotivy 

z hlavního nádraží až po hostinec Semilasso. Ukázalo se, že železniční úzké koleje 

nevyhovují těžkému stroji a tak se započalo s jejich modernizací. Tato tramvaj jezdila v 30ti 

minutových intervalech a uvezla dvojnásobný počet lidí, který se nyní mohl vyšplhat až na 

30. Navíc tato tramvaj jezdila i na dlouhé trati do Pisárek nebo na Ústřední hřbitov. 

Královopolské zastávky byly umístěny na dnešní Veleslavově, Kollárově a u Semilassa, 

později byla zbudována i u Besedního domu. [3] 
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Obr.č.50, První brněnská parní tramvaj, [35] 

 

Elektrická tramvaj 

První elektrická tramvaj dnešního typu začala jezdit 14. června 1900. Tramvajové vedení 

spravovala brněnská firma Akciová společnost brněnských pouličních drah. Roku 1921 se 

začala značně rozšiřovat kolejová síť elektrické pouliční dráhy a trasy se neustále 

prodlužovaly a opatřovaly se na konci vratnými smyčkami a odstavnými kolejemi. V roce 

1926 začala jezdit tramvaj až do Řečkovic a v roce 1933 byla trať zdvojkolejněna. [3] 

 

Obr.č.51, První brněnská elektrická tramvaj, [36] 
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3.7 KRÁLOVO POLE ZA PRVNÍ REPUBLIKY 

Během doby první republiky se navýšil počet obyvatel v Králově Poli o dvě třetiny, to 

znamená, že se tato městská část stala nejlidnatějším a zároveň nejprůmyslovějším 

předměstím Brna, než jej v roce 1928 předstihly Židenice. Roku 1921 mělo Královo Pole 

15 179 stálých obyvatel, zatímco v roce 1938 už jich mělo 25 570. Největší problém spočíval 

v bytové otázce nemajetných obyvatel, kde byla potřeba velká spousta malých 

jednopokojových bytů pro uspokojení tohoto palčivého problému. Pro představu zdroje 

udávají, že v celém Brně chybí dva tisíce bytů. Tato ožehavá otázka donutila úřady jmenovat 

čtyřčlennou komisi, která se zabývala otázkou hledání nových bytů ve stávající výstavbě 

i nalézání nových kapacit a řešení. Obec zajišťovala některým chudším obyvatelům bydlení 

v nebytovým prostorech nájemních domů. Roku 1920 vyvrcholil problém nedostatku bytů 

rozhodnutím majitelů bytů nezákonně zdražit nájemné až o 30%, což ještě vyostřilo vztahy 

mezi nimi, nájemníky a obecním úřadem, na kterém se kupily stížnosti. [3] 

Zatímco v Králově Poli přibývalo domů vlivem bytových družstev, která budovala celé nové 

bloky západně od komunikace Palackého třídy. Razantně se změnil pomyslný střed Králova 

Pole. Tento střed, kterým dříve bývalo Mojmírovo náměstí byl najednou opomenut na úkor 

ulice Palackého. Tato ulice se stala lukrativním místem pro stavbu objektů i služeb, docházelo 

k modernizaci a přestavbám zdejších historických jednopodlažních domů na několikapatrové 

objekty. Z architektonických stylů, které se zde nově objevovaly, můžeme vidět zejména 

méně zdobný kubismus, rondokubismus a funkcionalismus s prvky moderny. Zdejší 

zajímavostí je snaha architektů o hledání typicky českého slohu, který by nahradil cizí 

architekturu přejatou z ostatních států. Tento sloh byl nazván meziválečným 

tradicionalistickým dekoratismem. 

 Státem vytvořený zákon na podporu O stavebního ruchu, který byl vydán roku 1921, 

umožňoval běžným lidem dosáhnout na levné a kvalitní bydlení formou vysokých státních 

dotací, a to až třípokojových bytů do plochy 90m2. To byl jeden z dvodů, proč bylo v Brně 

v období letech 1922–25 postaveno přes 160 bytových domů. Reforma bytů pro nemajetné 

a progresivní projekty malobytových kolonií přicházejí až koncem 20tých let kvůli pozdější 

úpravě zákona. [12] 

Roku 1919 došlo k dobudování hlavních vedení kanalizace a vodovodu na Palackého třídě, na 

Mojmírově náměstí, Rostislavově náměstí a na ulicích Košinova a Poděbradova. Svodná 

potrubí kolmo na hlavní řády byla dobudována postupně až do roku 1925. [13] 
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3.7.1 Stavební družstva první republiky 

Prvorepublikové období bylo ve znamení stavebního ruchu bytových družstev, která zde 

hojně stavěla bytové domy. Největší z nich asi bylo královopolské Obecně prospěšné stavební 

družstvo, jež vzniklo v roce 1919 a jeho ředitelem byl Rudolf Spazier.  Bytové družstvo mezi 

lety 1920 – 1926 postavilo 59 domů a celkem 170 bytů. Mezi nimi bylo 5 činžovních domů 

na Purkyňově ulici. Dalších 39 rodinných domů vzniklo ve vilové čtvrti mezi ulicí 

Dobrovského a Bartošovou. Tento počin vyvolal v Králově Poli čilý stavební boom a byl 

hodnocen ze strany obecního úřadu velmi kladně. Není divu, že se členská základna 

z původních 168 členů rozrostla na 351 členů. Tato výstavba představovala čtvrtinu veškeré 

výstavby ze všech předměstských nově budovaných bytů. [8] 

 

Obr.č.52, Jančův plán velkého Brna  (1919), [3]  

 

Další prvenství patří Národnímu výboru Královo Pole, který i přes značné riziko začal 

v polovině dvacátých let budovat obecní činžovní domy. V roce 1921 byl vydán nový zákon 
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O stavebním ruchu, který poválečným novostavbám značně usnadňoval výstavbu zejména 

díky daňovým úlevám a státním příspěvkům. Další expanze Králova Pole byla koncem 

20.tých let 20. století provedena západním směrem, kdy se z úrovně dnešní ulice Bulharská 

a Chorvatská uliční fronta posouvá do horního konce Slovanského náměstí. Nad ní se začínají 

budovat komunikace s inženýrskými sítěmi, tedy připraveností pro další rozvoj. Během 

dvaceti let se zastavuje kompletní řadová zástavba až k ulici Purkyňova, tedy nejprve celá 

Skácelova ulice a pak vyplnění všech relativně pravidelně navržených vnitrobloků od 

Královopolského tunelu až po ulici Červinkovu. Co do charakteru zástavby se kolem 

Slovanského náměstí začíná  stavět residenční vysokopodlažní výstavba, školské stavby či 

úřadovny různých institucí, setkáváme se zde stále s historizujícími styly, masivně se začínají 

rozvíjet i styly moderní. V parterech objektů nalézáme obchody a jiné služby. Náměstí mohlo 

vzhledem ke své výstavbě a rozloze včetně moderního parku směle konkurovat hlavnímu 

Brněnskému náměstí. 

Jaruškův dům (1909-1910) 

Investorem celého objektu byl Karel Jarušek (1877-1944), tento ředitel administrace 

Lidových novin se v roce 1901 přestěhoval se svojí rodinou z Prahy do Brna. V obchodu 

i společenských organizacích velmi zběhlý Jarušek si oblíbil Palackého třídu pro její klidný 

ráz a v roce 1908 odkoupil pozemek číslo 65 (dříve č. 24) od královopolských Sokolů, což 

byla organizace ve které několik let předsedal. S projektem svého domu, který pojmul jako 

nájemní, se obrátil na Josefa Gočára- čelního tehdejšího úspěšného představitele české 

moderní architektury. S projektem se mělo začít 25. srpna 1909 a podle termínů měla být 

stavba hotova následujícího roku. Tato stavba je první ze dvou Gočárem navržených objektů 

v Brně a jediná v Králově Poli. Později u příležitosti konání Výstavy soudobé kultury 

v Československu roku 1928 postavil v Brně dále ještě  pavilon Akademie výtvarných umění. 

Dispozice tohoto objektu je odvozena od třítaktového systému kolmo k uličnímu vstupu, kdy 

střed tvoří vstupní chodba. Na tuto chodbu  navazuje v zadní části objektu dvouramenného 

schodiště, které svým kubusem přesahuje objekt do dvorního průčelí. Vstupy do jednotlivých 

bytů jsou umístěny z této dlouhé chodby. Po vstupu do bytu se vejde do velké nepřímo 

osvětlené vstupní haly, z této haly  se vstupuje do všech ostatních místností bytu. V bytě byla 

umístěna samostatně koupelna s vanou od toalety. Na toaletu vedla odvětrávací šachta 

umístěná vertikálně ve střední části objektu. V bytě se nacházejí čtyři obytné místnosti, dvě 

z nich mají okna do ulice a dvě do zahrady. Oba spodní byty mají navíc vstupy do zahrady. 

Byty nad nimi mají místo vstupu do zahrad vyložené balkony. Konstrukční novinkou tohoto 
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objektu bylo jeho navržení z armovaného betonu, to znamená, že se jednalo o jeden z prvních 

železobetonových objektů .  

Jaruškův dům co do historie Gočárovy tvorby spadá do jeho raného období. Významnost 

tohoto objektu je zřejmá pojetím jeho fasády. Hlavní průčelí tohoto zajímavého objektu se 

vyznačuje čtyřmi okenními osami, je zdůrazněno do ulice expandovaným přesným 

čtvercovým arkýřem na dvou polygonálních nosných pilonech. Hlavní vstup do objektu je 

navržen mezi těmito dvěma pilony, je lehce zapuštěný do objektu a je zajímavý svým 

zdobným úzkým a vysokým profilem vstupních dveří.  

Střecha objektu je pultová a odvodněná do zahrady, z uliční části je střecha asi o metr 

předsazená před objekt. Původně bylo na průčelí fasády navržené obložení arkýře 

dvoubarevnou kombinací opaxitových obkladaček, z čehož během výstavby sešlo. Sokl 

u vstupu spolu s ostěním a pilony jsou navrženy z mramoru. Na objektu jsou navrženy tři  

druhy oken, na arkýři jsou široká okna s půlkulatým překladem a horní okenní  rám 

s motivem zdvojené arkády a okrasnou rozetkou. Ostatní okna jsou navržena jako pravoúhlá 

sekční s třemi částmi,  rovněž se zdobenou horní částí. Okna do sklepa jsou zdobena okrasnou 

mříží. [37] (Výkresy a dobová fotodokumentace viz příloha str.2) 

  

Obr.č.53, Dnešní pohled na Jaruškův dům, [37] 
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Bytové domy na ulici Dobrovského(1920-1929) 

První domy na ulici Dobrovského byly vystavěny přibližně 60-70tých letech 19. 

století. Nejdříve šlo o výstavbu nízkopodlažních dělnických domů, později byla tato výstavba 

nahrazena čtyřpatrovými nájemními domy, které se začaly budovat kolem roku 1920. 

Výstavba využila první etapy státní podpory pro bydlení z roku 1921. Domy byly navrženy 

architektem Antonínem Dvořákem a tvoří ucelenou kompaktní zástavbu a symetrický celek. 

Objekty byly postaveny jako charakteristické dílo moderny z počátku 20tého století, 

vyznačují se svým jednoduchým dekorativismem se sklony ke kubismu. Domy 1-15 jsou dnes 

památkově chráněny. V roce 2009 bylo rozhodnuto rekonstruovat objekty. Průzkum fasád byl 

proveden Ing. Evženem Biskupem, který předložil výsledky Národnímu památkovému 

ústavu. Kompletní rekonstrukce celého bloku fasád byla provedena roku 2011. [38] 

 

Obr.č.54, Dnešní pohled na zrekonstruované fasády ulice Dobrovského, [23] 

 

Nájemní dům Štefánikova 123/63 (1922-1925) 

[13] Nájemní dům ve Štefánikově ulici je státem budovaný činžovní dům, který měl 

spolu s ostatními po první světové válce vyřešit bytovou krizi. Pětipatrový objekt je 

zajímavou studií, která se snaží nalézt český národní sloh po první světové válce. Architekti 

Jaroslav Grunt a Miloš Laml se vyřádili zejména na fasádě domu, který měl před nedávnou 

rekonstrukcí četné barevné motivy a velké množství barevných vzorů, jak plastických, tak 

formou maleb. Architekti přišli s představou, že tradiční český styl by měl být uplatněn 

pomocí obloučkového dekoru, jež vyplynul z lidových motivů a ve dvacátých letech měl plně 

nahradit secesní a historizující styly Rakouska-Uherska. Dispozice domu a jednotlivých bytů 

vychází z jednoduchého rozvržení komunikační části a v něm umístěným půlkulatým 
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schodištěm, na každé podlaží vychází dva třípokojové byty přes celý trakt objektu. Objekt je 

podsklepen. [13] 

 

Obr.č.55, Nájemní domy na ulici Štefánikově, [13] 

 

Nájemní domy na ulici Těšínská (1929-1930) 

V této lokalitě, se dříve nacházely jen jednopodlažní domy dělníků a židovských 

přistěhovalců. Když byl na konci třicátých let houfně rozprodáván židovský majetek, 

skupovali ho majetní obyvatelé a přestavovali ho na bytové domy, které pak prodávali za 

účelem dosažení zisku. Tak bylo v tomto období přestavěno mnoho okolních domů. 

V okolí ulice Kotlářské hromadně vznikaly v tomto období nájemní domy, což dalo 

této oblasti nezaměnitelný velkoměstský charakter. Tyto objekty byly navrhovány velmi 

úsporně a vesměs by se neobešly bez státních dotací. Na nároží ulic Těšínská a Tyršova byl 

vystavěn obytný soubor architekty Václavem Dvořákem a Aloisem Kubou. Na objektech 

vidíme klasickou pozdně funkcionalistickou výstavbu. Objekty byly stavěny na náklady 

architektů, kteří je po výstavbě prodávali dál. Tyto domy jsou materiálově a esteticky velmi 

kvalitně provedeny, protože musely splňovat tehdejší zákon O stavebním ruchu a byla na nich 

použita státní dotace. Tento dnes zcela běžný developerský model byl velice nadčasový a díky 

tomu, že na stavbu sami dozírali, můžeme ve všech jejich stavbách z dané doby spatřovat 

velmi kvalitní výstavbu  

Konstrukce domu byla stavěna z železobetonového skeletu, vnitřní výplň potom 

tvořila cihelná výplň. Objekty měly úzké fasády, aby nezabíraly do ulice příliš mnoho místa. 

Jednotlivé byty v domech měly více pokojů, aby se tak dostálo výhodnějšího poměru při 
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konstrukci finančně náročnější kuchyně, koupelny a toalety. Jednotlivé byty mají velmi 

jednoduché půdorysy a honosné vstupní podlaží s dlažbou z opaxitu, nebo šamotových 

obkladů. Rovněž zde byl původně použit obklad u zádvěří kvůli snadnější údržbě, tento 

materiál byl při rekonstrukci v roce 2006 nahrazen plastifikačním nástřikem soklu. Původní 

materiál najdeme pouze na jedné zdi z ulice Těšínská.  

Dům je opatřen jasnými prvky, které firma Kuba & Dvořák na všech svých stavbách 

používala. Výrazné jsou také střešní korunní římsy, polygonální hmoty plnostěnných balkonů 

předstupující před objekt a šamotové, režné či opaxitové obklady používané u ostění oken 

a na soklovém zdivu. [13] 

 

Obr.č.56,  Dnešní pohled na  nároží bytového domu, [23] 

 

3.7.2 Prvorepubliková vilová zástavba  

Vlastní vila Aloise Kuby v Řečkovicích, Gromešova 51 (1936) 

Jedna z nejzajímavějších městských vil, která byla vybudována roku 1936 na ulici 

Gromešově je vila slavného Brněnského architekta Aloise Kuby. Tento architekt spolu se 

svým bratrem navrhl na pozemku s velkou zahradou dvoupatrový objekt vily. Tato vila je na 

rozdíl od jeho dosavadní tvorby pojata velmi velkoryse a zajímavě začleněna do okolního 

terénu zahrady pomocí velkého schodiště. Vila je plná nenápadných detailů, které vymýšlel 

sám její budoucí obyvatel. Příkladem může být zářez portálu schodiště v přízemí objektu nebo 

klasické korunní římsy používané na svých ostatních stavbách. Nábytek ve vile si rovněž 

vymýšlel sám autor a nechával jej vyrobit u UP závodů v Brně. 

Vila leží na mírném svahu rozlehlého pozemku poblíž hlavního vstupu na pozemek. 

Hlavní vchod do objektu je pod úrovní terénu. Ke vstupu vede široké schodiště, které přivádí 

návštěvníky do menšího dvora, jež slouží jako nástup do objektu. Nad tímto dvorem se 



65 

nachází další rameno schodiště, kterým je možno se dostat do prvního nadzemního podlaží 

a spojuje tak objekt s terasou nad garážemi. V přízemí se nacházel byt služek a technické 

místnosti. V druhém nadzemním podlaží se nachází zimní zahrada, velký obývací pokoj 

a kuchyň s jídelnou. Druhé nadzemní podlaží potom obsahuje ložnici s terasou, lázeň a šatnu. 

Architekt v domě bydlel do roku 1943, kdy byl nucen se během války vystěhovat na  

Kotlářskou ulici a prodat dům za nevýhodných podmínek Němce Edit Piesch. Po druhé 

světové válce byla vila státem zkonfiskována, byla použita jako obvodní ordinace pro lékaře. 

V roce 1957 však přestala vyhovovat a byl užita pro nové jesle. Dále v ní bylo sídlo Státní 

bezpečnosti. Po roce 1989 přešla vila do rukou města Brna., které vilu znehodnotilo stavbou 

rychlostní silnicí. Až teprve roku 2009 se vila stává kulturní památkou. [13] (Výkresy 

a dobová fotodokumentace viz  příloha str.1) 

 

Obr.č.57, Dobová fotografie Kubovy vily v Řečkovicích, [13]  

http://www.bam.brno.cz/objekt/c290-vlastni-vila-aloise-kuby?filter=code 

 

Obr.č.58, Aktuální fotografie vily, [13] 



66 

Rodinný dům s obchodem (1933) 

Rodinný dům s obchodem se nachází na ulici Banskobystrická v Řečkovicích a byl 

velmi odvážným počinem architektky Adély Bramborové. Objekt zaujme na první pohled 

svoji předsunutou hmotou, která má pásová okna zalomená přes roh. Prostor schodiště je 

osvětlen svislým pásem oken. Uprostřed dispozice se nachází větrací šachta, která vede přes 

všechna podlaží objektu a toaleta je umístěna v přístěnku na zadním balkoně objektu. Celý 

objekt je na svoji dobu navržen velmi novátorsky a jsou zde velmi nápaditě rozděleny 

prostory jednotlivých podlaží a obchodního zázemí. V přízemí objektu se nachází obchod 

cukrárny s provozními prostory a chodba se schodištěm na které navazuje nejmenší ze tří 

zdejších bytů. Zbylá dvě nadzemní podlaží obsahují dva totožné byty. Dnes je objekt zastavěn 

v řadové zástavbě. [13] (Výkresy viz příloha str.3) 

 

Obr.č.59, Dobová fotografie objektu rodinného domu s obchodem, [13]  

 

Obr.č.60, Dnešní pohled na zastavěný objekt, [23] 
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Řadové rodinné domy na ulici Božetěchova (1936), Havlišova(1937) a Střední (1938) 

Soubory řadových domů od Bratrů Kubových a Václava Dvořáka byly v Brně stavěny 

poměrně často. Domy mají svoje specifické tvary a použité materiály, které nám usnadňují 

jejich rozpoznání. Tyto řadové objekty byly relativně levné a oblíbené, protože šlo o způsob 

vertikálního bydlení, jež zabíralo malou plochu pozemku a velmi účelně si tak vystačily 

s přidělenou parcelou. Levné byly také proto, že se o štítovou zeď dělili se sousedem. Tímto 

levným a zdravým konceptem bydlení se brněnští architekti zabývali od poloviny dvacátých 

let a tyto domy jsou výsledkem jejich snažení. Není proto divu, že se v Králově Poli 

a nedaleké Ponavě objevují na třech místech. Přední hmota objektu díky své dispozici 

většinou tvoří přízemí a dvě navazující podlaží s pásovými okny nebo balkonovými tělesy. 

Kontrast, který vyvolávaly bílé omítky s černými opaxitovými dlaždicemi je u některých 

domů patrný dodnes. Dispozičně je objekt velmi jednoduše členěn na technické zázemí 

s garáží a s místností po služku a komunikační chodbou v přízemí. V prvním patře je potom 

umístěna kuchyně s obývacím pokojem a toaletou a v posledním druhém se nachází dvě 

ložnice s šatnou a koupelnou. Přední pozemek většinou obsahoval malou předzahrádku, což 

umožňovalo si ji individuálně přizpůsobit. V zadním traktu pak většinou byla regulérní 

zahrada. [13] 

 

Obr.č.61, Dnešní pohled na řadovou zástavbu ulice Božetěchova od Aloise a Viléma Kubových, [23]  
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Obr.č.62, Řadové domy na ulici Havlišova od Aloise a Viléma Kubových, [23] 

 

 

Obr.č.63, Řadové domy v Ponavě na ulici Střední od Aloise a Viléma Kubových, [23] 

 

Nájemní domy Sibiřská(1938-1939) 

Autorem tohoto souboru v nedalekých Řečkovicích je architekt František A. Krejčí, 

který roku 1938 až 1939 navrhnul soubor řadových domů na poměrně svažitém terénu ulice 

Sibiřské. Domy mají nad vchodem vysunutý rizalit s okny zasklenými luxferovými 

sklobetonovými dlaždicemi. Prostor za ním slouží jako schodišťová chodba. Podélná 

dispozice objektu se přizpůsobuje dlouhému traktu a je řešena velmi jednoduše a úsporně. 

V každém nadzemním podlaží se nachází jeden byt s ložnicí obývacím pokojem a kuchyní. 

Toaleta a koupelna jsou dostupné z chodby. Dnes jsou již domy rekonstruovány a přestože má 

každý trochu odlišnou fasádu, domy působí velmi nadčasově i dnes. [13] (Výkresy viz příloha 

str.5) 
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Obr.č.64, Dobová fotografie novostavby nájemních domů na Sibiřské, [13] 

 

 

Obr.č.65, Dnešní pohled na zrekonstruované řadové objekty, [23] 

 

3.7.3 Objekty občanské vybavenosti a průmyslové stavby 

Gymnázium na Slovanském náměstí 1804/7 (1927-1929) 

České státní reformní gymnázium bylo postaveno roku 1927-29 jeho stavitelem byl 

Kristianem Dejmkem. Škola byla otevřena roku 1930. O autorství architekta se dnes přeme 

z důvodu zničení původní dokumentace požárem v roce 1945. V odborné literatuře se 

autorství připisuje architektu Jaroslavu Syřišti, přestože se pamětní spis k otevření školy 

zmiňuje o architektu Antonínu Blažkovi z Králova Pole. Na této budově je použito velké 

množství prvků svědčících pro Syřišťovo autorství, například jeho pruhy z šamotových cihel, 

jimiž zdobil průčelí svých navrhovaných veřejných budov. Blažkovo autorství je zase velmi 

dobře patrné na způsobu řešení interiérů, zejména umístění schodiště a systému chodem, které 
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je podobné u Obecné školy chlapecké a dívčí na Mírovém náměstí v Hodoníně. Je proto 

pravděpodobné, že architektonický návrh od Syřiště později převzal a předělal architekt 

Antonín Blažek. 

Učitelé a studenti, navštěvující tuto školu, si mohou všimnout jednoduchosti 

a racionality návrhu této stavby, která kvůli nadčasové dispozici nepotřebovala do dnešních 

dní větší modernizaci. Dvoukřídlý čtyřpatrový objekt má půdorys písmene L. Do ulice 

Charvatská je rohové křídlo lehce zalomeno a přimyká k němu přízemní trakt s tělocvičnou 

a příslušenstvím. Hlavní průčelí se vstupem je orientováno na Slovanské náměstí , je tu 

rovněž umístěna schodišťová dvorana, do které jsou zaústěna v každém patře boční křídla 

objektu. Gymnázium na Slovanském náměstí je velmi podařenou realizací meziválečné 

avantgardy ovlivněné modernou. Na rozdíl od dnešní podoby měla původní stavba plochou 

střechu. [12] 

 

Obr.č.66, Dobová fotografie Gymnázia (1930), [3] 

 

 

Obr.č.67, Dnešní pohled na Gymnázium Slovanské náměstí, [23] 
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Městská spořitelna v Králově Poli na Palackého třídě 1365/59 (1923-1925) 

Roku 1923 se rozhodla městská rada zbudovat na obou rozích ulic Husitské a Palackého třídy 

multifunkční objekty. Tento projekt dostal na starosti hlavní architekt města Brna Jindřich 

Kumpošt. Radní přitom využili již zmíněné státní podpory Zákona O stavebním ruchu. Tento 

zákon schvaloval podporu při dodržení kritéria, že domy musely mít alespoň ve svých dvou 

třtinách podlažní plochy obytné prostory. Architekt nakonec vymyslel řešení, že každý objekt 

obsahoval šestnáct bytů a měl komerční využití přízemí. Do prvního ze dvou objektů byla 

přestěhována Městská spořitelna. Tato spořitelna si po první světové válce velmi polepšila 

a hledala pro svoje působení nové reprezentativní místo.  

Oba objekty jsou symetricky zrcadlově uspořádané a vytvářejí poměrně monumentální vstup 

na hlavní královopolské Slovanské náměstí. Objem staveb je směrem do Palackého třídy 

odstupňován a je zde vymezen odlehčenou přízemní kolonádou. Mohutnou fasádou ulice 

Husitské uzavírá rizalit nahoře zakončený trojúhelníkovým pilastrovým štítem a zdobený 

meziokenními válcovými sloupky. 

Použitý železobeton umožnil odlehčení přízemních prostor rozlehlé haly bankovní instituce. 

Jako vnitřní obklad na stěny byl použit křtinský mramor. Hlavní vstup do spořitelny vede 

z Palackého třídy a je zdoben keramickým reliéfem sochaře Vojmíra Vokolka. Dalšími 

dekoracemi, kterými tato budova disponuje, jsou sochy psů hlídající trezor a socha Tomáše 

Garrigua Masaryka v nadživotní velikosti, umístěná v zasedací síni spořitelny.  

Dispoziční prostor je zajímavý, protože je zde užito funkčního jednoduchého principu. Tento 

fakt byl několikrát chválen dobovým tiskem, protože ho odlišoval od zdobných 

a ostentativních luxusních zařízení v Rakousku Uhersku. Byl to na druhou stranu velmi 

nezvyklý počin spojující moderní stavební postupy s reprezentativní korporací, jakou zde 

spořitelna měla být. Tento styl, který se osvědčil, byl později použit i u ostatních finančních 

institucí v ostatních menších městech. [13] 
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Obr.č.68, Dobová fotografie městské spořitelny v Králově Poli (1925), [13] 

 

 

Obr.č.69, Dnešní pohled na spořitelnu v Králově poli, dnes je zde umístěna radnice, [23]  

 

Továrna ALPA  

Neobvyklou architektonickou soutěží bylo pro Královo Pole zbudování továrny ALPA. Tuto 

soutěž vypsal v roce 1933 Městský úřad Královo Pole a bylo osloveno mnoho místních 

i cizích architektů, například Bedřich Rozehnal a Jan Víšek. Vítězem však byl známý 

brněnský architekt Josef Fuchs. Fuchsův návrh spočíval ve stavbě dvou čtyřpodlažních 

budov, které měly být propojeny hlavním vstupem a prosklenou pasarelou. Roku 1936 však 

byla z kapacitních důvodů realizována pouze jedna část. Objekt, který dnes vidíme z 

Palackého třídy je třípodlažní administrativní budova s bytem pro majitele. Na skleněné 
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výplni fasády bylo dříve natištěno logo společnosti. je zde rovněž navržen světlý keramický 

obklad členěný rastrem oken. Tento kontrast mezi velkými skleněnými plochami a masivní 

hmotou rozbíjí fasádu a lépe tak reaguje na okolní dříve nízkopodlažní řadovou zástavbu. 

Zbytek objektů jako jsou výrobní a skladovací prostory, byly navrženy do dvorního traktu. 

Firma Alpa se specializovala na výrobu drogistického zboží, ponejvíce Francovky, která byla 

v té době velmi žádaným zbožím vyráběným ve velkých objemech. Firma Alpa měla 

registrovanou ochrannou známku od roku 1913. Firma sídlila v Brně do roku 1948. Potom se 

přestěhovala do Velkého Meziříčí, kde vyrábí dodnes. Po odchodu se do opuštěného areálu 

nastěhovala firma ZPA Brno. Svoje objekty zde měla nějaký čas i firma Tesla. V roce 2010 

prošel celý objekt rekonstrukcí, při které došlo k odstranění nepůvodních prvků a momentálně 

v ní sídlí realitní firma a firma Partners. [13] 

 

Obr.č.70, Dobová fotografie z roku 1939, [13] 

 

 

Obr.č.71, Dnešní pohled na továrnu Alpa, dnes sídlo firmy Remax a Partners, [23] 
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Roku 1926 se Brno mělo výhledově spojit se sousedními Lužánkami, Veveřím a Ponavou, 

proto vypsalo Brno ideovou soutěž na zastavovací plán města Brna. Z té doby se podařilo 

dochovat několik soutěžních variant. Za Povšimnutí stojí navržená paprskovitá náměstí 

a soubor staveb s oválnými komunikacemi v dnešním místě Kraví hory, areálu VUT FAST 

a nemocnice na Žlutém kopci. Pro lepší představivost jsem využil jako podkres stávající mapu 

Brna a na ni umístil průhledný urbanistický návrh. [2] 

 

Obr.č.72, Nerealizovaný zastavovací plán Brna „Tangenta“ (1927), [2] 

 

Malobytová Kolonie Skácelova 1257/23 (1931-1933) 

Rozhodnutí k výstavbě malobytové kolonie pro svoje nemajetnější občany zadalo 

podnět samo město roku 1930, kdy státní legislativa umožnila tuto výstavbu částečně dotovat 

ze svých financí. Rada města si k tomu vybrala tehdejší krajní parcelu na křížení ulic 

Skácelova a Purkyňova. Hlavním architektem této stavby se stal Brněnský architekt Josef 
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Polášek, který při návrhu použil koncept řádkové zástavby otočené na východ a západ. Tím 

bylo docíleno dostatečné proslunění všech bytů. Takto se mu podařilo do prostoru vtěsnat pět 

pětipodlažních domů. Tyto objekty jsou spojeny zároveň nízkou řadovou zástavbou bytů 

a prodejen, který také tvoří jakýsi štít před uliční frontou z ulice Skácelova. Tímto autor 

docílil výšku okolní zástavby a celkové zjemnil vnímání celého masivně zastavěného areálu. 

Mezi objekty pak využil zelené plochy k funkci parku a nechal vnitroblok opatřit dětským 

hřištěm a bazénem.  

Samotné objekty jsou navrženy jako jednoduché kubusy s plochou střechou 

a opatřenými předstupující hmotami balkonů. Dispozičně se vždy na každém patře nacházelo 

osm podobných bytů, které tvořila předsíň, kuchyň, pokoj a koupelna s toaletou. V objektu 

jsou chytře navrženy odpadní potrubí a přívody vody do společných šachet, čímž jsou sníženy 

finanční náklady. Ze stejného principu vychází i tvar sériově vyráběných oken. Každý objekt 

měl k dispozici prádelnu s mandlovnou a společnými prostorami. Dnes je dům 

rekonstruovaný, nicméně nízkopodlažní zástavba je opticky rozbita různými fasádními nátěry 

dnešních majitelů, takže již nepůsobí tak kompaktně. Ve vnitroblocích jsou nyní zelené 

plochy narušeny parkovišti. [13] (Výkresy a dobové fotografie viz příloha str.3) 

 

Obr.č.73, Dobová fotografie Malobytové kolonie Skácelova, [13] 
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Obr.č.74, Dnešní pohled na objekt z ulice Vodova, [23] 

 

Směrem nalevo od této hlavní třídy se staví poněkud  nenápadnější objekty řadových 

jednopodlažních až dvojpodlažní rodinných domů. Zástavba se obvykle zvyšuje směrem 

k nárožím, kde výstavba graduje. Na trojúhelníkovitém náměstí s parčíkem vymezeným 

ulicemi Ruská, Svatopluka Čecha a Charvatská se domy zvedají až do výšky 6ti podlaží. Na 

náměstí Svatopluka Čecha se nachází velmi známá stavba Husova Sboru. 

 

Obr.č.75, Náměstí Svatopluka Čecha v Králově Poli, [23] 

 

Husův sbor v Králově Poli 

Koncem Rakouska Uherska bylo definitivně zpečetěno upřednostňování katolického 

náboženství, čehož využily ostatní církve například Husův sbor. Dne 13. 9. 1924 byl 

odkoupen pozemek na nově vzniklé ulici Svatopluka Čecha a Charvatské. Jedná se o první 

stavbu kostela, kterou Církev Husitská v Brně postavila. Na návrh stavby byla roku 1924 

vypsána architektonická soutěž, ve které zvítězil funkcionalistický, avšak jemně 

strukturovaný návrh architekta Josefa Nováka. Objekt se začal budovat v lednu 1925 
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a 25. října 1925 byl kostel slavnostně vysvěcen. Hmota objektu je rozdělena na mohutnou 

věž, předvstupní kubus zádvěří a budovu modlitebny zaklesnuté do sebe. Budova modlitebny, 

která je umístěna podél uliční čáry, je velmi chytře opatřena žebry, která zvenku tříští jinak 

mohutnou plochu fasády a v nízké okolní zástavbě tak stavba nepůsobí přehnaně 

monumentálně. Předvstupní plocha má prosklená okna a svým měřítkem a svojí kapacitou 

plní funkci příjemného rozptylového prostoru. Čtvercová kampanila s přísnými tvary 

a trojnásobnou gradací svého pláště slouží jako hlavní komunikační schodiště celého objektu. 

Objekt je navržen jako multifunkční stavba s dvěma sály, z nichž jeden slouží pro divadelní 

a hudební představení a druhý pro bohoslužebné účely s třemi sty navrhovanými místy. Navíc 

je zde přistaven byt pro faráře a jeho rodinu. [3] 

 

Obr.č.76, Dobová fotografie Husova sboru z roku 1926, [3] 

 

Směrem dále k Palackého třídě od ulice Vackova až Dobrovského vymezené svisle a ulicemi 

Purkyňova až Charvatská vymezené vodorovně už nalézáme pouze volně stojící rodinné 

residenční bydlení. Tyto domy tvoří celé čtyři bloky městské zástavby a sahají až k nově 

budované Purkyňově ulici, jejíž uliční linie byla později mírně zahuštěna. 
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Obr.č.77, Příklad uvolněné blokové zástavby dvou městských bloků rodinných domů z ulice Vodova, [23] 

 

 

Obr.č.78, Nejobsažnější Jančův orientační plán Velkého Brna  (1937), [77] 

 

Východní část Králova Pole od Palackého třídy směrem dolů k ulici Mli čova 

stagnovala a docházelo zde už v tak značně zastavěné zástavbě k zahušťování nevyhovující 

zástavbou a zhoubnému bujení černých staveb ve vnitroblocích, což mělo za následek 

zhoršení stavu bydlení a poklesu ceny zdejších nemovitostí. Byty převážně situované 

na východní straně Poděbradovy ulice a Mojmírova náměstí svojí prostou dřevěnou 
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konstrukcí a špatným napojením na inženýrské sítě mívaly problém s podmáčenými 

základovými poměry a svislými konstrukcemi. Navíc v bytech bydlelo někdy i více osob 

najednou a to převážně chudší dělníci a jejich rodiny.  

3.7.4 Nouzové dělnické kolonie 

Nejhorším případem rodinného bydlení této doby ovšem byly nouzové dělnické kolonie. Tato 

živelná zástavba byl jeden z důvodů sociálních poměrů a bytové krize počátkem dvacátých let 

dvacátého století. Příkladem takového bydlení byla výstavba několika nouzových domů 

pro drážní zřízence na ulici Dobrovského. Jednalo se o jednopodlažní malé domky 

z nepálených cihel s hrubými rysy, s malými okny a sedlovou střechou. Tyto stavby však byly 

později nahrazeny kvalitní zástavbou. Nejrozlehlejší z těchto kolonií byla dozajista kolonie, 

která vznikla od roku 1925 severně od Královopolské strojírny na místě Divišovy ulice. Tyto 

domky byly postaveny zejména dělníky ze strojíren a stálo jich tu bezmála 160. Tato bujná 

zástavba nebyla zanesena dokonce ani do městských map a počet černých staveb vznikajících 

bez souhlasu obce a v rozporu se zákonem zde byl značný. Dobová fotografie z Resslovy 

ulice vypovídá o členitosti takové výstavby. Místu se dokonce začalo říkat „Královopolský 

Šanghaj“. V roce 1938 zde vzrostl počet obyvatel na 1500 a počet domů se odhadoval až 

na 250.  

 

Obr.č.79, Dobová fotografie Resslovi ulice (1950), [3]  
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Další z kolonií uváděných v dobové literatuře je kolonie Na Rybníčku, nazývaná též jako 

Planýrka, musela časem ustoupit rychlostní komunikaci 42. Z dobových materiálů je možné 

se dozvědět, že v roce 1910 bylo v Králově Poli 1160 domů, zatímco o deset let později jejich 

počet stoupnul na 2029 a do roku 1950 dokonce na 2556. Pokud budeme hovořit o bytech, 

jejich počet byl roku 1930 dokonce 5097, z čehož 3511 bylo nájemních nebo služebních. 

Průměrný počet místností v bytě pak nejlépe vystihuje přiložená tabulka, kde se kuchyň 

započítává jako samostatná obytná místnost v bytě. [3] 

 

Obr.č.80, Situační plán Králova Pole (1939), [2] 
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Tab. č. 1 –Tabulka počtu bytů a průměrného počtu jejich místností 

 

Malobytová kolonie Poděbradova 2278/60  (1936-1938) 

Tento dům na nároží ulic Poděbradova a Antonína Macka měl pomoci vyřešit bytovou krizi, 

proto je zde sázeno na menší a úspornější byty. Autorem domu je architekt Josef Polášek 

a objekt byl budován v letech 1936-1938. Objekt se skládá ze dvou hmot, vyšší hmota má 

6 podlaží a nižší pouze 5, což je z důvodu napojení na stávající úrovně okolních budov. 

Každý objekt má vlastní vstup se schodištěm a schodišťovým traktem. Byty jsou navrhované 

velmi úsporně, pouze s jednou nebo dvěma obytnými místnostmi. Dům je podsklepený. [13] 

 

Obr.č.81, Dobová fotografie nájemního domu Poděbradova, [13] 
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Obr.č.82, Na fotce z dnešní doby je dobře patrná nástavba z ulice Poděbradova, [23] 

 

Nájemní dům Brno Střed, Dřevařská 846 (1936-1937) 

Podle architektů Kubových byla roku 1937 postavena skupina sedmi domů na křížení 

ulic a Dřevařské Štefánikovy třídy. Fasáda objektů se skládá z obkladu imitujícího režné 

zdivo. Tento odklon od tradiční bílé funkcionalistické omítky dokládá postupný vývin 

k pozdnímu funkcionalismu. Třicátá léta dvacátého století přináší tento nový trend, který volá 

po návratu k přírodním matriálům. Tyto červené prvky měly být zajímavou a velice 

praktickou záležitostí, neboť umožňovaly snadnou údržbu celého domu a jejich barevná 

stálost překonávala dostupné omítkové směsi. V kombinaci s bíle obloženými vstupy, 

balkony a okenními šambránami dosáhly zajímavé a nevšední barevné kombinace. Toto 

zvolené barevné provedení však není náhodné, bílá barva pomáhá opticky zvětšovat 

a po psychologické stránce pomáhá osvěžit mohutné červené plochy. V nároží zde architekti 

použili prvku vytrčeného sloupu.  

Dispozičně se objekt skládá v parteru z nástupních ploch se schodišťovými prostory 

a mezi nimi obchodními místy. V podlaží pak máme byty se dvěma a s jednou obytnou 

místností. Celkem je v objektu navrženo 64 bytových jednotek. [13] 
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Obr.č.83, Dobová fotografie objektu Dřevařská, [13] 

 

 

Obr.č.84, Objekt zůstal nezměněn až na malou nástavbu bytu v pravé části z komunikace Štefánikova, [23] 

 

Nájemní domy Brno Střed, Dřevařská 856(1939-1941) 

Hned naproti objektu dřevařská od architektů Kubových stojí na parcele bývalého 

pivovaru Moravia na ulici Kotlářská komplex nájemních domů vybudovaný v letech 1938–

41. Objekty navrhnul architekt Jaroslav Brázda, u tohoto domu je raritou použití bývalých 

pivovarských sklepů jako leteckých krytů v nebezpečí blížící se války. Tento zajímavý 

urbanistický čin, který svoji stavbou přesahuje do válečné doby má ve svém středu vchod 

do ozeleněného vnitrobloku. V tomto vnitrobloku architekt plánoval vytvořit park se zelení. 

Ve vnitrobloku na ulici Hoppova byl později přistavěn další obytný dům. Toto umístění bylo 

snahou o řádkovou zástavbu a proslunění jednotlivých bytů v již tak velmi zahuštěném území 

severozápadní části Ponavy. 
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Na fasádě domů jsou použity stejné obklady jako na protějších domech od bratrů 

Kubových. Z toho lze usoudit, že na konci čtyřicátých let byl cihelný obklad byl velmi 

zajímavým výrazovým prostředkem. V objektu se nalézá celkem 33 bytů, z nichž dva věnoval 

Dvořák svým zaměstnancům. [13] 

 

 

Obr.č.85, Dobová fotografie objektu Dřevařské 856, [13] 

 

 

Obr.č.86, Dnešní pohled na objekty na ulici Dřevařská 856, [23] 
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3.8 KRÁLOVO POLE B ĚHEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 

Během druhé světové války výstavba nových obytných budov v Králově Poli 

stagnovala. Docházelo zde ponejvíce k opravám válkou poškozených objektů při 

bombardování Královopolských strojíren. Z evidence vyplývá, že během války bylo 

v Králově Poli poškozeno bombardováním 100 budov a 23 domů bylo úplně pobořeno. 

Majitelé domů většinou neměli finanční prostředky na opravy nebo ztržení objektů a tak se 

na ulicích začala hromadit suť. Během válečné doby bylo prioritou zachovávat průjezdné 

komunikace pro hasičské a armádní sbory a obnovovat dodávky energie do všech částí města, 

zvláště pak do výrobních závodů. Větší stavební ruch se objevuje u Královopolských 

strojíren, kde jsou přistavěny nové objekty pro zdejší výrobnu vagonů. Domy stavěné 

ve druhé světové válce byly materiálově velmi neurčité. Projekty domů byly často navrženy 

z materiálů za války velmi předražených nebo úplně nedostupných a stavebníci často ani 

nedodržovali technologické postupy. Kronika Králova Pole uvádí, že na konci druhé světové 

války bylo poškozeno všech 7 škol působících v Králově Poli s výjimkou budovy Měšťanské 

a Obecné školy na Slovanském náměstí 2. [3] 

 

Obr.č.87, Komůrkův plán města Brna Králova Pole (1946), [78] 
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3.8.1 Obnova a výstavba po druhé světové válce 

V roce 1946 došlo volbami do Ústavodárného shromáždění k reorganizaci 

poválečného Královopolského správního orgánu městské rady. Bylo zde zřízeno 6 komisí, 

mezi nimiž byla i komise dopravní a bezpečnostní, která měla na starosti zároveň i stavební 

působnost. Tato komise složená z referentů hledala rezervy ve stávající bytové zástavbě 

a ubytovávala zde lidi bez střechy nad hlavou a zřizovala pro ně prozatímní ubytovny. Zápisy 

z té doby bohužel naráží na fakt, že tato komise neměla potřebnou pravomoc poskytovat spolu 

s byty i potřebnou sociální podporu. Proto byla 14. května 1947 na schůzi referentů zřízena 

obvodní rada pro bytovou otázku. Cílem této rady byly činnosti spjaté s poválečnými 

problémy s ubytováním velkého počtu lidí bez střechy nad hlavou. Další cíl, který si tato rada 

vytýčila bylo zaevidovat a stabilizovat poškozenou zástavbu a s pomocí odborníků určit 

způsob dalších postupů. Příkladem toho je jednání z jara 1947, kdy byly kvalifikovanou 

komisí vyšetřeny domy na ulicích Božetěchova 12 a Dalimilova 7. Záhy pak byla provedena 

jejich demolice. Neméně důležitý byl i další cíl opravit či vybudovat novou dopravní 

infrastrukturu a umožnit nové zasíťování dříve nezasíťovaných oblastí. První větší akce, která 

byla odsouhlasena radou, byla oprava hlavní dopravní tepny Palackého třídy a Chaloupkovy 

ulice, kde byla položena nová vozovka a opraveno elektrické pouliční osvětlení. Po dokončení 

prací zde byla nouzově zřízena trolejbusová trať. [13] 

3.8.2 Nemocniční objekty 

Základní kámen Rooseveltovy nemocnice na Kociánce byl položen 29. 6. 1947. 

Objekt nemocnice se skládá ze tří hmot odstupňovaných a napojených na sebe tvořící 

schodovitou výstavbu do tvaru L. Jednotlivé čtyřpodlažní budovy pak jsou dispozičně využity 

pro ubytování a společné místnosti s ošetřovnami pro důchodce. [39] 
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Obr.č.88, Pavilon Roosveltovy nemocnice na Kociánce, [39] 

 

Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, Kociánka 93/2 (1931)  

Ústav byl vystavěn podle projektu architekta Oskara Pořísky roku 1931. Objekt je 

navržen ve funkcionalistickém stylu a plynule navazuje na zámeček na Kociánce. Hmota 

objektu tvoří tři kubusy, které jsou kladené za sebou. V prostředním nejstarším objektu jsou 

pokoje pro chovance, v obou postranních křídlech jsou specializované vyšetřovny a prostory 

pro rehabilitaci. Celý objekt prošel nedávno rekonstrukcí. [13] 

 

Obr.č.89, Objekt ústavu pro postiženou mládež prošel nedávno rekonstrukcí, [13] 
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3.9 KOMUNISMUS A ZM ĚNA KATASTRÁLNÍ MAPY V KRÁLOV Ě 

POLI 

Roku 1954 byla zvolena bytová komise čítající devět členů, která zjišťovala stavy 

nadměrných nebo nevyužívaných bytů. Dále pak kontrolovala systém přidělování bytů 

na základě celoměstského pořadníku. V červnu 1964 bylo pro volbu do zastupitelských sborů 

rozděleno Brno do nových územních celků. A tak Královo Pole dostalo nové hranice svého 

katastrálního území. V letech 1966-1969 byly katastrální hranice nadále upravovány. 

V sousedství vzniká nové katastrální území Ponava, na místě tří dotýkajících se katastrů 

Velké Nové ulice, Červené ulice a části Králova Pole kolem Červeného mlýna. Toto nové 

území bylo rozděleno mezi obvody Brno II, III, V. Králově Poli byl tímto vzat sportovní areál 

Za Lužánkami. Další nově vytvořený sousední katastr byl Sadová. Tento areál byl lokačně 

umístěn východně od Králova Pole a byl vymezen Soběšickou silnicí a údolím svatého 

Antoníčka pod Lesnou. 

  

Obr.č.90, Orientační plán Králova Pole (1965), [3] 
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Na celém území se zde rozprostíral les spolu s chatovou kolonií. S masovější bytovou 

výstavbou se zde začalo až od roku 1989. Dalším místem, které bylo Králově Poli z jeho 

katastru odebráno, byla jeho nejsevernější část. Tato část díky dálničnímu přivaděči připadla 

sousedním Medlánkám a částečně i Řečkovicím. Divišova čtvrť, která byla vždy 

neoddělitelně spjata s historií Králova Pole, byla poslední oddělená část, která připadla Lesné. 

[3] 

 

3.9.1 Bytová politika mezi lety 1950-1967 

Od roku 1950 byla správa jednotlivých bytových domů v Králově Poli centralizována 

do bytového podniku města Brna. Tento koncept se ovšem ukázal jako neefektivní, a proto už 

v roce 1955 byla tato struktura zpětně rozdrobena do menších domovních správ. Na řízení 

těchto správ se nejdříve podílelo město a později od roku 1958 obvodní národní výbory. Toto 

však netrvalo dlouho, protože s rokem 1961 přišla s novou vlnou centralizovaného 

hospodářství také nově zřízená organizace Podnik bytového hospodářství. Do tohoto podniku 

byly sloučeny všechny bytové správy spolu s bytovými službami. K službám té doby můžeme 

zařadit prádelny, čistírny, půjčovny průmyslového zboží či úklidovou službu. Každý bytový 

dům měl k dispozici domovníka, který se staral o funkčnost přidělených bytů. V roce 1965 

byl průměrný počet bytů na jednoho domovníka 37. Není proto divu, že o tuto práci nebyl 

mezi mladými příliš velký zájem. Komunistická strana však na tento fakt nijak nereagovala 

a nadále se snažila o socializaci dalších a dalších nájemních domů. Dobová literatura uvádí, 

že v roce 1962 bylo v obvodu Králova Pole 832 nájemních domů a 418 v soukromém 

vlastnictví. Správa OPBH si však dala za cíl mezi lety 1963 -1967 každý rok socializovat 

nejméně 100 domů. 

Majitelé rodinných domů na tom nebyli o mnoho lépe. Z důvodu nedostatku bytů 

a stále se navyšujícího obyvatelstva, které se skládalo většinou z dělníků pracujících 

v Brněnských továrnách, docházelo od roku 1945 k bytové krizi. Okresní národní výbor se 

rozhodl nastěhovat dělníky i do rodinných domů nebo bytů, u kterých shledal, že jejich 

podlahová plocha bytové jednotky neodpovídala počtu uživatelů. Celý proces se jmenoval 

„likvidace nadměrných bytů“ a spočíval v úpravě těchto bytů na byty menší a pozdějším 

udělení dekretu pro nastěhování nájemníků. V Králově Poli padlo za oběť této legální 

vyděračské taktice 123 nadměrných bytů. [14] 
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3.9.2 Stavební vývoj od roku 1968 -1989 

Vlivem centralizace hospodářství do menších družstev a stálému snižování živností 

dochází stále častěji ke snižování kvality nejen bydlení, ale i služeb, které jsou neefektivní 

a nedokážou si poradit s individuálním přáním zákazníka. Družstevní podniky, které neměly 

konkurenci, se řídily pouze svými cíli budoucích období a velmi těžkopádně reagovaly 

na celorepublikovou reálnou poptávku po bytech. Během tohoto období vedla centralizace 

a přednostní vývoz do zahraničí k horlivému nedostatku některých komponentů pro výstavbu. 

Takového nedostatkového zboží byla celá řada a nebylo nic neobvyklého čekat na sanitární 

keramiku s půlročním pořadníkem. V obchodech chyběl základní materiál jako například 

hřebíky, vruty nebo třeba lepenky. Výstavba rodinných domů svépomocí byla jak z hlediska 

materiálů a profesí velmi problematická záležitost. Pokud šlo o profese jako například 

zámečníky, pokrývače nebo instalatéry. Bylo velmi složité se jen dostat do jejich pořadníků, 

což lidé řešili úplatky nebo nabídkou práce načerno, takzvanými „melouchy“. Nepříjemná 

situace stejně jako ve stavebnictví se týkala i služeb, jejichž úbytek byl v porovnání s první 

republikou obrovský. Z Králova Pole doslova přes noc zmizely všechny restaurace, nyní byly 

nahrazeny jídelnami III. a IV. cenové kategorie. Pošta byla z Mojmírova náměstí záměrně 

přesunuta do místa poslední kavárny Na Slovanech sídlící na rohu ulic Husitské a Palacké 

třídy, kde se scházela místní inteligence. Velké změny zaznamenala i Královopolská strojírna, 

která naopak díky nově přiděleným státním i zahraničním zakázkám mohla vystavět pro svoji 

rozvinutou výrobu dva nové komplexy a zvýšit tak počty svých zaměstnanců v roce 1968 na 

7603 osob. [3] 

Zdravotnictví a sociální péče 

Zdravotnictví bylo centralizováno a roku 1960 přesunuto do objektů polikliniky 

na Dobrovského ulici 23. V roce 1968 v Králově Poli vzniklo závodní zdravotní středisko 

Tesla a byla založena poliklinika Královopolské strojírny či Poliklinika spojů sídlící na ulici 

Jana Babáka. Na Berkově ulici Došlo k modernizaci původního Navrátilova Sanatoria 

z původní infekční epidemiologické nemocnice na proslulou kliniku plastické chirurgie. Na 

Kociánce byl roku 1957 dobudován celý komplex domů s pečovatelskou službou se čtyřmi 

pavilony a 324 lůžky.  
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Obr.č.91, Dnešní pohled na budovu plastické chirurgie na ulici Berkova 37 postavenou v roce (1905), [23]  

 

3.9.3 Výstavba nových bytů 

I díky velkému počtu zdejších zaměstnanců byla bytová otázka v Králově Poli velmi 

ožehavé téma, se kterou si místní úředníci dovedli poradit jen velmi obtížně. Roku 1958 přišel 

v platnost zákon č.27/59 Sb. O družstevní a bytové výstavbě, který právnicky upřesnil některé 

do té doby nejednoznačné pojmy a právně, konstrukčně i urbanisticky ucelil bytovou 

výstavbu. 

3.9.4  Bytová družstva 

Na území Králova Pole působila aktivně od roku 1960 celkem dvě bytová družstva. Bytové 

družstvo občanů a Bytové stavební družstvo zaměstnanců KSB. Výsledkem tohoto soutěžení 

mezi oběma družstvy se stala výstavba velkokapacitních blokových sídlišť. K prvnímu 

takovému počinu se odhodlalo v letech 1957-1959 Bytové družstvo občanů, když 

v severozápadní části vymezené ulicemi Kubešova, Mánesova, Malátova, Palackého, 

Sádovského a Tyršova vybudovala na tři stovky bytů. [14] 
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 Nová výstavba sídliště severozápadně od centra Králova Pole   bytový dům Kosmova 

Obr.č.92, Mapa zobrazuje první fázi výstavby bytových panelových domů, [23] 

 

Během roku 1957 pak byla zahájena Družstvem zaměstnanců KSB výstavba 98 bytů na 

dnešní ulici Kosmova. Výstavba byla prováděna z železobetonového skeletu a výplňovým 

zdivem. Výstavbu tvořila liniová čtyřpodlažní zástavba se šikmou střechou. Jednotlivé hmoty 

jsou díky svažitému terénu vůči sobě výškově odskočené. Objekty byly podsklepené  

 

 

Obr.č.93, Dobová fotografie objektu Kosmova těsně po výstavbě, [3] 
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Obr.č.94, Dnešní pohled na rekonstruované a zateplené byty bytového domu Kosmova, [23]  

  

Během této doby se hledaly varianty i pro zahušťování stávající blokové zástavby 

rodinných domků anebo stavění v prolukách mezi domy. Mezi ulicemi Bulharská, Ramešova 

a Hlaváčkova byl spolu se vznikem fotbalového stadionu na počátku 60. let vystavěn 

urbanistický celek Ramešova. Tento ucelený druh zástavby je složený z bytových domů tři až 

čtyři patra vysokých, které obklopují vnitřní komunikaci Ramešovu a Hlaváčkovu. Vnější 

zástavba je otevřená pouze ze strany fotbalového stadionu, kde se nachází stromový porost, 

polovina vnitrobloku je ponechána volná pro park a dětská hřiště.  

 

Obr.č.95, Dnešní pohled z ptačí perspektivy na blok budov ulice Ramešova, Hlaváčkova, [40]  

 

Vlivem předchozí nízkopodlažní výstavby a nedostatku zdejších bytů zde dochází 

k fenoménu zahušťování výstavby. Zdejší výstavba se zde lokálně navyšuje formou 

nadstaveb, vestaveb či dvorních přístaveb. Tyto operace zde můžeme vidět doslova na 

každém kroku a to buď na izolovaných objektech, nebo rovnou v celoplošných měřítcích 

celých ulic. Zajímavé příklady z této doby můžeme například vidět v horní části ulic 
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Moskevské, dnešní Skácelově, kde docházelo k přestavbám nižších rodinných domů na domy 

bytové. Jednotlivé domy s nadstavěnou částí jsou v okolní zástavbě Králova Pole většinou 

snadno identifikovatelné, protože svým měřítkem nezapadají do okolní nízké zástavby. 

Lokálně tak dochází k nahuštění bydlících obyvatel té doby a nižší předměstská zástavba tím 

dostávala velmi impozantní městské měřítko. [3] 

 

Obr.č.96, Dobová fotografie ulice Skácelova, [41] 

 

Příklady takovýchto nástaveb můžeme velmi snadno pozorovat v celém Králově Poli. 

Uvedu zde několik málo příkladů. Nástavba z ulice Kapunová, dnešní ulice Havlišová. 

Rohové domy této ulice navazující na Palackého třídu byly přestavěny na domy čtyřpodlažní. 

 

Obr.č.97 Dnešní pohled na přestavbu domů na křížení ulic Palackého třídy a Havlišova, [23] 
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Obr.č.98, Přestavba bytových domů v ulici Antonína Macka č.p. 5,7, , [23] 

 

 

Obr.č.99, Přestavba objektů ulice Svatopluka Čecha, , [23] 

 

 

Obr.č.100, Přestavba objektu na Palackého třídě č.p.89, , [23] 
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Obr.č.101, Přestavba objektu na Palackého třídě č.p.50, [23] 

 

 

Obr.č.102, Přestavba objektu na Palackého třídě č.p. 81 , [23] 

 

3.9.5 Akce sídliště Královo Pole 

Akce Sídliště Královo Pole představuje nejzásadnější akci své doby. Tato akce se 

plánovala celých 5 let a byla spuštěna v letech 1955 – 1960. Zajímavostí této akce je, že jí 

předcházela největší asanace své doby v celém Brně a padlo jí za oběť 178 obytných domů, 

z čehož bylo 152 domů rodinných. Na architektonickém plánu se podíleli brněnští slavní 

stavitelé sídlišť architekt Zdeněk Volák a František Zounek. Jejich koncept spočíval 

ve výstavbě z různorodých hmot, které by tvořily zajímavou siluetu dané oblasti a přitom by 

zachovávaly tradiční historické uliční členění dané lokality. Oba architekti při návrhu 

respektovali pohledové osy z ulic a jednotlivé výškové domy osazovali citlivě v ohledu 

na okolí. Rovněž zde při návrhu bylo počítáno s výsadbou zeleně, která dnes ovšem místy 
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ustoupila parkovacím místům. Prostor bouraného území byl hrubě vymezen severně od centra 

Králova Pole, v místě napravo od Palackého třídy byl vyčleněn ulicemi Kosmova až po ulici 

Tylovu, zespodu je ohraničovala ulice Božetěchova. Nalevo od Palackého třídy ulicemi 

Boženy Němcové, Bystřinova, Herákova až po ulici Mánesovu. Stavební úsek byl natolik 

velký a náročný, že musel být rozdělen do 5 etap. V první etapě bylo vystavěno 9 objektů. 

Sedmipodlažní objekt na rohu Kosmovy a Palackého třídy, mající v parteru obchodní 

centrum, dva čtyřpodlažní liniové objekty kolem Palackého třídy, soubor tří řadových 

pětipodlažních objektů a liniový objekt kolem ulice Božetěchovy. Zajímavostí je, že ve 

vnitrobloku těchto objektů se nachází historická vozovna tramvaje z konce 19. století, která 

díky svému umístění zůstala nepovšimnuta dodnes. První etapa v sobě zahrnovala kromě 

objektů na bydlení rovněž nákupní středisko a obchody se službami a zdravotní ordinaci. 

Druhá etapa byla z konstrukčního hlediska nejsložitější a zahrnovala vybudování a výstavbu 

čtyř 13ti patrových objektů kolmo na svah ulice Božetěchovy. Objekty jsou v úrovni prvního 

nadzemního podlaží spojeny objektem, ve kterém jsou umístěny služby a energetické vedení. 

Zajímavý je především kontrast mezi původní nízkou vesnickou zástavbou a na druhé straně 

vysokou sídlištní zástavbou bytových panelových domů, které spolu tvoří ulici Božetěchovu. 

[5] 

 

 

Obr.č.103, Dnešní pohled na ulici Božetěchovu, [23] 

 

První dvě etapy byly dobudovány už v první polovině sedmdesátých let. Celkem bylo 

v první etapě postaveno 1600 bytů a v druhé 871, tím pádem se v Králově Poli zvednul počet 

obyvatel o skoro 6000. 
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Etapy výstavby:   Královo pole I.   Královo Pole II.  

Královo Pole III   Královo Pole IV.   Královo pole V. 

Obr.č.104, Obrázek znázorňuje fáze výstavby a jednotlivé panelové objekty, [23] 

 

Etapa číslo tři navazovala na areál firmy Tesla a uskutečnila se na konci 70. let. 

Vyrostly zde dva třináctipodlažní výškové objekty, objekt typu T08B, tři řadové 

nízkopodlažní panelové objekty typu T06B na ulici Tylova a liniový pětipodlažní monoblok 

zároveň s ulicí Dalimilovou. Je samozřejmé, že vliv koncentrace mnoha lidí na jednom místě 

vyžadovalo jistou míru soběstačnosti a samostatnosti formou objektů  služeb, proto zde byly 

ve třetí fázi navrženy i objekty občanské vybavenosti, například obchodní domy, školy, 

školky i zdravotnická zařízení.  

 

Obr.č.105, Pohled na asanovanou část Králova Pole roku 1973, [14] 
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Čtvrtá a pátá etapa zahrnovala pomyslné ukončení severní části Králova Pole, kde byla 

již vyřešena komunikace Hradecká. Hranice návaznosti na tradiční nízkopodlažní zástavbu 

rodinných domů se nakonec ukázala být ulice Kamanova a Bystřinova. Na ploše jednoho 

hektaru zde bylo vystavěno 15 panelových objektů různých konstrukčních typů. Stavba 

probíhala až do roku 1980. 

Sídliště Herčíkova, které považujeme z hlediska doby výstavby za nejmladší, vzniklo 

roku 1976 a bylo považováno za nejkvalitnější část zdejších panelových sídlišť. Sídliště tvoří 

osm třináctipatrových objektů z panelového systému typu Larsen Nielsen a 6 řadových 

čtyřpodlažních domů typu T08B. V areálu Herčíkova kvalita výstavby spočívá zejména ve 

velkém počtu objektů služeb, jako je školka, restaurace a sportovní klubovna se sportovištěm, 

ale rovněž i v ozelenění, které již dnes není kompletní. K objektům byla vybudována nová 

garážová stání pro vozidla okolo Hradecké rychlostní silnice. [3] 

Nové panelové objekty ovšem vyrůstaly i na druhé straně Králova Pole mezi ulicemi 

Chodská a Tábor za Veterinární fakultou. Toto umístění navazuje severně na zástavbu 

malobytové kolonie Stavog a Blahobyt Jindřicha Kumpošta z roku 1927 - 1932. Nově 

budovaná masivní liniová osmipodlažní zástavba z panelů typu G57 - Praha, čítající jeden 

odstupňovaný monoblok přes celou ulici Tábor a dva kratší kolmo na ulici Chodská. 

Jednotlivé objekty jsou propojeny v úrovni prvního nadzemního podlaží terasami, pod 

kterými jsou umístěny prostory pro služby. Ve vnitrobloku objektů se nachází školka 

a kotelna. Mezi objekty bylo ponecháno volné prostranství s parkovou úpravou. Parkoviště 

pro automobily je navrženo ve vnitrobloku. Zástavba svým umístěním vedle vojenské 

univerzity prohlubovala zastavěnost směrem z Králova Pole do Ponavy a Brno středu.  

 

Obr.č.106, Dnešní pohled na Sídliště s parkem, [23] 
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Zároveň s touto výstavbou vznikají na různých místech další urbálně ucelené celky 

objektů, které doplňují stávající zástavbu nebo ji přímo nahrazují. Jedním z nich je sídliště 

Skácelova vybudované v 50-60tých letech. Toto rozlehlé sídliště tvořící dva městské bloky je 

vymezeno nově vzniklou Hradeckou komunikací, Purkyňovou ulicí a příčně k nim ulicí 

Dobrovského až ulicí Skácelovou. Napřed byly budovány objekty v její jižní části, které 

původně sloužily jako civilní byty pro vojáky z nedaleké vojenské školy. K nim v severní 

části přibyly panelové objekty. Urbanistická kvalita těchto dvou celků budovaná v různé době 

je odlišná, což je znát zejména v logice zastavěné plochy a vybavení objektů pro služby. 

Zatímco ve starší části jsou nižší zděné objekty stavěny od sebe v „rozumné vzdálenosti“ a 

nechávají volný vnitroblok se značně osázenou zelení a s umístěným multifunkčním 

objektem, v němž se nachází školka. V nové části jsou objekty nakupeny na sobě a volný park 

je nechaný mimo obytnou část směrem k nové komunikaci. Nutno dodat, že velká část této 

nové plochy byla roku 2006 dotčena výstavbou multifunkčního objektu EDEN. [3] 

 

Obr.č.107, Vymezení sídliště Skácelova a naznačení obou částí, [23] 
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3.9.6 Řešení problémů obyvatelstva zapojením do stavebních akcí 

Velmi rychlá výstavba s sebou nesla také problémy s kvalitou jednotlivých prací, 

materiálů a částí. Stavební družstva byla bombardována stížnostmi na banální i nebezpečné 

závady. Spolu s velkým počtem nově příchozích lidí vzrostla také kriminalita, která byla 

donedávna v Králově Poli relativně neznámým pojem. Množily se rovněž stížnosti na 

narušování občanského soužití. Aby se předešlo takovýmto způsobům nekázně, byly 

organizovány různé svépomocné akce. První z akcí byla nazvaná „občané budují svoje 

město“, na které se museli podílet sami občané Brna. Tato akce nesla oficiální název 5M a šlo 

v ní o zvelebení ulic a rozšiřování sadových ploch, upravování cest a cestiček a budování 

dětských hřišť. Do roku 1957 byla kompletně hotová sadová úprava před novým nádražím, 

úprava hřišť kolem Hradecké třídy, v Purkyňově ulici a Kotlůvku. Roku 1957 se pro velký 

úspěch pokračovalo Akcí Z. Tato akce opět pomohla Královopolské infrastruktuře například 

položením plynovodu po celé Divišově čtvrti, v Myslínově ulici prodloužit dosavadní 

vodovod, zavedení tramvajové linky číslo deset z Konečného náměstí k podniku Tesla 

v Králově Poli či vystavění koupaliště na ulici Dobrovského roku 1961. [3] 

 

Obr.č.108, Orientační plán Králova Pole z roku s vyznačenou komunikací (1979), [3] 
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Rychlostní komunikace 

Jediné, co doposud Královu Poli chybělo, bylo odklonění dopravy z přetíženého centra 

na nové rychlostní komunikace. V roce 1975 byly navrženy dvě komunikace, jedna vedla 

západně rozhraním Králova Pole a Žabovřesk, dnes nazvaná Hradecká, a druhá na východ od 

centra jdoucí proti toku řeky Ponávky až k bývalému Čertovu mlýnu, dnes pojmenovaná 

Sportovní. Obě komunikace se severně slučovaly a obcházely původní komunikaci vedoucí 

na Medlánky a Řečkovice. Obě komunikace byly předány do užívání v roce 1978. [3] 

 

 

Obr.č.109, Katastrální plán Brno Královo Pole (1982), [2] 
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3.9.7 Školství v Králově Poli  od roku 1950 -1989 

Školství v Králově Poli trpělo v prvních poválečných letech až do počátku 70. let 

nedostatkem míst, situaci se však podařilo stabilizovat, protože se společně se stavbou 

panelových sídlišť začala  budovat i školská zařízení. Mladí rodiče měli záhy k dispozici 16 

školek, do roku 1974 pak byly postaveny ještě tři  další v Akci Z. Celkově bylo v polovině 80. 

let v Králově Poli 3 jesle, 10 školek běžných a 10 závodních, 6 základních škol, 2 

jedenáctiletá gymnázia a 5 středních škol. Vysoké školství zaznamenalo v Králově Poli další 

akvizici v polovině 60tých let, kdy převzalo od vojenské správy areál Kartouzského kláštera 

tehdy již ve špatném stavebně technickém stavu a bylo započato s rekonstrukcí trvající až do 

roku 2005. [3] 

Komplex budov VUT FIT  

Vysoké učení technické v Brně využívá areál Kartuziánského kláštera od roku 1962 , 

v roce 2002 zde proběhla rekonstrukce pro fakultu informačních technologií. Podmínkou 

dotace, která byla daná státem, byla rekonstrukce všech nevyužitých prostor celého kláštera. 

Rovněž měly být získány ostatní pozemky původně patřící ke klášteru a jejich renovace. 

Byla oslovena brněnská architektonická kancelář Burian Křivinka, která splnila 

předepsané podmínky. Architektonický plán je rozdělen na dvě struktury, které dělí ulice 

Božetěchova, v jedné části jde o konverzi původního kláštera včetně nádvoří a přilehlých 

hospodářských budov. Druhá část je novostavbou v architektonickém stylu high-tech se 

skleněnými fasádami a jednoduchými masivními objekty budov. Provozní koncept obou 

celků je navržen tak, aby se bezbariérově spojily jednotlivé části fakulty a byly volně 

dostupné po vnitřních komunikacích areálu a zároveň byly rovnoměrně využívány starší 

objekty. Na tento požadavek reagovali architekti umístěním seminárních, výukových prostor 

a posluchárny ve starší části objektu. V novějších částech pak najdeme zejména počítačové 

laboratoře a podzemní garáže. Tyto provozy nebylo možno vpravit do starší budovy, protože 

vyžadují náročné technologické zařízení. Propojení těchto zdánlivě nesourodých prvků je 

umožněno lávkou, která spojuje oba objekty v úrovni druhého nadzemního podlaží přes 

komunikaci Božetěchovu. Nová část budovy je opatřena protihlukovou skleněnou fasádou, 

která má podle architektů zrcadlit protější průčelí kláštera. Na novou část navazuje budova 

pivovaru, který si zachoval původní hmotu a jen na střeše přibyly okenní světlíky. Prostor 

v této částech byl značně odhmotněn a zpevněn moderními technologiemi a vznikla zde 

vysokoškolská menza. Na stropech a stěnách jsou ovšem patrné původní klenby a sklepní 
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výklenky, do kterých byly navrženy ekvivalentní funkce. Na dvoře nové části bylo ponecháno 

zelené atrium s památným stromem pro odpočinek studentů. Zároveň zde je zřízena malá 

restaurace s možností posezení na tomto atriu. Materiálově byly na nové části navrženy pouze 

materiály z pohledového betonu, skla a kovu, které mají jednoduše dotvářet kontrast vůči 

původní bílé štukové omítce kláštera. [22] 

 

Obr.č.110, Dnešní podoba komplexu Fakulty informačních technologií z ulice Božetěchovy, [23] 

 

 Nejdůležitějším stavebním počinem vysokého školství se však stala výstavba areálu 

pod Palackého vrchem, kde byla přistavěna nová dvacetipatrová dominanta strojní fakulty, 

která byla až do roku 2011 nejvyšší budovou v Brně. V roce 2012 však bylo rozhodnuto o její 

rekonstrukci a snížení o tři podlaží, budova je dnes ve stádiu rekonstrukce. [42] 

 

Obr.č.111, Výšková budova strojní fakulty VUT, [42] 

 

Severně od fakulty strojařské byly zřízeny vysokoškolské koleje na Palackého vrchu 

a později je v jejich areálu vybudována ekonomická fakulta. Další koleje Purkyňovy se sídlem 

Ústřední zprávy kolejí a menz byla budována v roce 1951. Ve středu Králova Pole mezi 
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ulicemi Tábor a Dobrovského a kolmo k nim Chodská a Jana Babáka se z bývalého 

vojenského cvičiště stává areál vysoké školy. Za své vysokoškolské koleje zde pojala bývalé 

vojenské objekty Univerzita obrany. Areál je dnes posázen množstvím různorodých objektů 

a sportovišť. Severně od Vojenského cvičiště jsou rovněž budovány z bývalých vojenských 

kasáren Tauferovy vysokoškolské koleje. Na západě Králova Pole na ulici Křižíkově 70 byl 

roku 1958 zbudován Výzkumný ústav chemických zařízení. Od roku 1950 došlo i k vývoji 

areálu Vysoké školy veterinární, která byla přidělena k Vysoké škole zemědělské, čímž byla 

19. prosince 1965 degradována na Veterinární fakultu. [3] 

 

Obr.č.112, Současný pohled na vstup do areálu Veterinární a farmaceutické univerzity z Palackého třídy, [23] 

 

3.9.8 Kulturní spolky a divadlo 

Obyvatelé Králova Pole měli k dispozici od roku 1975 Dělnický dům Semilasso, 

budovu na ulici Mercova 5, objekt na Šelepově ulici přezdívaný obyvatelstvem „Šelepka“ 

a dále Dům kultury KSB sídlící na Palackého třídě v bývalém besedním domě. V těchto 

multifunkčních objektech se uskutečňovaly různorodé akce pod hlavičkou Obvodně 

kulturního výchovného střediska. Konala se zde divadelní představení, koncerty i dětské 

kroužky. Navíc mělo Královo Pole k dispozici 3 knihovny a 2 kina. Bylo to kino Jadran vedle 

besedního domu a kino Oko na Palackého třídě. [3] 

 

3.9.9 Sportovní stavby 

Sportovní vyžití v pasivní či aktivní variantě nabízely v Králově Poli hned dvě 

disciplíny, byl to fotbal a lední hokej. Hokejový zimní stadion Lužánky postavený roku 1948, 

Fotbalový stadion postavený roku 1953 a Královopolský fotbalový stadion na Srbské ulici 
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dostavěný roku 1961. Na tomto stadionu hrál známý klub Spartak Královopolská strojírna. 

V polovině 70. let byl v Králově Poli postaven střelecký stadion sloužící myslivcům. Objekt 

byl umístěn nad Královým Polem směrem k Soběšicím. Nutno podotknout, že jeho vybavení 

bylo na evropské úrovni a nemělo v Československé socialistické republice obdoby. V roce 

1975 byla převzata do užívání nová sportovní hala na ulici Vodova a roku 1980 plavecký 

bazén za Lužánkami vedle Hokejové haly. [3] 

 

Obr.č.113, Letecký pohled na problematickou plochu souboru sportovních areálů Lužánky, [23] 

 

Pokud bychom hovořili o sportu, jež Královo Pole proslavil ve světě, museli bychom 

se zmínit o kolové. Z Králova Pole totiž pocházejí bratři Pospíšilové, kteří se stali 

dvacetinásobnými mistry světa a desetinásobnými mistry republiky v kolové. [3] 

 

3.10 ZMĚNY OD LISTOPADU 1989 A SOUČASNOST V KRÁLOV Ě 

POLI 

První svobodné volby se v Králově Poli uskutečnily 24. listopadu 1990. K tomuto dni 

je také datováno ukončení činnosti ONV Brno V. Obvod číslo V. byl rozdělen na sedm 

samostatných městských částí, jak tomu máme dodnes. Byly to části: Královo Pole, 

Řečkovice, Mokrá Hora, Medlánky, Ivanovice u Brna, Jehnice, Ořešín a Útěchov. 1. ledna 
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1993 vstoupilo v platnost ujednání města Brna ohledně kompetence rozdělení samosprávy pro 

jednotlivé městské části, mezi nimi nechybělo ani Královo Pole. Principem této dohody bylo 

uznání tří principů vlastní samosprávy, například rozdělený rozpočet, právo vlastního 

hospodaření se svěřeným majetkem a vydávání obecně závazných vyhlášek. Toto umožňuje 

zjednodušení administrativy formou řešení jednotlivých lokálních problémů na místních 

úřadech každé městské části. 1.dubna 1993 byly po domluvě s Magistrátem města Brna se 

Správou nemovitostí převedeny všechny družstevní obytné domy a nemovitosti do správy 

městské části Brno- Královo Pole. Totéž bylo o rok později provedeno i se školskými 

zařízeními. [3] 

 

Tab. č. 2 – Tabulka počtu obyvatel a domů z let 1850-2001  

 

3.11 NOVODOBÁ RESIDENČNÍ ARCHITEKTURA V KRÁLOV Ě 

POLI 

Ve východní část Králova Pole od Palackého třídy až po Hradeckou komunikaci je 

území stavebně dosti stabilizovaná a vývojově jsou tu k dispozici pouze malé proluky mezi 

obytnými domy. Proto v této části převažují zejména rekonstrukce a přestavby drobnějších 

rodinných staveb, nebo nástaveb bytových domů. V levé části od Palackého třídy vlivem 

asanace nevyhovujících kolonií a průmyslových zařízení nalézáme více ploch pro rozvojovou 

bytovou a multifunkční výstavbu. Mezi těmito plochami se objevují i plochy brownfields. 

V těchto centru velmi dostupných plochách má dnes Královo Pole poměrně velkou rezervu 

a již dnes se zde vytvářejí urbanistické projekty multifunkčních a bytových domů. Objekty 
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rovněž vznikají i na katastrálním území Sadová, které je dnes zahrádkářskou kolonií, ale 

výhledově je považováno za největší kapacitu Brna sever. [65] 

 

3.11.1 Rekonstrukce a přestavby vil a řadových domů 

Rekonstrukce objektu na ulici Dobrovského 50 

Na ulici Dobrovského se nachází rekonstruovaný objekt v dekonstruktivistickém 

architektonickém stylu. Objekt má v rámci druhého nadzemního podlaží balkon krytý pod 

skořepinou střešní konstrukce. Vpravo pod okny prvního nadzemního podlaží je nešetrně 

umístěn vjezd do garáže. V současné době mají v objektu sídlo developer a právnická firma. 

Materiálově je přistavěná šedá část obložena šedým obkladem, na zbytku objektu je bílá 

omítka.  

 

Obr.č.114, Rekonstrukce objektu na dekonstruktivistickou vilu 

 

Rekonstrukce objektu na ulici Svatopluka Čecha 10 (2009) 

Tato rekonstrukce byla provedena roku 2009. Hmotově jde o jednoduchý kubus 

s plochou střechou, do kterého je vyříznutý balkon v místě bývalého napojení na původní část 

svislé střechy. Původní okenní otvory byly předěleny příčkou, čímž vznikla zajímavá svislá 

okna. U vchodu je patrná nahoře na fasádě mírná gradace střechy zřejmě z důvodu původního 

vikýře. Objekt svojí jednoduchostí a bílou barvou fasády má navozovat dojem 

funkcionalistické vilky. 
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Obr.č.115, Rekonstrukce objektu na ulici Svatopluka Čecha 10  

 

Rekonstrukce objektu na ulici Jungmanova 14 (2012) 

Přestože uliční fasáda rekonstruovaného objektu vypadá jako kompaktní hmota, 

původně se skládal ze dvou původních malých rodinných domků. Na fasádě byl ponechán 

design levého z nich. Do klasické hmoty objektu je zaražen rizalit střešního světlíku s imitací 

kortenového plechu, pod tento kubus architekti umístili garážová vrata. Objekt vzhledem 

k okolní zástavbě působí velmi nenápadně až decentně a ani světlík nijak nenarušuje původní 

měřítko stavby. 

 

Obr.č.116, Rekonstrukce objektu na ulici Jungmanova 14  
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Rekonstrukce objektu na ulici Svatopluka Čecha 49 (2013) 

Na ulici Svatopluka Čecha byl roku 2013 rekonstruován objekt rodinného domu. 

Hmota tohoto minimalistického objektu napovídá, že se jedná o svislou hmotu s úzkou 

dispozicí s velkými okny v každém patře. Dispozičně se můžeme domnívat, že v prvních 

dvou nadzemních podlažích se nachází kuchyně s obývacím pokojem a ve třetím ložnice. 

Objekt zřejmě není podsklepen, protože v parteru je za plotem z tahokovu rozpoznatelná 

garáž s rampou a se vstupem. 

 

Obr.č.117, Dnešní podoba rodinného domu na ulici Svatopluka Čecha 49 

 

Rekonstrukce objektu na ulici Berkova 90 (2011-2013) 

Jedná se o rodinnou vilu postavenou mezi lety 2011-2012. Objekt byl původně 

třípodlažní. Původní střecha byla šikmá valbová. V úrovni čtvrtého nadzemního podlaží byla 

hmota ustoupena do vnitrobloku. Původní pásová okna byla ponechána a byla opatřena 

ocelovou žaluzií. Vstupní parter byl rovněž protlačen dovnitř a na stávající garáž je zde 

postaven nový kubický objem. 
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Obr.č.118, vila Berkova 90 během rekonstrukce a po rekonstrukci, [23] 

 

Rekonstrukce rodinného domu na ulici Jungmannova 

Tento objekt byl vyprojektován v roce 2013 architektonickým ateliérem Knesl + 

Kynčl architekti a je typickou ukázkou rekonstrukce formou novostavby objektu v dané 

lokalitě. Dům se vstupem do zahrady je navržen jako dvojpodlažní s plochou střechou. Uliční 

hmota je rovná, zatímco na dvorní trakt je první nadzemní podlaží předsazeno a vytváří tak 

balkon pro podlaží druhé. Dispozičně se objekt dělí v prvním nadzemním podlaží na vstupní 

a vjezdovou část navazující na komunikační koridor, z něhož se dá vejít do kuchyně 

a obývacího pokoje. V druhém nadzemním podlaží najdeme klidovou část se třemi ložnicemi 

a koupelnou. 

 

Obr.č.119, vizualizace rekonstrukce rodinného domu Jungmanova, [41] 
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3.11.2 Novostavby rodinných domů 

Vila Kociánka (2004) 

Tato monumentální vila je dnes zasazena do svahu na jižní části pozemku na území 

Sadová, byla postavena na ulici Divišova a náleží k ní velký pozemek. Objekt je orientovaný 

po směru vrstevnic. Architekti Zdeněk a Daniel Makovští navrhli tuto vilu podle konceptu 

Tadaa Anda v roce 2001 a v roce 2004 byla vila dostavěna. Hmota objektu má tvar L z jedné 

ze dvou stran trčí segment válce, v druhém nadzemním podlaží je hmota odhmotněna 

prostorem terasy. Dispozičně je vila rozdělena na hlavní objekt a menší objekt pro správce 

objektu a trojgaráž . Tento objekt je spojen s hlavním objektem zastřešenou chodbou. Vstup 

do objektu je navržen z druhého nadzemního podlaží a odlišuje se od zbylých místností 

obloukovou skleněnou markýzou. V druhém nadzemním podlaží se nachází klidová zóna 

s ložnicemi, koupelnami a pracovnou. Z tohoto podlaží vede do spodního podlaží dlouhá 

rampa. První podzemní podlaží obsahuje velkou halu s obývacím pokojem a kuchyní 

s jídelnou zároveň jsou zde umístěny technologické provozy a pracovna. Dům je z důvodu 

požadavků investora proveden z velice kvalitních materiálů, z kterých převládá sklo, beton 

a dřevo a kov. Vila má široký výhled na Brno. [9] 

 

Obr.č.120, Fotografie objektu vily Kociánky, [9] 

 

Rodinný dům v zahrádkářské kolonii (2007) 

V roce 2007 byla architektonickým ateliérem Adam Rujbr Architects postavena stavba 

rodinného domu v zahrádkářské kolonii v prostoru katastrálním území Sadová. Parcela má 
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tvar trojúhelníku a objekt je na ni osazen ze severní strany. Hmota objektu má tvar obdélníku 

s plochou střechou a jeho delší strana je navržena k jihu. Přesah střechy objektu zajišťuje 

v letních měsících pohodlné stínění do obytných částí domu a v zimních tepelné zisky. Okna 

jsou navíc zajištěna žaluziemi pro snadnější ovladatelnost světelného toku. Dispozičně je 

stavba členěna tak, že servisní místnosti a kuchyň jsou orientovány na sever, zatímco všechny 

obytné prostory na jih a západ. Na vstup navazuje zádveří, z kterého se dá vstoupit do haly. 

Tato hala je oddělena od kuchyně a od pokoje posuvnou stěnou. Na tento prostor z venku 

navazuje terasa. Zároveň na kuchyň navazuje technická místnost. Klidové křídlo leží 

připojené na chodbu, kde vymezuje příchod do jednotlivých ložnic a dětského pokoje. V této 

části se nachází velká koupelna s vanou a sprchovým koutem. Materiálově je objekt řešen 

jako dřevostavba, je opláštěný dřevěnými fošnami a v oknech jsou hliníkové žaluzie. Terasa 

a přístupná cesta jsou tvořeny z betonu a dřevěného roštu. [44] 

 

Obr.č.121, Fotografie objektu rodiného domu v zahrádkářské kolonii, [44] 

 

Rodinné domy Sadová nad Kociánkou (2006) 

Tento developerský projekt byl vytvořen v roce 2006 a nachází se v prostoru Sadová. 

Tvoří zastavěné bloky 6ti řadových rodinných domů na severozápadním svahu. Hmoty domů 

na sebe navazují a vždy vlivem kopcovitého terénu výškově ustupují. Jedná se o mohutné 

kubické plochy červené barvy na světle šedé podkladní hmotě prvního nadzemního podlaží. 

Vstup do objektu spolu s dvojgaráží je kryt rovnou markýzou. V prvním nadzemním podlaží 

se nachází vstupní hala s wc a kuchyně spojené s obývacím pokojem. Druhé nadzemní 

podlaží obsahuje ložnice s dětským pokojem a velkou toaletou. Vysunutá plocha spodního 

podlaží umožňuje situovat je k ložnicím i balkon s terasou. K objektům náleží zahrada. 
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Materiálově se jedná o objekt ze systému do bednění vylévaného betonu, který byl později 

zateplen vrstvou polystyrenu. Stěny objektu jsou omítnuty. Do výbavy těchto objektů patří 

venkovní předokenní žaluzie a čerpadlo. [45] 

 

Obr.č.122, Vizualizace souboru navrhovaných rodinných domků Sadová nad Kociánkou, [45] 

 

3.11.3 Nadstavby bytových domů 

Nadstavba na bytovém domě ulice Bulharská 82 (2012) 

Roku 2012 byla provedena rekonstrukce bytového domu na ulici Bulharská 82 s navýšením 

kapacity o dvě bytové jednotky. Co do konstrukce bytových jednotek jedná se o rámovou 

dřevostavbu opláštěnou z Cembonitových desek na ocelovém roštu. Vnitřní ostění okenních 

hmot je obložené dřevem. 

  

Obr.č.123, Střešní nástavba na bytovém domě v ulici Bulharská 82 
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Architekt se pokusil materiálově odlišit střešní nástavbu od původního objektu. 

Navýšená hmota střechy je dvoupatrová a ustoupená. V každém podlaží se nachází jeden 

z bytů. A vyšší z bytů má terasu do ulice spodní potom z vnitrobloku. 

 

Nadstavba dvou bytových jednotek  

Nástavba je umístěna na ulici v bytovém domě ze 60. let., byla provedena roku 2006 

architektonickým AT studiem architektem Václavem Zímou. Architekt se nadstavbou snažil 

docílit výškové úrovně okolních objektů a expanzí rekonstruovat původní nevyhovující 

střechu. Kapacita přístavby je navýšena o 4 bytové jednotky. [46] 

 

Obr.č.124, Stávající stav nadstavby objektu zděného bytového domu [46] 

 

Nerealizovaná přístavba na ulici Svatopluka Čecha 

Nerealizovaná přístavba objektu navyšovala stávající kapacitu panelového domu o 19 

nových mezonetových bytů. Nadstavba byla kvůli panelové konstrukci řešena jako lehká 

ocelová rámová konstrukce, na fasádě měl být umístěn dřevěný obklad. Během stavebního 

povolování Bytové družstvo Svatopluka Čecha smlouvu s architekty zrušilo. [47] 
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Obr.č.125 Vizualizace ideové studie nadstavby na ulici Svatopluka Čecha, [47] 

 

3.11.4 Bytové domy a multifunkční komplexy 

Polyfunkční dům SFINX 

Polyfunkční dům SFINX se nachází na hranici s Ponavou a je vymezen ulicemi 

Hrnčířská a Kabátníkova. Ideou architektů bylo vystavět multifunční prostor soběstačného 

charakteru, který by do této lokality přilákal kupní sílu a oživil tak tuto lokalitu. Hmota 

objektu je řešena velmi originálně. Napojuje se na stávající objekt na ulici Kabátníkovu 

a vytváří neuzavřený kruh s ozeleněným atriem. Na tomto atriu jsou sluneční světlíky 

osvětlující nákupní prostor pod nimi. Parter domu tvoří nákupní centrum s množstvím malých 

obchodů, které jsou zásobovány z garáží nebo z komunikací mimo hlavní vstup návštěvníků.  

Z nákupního centra vedou 3 vchody, z nichž hlavní je z ulice Hrnčířské. Byty jsou pak 

umístěny nad tímto parterem do výšky odstupňovaných 5-7 podlaží. a je jich v objektu 

navrženo celkem 94. Pod objektem slouží bytům a návštěvníkům dvoupodlažní parkovací 

plocha. Náklady na stavbu činily 320 mil. a stavba byla dokončena v roce 2001. Investorem 

projektu je STAVOS s.r.o. [48] 
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Obr.č.126, Letecký pohled na projekt polifunkčníh domu SFINX, [40] 

 

Polyfunkční dům na Mojmírově náměstí (1999) 

Polyfunkční dům byl vystavěn na Mojmírově náměstí vedle bývalého objektu školy 

v roce 1999. Jeho hmota tvoří atrium uzavřené dvěma objekty. Ve dvoře se nalézá v úrovni 

prvního nadzemního podlaží pochůzná ozeleněná terasa se střešními světlíky osvětlující parter 

objektu. V parteru jsou k dispozici místa pro obchodní jednotky. V objektu je celkem 36 bytů 

a 6 obchodních prostor. Náklady na stavbu činily 80mil. a investorem projektu je rovněž 

firma STAVOS s.r.o. [48] 

 

Obr.č.127, Dnešní pohled na developerský projekt polyfunkčního domu na Mojmírově náměstí, [23] 
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Polyfunkční dům „EDEN“ (2005-2009) 

Je to moderní architektonická stavba rozdělená na 5 odlišných hmot, které plní různé 

funkce. Tento komplex tvoří nároží ulic Purkyňova a Skácelova a navazuje tak na bývalou 

obytnou zástavbu. Tato stavba vyšla z Brněnského ateliéru Buriana a Křivinky v dubnu roku 

2006. Tento projekt nabízí svým zákazníkům. bydlení, obchodní prostory, kancelářské 

prostory a parkovací plochu. Celý objekt byl budován po dvou etapách první z nich bylo 

vybudovat uliční frontu přidruženou k ulici Purkyňova s nárožím objektu. Tato etapa byla 

dostavěna roku 2008 a obsahovala 114 bytových jednotek, 12 obchodních jednotek a 4 

kancelářské prostory typu open-space. Druhá etapa obsahovala zbylý blok budov ulice 

Skácelova s obchodními prostory v parteru. Etapa byla dobudována roku 2009 a obsahovala 

54 bytových jednotek a 5 obchodních jednotek. Ve vnitrobloku byl navržen park, na který 

navazuje restaurace a kavárna. V prvním podzemním podlaží bylo navrženo 81 krytých 

parkovacích míst se sklepy. [49] 

 

 

Obr.č.128 Letecká fotografie projektu polyfunkčníh domu Eden, [49] 

 

Bytový dům Královo Pole Kollárova ul. (2008) 

Na ulici Kollárova naproti Fakultě informačních techologií došlo v roce 2008 

k výstavbě bytového domu s 30ti bytovými jednotkami, dvěma obchodními prostory  

a s dvěma nebytovými kancelářskými prostory. Tento objekt architektonicky lehce narušuje 

fasádu svými zlomy a rozmělňují ji tak v menší celky, které působí klidnějším dojmem. Tento 

čtyřpodlažní objekt má v suterénu parkoviště pro ubytované a komerční prostory. V prvním, 
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druhém a třetím podlaží se pak nacházejí byty. Hlavním dodavatelem stavby se stal Komfort 

a.s. specializující se na bytové a kancelářské domy. [50] 

 

Obr.č.129 Vizualizace objektu na ulici Kollárova, [50] 

 

Bytový dům na Rostislavově náměstí (2009) 

Na místě bývalých 4 rodinných domů na Rostislavově náměstí byl v dubnu 2009 

postaven objekt bytového domu. Tento objekt obsahuje 18 bytových jednotek a 2 obchodní 

plochy. Pod objektem jsou garáže pro 20 vozidel. Hlavním dodavatelem je stavební 

společnost Frama s.r.o. [51] 

 

Obr.č.130, Fotografie bytového domu na Rostislavově náměstí,  [23] 
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Residence Erasmus 

Rezidence Erasmus je jedním z mála developerských projektů, u kterého investor  

nehleděl v první řadě na zisk, ale toužil vystavět esteticky zajímavý objekt, který bude 

odpovídat stylu a potřebám 21. století. Hlavní roli tu hrála kvalita a možnost dotáhnutí práce 

až do konce. Tento objekt na ulici Hrnčířská je příhodně vzdálený od rušného centra, ale 

přitom ukrytý na dobře dostupný v klidné čtvrti a je uvnitř vybaven nejmodernějším 

zařízením. Zdejším majitelům jsou zde k dispozici garáže v suterénu a prvním podzemním 

podlaží, recepce a vnitroblok s místem na grilování a posezením. Objekt poskytuje svým 

ubytovaným ochranu v podobě kamerového systému celého areálu. Díky podzemním garážím 

v suterénu využívá navýšenou hmotu vnitrobloku, kam se nikdo neubytovaný nedostane. Celý 

objekt má tvar písmena L a skládá se z deseti poschodí, suterénu a  podzemního podlaží. 

V projektu je počítáno s byty od 1+kk, 2+ kk až po byty 3+kk. V objektu je k dispozici 35 

bytů. [52] 

 

Obr.č.131, Fotografie bytového domu Erasmus, [52] 

 

Bytový dům s obchodním parterem na ulici Kosmově a Božetěchově v Brně 

Objekt je ve tvaru obráceného L postavený podél ulic Kosmovy a Božetěchovy, 

z ulice Kosmovy se terén mírně svažuje. Tomuto sklonu je hmota objektu přizpůsobena a je 

na třech místech o půl patra zalomena. Jedná se o čtyřpodlažní objekt s ustoupeným čtvrtým 

podlažím, jehož hmota na střeše graduje ustoupenou hmotou. Objekt je materiálově a barevně 

členěn na šedý prosklený parter s výlohami obchodů, hlavní třípatrovou světle šedou hmotu 

a střešní ustoupenou nadstavbu z lakovaných cetrisových desek. Ve všech čtyřech podlažích 
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najdeme byty kromě parteru, kde jsou z ulice umístěny obchodní jednotky. Z ulice 

Božetěchovy je hmota třípodlažní a najdeme zde vjezdy do podzemních garáží a další bytové 

prostory. Nad garáží je ve vnitrobloku je umístěna volně dostupná zahrada. Ke koupi jsou zde 

byty 1+kk, 2+kk a 3+kk. Investorem je firma DS REAL STAV s.r.o. [53] 

 

Obr.č.132, Stávající fotografie bytového domu na ulici Kosmově a Božetěchově, [53] 

 

Nové Semilasso (2009) 

Bytový dům Nové Semilasso je objekt ležící za známou restaurací Semilasso 

s hlavním vstupem z Plackého třídy a s vjezdem pro automobily z ulice Kollárova. Tvar 

objektu odpovídá obrácenému písmenu L otočeným delší stranou k Semilassu a kratší do 

vnitrobloku. Objekt má 6 nadzemních a 3 podzemní podlaží. První dvě mají kvůli strmému 

pozemku možnost východu na terén. První a druhé nadzemní podlaží obsahuje kancelářské 

a obchodní prostory, zbylá 4 podlaží obsahují 40 bytových jednotek o různých plochách. Na 

ploché střeše objektu se nalézá objekt technické strojovny, bazén a sauna s vířivkou. 

Architektem je Ing.arch. Alois Šumbera a ztvárnění vychází z nápodoby brněnského 

funkcionalismu. Investorem je fima Lords a.s. [54] 
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Obr.č.133, Stávající fotografie bytového domu nové Semilasso, [54] 

 

Architektonická soutěž na Bytový dům Metodějova 

Roku 2012 byla vypsána architektonická soutěž ve fázi objemové studie na bytový 

dům na ulici Metodějova. Bylo osloveno několik architektonických kanceláří, aby zde 

navrhnuly multifunkční komplex, který by citlivě reagoval na nízkou zástavbu z ulice 

Božetěchova a zároveň doplnily výstavbou proluku pod Novým Semilassem v pozemku na 

ulici Metodějově. [55] 

 

Obr.č.134, Soutěžní vizualizace na bytový dům Metodějova od ateliéru Makovský a partneři.s.r.o, [55] 
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Studie Makovský a partneři 

Projekt stupňovitého bytového domu vypracoval architektonický ateliér Makovský 

a partneři, objekt je řešen jako obrácené U. Hmota objektu je v horní části pozemku navýšená 

na 5 podlaží a podél ulice Metodějova se pak snižuje na dvojpodlažní objekt. 

Ateliér RAW 

Architektonické soutěže na bytový důl Metodějova se zúčastnil i ateliér RAW. Jejich 

návrh se skládal z jedné architektonické hmoty. Tento objekt  navazuje na ulici Metodějova, 

má čtyři podlaží, z nichž je poslední ustoupeno a tvoří balkon. Objekt má v parteru komerční 

plochy a v podzemním podlaží potom parkoviště. [56] 

 

Obr.č.135, Soutěžní vizualizace na bytový dům Metodějova od ateliéru RAW, [56] 

 

Ateliér Gebas 

Rovněž byl investorem osloven ateliér architektonický ateliér Gebas, zde vytvořil svoji studii 

multifunkčního objektu. Koncept objektu byl řešen jako 4 kubické hmoty za sebou 

pospojované jednou hmotou hlavní. Objekty jsou opláštěny dřevěnými prkny a fasáda natřena 

na přírodní motivy. Průčelí domu pak bude zdobeno svislými barevnými pruhy a výkladce 

oken z tmavého plechu  budou předstoupeny před fasádou. [57] 
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Obr.č.136, Soutěžní vizualizace na bytový dům Metodějova od ateliéru Gebas, [57] 

 

Bytový dům Kadetka 

Soubor bytových domů Kadetka tvoří 3 bytové domy postavené paralelně za sebou. Kadetka 

se byty jmenují proto, že objekty stojí blízko parku, kterému se tak mezi místními přezdívá. 

První z domů drží uliční čáru ulice Božetěchova, další dva domy jsou v pravidelných 

vzdálenostech umístěné do klidného vnitrobloku směrem k Semilassu. Komunikace ke všem 

ze tří objektů vede z jižní strany parcely a propojuje komunikaci Božetěchovu a Kollárovu, 

tato komunikace je určena pro pěší.  

 

Obr.č.137,  vizualizace bytového domu Kadetka, [58] 

Vstupy do jednotlivých domů se odehrávají v parteru objektu, kde jsou umístěny 

sklepní kóje a společné prostory. Každý objekt má 4 podlaží, 5. podlaží není přes celou 

dispozici, ale je vždy ustoupené. Možnost výběru jednotlivých bytů tu najdeme od 1+kk až do 
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plochy 5+kk. Každý objekt obsahuje 68 bytů.. Pod každým domem je navrženo 68 

parkovacích míst. [58] 

1+kk 38 - 44 m2 2,3 mil Kč 

2+kk 5 5m2 3,2 mil Kč 

3+kk 93 m2 4,5 mil Kč 

4+kk 101 m2 5,9 mil Kč 

Tab. č. 3 - Orientační ceny bytů projektu Kadetka 

 

Bytový komplex Residence Symfonie 

Tento projekt, který obsahuje řádkovou výstavbu čtyř bytových domů se nachází na 

Mojmírově náměstí a pochází z ateliéru studia ArchDesign. První z objektů drží uliční čáru 

a zbytek je pravidelně rozmístěn po celé parcele vnitrobloku, poslední objekt opět drží uliční 

čáru ulice Košinova. V návrhu domů byl kladen důraz především na komfort jednotlivých 

bytů, protože vzájemná poloha objektů a plocha pozemků je poměrně zahuštěná. Mezi nimi 

byly zřízeny ozeleněné plochy, které představují klidné místo pro nástup do jednotlivých 

objektů. Nástup do objektů umožňuje komunikace, která prochází průchody v domech 

a spojuje tak Mojmírovo náměstí a ulici Košinovu.  

 

Obr.č.138, Vizualizace nového objektu residence Symfonie, [59] 

Z těchto komunikací vedou přímo do objektů nástupní chodby se schodišti a výtahem. 

Tyto čtyři objekty obsahují 86 bytových jednotek o dispozicích 1+kk až po vrchní byty 
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s terasou s dispozicí 5+kk. K bytovým domům náleží parkoviště v úrovni prvního 

podzemního podlaží s kapacitou 126 míst. Na toto parkoviště se majitelé dostanou z ulice 

Košinova. [59] 

1+kk 37 m2 1,6 mil Kč 

2+kk 5 5m2 2,5 mil Kč 

3+kk 66 m2 2,9 mil Kč 

4+kk 84 m2 3,9 mil Kč 

Tab. č. 4 - Orientační ceny bytů projektu Symfonie 

 

Bytový dům Rostislav 

Bytový dům Rostislav se nachází na rohové parcele Rostislavova náměstí a ulice Škárovy. 

Jeho mohutný objem postupně do vnitřního traktu schodovitě ustupuje a je tvořen bílou 

majestátní hmotou s minimem oken. Z této strany objekt navazuje svojí hmotou na stávající 

výškové objekty a má ještě jedno ustoupené podlaží. Díky minimalistické fasádě s pár okny 

působí objekt poměrně odtažitě a rezervovaně vůči stávajícím klasicistním domům. Celý vtip 

schodovitosti je pak patrný z Rostislavovy ulice. Do objektu je nahoře přidělána světle hnědá 

hmota, která je vůči ulici Rostislavova  ustoupená.  

 

Obr.č.139, Realizovaný projekt bytového domu Rostislav 
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V prvním nadzemním podlaží se nachází komerční prostory a ve zbylých 7mi 

odstupňovaných podlažích se nacházejí byty. Objekt obsahuje 19 bytů. Vnitřní logika 

orientace bytů je schodovitému principu plně přizpůsobena a nepůsobí v rámci dalších 

objektů v ulici Škárova neadekvátně. Hlavní vstup do objektu se nachází z Rostislavova 

náměstí. Pod objektem je umístěno 18 parkovacích míst přístupných z ulice Škárova pomocí 

parkovacího plošinového systému. Nyní je objekt nově dostaven. [60] 

 

Bytový dům Zaječí hora 

Projekt bytového domu Zaječí hora je umístěn na katastrálním území Sadová. Tento 

objekt nabízí svým obyvatelům snadnou dostupnost na relativně odlehlém místě na okraji 

Brna. Projekt domu je zajímavým řešením pro lidi s vysokými nároky na venkovní prostor, 

protože nabízí v každém bytě terasy do plochy 70m2. Obytná plocha tohoto čtyřpodlažního 

objetu navazuje na masivní parter ze železobetonu, ve kterém jsou umístěny garáže 

a komerční plochy. Dispoziční řešení všech bytů ze zajímavě pojato stavebníkem, který dává 

každému uživateli dvě možnosti využití. Celkem se v objektu nachází 28 bytových jednotek 

a od velikosti 2+kk až po velikost 5+1. Zároveň jsou zde navrženy 4 komerční prostory. 

Vzhledem k tomu, že je pozemek situován směrem z kopce na Brno, skýtá zdejší objekt velmi 

zajímavý výhled na celé Brno a Pálavské kopce. [61] 

  

Obr.č.140, Vizualizace bytového domu Zaječí hora, [61]  
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2+kk 43 m2 2,5 mil Kč 

5+kk 136 m2 8,6 mil Kč 

Tab. č. 5 - Orientační ceny bytů projektu Zaječí hora 

 

Bytový dům Na Slovanech 

Architektonické řešení šestipodlažního nepodsklepeného objektu spočívá v masivním 

monobloku, který vybíhá směrem do vnitřního traktu a ukrývá tak parkovací místa v parteru. 

Co se týče fasády objektu, jedná se o jednoduchou funkcionalistickou fasádu s bílou omítkou 

a pásovými okny. Boční stěny jsou z důvodu předpokládané zastavěnosti bez okenních 

otvorů. Dispoziční řešení prvního podlaží obsahuje garáže, místnost pro kočárky, vstupní 

místnost a kotelnu. Druhé až šesté nadzemní podlaží je vymezeno byty a nebytovými 

prostory. Poslední nadzemní podlaží je mírně odstoupeno od uliční fasády a nachází se zde 

residenční byt. Ve vnitrobloku jsou jednotlivá podlaží opatřena balkony a terasami. Rovněž 

zde došlo k barevnému značení na fasádě. V objektu se nachází 23 bytových jednotek, 16 

nebytových ateliérů a jedna komerční plocha. Střecha parkovacího stání je ve vnitrobloku 

ozeleněná a na zahradě jsou provedeny zahradnické úpravy. Developerem je firma 

Aineck s.r.o. [62] 

 

Obr.č.141, Vizualizace bytového domu Na Slovanech, [62]  
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4  ROZVOJOVÉ OBLASTI A P ŘEDPOKLÁDANÉ 

MOŽNOSTI ROZVOJE M ĚSTA BRNA 

 

Královo Pole má na rozdíl od většiny městských částí poměrně velké rozvojové rezervy a to 

jak na okrajích této městské části, tak i ve východní části intravilánu obce. Tato situace je 

dosažena zejména díky likvidaci průmyslových areálů, které byly v minulosti zaříznuté do 

ulic Králova Pole a díky nimž se v minulosti Královo Pole tak rozrostlo. Dalším faktorem 

vzniku rozvojových ploch bylo zbudování rychlostní komunikace Sportovní, která rozdělila 

východní blokovou zástavbu na fragmenty pozemků a zbytku různě velkých pozemků. 

Na relativně stabilizovaném západně od Palackého třídy se nacházejí v zástavbě rodinných 

domů jenom drobné proluky či objekty k rekonstrukci.  

 

Obr.č.142, Oblasti určené jako rozvojové lokality podle mapového serveru Územního plánu města Brna z roku 

2008, [63] 

 

Východně od Palackého třídy se nalézají v jižní části zastavěného území Králova Pole 

na hranici s Ponavou místa bývalých továrních, kasárenských či sportovních areálů, která 
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dnes chátrají. Najdeme zde dokonce i plochy Brownfields8, které při výstavbě vyžadují 

dekontaminaci zeminy. [63] 

Území zahrádkářských kolonií Sadová  

Stavebně výhledová lokalita Sadová leží v severozápadní části Králova Pole 

a v současnosti je pokryta zahrádkářskými koloniemi a drobnou výstavbou rodinných domů 

v její jižní části. Nabízí prostor 41,2 hektarů. Problém s využitím tohoto území zatím spočívá 

s řešení vlastnických vztahů a vyjmutím ploch z půdního fondu či se zasíťováním plochy. [63] 

Kociánka 

Prostor vedle nemocničního zařízení a domova důchodců je nyní vyhrazen jako 

stávající rezerva pro budoucí zástavbu občanského vybavení. Na pozemku se nachází zeleň 

v parkové úpravě. Pozemek je zasíťovaný a je zde několik staveb určených k demolici. [63] 

Území při ulici Sportovní Košinova  

Tento areál čítající 5000m2 se nachází na ostrůvku mezi komunikacemi Sportovní 

a Křižíkovou. V areálu se nachází vzrostlá zeleň a několik pobořených objektů. [63] 

Kontaminovaný pozemek Jaselské kasárny 

Dříve sloužil pozemek sovětským kasárnám, ty musely být roku 2006 zdemolovány. 

Projekt sociálních bytových domů nazvaný NOVUS byl městu Brnu představen v roce 2007.  

Tento projekt řešil zastavění tohoto území bytovými domy s 240 byty, které zde navrhla firma 

1. Černopolní s.r.o. Investorskou firmou je firma Kliminvest CZ s.r.o. Při demolici však bylo 

zjištěno, že půda byla kontaminována nebezpečnými látkami. Firmy Impera a.s. a ŽSD a.s. 

stavbu nedokončily ve stanovaných termínech, za což Brněnský magistrát potrestal Investiční 

firmu pokutou. Radnice v roce 2009 vypověděla kvůli neplnění závazků firmě smlouvu. Nyní 

se radnice snaží vyjít vstříc firmě Kliminvest CZ s.r.o. a znovu se chce dohodnout na 

přijatelných podmínkách. [64] 

 

                                                 

8 Jedná se o území prostor nebo areál, který již není využíván z hlediska své původní nebo nové funkce. 
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Obr.č.143, Vizualizace bytového komplexu NOVUS na ulici Štefánikovi třídy, [64] 

 

Areál Královepolských strojíren 

Královopolské strojírny se svými 33 hektary tvoří dnes v Králově Poli největší ucelený 

areál průmyslové zóny. Celý areál objektu je z 50% zastavěn průmyslovými halami 

a technologickými rozvody, z toho je dnes pouhých 30%  aktivně využíváno. Zbytek hal mají 

pronajaté drobné firmy nebo jsou v havarijním stavu a chátrají. Půda pod pozemkem je 

kontaminovaná s ekologickou zátěží. Byl zde zpracován ekologický audit zeminy a podzemní 

vody. V současném Územním plánu města Brna je plocha uváděna jako návrhová s funkčním 

využitím: strojírenská výroba, chemický průmysl, dílny, kanceláře. [63] 

Bývalý areál ABB CJF  

Tento areál je vymezen komunikací Ressigova a Cimburkova, jeho rozloha činí 

5,9 hektarů a jeho západní část je zastavěna řadovými rodinnými domy. V roce 2011 zde bylo 

rakouskému investorovi ACB Ponava s.r.o. uděleno Územní rozhodnutí jeho projektu 

Shopping retail centra - Sportovní. Na jaře 2012 začala demolice stávajících budov, nyní 

probíhají zemní a přípravné stavební práce. Problém těchto nákupních center přímo ve 

městech spočívá v jejich častém zabírání míst pro bytové stavby, které jsou v porovnání 

s nimi pro developery méně výnosné. Bytové domy jsou často stavěny až na krajích měst, což 

přispívá k negativní desurbanizaci městských celků. Současný územní plán přitom neřeší 

upřednostňování bytových domů před komerčními. Stavba tohoto nákupního centra rozvířila 
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mezi obyvateli debatu, zda nemá Brno v současnosti příliš mnoho nákupních center. Stavba 

nákupního centra byla navržena architektonickým studiem K4. [65] 

 

 

Obr.č.144 Vizualizace nákupního multifunkčního centra Sportovní od architektonického studia K4, [65] 

 

Zimní stadion Lužánky 

Stadion byl vystavěn roku 1946 a o rok později slavnostně otevřen. Hokejovému týmu 

Rudé Hvězdě Brnu sloužil až do roku 1998. Poté v něm hrávala ještě HC Itong Brno,TJ 

Lokomotiva Ingstav. V roce 2000 byl stadion definitivně uzavřen a roku 2008 začala jeho 

demolice. Aktuálně zde stojí veřejné mobilní kluziště. [66] 

 

Obr.č.145, Demolice královepolského zímního stadionu (2008), [66] 
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Fotbalový stadion Lužánky 

Stadion vzniknul v letech 1949 - 1953. V polovině 70tých let byla postavena nová 

tribuna, kvůli které se stal stadion se svojí kapacitou 50 000 diváků největší v republice. Na 

stadionu se naposled hrálo v sezóně 2001/2002, kdy už krajně nevyhovoval stávajícím 

podmínkám kopané. Nyní je celý areál včetně tribun zarostlý bujnou vegetací a město jedná 

s vlastníkem pozemku firmou Atrium Sigma Czech Republic a majiteli okolních komunikací 

o odkupu a demolici. V roce 2008 byl vypracován nový projekt ve fázi stavebního povolení 

stadionu pro 30 000 diváků, na projektu se podílel ateliér Hrůša & spol. s Ateliérem Brno 

s.r.o. Investorem nového stadionu je Statutární město Brno. [67] 

 

Obr.č.146, Vizualizace výhledové studie fotbalového stadionu Lužánky, [67] 

 

průmyslová zóna - Brno - Český technologický park 

V rámci Králova Pole severovýchodně za komunikací Hradecká je vymezen pruh 

pozemku pro průmyslovou zónu Českého technologického parku. Na pozemku se aktuálně 

po komunikaci podnikatelská nalézají haly firmy Motorola. Nově se na louce mezi ulicí 

Purkyňovou a Palackého kolejemi budují další komplexy budov a na konci této louky se staví 

areál pro vědu a výzkum CEITECH. Hlavním architektem projektu je společnost Archdesign. 

Projekt má být kompletně hotový v roce 2015. [68] 
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Obr.č.147, Vizualizace nově budovaného areálu CEITECH, [68] 

 

4.1 NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN M ĚSTA BRNA 

Nový územní plán města Brna byl započat roku 2006 a měl reagovat na neustále se 

vyvíjející poptávku po kvalitním bydlení ve městě. Zároveň jsou při tvorbě nového plánu 

kladeny nároky na novodobé požadavky transformace stále více se globalizující ekonomiky 

a intenzivního vstupu komerce do společenského, sportovního, ekonomického 

a demografického rozvoje. Tento rozvoj však musí být plnit stále přísnější kritéria životního 

prostředí a hygienických podmínek.  

V listopadu 2010 do února 2011 byly předloženy celkem 3 varianty konceptu 

Územního plánu. Jeho hlavním cílem je nyní trvalá udržitelnost rozvoje a prosperita města. 

Tím by mělo být docíleno zastavění vnitroměstských areálů a posílení dopravní dostupnosti 

všech lokalit v souladu se životním prostředím a hygienickými limity. 

Nový Územní plán je zpracovávám podle nového stavebního zákona, který má jinou 

formu a rozdělení než aktuální Územní plán. Dokumentace obsahuje závaznou část Územního 

plánu a doplňující výkresy a odůvodnění územního plánu. V konceptu se objevují nové typy 

ploch a jsou k nim přiloženy regulativy na jejich závazně přípustné využití. Novinkou je 

i předložení veřejně prospěšných staveb a jejich opatření. 

Jeho pořizovatel je Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna a jeho 

zpracovatelem je společnost Archdesign, s.r.o. [16] 
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5  ZÁVĚR  

Královo Pole bylo už od počátku svého vzniku velmi silně formováno svojí dobou, svým 

vlastním průmyslem a svojí dopravní infrastrukturou, která byla díky příhodné poloze, 

velkému a relativně rovinatému území pro vývoj strategická. Zdejší neodmyslitelný průmysl 

se zde vepisoval do života obyvatel a jejich tužeb více, než je to dnes patrné. V přímé 

závislosti na něm zde vždy výstavba domů klesala a stoupala. Zejména díky němu zde byla už 

na konci 19.tého století plně rozvinutá dopravní síť a technická infrastruktura. Je to také jeden 

z důvodů, proč se zde začal razantně prohlubovat zájem o zdejší parcely a byty. Jejich ceny se 

brzy vyrovnaly lukrativním brněnským vilovým čtvrtím. Mnozí zámožní majitelé si zde na 

předměstí budovali svoje vily a svoje paláce kolem Palackého třídy. Na zdejší kvalitě bydlení  

mělo velký podíl i promyšlené a nadčasové územní plánování, které díky svým původním 

rezervám funguje až na vyjímky dodnes.  

Královo Pole je od svého vzniku definováno jako kompaktní avšak velmi různorodá 

a rozporuplná čtvrť. Historický vývoj, který se zde udál, byl nejprve limitován klasickou 

vesnickou zástavbou kolem dnešního Mojmírova náměstí, později rozšířen o část Ugartov, 

kterou tvořily luxusní vilky. Jakýmsi mezníkem zde byla stavba hlavní komunikace 

Palackého třídy, jež svým umístěním rozděluje Královo Pole na východní a západní část. 

Zatímco v nové západní části vyrůstala nová plnohodnotná bytová čtvrť, ve východní části se 

zástavba zahušťovala nekvalitními stavbami. S příchodem průmyslu se oblast začíná opět 

masivně zasídlovat a vznikají zde dělnické kolonie. Tato výstavba je časem asanována 

a zlikvidována výstavbou monumentálních komunistických sídlišť severně od centra Králova 

Pole. 

S nadsázkou by se dalo říci, že Královo Pole je dnes na Brně nezávislé území, které svým 

obyvatelům nabízí nepřeberné formy bydlení, blízkost průmyslových zón, technologických 

parků i občanského vybavení v podobě nemocnic, parků, sportovišť, objektů školství a jejich 

ubytování, maloobchodu i velkých nákupních center a historicky cenných památek, jež tvoří 

ucelenou strukturu tohoto kompaktního městského celku.  

Královu Poli bych v budoucnu předpovídal poměrně velký potenciál už jen z toho důvodu, že 

obsahuje velké množství rozvojových lokalit, zejména pak území Sadová, jež je dnes největší 

nezastavěnou plochou severovýchodně od Brna.  

V diplomové práci jsem se snažil shrnout průběh výstavby v celé lokalitě, chronologicky je 

ucelit a informovat o nejdůležitějších stavbách a momentech stavebnictví v Králově Poli. 
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Informace o stavbách jsem se vždy snažil včleňovat do kontextu doby, za které se tyto stavby 

vznikaly. Do své diplomové práce jsem proto začlenil i několik architektonicky významných 

staveb průmyslových a občanských, které poskytovaly obyvatelstvu svoji vybaveností 

komfort nezávisle na Brnu a měly podle mého názoru na bytovou výstavbu důležitý podíl.  

Při vypracovávání práce jsem oslovil a navštívit řadu veřejných institucí, ale i soukromých 

firem, kde mi bylo vesměs vždy vyhověno a tak jsem se mohl o každém objektu mé 

diplomové práce vždy dozvědět něco navíc.  
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