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V nedávnej dobe sa podarilo objaviť v Izraeli stopu diela významných brnenských 
medzivojnových architektov Maxa Tintnera a Žigmunda Kerekeša, ktorí prežili 2. 

svetovú vojnu, po ktorej sa do Izraela presídlili. Taktiež sa podarilo naviazať spojenie 
s André Steinerom, žijúcim v Atlante, USA a nájsť  stopu dokumentácie doposiaľ 
neznámeho diela Otta Eislera. Cieľom doktorandskej práce je dohľadať materiály 

vzťahujúce sa k dielu týchto vynikajúcich brnenských architektov a p reviesť 
porovnanie ich architektonického diela. 

Kľúčové slová:  Ernst Wiesner, Otto Eisler, André Steiner, Žikmund Kerekeš, Max 
Tintner 

 

Ernst Wiesner, Otto Eisler, André Steiner, Sigismund Kerekes, Max 

Tintner – the unknow work of modern Brno Jewish architects  

Recently it has been found the sources of the works of the greats architects Max 

Tinter and Sikmund Kerekes, II.w.w. survivors, whos extablished their lifes in Izrael 
after II. w.w. Also new information has been occurred in reconnection with archite ct 

André Steiner who had been livning in Atlanta, USA . Also documentation archives 
materials about unknow work made by Otto Eisler was found. The main intention of 
the PhD thesis is to collect those unsorted materials and informations of mentioned 

architects and create comparison of their architectural works.  
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1 Úvod  

Práca pojednáva o neznámom diele pätice architektov. Prioritnou úlohou bolo 
získať informácie o ich tvorbe v emigrácii po roku 1945. Nakoľko je práca prioritne 
závysla na komunikácii, zdrojoch a archívnych materialoch zo zahraničia, je pomerne 

náročné dodržať určený časový harmonogram pri získavani informácii a adekvátnym 
spôsobom previesť komparáciu ich diel s ich predvojnovou tvorbou. Aj napriekt týmto 
nepredvídaným skutočnostiam sa podarilo nadviazať kontakty na pramenné zdroje, 
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ktorých poznatky vedú štúdiu k predurčenému cieľu. Základným metodickým rámcom 

výskumu je kombinácia empirickej metódy vedeckého pozorovania (zber dat a ich 
analýza) a teoretického prístupu vedeckej syntézy. 

 

2 Ernst Wiesner  

(* 21. januára 1890 Malacky, Slovenko, † 15.júl 1971 Liverpool, Veľká Británia)  
Ernst Wiesner je jediný architekt z okruhu tejto dizertačnej práce, ktorý získal 

vysokoškolské vzdelanie vo Viedni. Jeho tvorbou v Brne a udržiavaním živých 
kontaktov s miestom jeho štúdii vytváral živé prepojenie týchto dvoch centier. 

Nasledujúcej generácii architektov vytvoril miesto prvej profesijnej skúsenosti s 
umením, ktorým je architektúra. Aj napriek veľmi dobrému postaveniu v Brne, 
Československo opustil. V novej krajine sa  etabloval  akademicky. Tvorba Ernsta 

Wiesnera je pomerne dobre zmapovaná do roku 1939, kedy opustil Československo 
a svoju ďalšiu životnú etapu realizoval vo Veľkej Británie. Prof. Pelčak načrtol podnet 
na dohliadanie informácii tykajúcich sa Ernstovho brata Ervina, ktorý taktiež emigroval 

do Veľkej Británie, a ktorého pôsobenie v exile nie je zmapované. 

2.1 Univerzitný kalendár 1951-52 a 1954-55 

Pracovníčka archívu Jo Klettová z Special Collections and Archives - Sydney 

Jones Library - University of Liverpool poskytla informáciu týkajúcu sa akademického 
pôsobenia Wiesnera v Liverpoole. Ernst Wiesner prednašal na Universite v Liverool v 
spomenutých školských ročníkoch 1951-52 a 1954-55.  

2.2 Anthony Jaggard – študent Ernsta Wiesnera 

Anglický architekt Anthony Jaggard bol študentom Ernsta Wiesnera v Liverpoole. 
Túto informáciu potvrdil pán Robert Drake, ktorý k tomuto výskumu prispieva. Táto 

skutočnosť bliažšie objasní akademické pôsobenie Ernsta Wiesnera v Liverpoole. 

2.3 Arcidiecézny archiv v Liverpoole 

Archív uchováva plány a kresby súťaže z roku 1959 na Metropolitnú Katedrálu v 
Liverpoole (Metropolitan Cathedral of Christ the King) pod záznamovým čislom: A E 

Weisner, 95, Ullet Rd. Liverpool 17  No.  258. Archív vlastní 66 kusov listovej 
dokumentacie a 1 kresbu (St Nicholas’ Secondary School, 1961-1966). Stavba 

Primary School (1967), údajne z dalších diel Ernsta Wiesnera je signované, 
architektom W. & J.P. Ellis  Architects so sídlom v Liverpoole. 
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Obrázok č.1:  situačný plán St. Nicholas infants and junior school signovaný Ernstom 

Wiesnerom (1966), Zdroj: Arcidiecézny archiv Liverpool, Veľká Británia  

3 Otto Eisler 

(* 1. jún 1893 Bystřice nad Pernštejnem, Česká Republika, † 27. júl 1968 Brno, 

Česká Republika) 
Otto Eisler patril medzi rovesníkov Ernsta Wiesnera, Jindřicha Kumpošta, Jana 

Viška a Bohuslava Fuchsa. Od Ernsta Wiesnera preberal vzťah k  materialovosti a 

osvojil si vecnosť tvorby Waltera Groupia. Svoje aktivity sústreďoval pre investorské 
zámery židovskej strednej vrstvy hlavne okolo rodinného podniku bratov Eislerových. 
Architekt úspešne tvorivo napredoval do roku 1939. Vojnové roky prežil v emigrácii, v 

Nórsku a Švédsku. Neskôr bol zatknutý. Po jeho oslobodení v Osvienčime sa dostal 
spať do Brna. Eisler aj napriek neprajným skutočnostiam tvoril naďalej, aj keď jeho 

práca už nepresahuje úroveň predvojnovej tvorby. 

3.1 Technické Múzeum v Brne 

Neobjavene práce architekta Otta Eislera su čiastočne zdokumentované v 
fografickej zbierke, ktoré vlastní Technické Múzeum v Brne. Materiál je v štádiu 

čiastočného spracovania. 

3.2 Múzeum mesta Brna 

Další z pramenných zdrojov ohľadom tvorby Otta Eislera je archív Múzeum mesta 

Brna, s ktorým prostrednítvom pani PhDr. Lenkou Kudělkovou spolupracujem. 
 

4 André Steiner   

(* 22. augusta 1908 Dunajská Streda, Slovensko, †2. apríl 2009 Atlant, Georgia, 
USA) 

Život a tvorba architekta André Steinera je oproti predchádzajúcim architektom 

pomerne odlišná. Patril k mladšej generácii a okrem vlastnej tvorby publikačnou 
činnosťou inklinoval aj k architektonickej propagácii (časopis Forum). Najdlhšie žijúci 
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architekt z hľadiska rôznorodosti a šírky záberu svojich aktivít je azda 

najpozoruhodnejšia osobnosť tejto “skupiny”. Vo výskume sa zameriavam na získanie 
informácii a faktov jeho  pôsobenia na Slovensku, Kube a v americkej Atlante.  

4.1 Rezidenčná tvorba André Steinera v USA 

André Steiner s minimom 25 rezidenčných budov (1953-1964) patril k jedným z 
najzamestnanejším architektov v oblasti kde pôsobil. Klientelu mu tvorili prominentní 
členovia Atlanta Jewish community. Rezidenčnej tvorbe sa venoval tajne popri práci v 

projekčnej firme Robert and Company. Perspektívne kresby vypracoval Andrého 
kolega Harold Montague (Robert and Company),  sú uložené v zbierkach Atlanta 

History Center Collection. Budovy lokalizované v severozápadnej časti Atlanty 
(Buckhead area, Briarpark Subdivision-Old Briarcliff Road-Druid Hills a Emory 
University) 

 
Briar Park Court (1953) 
Historia lokality je datovaná od roku 1844. V roku 1950 bol projekt iniciovaný 

židovskou komunitou DeKalb (18 distrikt Land lot 57).  Park navrhol André Steiner 
(hlavný architekt urbanistického oddelenia spoločnosti Robert and Company). V 
lokalite 18 domov architekt navrhol svoj vlastný dom a 5 domov pre priateľov 

(originálne plány boli nájdené v dome jedného z jeho priateľov). Sú uložené v Atlanta 
History Centre. 

4.2 Archív Atlanta History Centre  

Od pani Laury Starratt z Atlanta History Centre som získal zoznam grafických 
výstupov rezidenčných budov André Steinera. Ide kolekciu 34 domov zahrňujúcu 
škice a kresby. 

Obrázok č.2: pôdorys Briarpark Court. Zdroj: Times of DeKalb, Rebecca Crawford  
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1953 

▪ rezidenčný dom-Andover 726, Georgia - pre pán Rosinger a pani L(Leonard)-5 
kresieb 

▪ rezidenčný dom-The By Way 1423, Georgia - pre pán Bock a pani L.(Leonard)-8 
kresieb  

▪ rezidenčný dom-Lenox Road 1876, N.E., Georgia - pre pán Ruskin a pani Louis 

A.-15 kresieb  
▪ rezidenčný dom-Briar Park Court, N.E. 1552, Georgia - pre pán Weiss a pani E.-

5 kresieb  

▪ rezidenčný dom-Briar Park Court, N.E. 783, Georgia - pre pán Hirsh a pani F.-6 
kresieb 

1954 

▪ rezidenčný do-Woodhaven Road, N.W. 3435, Georgia - pre paán Zaglin a pani 
J.G.-6 kresieb 

▪ rezidenčný dom-Berkshire Road, Georgia - pre pán Blumenthal a pani Philip-7 

kresieb 
▪ rezidenčný dom-Woodhaven Road N.W. 3435, Georgia - pre pán Zaglin a pani 

J.G.-9 a 20 kresieb 
▪ komercia-Fairlie Street, N.w. 87, Georgia - pre Emile's Restaurant-19 kresieb 
1955 

▪ rezidenčný dom-Queensbury Lane, N.W. 2814, Georgia - pre pán Wehle a pani 
Fred Jr.-29 kresieb 

▪ rezidenčný dom-Georgia - pre pán Sanders a pani A.E.-9 kresieb  

▪ rezidenčný dom-Old Ivy Road, N.E. 627, Georgia - pre pán Sherman a pani 
L.G.(Sr.)-13 kresieb 

▪ rezidenčný dom-Georgia - pre pán Hoffman a pani L.R.-7 kresieb 

▪ rezidenčný dom-Randall Mill Road, N.W. 3707, Georgia - pre pán Ringel a pani 
Herbert A.-15 kresieb  

▪ rezidenčný dom-Randall Mill Road, N.W. 3707, Georgia - pre pán Ringel a pani 
Herbert A.-6 kresieb 

1956 

▪ topografický prieskum pre pani Harley R. Kimmel, Dekalb County Georgia-12 
kresieb (chýba presna datácia a signatúra)  

▪ rezidenčný dom-Conway Valley Road, N.w., Georgia - pre pán Owens a pani 

Carl P.-5 a 10 kresieb 
▪ rezidenčný dom-Queensbury Lane, N.W. 2800, Georgia - pre pán Byrd a pani 

Dan-8 kresieb 

1957 
▪ rezidenčný dom-Wesley Parkway, N.W. 1355, Georgia - pre pán Habif a pani 

Morris N.-10 kresieb 

1958 
▪ rezidenčný dom-Broadland Road, N.w. 489, Georgia - pre pán Blumberg a pani 
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Marvin W.-21 kresieb 

1959 
▪ rezidenčný dom-Trimble Road, N.E. 5070, Georgia - pre pán Galambos a pani 

John-8 kresieb 
▪ rezidenčný dom-Paces Ferry Road, N.w. 3451, Georgia - pre pán Sherman, a 

pani L.G.(J.r.)-10 kresieb 

1960 
▪ rezidenčný dom-Paces Forest Drive N.W. 1357, Georgia - pre pán Harrison a 

pani W.B.-7 kresieb 

▪ rezidenčný dom-Conway Valley Road, N.w., Georgia - pre pán Vernon a pani 
A.G.-16 kresieb 

1961 

▪ rezidenčný dom-Randall Mill Court, Georgia - pre pán Jones a pani Jos. W.-17 
kresieb 

▪ rezidenčný dom-Latham Road, Georgia-11 kresieb  

▪ rezidenčný dom-pre pán Alford a pani Charles-16 kresieb 
1964 

▪ rezidenčný dom-pre pán Sweat a pani Sweat-6 kresieb  
1969 
▪ rezidenčný dom-pre pán Frankel Dr. a pani Allen-12 kresieb 

nedatované práce 
▪ letná rezidencia-pre pán Filler-5 kresieb 
▪ perspektívy a kresby Harold  Montague - Mayfair Club, Sherman residence, 

Owens residence, Galambos residence, Byrd residence-13 kresieb 
▪ rezidenčný dom-Sample House 
▪ rezidenčný dom-Georgia - pre pán Vernon a pani Anthony G.-6 kresieb 

 

4.3 Bruno Borger 

Bruno Borger bol spolužiak  André Steiner z Nemeckej techniky v Brne a taktiež 

ako André sa po II. Svetovej vojne usadil v USA. Bývalých spolužiakov spájalo 
dlhoročné prieteľstvo. O Brunovi Borgerovi a jeho tvorbe nie je v Brne doposiaľ nič 
známe. Leslie Borger,  doktorandtka z Atlanty  vlastní záznam ich  spoločných 

rozhovorov. 
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Obrázok č. 3-4:  vysvedčenie  André Steinera a Bruna Borgera . Zdroj: M. Kučerová, 

MZV Brno,ČR 

Obrázok č.5:  pečiatka atelieru  André Steinera. Zdroj: SNG, Bratislava, Slovensko  

5  Žikmund Kerekeš 

(* 17. decembra 1897 Budapešť  Maďarsko, †  . november 1973 Jeruzalem, 

Izrael) 
Kerekeš po absolvovaní reálky v Budapešti prichádza do Brna. Imatrikulovaný bol 

18. októbra 1920 na Nemeckej technike v Brne. Študoval 2 roky. V roku 1922 

úspešne završuje štúdium. Po štúdiach praktikuje v ateliéri Jindřicha Kumpošta                    
a Ernsta Wiesnera. Počas štúdii dňa 5. marca 1922 sa oženil s Ruženou (rodenou 
Atlasz * 21.3.1898). V tom istom roku sa mu narodí dcéra Gisela. Okolo roku 1930               

si zakladá vlastný ateliér v Brne. Pred II.svetovou vojnou emigroval do Maďarska                      
a neskôr, v roku 1948 do Izraela, kde vystupoval pod menom Hiram Ašer. Konvertoval 
k sionizmu (Erec Israel).  Architekt zomrel v roku 1973 a je pochovaný v Jeruzaleme. 

5.1 Publikácia  Architektúra vojenských cintorínov  

Prof. Maoz Azaryahu spolu s asistentom  Menashe Shanim publikoval v roku 
2012 publikáciu Architektúra vojenských cintorínov venovanú povojnovým realizáciám 

vojenských cintorínov a monumentov. Dr. Hiram Ašer vyhral súťaž vypísanu 
ministerstvom Izraela v roku 1949 pre návrh vojenského cintorína 8500 padlým 
vojakom vo vojne o nezávislosť. Hiramov prvý návrh bol pre cintorín Nathania a Afula 

v Tel Avive. Jeho najlepšia práca bola cintorín Mount Herzl. Súčasťou zákazky bol 
taktiež návrh monumentov  v Izraeli. Najznámejší bol v Jeruzaleme. Počas tejto etapy 
Hiram pracoval pre národné archeologické oddelenie v Jeruzaleme. Ako hlavný 

architekt taktiež navrhol hrob pre prezidenta Itzaka Ben Zvi. Pre  Ministerstvo obrany 
prestal pracovať v roku 1968. 
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Obrázok č.6-7: publikácia Architektúra vojenských cintorínov Zdroj: Maoz Azaryahu, 

Tel Aviv, Izrael 

6 Max Tintner 

(* 27. mája 1907 v Brno, Česká Republika, † )  

Architekt sa narodil 27. mája 1907 v Brne. Absolvoval Nemeckú techniku v Brne 
(zapísaný bol 24.augusta 1925). I.štátnu skúšku spravil 17.12.1927. V 30. rokoch mal 
pravdepodobne vlastný architektonický atelier v Brne. V Brne býval na adresách 

Radnicka 3 a Sedlakova 31 (1933). Max Tintner spolu s manželkou Jenny (rod. 
Boeckovou z Uhorského Brodu) odišli legálne s H. Z. Weiglom v decembri 1939 do 
Palestíny. Neskôr konvertoval a prijal sionizmus (Erec Israel). V roku 1948 sa podieľal 

na projekcii Amerického veľvyslanectva v Tel Avive. Stal sa oficiálnym architektom 
Amerického veľvyslanectva (stával ich všetký budovy)  “Max Tintner nevytvára ľahko 

“učesané” domy, mal ťažkosti s dosiahnutím elegancie počiatočnej osnovy. Jeho 
pôdorysy a vnútorné objemy stavieb sú  komplikované.Stavby vyvažoval zaoblením 
nároží, balkónov a dekoráciou. 

6.1 Technické Múzeum Brno 

Technické múzeum v Brne, ktorého archívnu fotodokumentáciu som už spomenul 
obsahuje realizácie Maxa Tintnera, ktorého autorstvo bude ozrejmene dalším 
výskumom.  

7 Záver 

Príspevkom doplňam rozpracovanosť témy dizertačne j práce predošlých 
ročníkov, XV. a XVI. konferencie. Nové informačné zdroje a premene, rozširujúce 

obsah neznámej tvorby jednotlivých architektov a ich nasledná komparácia s tvorbou 
pred rokom 1945  prispejú k vytvoreniu kompletného a uceleného diela.  

7.1 Potencial rozpracovanej práce 

Ernst Wiesner- archívne materiály Národného archívu Veľkej Británii, akademické 
pôsobenie v Liverpoole (Anthony Jaggard) , objasnenie autorstva Primary School a 
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dalších stavieb vo Veľkej Británii  

Otto Eisler-  archívna fotodokumentácia TMB, archív Múzea mesta Brna  
Andre Steiner- rezidenčná tvorba v USA, kontakt s Bruno Borgerom, archív Roberts 

and Company, spolupráca s doktorandkou Leslie Borger (rezidenčná tvorba André 
Steiner) 
Žikmund Kerekeš- knižná publikácia Architektúra vojenských cintorínov  (Maoz 

Azaryahu) 
Max Tintner-archívna fotodokumentácia TMB,  tvorba pre Americké veľvyslanectvo v 
Izraeli 
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