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Abstrakt  

Tato diplomová práce se zabývá vývojem výstavby rezidenčních nemovitostí 

v lokalitě Brno – Pisárky od jejího počátku na konci 19. století až po současnost. Součástí je 

i popis historie dané oblasti a předpokládaný budoucí vývoj. Práce je rozdělena 

do jednotlivých období a zahrnuje přehled významných rezidenčních staveb včetně obrázků 

a fotodokumentace. Největší rozvoj výstavby byl na tomto území zaznamenán 

v meziválečném období s nástupem funkcionalismu. V 70. letech je tato lokalita téměř zcela 

zastavěná pouze s občasnými novými stavbami nebo nástavbami či rekonstrukcemi 

stávajících budov. Práce obsahuje také historické mapy, kde je možné sledovat rozrůstání 

a vývoj tohoto území. 

Abstract 

This Diploma thesis is dealing with development construction of residential real 

estates in the area of Brno – Pisárky from the beginning of development in the end of 

19
th

 centuries till present. It is includes the history of this area and development of this 

location in the future. This thesis is divided into few construction periods, where are described 

in detail survey of significant residential buildings including pictures and photographs. 

The highest quality development was during inter-war period with beginning 

of functionalism. Development of this area is almost finished in the seventies of 19th century 

and from this time it is built just a few of new buildings or building attics or reconstruction. 

This thesis also contains historical maps, where we can see how was the area amplify 

and development.  
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1  ÚVOD 

Brno, jakožto druhé největší město České republiky, je velmi bohaté na kulturní 

a historické události a s nimi související památky. Městská část Pisárky je zajímavá díky své 

vilové zástavbě, kde je zastoupeno mnoho jmen známých architektů, a za hlavní dominantu 

lze považovat areál brněnského výstaviště, které je známé i ve světě. Část náležela i k dříve 

vyhlášené Masarykově čtvrti, která byla obývána bohatými lidmi z Brna, což výrazně 

ovlivnilo charakter výstavby.  

Tématem mé diplomové práce je vývoj rezidenční výstavby ve vybrané lokalitě. 

Hlavním důvodem proč jsem si vybrala zrovna část Pisárky je, že v ní sama s celou rodinou 

bydlím, tudíž je mi velice blízká a stavby, které se v ní nacházejí, jsou nejen historicky 

významné, ale i vzhledově impozantní. Mohu z vlastní zkušenosti zhodnotit celou 

problematiku zdejšího bydlení a dosah změn na jeho atraktivnost. Bude pro mě nejen poučné, 

ale i zajímavé, projít vývoj výstavby v místě, kde jsem prozatím strávila celý svůj dosavadní 

život a dozvědět se více o budovách, které znám od vidění.  

Městská část Pisárky je z pohledu rezidenčního bydlení rozmanitá. Je zajímavé 

sledovat, jak z území, které bylo téměř nezastavěné až do 18. století, postupně vznikla jedna 

z architektonicky nejbohatších a nejkrásnějších vilových lokalit v Brně. Nejvíce zde dominují 

stavby v secesním a funkcionalistickém stylu za začátku 20. století, což bylo bohužel 

přerušeno druhou světovou válkou a následně narušeno nástupem komunismu.  

Stejně jako v minulosti i dnes patří Pisárky z hlediska bydlení k nejlépe hodnoceným 

a tudíž i nejdražším lokalitám. Dominantou jsou nejen krásné a historicky hodnotné stavby, 

ale výhodné je i velké množství zeleně a přímá návaznost na centrum města. Možnosti nové 

zástavby jsou značně omezené. Využívají se poslední volné parcely nebo se přestavují stavby 

ve špatném stavu, případně by se musely vykácet plochy lesa na novou zástavbu. Bohužel 

i v této městské části působí developeři, jejichž hlavním cílem je zisk a důsledkem jejich 

činnosti je vznik bytových domů ve významné vilové lokalitě. 

Cílem mé diplomové práce je zmapovat vývoj výstavby v Pisárkách od počátku až 

do dnešního dne. Členění do jednotlivých kapitol bude z hlediska významných historických 

období, architektonických stylů a jejich typických zástupců v dané lokalitě. Budu se zabývat 

nejen stavbami, ale i činiteli, které je ovlivnily.  
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Obr. č. 1: letecký pohled na areál brněnského výstaviště a přilehlou část Pisárek [43] 
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2  ZÁKLADNÍ POJMY SOUVISEJÍCÍ S REZIDENČNÍ 

VÝSTAVBOU 

V této kapitole se budu zabývat vymezením základních pojmů, které souvisí 

s rezidenční výstavbou a budou často používány v mé diplomové práci, k čemuž jsem použila 

zejména stavební zákon, katastrální zákon, občanský zákon a příslušné vyhlášky.  

2.1 NEMOVITÁ VĚC 

V občanském zákoníku č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 498 odst. 1 je 

nemovitost definována takto: „Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným 

účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. 

Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku a nelze-li takovou věc 

přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.“ [1]  

2.2 STAVBA 

Ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů § 2, odst. 3 je stavba definována takto: „Stavbou se rozumí 

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

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

využití a dobu trvání.“ [2] 

2.3 RODINNÝ DŮM 

Podle vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů § 2, písm. a), odst. 2 je rodinný dům definován takto: „stavbou 

pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé 

rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné 

byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.“ [3] 

2.4 BYTOVÝ DŮM 

Podle vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů § 2, písm. a), odst. 1 je bytový dům definován takto: „stavbou 

pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé 

bydlení a je k tomuto účelu určena.“ [3] 
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2.5 BYT 

Podle vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 

pozdějších předpisů § 3, písm. g) je byt definován takto: „ bytem je soubor místností 

popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením 

splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto užívání určen.“ [4] 

2.6 POZEMEK 

V katastrálním zákoně č.256/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 2 písm. a) je 

pozemek definována jako: „část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí 

územní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou 

regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem, hranicí jiného práva 

podle § 19, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů 

pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků.“ [5] 

2.7 STAVEBNÍ POZEMEK 

Ve stavebním zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

ve znění pozdějších předpisů § 2, odst. 1, písm. b) je stavební pozemek definován takto: 

„pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním 

rozhodnutím anebo regulačním plánem.“ [2] 

2.8 PARCELA 

V katastrálním zákoně č.256/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 2 písm. b) je 

parcela definována jako: „pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen 

v katastrální mapě a označen parcelním číslem.“ [5] 

2.9 REZIDENČNÍ NEMOVITOST  

Pojem rezidenční nemovitost není v českém právním řádu vymezen. V minulosti se 

takto označovaly luxusní nemovitosti v atraktivních lokalitách. Dnes se tímto pojmem nazývá 

jakákoliv nemovitost určená k bydlení. V mé diplomové práci proto budou rezidenční 

nemovitosti všechny objekty určené k trvalému bydlení převážně s nadstandartním zařazením.  
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3  KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ BRNO PISÁRKY 

3.1 VYMEZENÍ KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ BRNO PISÁRKY 

Katastrální území Pisárky je součástí tří městských částí. Většina plochy náleží 

k Brnu- střed, na západě asi třetina katastru Kohoutovicím a malé území Jundrovu. Z jihu 

sousedí s městskou částí Nový Lískovec a Bohunice.  

 

Obr. č. 2: Katastrální mapa města Brna [61] 

Katastrální území Pisárky je vymezeno na severu ulicemi Na Jurance a Preslova, 

na východě ulicemi Lipová, Neumannova, Vinařská, Hlinky, Křížkovského a Poříčí, jih je 

vymezen ulicí Vinohrady, lesem v povodí řeky Svratky a Masarykovým hájem a stáčí se 

kolem hotelu Myslivna na západ ulicemi Nad Pisárkami a Libušina třída.  

Celková rozloha katastrálního území Brno Pisárky je 4,68 km². [64] 
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Obr. č. 3: Katastrální území Brno Pisárky [63] 

3.2 JMÉNO A STATUT 

3.2.1 Katastrální území Pisárky 

Jméno Pisárek bylo odvozeno od místních pojmenování „písařův les“ a louka 

„Písařka“. Název byl písemně poprvé doložen roku 1673 v soupisu jmění starobrněnského 

kláštera.  

1815 les Schreywald (nad Střelnicí) 

1825 součást k. ú. Staré Brno a Křížová 

1867 ulice Schreibwald, Pisárky 

1918 ulice Pisárky, Schreibwald 

1945 ulice Pisárky 

1966/1969 Pisárky, nově vytvořené katastrální území 

1972 Pisárky, nově vytvořená osada v městském obvodu Brno I 

1990 Pisárky-část, osada v městské části Brno-střed a Brno-Kohoutovice  

(ulice Pisárky přejmenována na Pisáreckou)  

1. 9. 1995 Pisárky-část, osada v městské části Brno-Jundrov  

12. 2. 2014 menší změna hranice mezi katastrálním územím Pisárky a Bohunice 

v ulici Vinohrady [6 s. 485; 64] 



17 

 

3.2.2 Ulice Hlinky 

Za jednu z hlavních a významných ulic v Pisárkách můžeme považovat Hlinky. Název 

dostala podle charakteru jílovité půdy, na které roku 1737 vznikla. 

1750 ulice Lehmstätte, Hlinky 

1784 Leim Städten Gasse, č. p. Staré Brno 

1815 Lahmstatte 

1825 nepopsaná součást k. ú. Staré Brno 

1850 Brünn, Vorst. Lehmstette – s. o. Brno dolní předměstí – III. + IV. okres – dříve  

p. Staré Brno + p. Brno-křížovníci 

1854 součást k. ú. Staré Brno 

1867 ulice Schreibwaldstrasse, Pisárecká 

1917 ulice Kaiser-Karl I.-Strasse, Císaře Karla I. 

1918 ulice V hlinkách, Lehmstätte 

1939/1940 součást k. ú. Křížová 

1946 ulice Hlinky 

1966/1969 součást k. ú. Staré Brno a Pisárky [6 s. 434, 65] 

3.3 VÝVOJ POČTU DOMŮ A OBYVATEL 

Vývoj počtu domů a obyvatel nám ukazuje, jak se daná lokalita vyvíjela v průběhu 

času. Jelikož jsou Pisárky jako samostatné katastrální území vedeno až od roku 1966/1969 

(části Brno-střed a Brno-Kohoutovice) a část Brno-Jundrov až od roku 1995, budou grafy 

zahájeny až rokem 1970. Ukončeny budou rokem 2011, kdy bylo poslední sčítání lidí, domů 

a bytů. Aktuálnější údaje bohužel nejsou nikde dostupné.  

3.3.1 Počet domů 

Z následujících grafů je vidět, že počet domů v katastrálním území Pisárky je přibližně 

konstantní díky zastavěnosti území. Převažují zde přestavby, přístavby a nástavby stávajících 

domů a jejich rekonstrukce a revitalizace. Ubývá volných parcel, ty se nacházejí převážně 

na okrajových částech Brna. V roce 2011 je vidět mírný nárůst způsobený atraktivitou lokality 
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a snahou zastavět uvolněné parcely a tento rok je zde i nejvyšší počet domů od vzniku 

katastrálního území Brno-Pisárky. [7,8] 

Podle dokumentu z ČUZK ke dni 15. 5. 2016 v Pisárkách značně převyšují rodinné 

domy, kterých je zde postaveno 310, nad bytovým, kterých je zde pouze 42. [62] 

 

3.3.2 Počet obyvatel 

Vývoj počtu obyvatel úzce souvisí s počtem domů, proto i grafy mají obdobný tvar. 

V katastrálním území Pisárky množství obyvatel spíše klesalo, což mělo za následek i nižší 

stavební aktivitu, důvodem mohla být nejen celkově nižší porodnost v celé České republice, 

ale i vyšší ceny parcel, domů a bytů v dané lokalitě. Až v roce 2011 došlo k nárůstu, ale stále 

je zde méně obyvatel než v letech 1970-1991. [7,8] 
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3.3.3 Počet bytů 

Vývoj počtu bytů se každých deset let mění přibližně o 100 jednotek. Jelikož jsou 

ve statistických lexikonech obcí uváděny pouze obydlené byty, může to být způsobeno 

stěhováním a uvolňováním jednotlivých míst v době sčítání. Jedná se o atraktivní lokalitu, 

proto bývají byty většinou brzy zaplněny. Z toho důvodu je zde vidět i snaha developerů 

kupovat zde uvolněné rodinné domy a parcely a jejich nahrazování bytovkami, které pro lepší 

prodejnost nazývají viladomy. [8,9,10,11,12] 

 

4  HISTORIE A URBANISTICKÝ VÝVOJ  

4.1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PISÁRKY 

Již ve středověku vedla prostorem Pisárek trasa prvního městského vodovodu 

od Kamenného mlýna pomocí kamenného potrubí k čerpadlu pod Puhlíkem (pod Petrovem), 

kde byla nabírána do vodojemu na Puhlíku (Františkov) až do roku 1883. Nahrazen byl 

novým vodovodem s parním pohonem čerpajícím vodu z řeky Svratky. [6 s. 485; 17 s. 38] 

Ve druhé polovině 18. století bylo území dnešních Pisárek tvořeno v severní 

a východní části zahradami a vinicemi a v západní části lesem. Celé území bylo zcela 

bez zástavby a vedla jím jedna cesta ze Starého Brna do Kamenného mlýna a Žabovřesk 

a druhá souběžná na severním břehu Svratky do Kohoutovic a Starého Lískovce, což je 

zobrazeno na I. vojenském mapování. Mapa z roku 1815 již zobrazuje i klasicistní budovu 

pisáreckých lázní, která pro malé množství návštěvníků byla od roku 1847 předělána 

na Střelnici s novým velkým sálem na Pisárecké 4. V budově, restauraci a přilehlém parku 

probíhalo velké množství spolkových zábav včetně první oslavy svátku práce v květnu 1890. 
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Jedním z významných návštěvníků byl i císař František Josef I. Kvůli kterému došlo 

k přístavbě slavnostních staveb a soch. [6 s 489; 17 s. 38] 

Počátkem urbanizace Pisárek se stal klasicistní zámeček s okrasnou a užitkovou 

zahradou a dvorem doplněným objekty cukrovaru, kdy z půdorysu ve tvaru písmene U 

vznikla uzavřená plocha. Brněnský vodovod se soustavou vodárenských nádrží byl opět 

budován po polovině 19. století a fungoval až do roku 1902. Říční lázně Riviéra, které jako 

koupaliště fungují dodnes, i když nyní s chlorovanou vodou, na tyto nádrže navázaly. 

Až do 20. let 20. století se rozšiřoval Starobrněnský cukrovar, jinak se urbanizace zatavila. 

Výjimku tvořily Hlinky, kde se rozvíjela vilová zástavba, která od roku 1909 existuje již 

v dnešní podobě. Rozvoji dopomohla i tramvajová trať s vozovnou. [6 s 489] 

Díky vilové zástavbě na Hlinkách se začaly v 70. a 80. letech 19. století rozvíjet 

i Pisárky a to od Veslařské ulice, kde byly vytvořeny nové parcely až k lesu. Jednalo se 

o nepojmenovanou silnici Až do roku 1914, kdy získala název Třída Alfréda Regnera rytíře 

z Bleybenů. Dnešní pojmenování Veslařská podle loděnic pochází z roku 1946. 

Mezi významné stavby z počátku výstavby náleží vila Herminy Ripkové na Veslařské 244, 

která díky své růžové barvě a výrazné věži tvoří výraznou stavbu Pisárek, a další dominantní 

vily mezi které patří například vila dr. J. Weinlicha (Veslařská 250), vila J. Stiassnyho 

(Veslařská 256) a vily Veslařská 234 a 260. [6 s 489, 491; 17 s. 38] 

Pisárky byly v minulosti výletním místem. Člověk zde mohl navštívit krásnou přírodu, 

střelnici, restauraci či horskou dráhu. Kousek výše v Kohoutovicích mohli pokračovat k letní 

dřevěné sáňkařské dráze dodnes fungujícímu hotelu Myslivna. [17 s. 38] 

Dominantou Pisárek se stalo Zemské výstaviště postavené v letech 1926-1928. 

Po zrušení cukrovaru ve 30. letech zde vzniklo sportovní hřiště a rodinné zahrádky až 

po Riviéru, díky čemuž byl zachován přírodní charakter území. V letech 1932-1936 byly 

vybudovány městské vodárny na Pisárecké 13. [6 s 489, 491] 

Po roce 1945 došlo k rozšíření tramvajové vozovny a Výstaviště, které bylo obnoveno 

v letech 1949-1959. Areál bývalého cukrovaru posloužil v letech 1955-1959 jako plocha 

pro jeho rozšíření. Zůstal zachován pouze empírový zámek. Byla postavena správní budova 

BVV a nové pavilony B, C a Z. V roce 1979 byl dokončen hotel Voroněž. Kolem celého 

areálu byla vybudována nová obvodová komunikace Bauerova a z toho důvodu byl napřímen 

oblouk Svratky pod Riviérou. V roce 1996 byl okruh propojen s novou pražskou radiálou 

(Bítešská ulice), která klesá Pisáreckým tunelem. [6 s 491] 
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V současnosti se v dané lokalitě nachází celkem 65 památkově chráněných objektů 

nebo jejích částí. Po kontaktování příslušného brněnského pracoviště o poskytnutí bližších 

informací a stavbách mi bylo sděleno, že v současné době probíhá digitalizace a aktualizace 

údajů a mám se obrátit na knižní zdroje. [66] 

 

Obr. č. 4: Budova střelnice na historické pohlednici [17 s. 42] 

 

Obr. č. 5: Pohled z výšiny na vily na ulici Veslařská na pohlednici z 1903 [17 s. 51] 

 

Obr. č. 6: Vily na ulici Veslařská na historické pohlednici [17 s. 55] 
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  Obr. č. 7: Vily na ulici Veslařská na pohlednici z roku 1911 [17 s. 60] 

 

Obr. č. 8: Bauerův cukrovar a plocha budoucího výstaviště na pohlednici z roku 1915 

[17 s. 78] 

 

Obr. č. 9: Pisárecká horská dráha na pohlednici z roku 1920 [17 s. 64] 
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Obr. č. 10: Moravský zemský výzkumný ústav zemědělský na Květné ulici na 

pohlednici z roku 1922 [17 s. 26] 

 

Obr. č. 11: Lázně Riviéra na pohlednici z roku 1925 [17 s. 84] 

 

Obr. č. 12: Novostavba školy pro ženské povolání Vesna Lipová 18, 1929 [17 s. 27] 
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Obr. č. 13: Pohled na ulici Neumannova na pohlednici z roku 1929 [17 s. 88] 

 

 

Obr. č. 14: Zástavba Wilsonova lesa na pohlednici před 2. světovou válkou [17 s. 88] 

 

Obr. č. 15: Současný pohled na zástavbu Pisárek a Stránic 
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Obr. č. 16: Současný pohled na ulici Veslařská 

4.2 ULICE HLINKY 

V letech 1520-1600 byl původní prostor Hlinek zastaven johanitskou komendou městu 

Brnu. Ulice vznikla roku 1737, kdy domy patřily ke Starému Brnu, ale zahrady náležely 

Křížové, které při reformě 1935/1942 po přesunutí hranic připadla celá zástavba. Až při další 

reformě 1966/1969 byl znovu rozdělen, což souviselo se vznikem nového katastrálního území 

Pisárky, ke kterému náležela západní část až po ulici Vinařská, zbytek Hlinek zůstal Starému 

Brnu. [6 s. 344] 

Název ulice Hlinky je zachován až do dnešních dní. Vznikly v západním sousedství 

starobrněnského kláštera a vliv na to měla i velká cihelna. Roku 1829 byla nově vybudována 

silnice místo staré cesty. Jak už bylo zmíněno, jižní svahy Žlutého kopce a Kraví hory tvořily 

vinice až do počátku 20. století. Hlinky byly do roku 1815 zastavěny až po Lipovou 

na severní straně, pouze po Výstavní ulici byla zastavěna i jižní strana. Charakteristické byly 

okapově orientované, volně řazené, přízemní a patrové klasicistní domky, kdy některé z nich 

byly během 2. poloviny 19. století nahrazeny patrovými novorenesančními řadovými vilami 

a celkově došlo k zahuštění zástavby. [6 s. 344; 17 s. 8] 

V 80. letech 19. století se začaly rozvíjet Hlinky v části dnešních Pisárek a vznikla 

jedna z prvních a nejhonosnějších brněnských vilových čtvrtí. Dnes bohužel neznáme autory 

většiny těchto vil. V této době byly také vytyčeny ulice Lipová, Květná a Hroznová. K rozvoji 

Hlinek přispěla i tramvajová vozovna a roku 1909 zde stálo cca 27 vil. Za první republiky 

dominoval funkcionalismus, což je vidět na zdejší vilové zástavbě na ulicích 
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Kamenomlýnská, Hroznová, Kalvodova a Marie Pujmanové a v některých dobách byly tyto 

stavby brány jako součást Masarykovi čtvrti. Na ulici Preslova se začaly stavět čtyřpodlažní 

bytové domy a domy s terasami až v 60. - 70. letech. [6 s. 344 - 345] 

 

Obr. č. 17: Ukázka reprezentační zástavby na pohlednici, počátek 20. století [17 s. 17] 

 

Obr. č. 18: pohlednice se stanicí elektrické dráhy z roku 1918 [17 s. 23] 

 

Obr. č. 19: pohled na ulici Hlinky na pohlednici z roku 1912 [17 s. 25] 
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Obr. č. 20: ulice Hlinky na současných fotografiích 

5  VÝVOJ VÝSTAVBY REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ 

V JEDNOTLIVÝCH OBDOBÍCH 

Tato kapitola je nejdůležitější z celé mé diplomové práce. Popíšu zde vývoj výstavby 

rezidenčních nemovitostí v Pisárkách pro jednotlivá historická období se zaměřením 

na charakteristické stavby.  

Poslední část každé podkapitoly (5.1-5.7) bude tvořit výpis dalších rezidenčních 

nemovitostí z daného období, o kterých se mi podařilo zajistit jen minimum nebo vůbec žádné 

informace a mapa s vyobrazením popsaných staveb.  

5.1 VÝVOJ VÝSTAVBY DO ROKU 1890 

Na konci 19. století dochází v celé Evropě k nárůstu obyvatel a důsledkem toho je 

nutnost zvětšování měst. U Brna byl problém v podobě hradeb, ale císař František Josef I. 

povolil jejich zrušení. Plán na rozšíření města od vídeňského architekta Ludwiga von Förster 

byl schválen roku 1863. V této době vznikla Brněnská okružní třída, kde byly stavěny 

reprezentační obytné stavby podle návrhů slavných vídeňských architektů pro nejbohatší 

německé podnikatele. Populárními se také staly vilové kolonie, daleko od ruchu města, ale 

přitom v docházkové vzdálenosti od centra. Architektonické styly byly velice rozmanité. 

Objevují se zde prvky anglické neogotiky, italské a severské renesance i švýcarského 

rustikálního stylu. V této době také vznikla první brněnská a dokonce i středoevropská vilová 

kolonie a to roku 1860 v Černých polích. Významná byla i výstavba v Pisárkách a Jundrově 

a první romantické vily v německé Úřednické čtvrti (dnešní úpatí Žlutého kopce, také jeden 

z dřívějších názvů pro Jiráskovu/Masarykovu čtvrť). Na následujících vilách je velmi dobře 

vidět architektonická rozmanitost, kdy se starší styly prolínají s novými směry. [13 s. 10-13] 



28 

 

 

Obr. č. 21: Výřez Pisárek z mapy vydané 19. století [123] 

5.1.1 Vila Wilhelma Leopolda Wägnera 1867-1870 – Hlinky 66/154 

Wilhelm Leopold Wägner byl majitelem továrny na likéry a ocet a byl dvakrát ženatý. 

Bydlel na ulici Cejl a zároveň měl letní byt v Pisárkách. Podařilo se mu zde koupit dvě 

svažující se parcely, na kterých si mezi lety 1867-1870 postavil dům. Tento letohrádek je 

charakteristický jednopatrovou podélnou hmotou se sedlovou střechou ve stylu klasicismu, 

do které je vložen vyšší, příčný, osový blok vepředu vystupující a ukončený arkádovou lodžií 

s trojúhelníkovým štítem, kde je tympanon s reliéfním ornamentem. Stejné vnější 

architektonické znaky jako vila Wilhelma Leopolda Wägnera mají i další vily, které můžeme 

považovat za její sourozence. Patří mezi ně vila Marie Vladimíra Kubeše v Králově poli 

na Palackého 73 a hlavně letohrádek na protějším břehu Svratky na Veslařské 234. Budova je 

celkově symetrická a to nejen zvenku, ale i dispozičním řešením uvnitř. Později byly bohužel 

provedeny přístavby v zadní části a tím došlo k narušení symetrie. Zahrada již není původní 

kromě malé části, které dominuje mohutný platan javorolistý. [13 s. 24-25; 14 s. 64] 

Autor vily do dnešních dnů není jasný. Mezi možné stavitele patří Heinrich Girku, 

Josef Arnold, Eduard Exner a nejpravděpodobnějším se jeví Moritz Kellner von Brünnheim 

(1824-1909) a to díky novinové zprávě z roku 1869, kde se zmiňuje jeho jméno a stavba nové 

vily na úbočí kopce poblíž Pisárek poblíž již stojících vil. [13 s. 25; 14 s. 64] 

Brněnský rodák, který od poloviny padesátých let zanechal ve městě svou stopu 

a to stavbou nájemních domů i veřejných objektů nejen podle svých návrhů. Podílel se i 

na tvorbě regulačního plánu městského okruhu po odstraněných hradbách společně s Franzem 
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Neubauerem za což získali první cenu, ale jejich variantní kombinovaný plán byl odmítnut 

z důvodu odstranění příliš velkého množství zeleně, na což reagoval a do úspěšného konce 

dovedl už jen Neubauer sám. Kellner se podílel i na zástavbě okružní třídy. Byl nejen stavitel, 

architekt a majitel realit, ale byl i předseda Spolku stavitelů na Moravě a ve Slezsku, člen 

městského zastupitelstva, městským radním, čestným hejtmanem brněnských ostrostřelců 

a podporoval veřejné a charitativní instituce, za což byl povýšen do šlechtického stavu 

a ke jménu přidal roku 1883 predikát von Brünnheim. [13 s. 25; 19 s. 94 - 95] 

Mezi lety 1907-1942 vila pařila židovské rodině Ornsteinů. V době druhé světové 

války byla vyvlastněna ve prospěch Gustava Schiketanz. Z této doby bohužel nejsou 

dochovány informace o osudu domu. [15 s. 25] 

V roce 1992 byl rekonstruován areál školy pro zrakově postižené, který se do Pisárek 

přemístil v roce 1990, což se netýkalo staré vily. Důvodem bylo probíhající restituční řízení 

ze strany rodiny Ornsteinů. Pro školu to znamenalo, že dům sice udržovali, ale bez možnosti 

investování. V areálu se v této době nacházely skládky materiálu a sutě, bez zpevněných cest 

a travnatých ploch. [15 s. 25] 

 Když dnes vystoupíte z tramvaje číslo jedna, vyjdete po schodech nahoru, ihned 

spatříte tuto vilu, která leží v areálu střední školy, základní školy a mateřské školy 

pro zrakově postižené. Bohužel už na první pohled je vidět oprýskaná omítka a celkově 

špatný stav objektu. Stálou dominantou ale zůstává mohutný platan javorolistý. Dům je 

v současné době neobydlený a neužívaný.  

V současnosti už by měly být restituce vyřešeny a podle studie by vila měla být 

v budoucnu použita jako vzdělávací a relaxační centrum pro zrakově postižené. [15 s. 25] 

Průčelí je zapsáno před rokem 1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 

památek. U staveb zapsaných do Rejstříku před 1. 1. 1988 je uvedeno místo data zápisu 

do RSS datum počátku účinnosti zákona č. 22/1958 Sb., tj. 3. 5. 1958. [66] 
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Obr. č. 22: Vila Wilhelma Leopolda Wägnera – současná fotografie 

¨ 

Obr. č. 23: Vila Wilhelma Leopolda Wägnera – přední průčelí [67] 

5.1.2 Vila manželů  Fontaineových 1879-1880 – Antonína Procházky 1/2 

Výše zmíněný stavitel, architekt a majitel realit Moritz Kellner postavil pro jednu 

ze svých dcer Mauritii a jejího manžela, nadporučíka generálního štábu Heinricha Fontaine 

von Felsebrunn, mezi lety 1879-1880 vilu za mostem přes Svratku naproti výletnímu areálu 

měšťanské střelnice. Na počátku 70. let 19. století zde dochází k výstavbě vilové čtvrti 

v zahradách, ale přesto vila od Moritze Kellnera patří k nejpozoruhodnějším 

a nejzajímavějším. [13 s. 26-27; 14 s. 73; 19 s. 94 - 95] 

 Není jisté, zdali byl pouze stavitelem nebo i autorem projektu, který se nedochoval. Je 

variací na palladiánskou architekturu, která je považována za jeden z nejvznešenějších 

a nejproslulejších stavebních typů. Při pohledu na vilu nás zaujme dvojramenné zahradní 
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schodiště sloužící k výstupu na opačně formovanou lodžii. Výrazná je také její symetrie 

a pravoúhlost horizontálně odstupňovaných bloků s mírným sklonem střech, které 

kaskádovitě narůstají vzhůru. Oblíbeným prvkem brněnské architektury této doby jsou sloupy 

v podobě ženských postav, hojně používané v Athénách, které nalezneme i u této vily 

na lodžii, a důmyslné využití kombinace čísel tři, pět a osm. Průčelí orientované ke střelnici je 

navrženo obdobně, i když není tak zdobené, nemá schodiště ani sochy. Dalším výrazným 

prvkem je věž uprostřed se šnekovým litinovým schodištěm, která může připomínat vrcholek 

athénské svatyně nebo astronomickou observatoř. [13 s. 27-28; 14 s. 73; 19 s. 95] 

Vnitřní dispozice je tvořena v horním patře půdorysem řeckého kříže a v prvních dvou 

podlažích pracuje se základním objemem vepsaným do čtverce. [13 s. 27-28; 14 s. 73] 

K stavbě náleží rozlehlá zahrada s fontánou, jejíž styl je kombinací přírodního 

a krajinářského charakteru. Sám Fontaine roku 1891 přistavěl jednopatrový hospodářský 

objekt. Později zde hotel Avanti, který byl v letech 1996-1998 upraven podle návrhu 

Ladislava Müllera, v současnosti již nefunguje. [13 s. 28; 14 s. 73] 

Vila je zapsána před rokem 1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 

památek. Podle záznamu je po rekonstrukci v dobrém stavu. [66] 

 

Obr. č. 24: Vila H. a M. Fontaineových von Felsenbrunn – současná fotografie 
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Obr. č. 25: Vila H. a M. Fontaineových von Felsenbrunn – přední průčelí [69] 

 

Obr. č. 26: Vila H. a M. Fontaineových von Felsenbrunn – půdorys 2. patra [13 s. 28] 

5.1.3 Vila Josefa Weinlicha 1881 – Veslařská 347/250 

Vila manželů Weinlichových v sousedství výše zmíněné vily Fontaineových (viz 

kapitola 5.1.2) na jundrovském předměstí, které dnes náleží do katastrálního území Pisárek, 

byla nejspíše postavena Františkem Dvořákem. Důvodem je neúplně identifikovatelná dobová 

zpráva a hlavně společné prvky s jeho prvními činžáky. [14 s. 84] 

Vila je inspirována severoitalskými letovisky a je poctou architektovi Andreu 

Palladiovi (1508-1580), který vytvořil evropský architektonický styl známý jako palladiánská 

architektura nebo palladianismus podle jeho vlastních staveb. Dominantními prvky byla 

symetrie, perspektiva a inspirace klasickou chrámovou architekturou starého Řecka a Říma. 

[77] 

Stavba je asymetrická se dvěma postranními křídly a lodžií uprostřed. I zde je vidět 

athénský motiv z Akropole a to v podobě sloupů ve tvaru žen (karyatidy), které vynáší 
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vodorovný překlad. Nachází se na lodžii, která byla původně otevřená, ale později zasklená. 

V této podobě ji vidíme i dnes. Dalším výrazným prvkem je arkýř ve tvaru mnohoúhelníku. 

Dominantu celé vily tvoří soustava venkovních schodišť, které je nezbytné kvůli prudkému 

svahu před domem. [14 s. 84] 

Průčelí vily je zapsáno před rokem 1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 

památek. Po rekonstrukci je v poměrně dobrém stavu. Nevhodně byla předzahrádka předělána 

na parkoviště. [66] 

Dnes ve vile sídlí čtyřhvězdičkový PARKHOTEL Brno. Poslední rekonstrukce 

proběhla v roce 2006, kdy pomocí proskleného mostu došlo k propojení s novou budovou. 

Celkově je zachován styl prvorepublikových vil a to nejen v exteriéru, ale i v interiéru. 

Nalezneme zde štukové a kovářské prvky, vitráže a hedvábím potažené stěny místností. [76] 

 

Obr. č. 27: Vila Josefa Weinlicha – současná fotografie 

 

Obr. č. 28: Vila Josefa Weinlicha – celkový pohled [76] 
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Obr. č. 29: Vila Josefa Weinlicha – detail arkýře a lodžie [76] 

 

Obr. č. 30: Vila Josefa Weinlicha – hotelový pokoj [76] 

5.1.4 Vila Herminy Ripkové 1883-1885 – Veslařská 344/244 

Vila vystavěná v letech 1883-1885 podle brněnského architekta Augusta Prokopa 

pro Herminu od jejího manžela Adolfa Josefa, syna Carla Adolfa, který se podílel na stavbě 

nájemních domů v první fází zástavby okružní třídy. Návrh obsahoval prvky seversky 

orientovaného neogotického a neorenesančního stylu, na který se zaměřoval kromě Augusta 

Prokopa i Vídeňan Heinrich von Ferster, který byl v době výstavby již po smrti.  Majitelé si 

přáli vilu ve stylu německé renesance, což architekt splnil, i když neměl k dispozici příliš 

velké množství financí. [13 s. 29-30; 14 s. 90; 19 s. 104] 

Rodina Ripkových von Rechthofen patřila k předním brněnským rodinám. Vlastnili 

průmyslové objekty a reality a zároveň byli skvělými obchodníky. [19 s. 103] 

Už na první pohled vila působí velice romanticky díky své výrazné siluetě a červené 

fasádě s šedými diamantovými plastickými prvky a jundrovským lesům v pozadí. Stavitelem 
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byl Hugo Prohaska, který vilu umístil do horní části parkově upravené zahrady. Celkově je 

stavba bohatě členěná s asymetrickou dispozicí. Hlavní průčelí s velkým trojdílným oknem je 

zakončeno dekorativním bohatě profilovaným štítem a je obráceno na východ směrem k řece 

s krásným výhledem. [13 s. 29-30; 14 s. 90; 19 s. 104] 

Dominantu tvoří obytná hranolová věž s výraznými dekorativními komíny, ve které je 

umístěn kuřácký pokoj spojený s terasovou verandou. Přístup do vily je zajištěn pomocí 

dvojramenného kamenného schodiště s předloženou terasou, z které se dostaneme do jídelny 

s kazetovým stropem. Tato část tvořila zvýšené přízemí ve stylu piano nobile s místností 

pro posezení a skleníkem ve stylu zimní zahrady. V následujícím podlaží se nacházely tři 

ložnice, koupelna a schodiště na částečně obytnou půdu se třemi pokoji. Suterén sloužil jako 

patro pro služebnictvo. Nacházela se zde prádelna, kuchyně se spíží, byt zahradníka a pokoj 

pro služebnou. Pod terasou se nacházela umělá jeskyně. [13 s. 29-30; 14 s. 90; 19 s. 104] 

August Prokop vystavěl v podobném stylu i vilu Hermanna Redlicha ve Slavkově 

u Brna a již neexistující dům Jenny Langové na Kounicově ulici. Byl to nejen architekt, ale 

i korespondent, konzervátor a projektant památkové péče, pedagog, děkan a rektor 

na technice, ředitel Moravského průmyslového muzea, zakladatel jeho časopisu Zprávy 

Moravského průmyslového muzea v Brně, historik umění a autor čtyřdílného díla Markrabství 

moravské v uměleckohistorických souvislostech. Tyto svazky jsou dodnes jediným knižním 

zpracováním celých dějin umění na Moravě[13 s. 30-31; 19 s. 105] 

August Prokop chtěl také vystavět na území dnešního výstaviště novou vilovou 

obytnou čtvrť s 52 domy, které byly nakonec postaveny v Úřednické čtvrti (později 

Masarykova čtvrť, dnes část katastrálního území Stránice). [14 s. 105] 

 Dalšími majiteli vily byli manželé Heinischovi, kterým patřila v letech 1919-1946, 

ale následně byla zkonfiskována ve prospěch Fondu národní obnovy. Nedávno byla 

zrekonstruována včetně zahrady a slouží jako Diagnostický ústav pro mládež a Středisko 

výchovné péče pro děti a mládež Brno. Bohužel se v dispozici zachovala pouze nástropní 

malba v kuřáckém pokoji. [13 s. 31] 

Průčelí vily je zapsáno před rokem 1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 

památek. [66] 

Když se na vilu podíváme dnes, všimneme si, že již není zachováno výrazné vstupní 

schodiště, upravena lodžie a je přistavěna modrá budova jídelny, která je naštěstí v zákrytu 

samotné vily. I barevná kombinace působí jinak. Připomíná více růžovou s béžovými prvky, 
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ale bohužel se mi nepodařilo zjistit, zdali se jedná o změnu vzniklou při rekonstrukci 

nebo o jiné vnímání barevného spektra.  

   

Obr. č. 31: Vila Herminy Ripkové – současné fotografie 

 

Obr. č. 32: Vila Herminy Ripkové – přední průčelí [69] 

 

Obr. č. 33: Vila Herminy Ripkové – nárys hlavního průčelí [70] 
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Obr. č. 34: Vila Herminy Ripkové – půdorys zvýšeného přízemí [69] 

 

Obr. č. 35: Vila Herminy Ripkové – pohlednice z roku 1907 [17 s. 61] 

5.1.5 Palác Eduarda Kafky 1886 – Hlinky 48/122 a 48/124 

Tento palác je také znám jako Kohnova vila. Původně zde stály dva domy, které 

postavil Leopold Haupt, následně je vlastnil Josef Kloth, od jehož vdovy je odkoupil kolem 

roku 1886 Eduard Kafka a nechal je přestavět v palácovém stylu. Byl vlastníkem továrny 

na zpracování vlny na Cejlu 68, kde také původně bydlel společně se svou vídeňskou ženou 

Marií. [14 s. 104] 

Objekt je celkově osově symetrický se středovou výraznou vystupující částí a dvěma 

střídmými bočními křídly navzájem propojenými římsami. Uprostřed se nachází trojice oken, 

v patře doplněná ozdobným zábradlím a zakončená obloukem s květinovou dekorací a dvěma 
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zrcadlovými portrétními medailony. Jsou to prvky, které můžeme vidět na stavbách Andrea 

Palladia (viz kapitola 5.1.3). Střecha je ukončena atikou a následně zvýšena s polokruhovými 

střešními okny. Přechod na pravé straně směrem k zahradě je vyrovnám pomocí terasy 

s kuželkovitým zábradlím. Nachází se zde i boční vchod se dvorem pro dopravní prostředky. 

[14 s. 104; 78] 

Kdo vilu navrhl a postavil, bohužel není známo. Jenda z možností je stavitel Exner 

v době, kdy působil u architekta Prastofera. Typická pro ně byla zjemnělá jižanská kultura 

s propracovanými proporcemi. Obdobně řešené průčelí a trojdílné okno můžeme nalézt 

na budově Červeného kříže na Náměstí 28. října 23 a ozdobná orámování oken vidíme zase 

na Tomolově paláci na Hybešově 21. [14 s. 104] 

Kafkovi dům vlastnili do roku 1890, následně patřil Theresii Schwarzové a od roku 

1927 Maxi Kohnovi. Právě po něm se vile říká Kohnova. Z této doby pochází i velký skleník 

od bratrů Eislerů umístěný v zahradě. [14 s. 104] 

Po skončení druhé světové války vila přestala fungovat jako stavba pro bydlení a stala 

se administrativním objektem. V září 1949 zde byl zřízen Domov pro mládež s vadami řeči, 

který byl ve stejném roce přejmenován na Ústav pro nápravu řeči v Brně. V budově bylo 35 

lůžek pro děti z celé Moravy, které docházely do národní školy v Hroznové ulici a 

na Mendlově náměstí. Ústav zde sídlil do května 1950, kdy byl přemístěn do Rohrerovi vily 

na Veslařské ulici (viz kapitola 5.2.6). Od roku 2002 slouží jako Lékařský dům Hlinky, kdy 

byly provedeny rekonstrukce. Byly obnoveny štukové a dýhované stropy, dřevěné obložení 

schodiště a také dochovaná svítidla. [78; 86] 

Průčelí vily je zapsáno před rokem 1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 

památek. [66] 

   

Obr. č. 36: Palác Eduarda Kafky – současné fotografie 
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Obr. č. 37: Palác Eduarda Kafky – přední průčelí [79] 

 

Obr. č. 38: Palác Eduarda Kafky – boční vchod [79] 

 

Obr. č. 39: Palác Eduarda Kafky – stav před rokem 1900 [17 s. 18] 
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5.1.6 Vila Carla Friedricha Luze 1886 – Hlinky 53/136 

Jedna ze staveb, které vznikly v poslední třetině 19. století, kdy docházelo k rozvoji 

ulice Hlinky (dříve Pisárecká ulice), byla v roce 1886 vila Carla Friedricha Luze, majitele 

strojíren na Olomoucké ulici, od stavitele Exnera. Tato první brněnská strojírenská továrna 

byla založena v roce 1814 ve Šlapanicích jeho otcem Heinrichem Alexanderem společně 

s Augustem Schöllem. Roku 1838 se osamostatnil a založil novou strojírnu přímo v Brně, kde 

vyráběl parní kotle ve spolupráci s Angličanem Samuelem Dobsem. Poté, co firmu v roce 

1847 převzal firmu jeho syn Carl, došlo k splynutí jejich První brněnské strojírny v roce 1900 

s továrnou Friedricha Wanniecka. [13 s. 34-35; 14 s. 105] 

Vila je vystavěna ve stylu renesančních letních vil v Toskánsku s bohatě členěnou 

siluetou. Je umístěna ve vzdálenější části pozemku, aby bylo docíleno výhledu na parkově 

upravené zahrady s přízemním objektem domovníka u vstupu. Na levé straně stojí 

schodišťová věž s výrazným trojdílným oknem a napravo rizalit, mezi kterými se nachází 

hlavní obytná část se salonem. Dominantu tvoří dvojramenné pískovcové schodiště s terasou 

a výrazným zábradlím. Mezi jeho rameny se původně nacházel otevřený přízemní sál. 

Můžeme v ní částečně vidět skromnější podobu výše zmíněné Ripkovy vily (viz kapitola 

5.1.4). Vila má kromě hlavního vstupu i vstup z terasy a boční vstup ze západní strany. 

Průčelí bývalo sgrafitově zdobeno, což dnes již bohužel není vidět kvůli nové omítce z druhé 

poloviny 20. století. Vevnitř je dominantou dekorativní vyřezávané dřevěné zábradlí 

u schodiště. [13 s. 35; 14 s. 105; 71] 

Eduard Exner byl nejen stavitelem, ale nejspíše i projektantem této vily. Ve svých 

osmnácti letech začal pracovat ve stavební kanceláři Josefa Arnolda, kde uskutečňoval stavby 

významných projektantů, což platí i o jeho pozdější činnosti. Za dva roky po složení 

stavitelských zkoušek se osamostatnil. Za jeho charakteristickou stavbu můžeme považovat 

skupinu nájemních domů ve stylu noblesních renesančních paláců na dnešním Náměstí 

28.  října. Byl také čestným prezidentem Spolku moravských a slezských stavitelů, zasedal 

v městské radě a získal titul císařského rady. [13 s. 35]        

Průčelí vily je zapsáno před rokem 1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 

památek. Podle záznamu je stavba po rekonstrukci, kdy byla provedena nová omítka, která 

však v přízemí zavlhá a oprýskává a byla vyměněna střešní krytina. [66] 

Vila již prošla několika rekonstrukcemi. První byla v roce 1950, kdy došlo k přestavbě 

na kojenecký ústav. V roce 1983 opravily venkovní zábradlí, v roce 1994 byla nainstalována 
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nová kotelna a v roce 2003 byla vyměněna střešní krytina a klempířské konstrukce, nyní je 

část střechy z pálených tašek a část plechová. K poslední rekonstrukci došlo v roce 2005, kdy 

se opravily a vyměnily elektrické rozvody a část hygienického vybavení. [71] 

Po zrušení kojeneckého ústavu a jeho přesunutí do modernějších prostor v roce 2010 

byla o celý areál, který kromě této vily zahrnoval i sousední vilu Hlinky 132, vyhlášena 

veřejná nabídková soutěž, kterou vyhrál Jet Investment, a.s., který připravuje studii na využití 

areálu. Jedna z nich je od ateliéru Proam Architekti na polyfunkční městský administrativní 

a kulturní objekt v zahradě před vilou směrem k ulici. [72; 73] 

Můj osobní názor na tuto navrhovanou stavbu je takový, že se mi sice vzhledově líbí, 

ale zaručeně ne do této lokality mezi historickou zástavbu. Navíc zakryje výhled na vilu Carla 

Fridricha Luze a úplně ji připraví o zahradu. Jedná se opět o snahu developerů zastavovat 

poslední volná místa za účelem svého vlastního zisku, čímž dochází k výrazné změně vzhledu 

celé čtvrti, ale i k znehodnocení sousedních budov. Město Brno by se mělo naopak snažit své 

historické stavby a jejich prvky včetně rozlehlých zahrad zachovat a pouze je rekonstruovat 

a zvelebovat.  

 

Obr. č. 40: Vila Carla Friedricha Luze – přední průčelí [71] 

 

Obr. č. 41: Vila Carla Friedricha Luze – vnitřní schodiště [71] 
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Obr. č. 42: vizualizace Centrum Hlinky od Proam Architekti [72] 

5.1.7 Vila Carla von Offermanna 1886-1887 – Hroznová 63/2 

Vila, kterou si nechal postavit mezi lety 1886-1887 Carl von Offermann stavitelem 

a projektantem Antonem Jelinkem, stojí na ulici Hroznová. Carl mladší po studiích stanul 

v čele rodinné firmy. Stejně jako jeho otec, Carl starší, byl povýšen do šlechtického stavu. 

Zakladatelem přádelny na jemná sukna a módní textil byl jeho děd Johann Heinrich 

Offermann z vestfálské soukenické rodiny. Největší rozkvět ve firmě byl díky parnímu stroji 

a prvním mechanickým stavům na Moravě za Carla staršího a jeho bratra Johanna Heinricha. 

[13 s. 36-37; 14 s. 107] 

Anton Jelinek se narodil v Židlochovicích a vystudoval vyšší reálku a techniku v Brně. 

Byl členem městského zastupitelstva, spoluzakladatelem a předsedou Spolku stavitelů 

na Moravě a ve Slezsku, členem státní stavitelské zkušební komise a byl jmenován císařským 

radou. Se svým bratrem Josefem převzali stavební firmu jejich otce a společně postavili 

pro Offermanny nejen vilu na ulici Hroznová, ale i druhou na ulici Trnitá v blízkosti jejich 

továrny. Tato vila dnes již neexistuje. [13 s. 38]        

 Vila Carla von Offermanna je kompozičně podobná výše zmíněným vilám a to vile 

Herminy Ripkové (viz kapitola 5.1.4) a vile Carla Friedricha Luze (viz kapitola 5.1.6) 

a to díky své asymetričnosti a rizalitu. Výrazné je otevřené schodiště s terasou, nad kterou se 

nachází lodžie a nalevo od něj věž. Na první pohled nás také zaujme plastické ostění oken 

a dekorativní litinové zábradlí. Střecha na vile je mansardová se shora prosklenou částí 

nad ústřední dvoupodlažní halou s ochozem na pilířích. [13 s. 38; 14 s. 107] 

Od roku 1907 vila patřila princi Albrechtovi zu Schaumburg-Lippe za nějž byly 

provedeny meziválečné změny především interiéru ve stylu art deco. [13 s. 38; 14 s. 107] 
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V současné době ve vile sídlí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. [74] 

Průčelí vily je zapsáno před rokem 1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 

památek. PO rekonstrukci je stavba v dobrém stavu. [66] 

 

Obr. č. 43: Vila Carla von Offermanna – současná fotografie 

 

Obr. č. 44: Vila Carla von Offermanna – celkový pohled [13 s. 36] 

 

Obr. č. 45: Vila Carla von Offermanna – prosklení ústřední haly [13 s. 38] 
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5.1.8 Další rezideční nemovitosti 

Další rezidenční nemovitosti vystavěné do roku 1890 se mi bohužel nepodařily najít. 

Je však pravděpodobné, že v této době probíhal rozvoj ulic Hlinky a Veslařská s vilami 

ve stylu historismu. 

 

Obr. č. 46: Výřez z mapy s vyznačenými popsanými nemovitostmi do roku 1890 

5.2 VÝVOJ VÝSTAVBY 1890-1914 

V roce 1900 se Brno začalo počítat mezi velkoměsta, protože překročilo sto tisíc 

obyvatel. Docházelo zde k rozvoji průmyslu a to hlavně textilního, strojírenského a 

elektrotechnického, což vedlo k přílivu venkovského obyvatelstva za pracovními 

příležitostmi. Brnu se v této době přezdívalo „rakouský Manchester“ díky vlnařským 

továrnám. [13 s. 46] 

Ve městě převládalo německé obyvatelstvo, které tvořilo až do roku 1918 městskou 

samosprávu. Kvůli růstu českého národního uvědomění byla narušena vzájemná tolerance, 
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což vyústilo v roce 1905 v boj o druhou českou univerzitu. Následovala politická dohoda 

známá jako Moravský pakt či Moravské vyrovnání, která se zaobírala otázkami volebními, 

jazykovými a školskými, ale na vzájemné soužití neměla velký vliv. [13 s. 46] 

Starší brněnská vilová zástavba do roku 1890, která vznikala v Černých Polích, 

Pisárkách, Jundrově a Žlutém kopci, v následujícím období pokračovala Úřednickou čtvrtí 

v Žabovřeskách (pozdější Masarykova čtvrť). Jednalo se o domy se zahrádkou pro střední 

vrstvy, které se v Evropě stavěly i celou první polovinu minulého století. Základní koncept 

vytvořil a publikoval architekt Ebenezer Howard v 19. století v Anglii jako tzv. zahradní 

města. [13 s. 46-47] 

Začátek století je charakterizován rozvojem secesní moderny. První stavby u nás 

vytvořili absolventi Německé vyšší průmyslové školy a poté Wagnerova ateliéru na vídeňské 

akademii. Secesi do města Brna přinesl architekt Alois Ludwig, který postavil vilu pro své 

rodiče (viz kapitola 5.2.1). Dalším významným architektem byl Leopold Bauer, který 

v Pisárkách postavil svou první stavbu a to Reissigovu vilu označovanou jako první moderní 

dům v Rakousku (viz kapitola 5.2.4). Zcela se odklonil od tradičních architektonických 

forem, nechal se inspirovat příkladem britské moderny a přiklonil se čtverci v půdorysu 

i prostoru a úsporné dekoraci. Ve svém díle spojoval architekturu, umění a řemesla podle 

současného trendu celkového díla neboli Gesamtkunstwerk. Od roku 1905 však jeho tvorba 

prošla zásadní změnou, kdy se navrátil k historické tvorbě. Jeho poslední brněnská stavba 

byla vila Valerie Fischerové z roku 1927 v době rozmachu funkcionalismu. Lze ji 

charakterizovat propojením historických slohů, díky čemuž působila ve své době značně 

nemoderně až do nástupu postmoderny. [13 s. 47-48] 

Jednou s nejznámějších staveb tohoto období je vlastní vila Dušana Jurkoviče, která 

byla přirovnávána k perníkové chaloupce. Celkový vzhled působí pohádkově s folklórními 

a lidovými prvky a srubovou architekturou z Valašska. [13 s. 48] 

Oba tito architekti působili ve stejné době, ale jejich vliv na ostatní stavby před první 

světovou válkou byl omezený. V letech 1896-1919 probíhala přestavba historického centra 

města stále ve stylu pozdního historismu. [13 s. 48] 
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Obr. č. 47: Výřez Pisárek z mapy vydané 1879 – 1909 [118] 

 

Obr. č. 48: Výřez Pisárek z mapy vydané 1909 – 1918 [119] 

5.2.1 Vila Anny a Josefa Ludwigových 1895-1896 – Veslařská 336/228 

Manželé Ludwigovi si koupili zahradu v prudkém svahu na jundrovském předměstí 

mezi sezónními letovisky brněnské smetánky a o rok později započali s výstavbou svého 

rodinného domu k celoročnímu bydlení. Na rozdíl od dřívějších budov ve stylu pozdního 

historismu jim ji syn postavil jako první převážně secesní stavbu s asymetrickým průčelím  

nejen v Brně ale i ve střední Evropě. Přízemí bylo využito jako sklepení a patro sloužilo 

pro bydlení s hlavními místnostmi orientovanými do ulice. Zahrada byla s domem propojena 

pomocí dřevěné prosklené verandy. Vila je celkově asymetrická. Levá část hlavního průčelí 
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se vstupem je dominantní, oproti pravé s kosým arkýřem vysoká, zakončená předsazeným 

lichoběžníkovým prkenným štítem. Výzdoba je tvořena dekorativními okapy, prvky 

z neomítaných červených cihel a dvěma freskami. Na větší kolem trojčlenného okna je 

dvojice dívek vzývajících vycházející slunce, které představují kult mládí a příchod obrody, 

a na menší je sv. Václav od Jano Köhlera. [13 s. 49-50; 14 s. 125; 16 s. 22; 50 s. 11] 

Projektantem vily byl jejich syn Alois v době svých studií na vídeňské akademii. Dům 

opouštěl historismus a přikláněl se k britské koncepci rodinného bydlení s nepříliš nápadným 

průčelím a souhrnným uměním (Gesamtkunstwerk), což bylo v Brně ojedinělé. Asymetrie 

vyjadřuje funkční uspořádání interiéru na rozdíl od dřívějšího reprezentačního. Výzdoba je 

spíše skromná s řemeslnými a uměleckořemeslnými prvky. [13 s. 50; 14 s. 125] 

V pozdějším období se se Alois Ludwig i další absolventi vídeňské akademie 

přikláněli k britské moderně ve formě půdorysné halové dispozice. U vily jeho rodičů tento 

koncept ještě nenajdeme, ale u pozdějších staveb jej již uplatňuje. [13 s. 50; 14 s. 125] 

Alois Ludwig se narodil v Brně, odmaturoval na německé státní průmyslové škole 

a vystudoval speciální školu architektury Otto Wagnera na Akademii výtvarných umění 

veVídni. Stal se vedoucím Wagnerovy soukromé kanceláře a následně si společně se svým 

bratrem Gustavem založili projekční kancelář ve Vídni. Alois byl také výtečný kreslíř, což 

od svých studentů Wagner vyžadoval a díky tomu přispíval do časopisu Der Architekt. Navrhl 

obytný dům pro svého tchána a zakladatele první brněnské strojírenské továrny Friedricha 

Waniecka v Mnichově, kde následně navrhovali vilové stavby společně s bratrem. Alois 

po smrti tchána převzal jeho ovocnářské a vinařské podniky a v práci architekta pokračoval 

už pouze Ludwig samostatně a navrhoval převážně v barokním stylu. [13 s. 50; 16 s. 23] 

Průčelí vily je zapsáno před rokem 1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 

památek. [66] 

V roce 2006 současný majitel Toufar provedl rozsáhlou rekonstrukci v ceně více 

než milion korun.  Na fasádu přispěli památkáři, ale střechu si zaplatil sám. Freska sv. 

Václava zůstala zachována, protože byla překryta plechem s vyobrazením Jana Žižky. [82] 
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Obr. č. 49: Vila Anny a Josefa Ludwigových před a po rekonstrukci [80] 

 

Obr. č. 50: Vila Anny a Josefa Ludwigových – stav před a po rekonstrukci [80] 

 

Obr. č. 51: Vila Anny a Josefa Ludwigových - dobové vyobrazení [81] 
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Obr. č. 52: Vila Anny a Josefa Ludwigových - kosý arkýř [81] 

 

Obr. č. 53: Vila Anny a Josefa Ludwigových - freska sv. Václav [82] 

 

Obr. č. 54: Vila Anny a Josefa Ludwigových - freska s dvojicí dívek [82] 
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5.2.2 Vila Adolfa Flesche 1897 – Hlinky 54/138 

Manželé Fleschovi si parcelu koupily v roce 1890 a následně si v jejím středu postavili 

jednopatrové letní obydlí. Vila je symetrická s vystupující střední částí se štítem a ukončená 

strmou valbovou střešní nadstavbou. Před vstupem je otevřená sloupová hala podpírající 

balkon. Po obou stranách jsou kosé arkýře podpírané částečně zapuštěnými korintskými 

sloupy. V pravé části se nachází dřevěná vstupní veranda. Dominantním stylem vily je 

francouzská renesance s různorodými dekorativními prvky. Štuková výzdoba je tvořena 

orlicemi a závěsy z květů a listů zakončených stuhou. Na střeše nalezneme výrazné kovové 

prvky. [14 s. 130] 

Autor vily bohužel není znám. Nejčastěji je připisována Františkovi Pawlu kvůli 

nespecifikované zprávě o jeho projektu, který by se měl v dané lokalitě nacházet, a díky 

určitým prvkům, které ve svých dílech užíval. [14 s. 130] 

Adolf Flesch se narodil v Rousínově a vyučil se koželuhem. Spolupracoval v podniku 

svého otce Filipa a následně si založil vlastní manufakturní firmu na kožené zboží. Po jeho 

smrti jej vedla jeho manželka Johanna a jejich syn Adolf mladší, který nechal postavit tuto 

vilu. Kožené výrobky přestal vyrábět ručně a přešel na strojní výrobu. Firma se stala 

konkurenceschopnou po získání státních zakázek na výrobu obuvi pro armádu. [14 s. 130] 

Průčelí vily a zahrada jsou zapsány před rokem 1988 v Ústředním seznamu 

nemovitých kulturních památek. [66] 

 

Obr. č. 55: Vila Adolfa Flesche: jihozápadní průčelí [66] 
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5.2.3 Palác Sofie a Ferdinanda Hrachových 1901 – Hlinky 42/106 

Architekt Ferdinand Hrach přišel do Brna z Vídně roku 1893, kde byl dvakrát 

jmenován děkanem stavební fakulty a nově zřízeného odboru pozemního stavitelství 

a architektury. Také byl dvakrát rektorem německé techniky. V Brně aktivně působil 

i jako architekt, památkář a urbanista. Podílel se i na výstavbě rodinných domů na úpatí 

Žlutého kopce v tehdejší Úřednické čtvrti v tradičním lidovém stylu. Svou vlastní parcelu si 

koupil roku 1900 a o rok později si na ní se svou ženou postavili řadovou vilu, která byla 

jedna z posledních historizujících staveb na tehdejší Pisárecké třídě, která je dnes známá jako 

ulice Hlinky. [13 s. 43,45; 14 s. 147] 

Dům byl postaven v palácovém neobarokním stylu se třemi samostatnými byty. 

Původní dispozice již dnes není známa, neboť byla po komunistickém převratu změněna. 

Hlavním vchodem se pravděpodobně dalo vstoupit do jednotlivých bytů a po schodišti 

do patra. V přízemí se nacházel jeden dvoupokojový byt pro služebnictvo, které nemuselo 

platit nájem, a druhý, také dvoupokojový, který manželé pronajímali. Oba tyto byty měly dvě 

okna do ulice a dvě na chodbu nebo schodiště. Třetí byt se rozkládal v patře, kde se nacházela 

centrální chodba se stropním světlíkem a štukovými růžemi, a podkroví. Manželé Hrachovi 

zde měli celkem deset místností, z toho sedm pokojů (jeden pro služebnictvo, dva velké 

v podkroví), předpokoj, kuchyni a koupelnu. Dvě obytné místnosti orientované do ulice mají 

dodnes výrazný arkýř nalevo a napravo zastřešený balkon s litinovými sloupky. Součástí 

domu byla i zahrada s bazénkem přístupná z patra. [13 s. 43-45; 14 s. 147] 

Fasáda čerpá ze starých historických slohů. Je rozdělena na tři části díky výrazným 

římsám. Přízemí s centrálním vstupem s kartuší je zdobeno velkými plastickými kvádry. Okna 

v patře jsou ozdobně orámována a v půdním polopatře se pod drobnými okny táhne ozdobný 

pás. Celá fasáda je v secesním stylu dekorována rostlinnými motivy, kde dominují lístky 

a větvičky, a lidskými tvářemi a je zakončena atikou skrývající střechu. [13 s. 44; 14 s. 147] 

Manželé dům roku 1922 prodali a koupili si nájemní dům na Obilním trhu, kde zůstali 

po dobu jejich pobytu v Brně. První stavební úpravy proběhly po komunistickém převratu. 

Další roku 1949 kdy vila sloužila jako „Domov mladých úderníků“. [13 s. 45] 

V současnosti je zde Vinný sklep Moravské banky vín. [75] 

Průčelí vily je zapsáno před rokem 1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 

památek. Podle záznamu je dům v poměrně dobrém stavu. Jen atika a balkon zavlhávají. [66] 
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Obr. č. 56: Palác Sofie a Ferdinanda Hrachových – současná fotografie 

 

Obr. č. 57: Palác Sofie a Ferdinanda Hrachových – detail balkonu [13 s. 44] 

 

Obr. č. 58: Palác Sofie a Ferdinanda Hrachových – Vinný sklep [75] 
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5.2.4 Vila Karla Reissiga 1901-1902 – Hlinky 62/148 

Autorem vily je Leopold Bauer z měšťanské rodiny z Krnova, který patřil k předním 

osobnostem vídeňské umělecké scény už před svými třicátými narozeninami. Díky tomu 

publikoval v prestižních časopisech své úvahy a návrhy. Společně s Josefem Hoffmannem 

byli považováni za architekty, kteří se nejvíce zasloužili o rozvoj rakouského moderního 

umění. Oba absolvovali vyhlášenou školu architektury Otto Wagnera, v jehož ateliéru Bauer 

nějakou dobu pracoval. Součástí studia byly i cesty do zahraničí, kde se seznámil 

s cizí tvorbou. Účastnil se mnoha projekčních soutěží, kdy největšího ohlasu získal jeho návrh 

na Dům milovníka umění v roce 1900, který si zasloužil i samostatnou publikaci s díly dalších 

významných autorů. Zadáním byl rozvoj venkovských domů v anglickém stylu, který 

můžeme vidět i na vile Karla Reissiga. Zároveň se věnoval i literatuře, kde zveřejňoval své 

nezávislé myšlenky. [13 s. 52; 19 s. 138; 20 s. 53 – 55, 61 – 62, 78] 

Leopold Bauer byl na začátku své tvorby modernista, kdy prosazoval radikální změnu 

před postupným pokračováním. U jeho prvotních staveb vidíme jednoduchost, čistotu, 

strohost, pohodlí a solidnost. Naopak odmítal hravou a dekorativní secesi s rostlinou 

ornamentální výzdobou, i když nikdy nevylučoval jeho uměřené použití. Stejně jako spousta 

architektů se Leopold Bauer věnoval i jiným uměleckým směrům, aby vytvořil celistvé dílo. 

Navrhoval interiéry, tvaroval sklo a vytvářel koberce. V další fázi své tvorby se úplně 

odklonil od myšlenek svého učitele Wagnera a vystoupil s jeho kritikou, díky čemuž ztratil 

přízeň u vídeňských architektů. [20 s. 53, 56 – 60, 75] 

Jeho výtvory zůstávaly pouze ve formě návrhů až do roku 1901, kdy jeho služeb 

využil brněnský advokát a výborný řečník dr. Karel Reissig se svou ženou Carolinou, protože 

se jim líbila jeho díla v publikacích. Karel pocházel z měšťanské právnické rodiny. Zajímal se 

o moderní umění a navštěvoval výstavy Vídeňské secese. Specializoval se na obchodní právo 

a v roce 1926 stal se prezidentem správní rady První brněnské strojírny, kterou zachránil před 

úpadkem. V nové zahradní čtvrti v Pisárkách zakoupil roku 1901 zahradu a ihned začal 

s výstavbou, aby již v roce 1902 mohl sídlit v novém domě. Vila jim měla zajistit veškeré 

pohodlí a propojit hygienu, krásu a komfort. Stavba a její uspořádání se přizpůsobilo 

potřebám rodiny. Bauerovi se podařilo vytvořit asymetrickou vilu s neformální rovnováhou. 

[13 s. 52; 14 s. 155; 20 s. 68, 71; 21 s. 32] 

Vila měla vyspělé technické a hygienické zařízení. Bauer navrhl vlastní svítidla 

pro plynové a elektrické osvětlení i další vybavení. Každá ložnice měla svou koupelnu 
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a celkem pět splachovacích záchodů. Ve vile se nacházel i nákladní výtah a ústřední topení. 

Ve vnitřním uspořádání dominoval čtverec a čtvercové abstraktní vzory. Obytné místnosti 

měly velké množství světla a vzduchu díky vhodně zvolené orientaci ke světovým stranám, 

což umožňovala rozlehlá zahrada. Zvenku nás zaujme velká rozmanitost oken, které se liší 

velikostí i tvarem podle určení místnosti. V konstrukčním řešení stavby byly použity železné 

nadokenní nosníky, betonové stropy a nosné pilíře zpevněné cementovou maltou. Zvenku je 

hrubá vápenná omítka v přírodní barvě a keramický obklad u verandy a schodiště. Je zde 

patrné vertikální členění s různými materiály u soklu, hlavní části a atiky. U suterénu 

proslužebnictvo a provoz použil hrubý kámen, na rozdíl od ozdobných bordur z barevných 

keramických kachlíků v patře pro panstvo. [13 s. 53 – 54; 16 s. 25; 20 s. 67, 73; 21 s. 41] 

Vnitřnímu centrálnímu uspořádání domu dominovala dvoupodlažní patrová hala 

s krbem propojená s dalším patrem schodištěm s otevřeným ochozem, odkud byly přístupné 

ložnice. V přízemí se nacházely různě velké a tvarově odlišné společenské prostory 

a to zejména salon, knihovna s čtenářským zákoutím a jídelna. Vzájemné propojení místností 

zajišťovali prosklené dveře otevírající prostor, které nebyly tradičně umístěny ve středu stěny. 

Oproti britským zvyklostem umístil kuchyni do suterénu s přístupem do vyšších pater pomocí 

vřetenovitého schodiště. Z anglické koncepce převzal různá výšková řešení podlah a stropů, 

což vytvářelo intimní zákoutí v protikladu s velkými místnostmi. Můžeme zde vidět 

zjednodušený prostorový plánu používaný později Adolfem Loosem. Bauer se inspiroval 

křížovými dispozicemi Franka Lloyda Wrighta a vytvořil útvar ve tvaru větrníku pomocí 

vzájemného zaklínění prostorů. [13 s. 53 – 54; 14 s. 155; 19 s. 139; 20 s. 67; 21 s. 49 - 51] 

Velkou pozornost Bauer věnoval osvětlení a s tím souvisejícím větráním včetně 

ventilačních průduchů. Jak již bylo zmíněno výše, sám navrhl vnitřní stínidla, ale věnoval se 

ivenkovnímu uspořádání oken bez rámování. Na jižní a východní straně proto nalezneme 

nejen velká okna, ale i verandu, galerii a terasu. Aby nedocházelo k přenosu příliš ostrého 

světla směrem do domu, navrhl na jihu přízemní verandu a nad ní galerii a dopomáhat k tomu 

mohl i silný přesah střechy, barevné i matné vitráže či dřevěné mřížky v oknech. Pro přenos 

tlumeného světla a osvětlení menších prostor vidíme na stavbě drobná okna. Díky tomu jsou 

některé místnosti osvětleny z více stran. [13 s. 54 – 55; 21 s. 42, 53, 66] 

Vila byla označována jako první moderní obytný dům v Rakousku, díky čemuž byla 

chválena v mnoha publikacích. [13 s. 53] 

Oproti běžné výstavbě na přelomu století ve střední Evropě nemá Reissigova vila 

vysoké hrázděné štíty ve stylu malebných chatek. V prvním Bauerově návrhu se vyskytovaly 
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spolu s průběžnou trojbokou vystupující částí u knihovny v přízemí a pokoje v patře, 

ale nakonec je nahradil abstraktním geometrickým ornamentem tvořeným úhlopříčnými 

liniemi z jemného štuku a černými keramickými deskami se zlatým lemováním. Kvůli jejich 

vynechání působí vila mnohem hřmotněji. Střecha je robustní mansardová 

s lichoběžníkovými štíty. Díky tomu se zde nachází velké množství obytných místností. 

To však nebyl jediný důvod. Oproti ostatním architektům své doby neprosazoval tzv. anglický 

dům s bohatým členěním a barevností, ale pevnou a masivní stavbu kontrastující se svým 

okolím s občasným bohatým zdobením. Vila je oddělena od zahrady jakoby v obraně. 

Dokonce ani žádná místnost či terasa se nenapojuje na okolní terén. Spojení s krajinou 

zajišťuje pouze výhled z oken. Celkově je vila v protikladu s přírodou a to hlavně svým 

pevným tvarem a geometrií, uzavřením a ochranou od okolí, ale zároveň tvoří jednotu se 

svým přírodním prostředím. [13 s. 55 – 56; 16 s. 26; 20 s. 68; 21 s. 35] 

Bauer vilu navrhl tak, aby i zvenku bylo znát vnitřní funkční uspořádání a účel 

jednotlivých místností. Dispozičně dděloval veřejný a soukromý prostor, čistý a špinavý 

provoz a dokonce i mužský a ženský protiklad. Zároveň se snažil uvést použití různorodé 

geometrie a objemu do rovnováhy. Využíval čtverec, obdélník, hranol a tzv. zlatý řez, který je 

považován za ideální poměr mezi různými délkami a jeho výsledná hodnota je iracionální 

číslo. Půdorysný obdélník má dvojnásobnou délku oproti šířce. Podařilo se mu spojit 

racionalismus mezi formou a funkcí s tradičními a původními vzory s výjimkou romantismu. 

[13 s. 55 – 56; 21 s. 55] 

Nedílnou součástí domu byla i rozlehlá zahrada s pravoúhlými trávníky, tenisovými 

kurty, kuželníkem, bazénem a malým zahradním domkem. Pro pocit bezpečí byly po obvodu 

pozemku vysázeny stromy a postavena ohradní zeď s pevnostní bránou a oplocení 

z kamenných sloupků s dřevěným mřížovým. Zahradní nábytek tvořily bílé lavice a stoly se 

židlemi. [20 s. 67 – 68; 21 s. 43, 65 - 66] 

Původní vybavení některých interiéru známe díky dobovým fotografiím 

zveřejňovaných v časopisech. Bohužel ne všechny místnosti byly nafoceny. Posvátnost haly 

zajišťovaly portréty předků. I v jiných prostorech byla umístěna umělecká díla, která Reissig 

sbíral. Barevnosti interiérů dominovala bílá s modrou, šedou nebo fialovou se zlatožlutým 

kováním. V rozmístění nábytku nepreferoval symetrii a centralizaci. Novinkou bylo použití 

vestavěných skříní a vynechání neprůhledných závěsů, čalounění a koberců. [21 s. 63 - 65] 

Bauer se touto vilou uvedl do světa architektů. Reissig jej doporučil i svým přátelům 

a sám si od něj nechal navrhnout další stavbu pro První brněnskou strojírnu. [13 s. 56] 



56 

 

Reissig po skončení druhé světové války musel vilu opustit a přestěhovat se 

do Rakouska. Dům přešel na československý stát a do správy Ústředního zkušebního ústavu 

zemědělského. Oproti jiným vyvlastněným vilám se zachovala v dobrém stavu a to hlavně 

díky snaze zaměstnanců ústavu. [13 s. 56] 

Vila a zahrada je zapsána před rokem 1988 v Ústředním seznamu nemovitých 

kulturních památek. Podle zápisu je průběžně udržována ve velmi dobrém stavu společně 

i s vnitřním vybavením typu svítidel, původních dveří, oken apod. [66] 

 

Obr. č. 59: Reissigova vila – současná fotografie 

 

Obr. č. 60: Reissigova vila – jihovýchodní pohled [83] 
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Obr. č. 61: Reissigova vila – projekt vily a zahrady [21 s. 73] 

 

Obr. č. 62: Reissigova vila – půdorysy [83] 

 

Obr. č. 63: Reissigova vila – původní návrh půdorysu s trojbokým rizalitem [21 s. 35] 
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Obr. č. 64: Reissigova vila – původní návrh fasády [21 s. 37] 

 

Obr. č. 65: Reissigova vila – novodobý model s rekonstrukcí původního stavu [83] 

 

Obr. č. 66: Reissigova vila – vstup [83] 
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Obr. č. 67: Reissigova vila – návrh exteriéru [83] 

 

Obr. č. 68: Reissigova vila – detail terasy [21 s. 48] 

 

Obr. č. 69: Reissigova vila – návrh zákoutí v knihovně [21 s. 51] 
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Obr. č. 70: Reissigova vila – návrh interiéru [83] 

        

Obr. č. 71: Reissigova vila – patrová hala historie a současnost [83; 21 s. 99] 

5.2.5 Hechtova vila 1909-1911 – Hlinky 58/142b 

Textilní podnikatel Hugo Hecht si pořídil pozemek v Pisárkách a nechal Leopolda 

Bauera, aby pro něj navrhl svou druhou brněnskou vilu. [13 s. 69] 

Oproti Reissigově vile (viz kapitola 5.2.4) vidíme v jeho tvorbě výrazný obrat 

způsobený otevřenou rozepří se svým učitelem Otto Wagnerem v roce 1905. Modernista 

Bauer se přiklonil k historismu. Vyčítal Wagnerovi radikální prosazování a vnucování svých 

myšlenek žákům, kteří neměli dostatek volnosti pro svou tvorbu. Z tohoto důvodu vystoupil 

ze Spolku rakouských architektů. Podle Bauera byl extrémní modernismus i bezmyšlenkovité 

napodobování historických slohů stejně špatné. Upřednostňovaná funkce a konstrukce 

zastínila duchovní a emocionální rozměry. [20 s. 144 - 145] 
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Vyústěním bylo vytvoření nového historismu s odporem ke kopírování a snahou 

o zpřítomnění dřívějších prvků. Snažil se o propojení funkce a výrazu, neboli o sloučení 

historické inspirace s moderními účely a konstrukcemi. První budovou, která reprezentovala 

jeho nové myšlenky, byla Obchodní a živnostenská banka v Opavě, kde nalezneme dvě 

roviny. Modernismus je zastoupen funkčním uspořádáním a historismus vertikálním 

a horizontálním členěním fasády v klasicistním stylu a antickou ústřední síni s štukovými 

vlysy. Výsledkem Bauerova tradičnějšího přístupu byla nová a početná zákaznická základna. 

[20 s. 147 – 149, 152 -153, 158] 

Mezi historické prvky, které hodnotil jako nadčasové, patřily sloupy a oblouky 

utvářející pohodu. Z moderních principů používal barevnost interiérů s dřevěným obložením, 

kazetovými stropy, tapetami a štuky. [20 s. 159 - 162] 

Bauer byl v roce 1913 jmenován Wagnerovým nástupcem v jeho ateliéru, což vedlo 

ke stávce studentů. Důvodem byly právě rozpory mezi učitelem a žákem. Podle Bauera si 

však jen každý šel vlastní cestou. Zreformoval studijní řád, kdy tříletou ateliérovou výuku 

nahradil pětiletou se státní zkouškou. Kvůli přím mezi ním a jeho žáky musel v roce 1919 

zažádat o uvolnění z funkce. [20 s. 167 - 169] 

Hechtova vila má obdélníkový půdorys s ústřední halou se dvěma výklenky, jeden 

s dřevěným ochozovým schodištěm a druhý s krbem, a přízemním zadním traktem 

pro domovníka a kočího s kočárovnou a stájí. Stavba je jednopodlažní s mansardovým 

patrem. V přední části se nachází krytá půlkruhová veranda s kovovým zábradlím, ale vstup 

byl umístěn z druhé strany domu, odkud se dostaneme do malé předsíně s provozním 

schodištěm a následně do velké haly. Tento prostor měl dřevěné obložení stěn i stropů 

a vitrážová okna s ornamentem. Z haly můžeme vstoupit do pánského pokoje s verandou 

nebo zleva do obývacího pokoje s vystupujícím oblým průčelím, jídelny a konferenčního 

salonu. Patro bylo vyčleněno pro život rodiny a její hosty. U hlavních místností využíval 

útulné výklenky pro rozšíření prostoru. Interiér se stal symbolem luxusu a bohatství 

s elegantním nábytkem a bohatou dekorativní štukovou výzdobou. V suterénu se nacházela 

kuchyně. [13 s. 69 – 70; 20 s. 153 - 154] 

Vevnitř nalezneme prvky útulného anglického domu, kdežto zvenku se nenacházejí 

vůbec. Podle holandského architekta Hendrika P. Berlageho má vyniknout nahá zeď, 

což Bauer poprvé použil u svého vlastního domu ve formě šedobílé cihelné fasády, kterou 

nalezneme i na Hechtově vile. Podle prvního návrhu měla mít stavba štít se štukovou dekorací 

a geometrickými obrazci, ale nakonec se přiklonil pouze k cihle. Dominantu tvoří masivní 
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brána z ulice. Oproti přednímu průčelí působí zadní strana stroze bez členění s průmyslovým 

prvkem ve formě výrazného komínu. [13 s. 70; 20 s. 154] 

Na vile však nalezneme i historické prvky, mezi které patří pravidelně rozmístěná 

okna, půlkruhová klasicistní terasa s balkonem a toskánskými sloupy. Bauer zde propojil 

moderní koncept s vznešenou klasikou. [13 s. 70; 20 s. 154] 

Hugo Hecht obdržel československé občanství a díky tomu vilu obýval i po skončení 

druhé světové války. Přesto budova následně přešla do držení státu a stala se sídlem 

sovětského, později ruského, konzulátu. [13 s. 71] 

Průčelí vily je zapsáno před rokem 1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 

památek. [66] 

 

Obr. č. 72: Hechtova vila – přední průčelí [67] 

 

Obr. č. 73: Hechtova vila – uliční průčelí [84] 
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Obr. č. 74: Hechtova vila – zadní průčelí [84] 

 

Obr. č. 75: Hechtova vila – vstupní brána [84] 

 

Obr. č. 76: Hechtova vila – vnitřní hala [84] 
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Obr. č. 77: Hechtova vila – půdorys [84] 

5.2.6 Rohrerova (d’Elvertova) vila 1910, 1914 – Veslařská 339/234 

Tato vila byla vystavěna už po polovině 19. století, ale svou dnešní podobu získala 

až po rekonstrukcích v letech 1910 a 1914 od Leopolda Bauera, kdy dosáhla významného 

architektonického zhodnocení. [16 s. 37] 

Christian d’Elvert působil v Brně jako historik, politik i starosta. Není jisté, 

jestli koupil v roce 1874 v Jundrově prázdnou parcelu nebo pozemek s dokončenou 

novostavbou, ani kdo byl jejím stavitelem. Letohrádek mohl být postaven roku 1870 

pro Jiřího Ondráčka a jeho ženu Annu Hafnerovou. Autor se nechal inspirovat benátským 

architektem Palladiem. Centrem ve zvýšeném přízemí byl čtvercový salon s verandou 

ukončenou trojúhelníkovým štítem, na který navazují obytné místnosti a výrazné podkovovité 

schodiště na severu. Celá fasáda je členěna vertikálně i horizontálně pomocí říms, polosloupů 

a vystupujících částí. [13 s. 76; 16 s. 37; 14 s. 195] 

Roku 1901 vilu získala od Friedricha d’Elverta, bratra Christiana, členka přední 

brněnské rodiny, Margarethe Rohrerová, a její manžel Rudolf, kterému patřila největší 

brněnská tiskárna, a byl prezidentem spolku moravských tiskařů. Společně se rozhodli 

o přestavbu s rozšířením, kterou vypracoval Leopold Bauer. Roku 1910 byla provedena 
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po odstranění štítu nástavba celého patra, kde byly umístěny pokoje rodičů a starších dětí. 

Tato nová část má menší výšku místností a zvenčí navazuje na původní fasádu 

s jednoduchými geometrickými poli mezi okny. Dispozice přízemí byla také upravena, 

aby sloužila hostům a stavebníkově dceři. Kromě toho byla v centru zřízena jídelna a na jižní 

straně salon a panský pokoj. [13 s. 76; 16 s. 37; 14 s. 195] 

Roku 1914 byly provedeny další úpravy. Z jižní strany byl přistavěn půlkruhový 

přízemní taneční sál s širokými okny. Úpravami prošla i zahrada, kde byly vybudovány 

tenisové kurty a bazén. Byl pozměněn i vnitřek domu s nábytkem. Skříňové stěny a dřevěné 

obklady mohli být navrženy samotným Bauerem. U ostatního zařízení autorství není známé. 

[13 s. 76 – 77; 14 s. 195] 

D’Elvertovi i Rohlerovi používali vilu pouze jako letní sídlo, což se změnilo 

až po přestavbách od Bauera. Stejně jako většina ostatních vily v Pisárkách, byla i tato 

po druhé světové válce zestátněna a následně zde byla zřízena speciální mateřská a základní 

škola pro žáky s vadami řeči. [13 s. 77; 16 s. 38; 14 s. 195] 

Ústav pro nápravu řeči v Brně byl v květnu 1950 přemístěn z Hlinek 122 do Rohrerovi 

vily a byla zde 1. září stejného roku zřízena samostatná třída pro 15 žáků do 5. ročníku. Počet 

tříd i dalších pracovišť se postupně zvětšoval a spadal pod správu tohoto Ústavu, který byl 

v září 1998 přejmenován na Mateřskou a základní školu internátní pro žáky s vadami řeči. 

Sloužila i pro mimobrněnské žáky, kteří zde měli možnost i bydlet. Kvůli zvětšujícímu se 

počtu žáků začala roku 2004 výstavba nové budovy od firmy Arch.Design s.r.o., která byla 

hotova již v září 2005. Následující rok byl hotov i bazén a tělocvična. Historická budova byla 

zrestaurována a je zde umístěno speciálně pedagogické centrum, které bylo zřízeno roku 

1993. [86] 

Průčelí vily je zapsáno před rokem 1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 

památek. Podle záznamu je vila v dobrém stavu po provedené rekonstrukci, kdy byla 

provedena nová omítka a vyměněna střešní krytina. [66] 
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Obr. č. 78: Rohrerova vila – přední průčelí  

 

Obr. č. 79: Rohrerova vila – současná fotografie 

 

Obr. č. 80: Rohrerova vila – anonymní návrh průčelí, před 1874 [85] 
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Obr. č. 81: Rohrerova vila – vizualizace přístavby [86] 

 

Obr. č. 82: Rohrerova vila – historická pohlednice [17 s. 59] 

5.2.7 Další rezidenční nemovitosti 

Obytná stavba z let 1899-1900 na ulici Veslařská 337/230. Jedná se o neorenesanční 

dům se symetrickou fasádou zdobenou štukovou dekorací a sedlovou střechou. Mírně 

vystupující střední část je doplněna výrazně vysunutými bloky po obou okrajích stavby.  

V minulosti sloužila jako škola. Dnes zde sídlí Vojenský výzkumný ústav. Průčelí domu je 

zapsáno před rokem 1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. [66] 

 

Obr. č. 83: Obytná stavba Veslařská 337/230 – současná fotografie 
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Vila z roku 1904 na ulici Hlinky 57/142a. Jedná se o samostatně stojící secesní stavbu 

o dvou podlažích s bohatě členěnou fasádou a štukovou dekorací zakončená valbovou 

a polovalbovou střecho. Na první pohled nás zaujme vystupující vstupní část zakončená 

balkonem a sluneční hodiny na štítu. Průčelí vily je zapsáno před rokem 1988 v Ústředním 

seznamu nemovitých kulturních památek. Po rekonstrukci je stavba ve velmi dobrém stavu. 

Byla provedena nová omítka a vyměněna okna a střešní krytina. [66] 

 

Obr. č. 84: Vila Hlinky 57/142a – současná fotografie 

Bakešova vila z let 1909-1910 na ulici Květná 165/1. Jedná se o samostatně stojící 

stavbu v anglickém stylu architektury doplněné o secesní prvky. Vila je zapsána před rokem 

1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. [66] 

 

Obr. č. 85: Bakešova vila Květná 165/1 – současná fotografie 

Činžovní dům z roku 1910 na ulici Hlinky 49/126. Jedná se o secesní dvoupodlažní 

řadovou stavbu se střešním polopatrem a sedlovou střechou. Asymetrická fasáda je vertikálně 

rozčleněna pomocí čtyř okenních os. Na první pohled nás zaujme vystupující půlkruhová 

vstupní část s dekorativními polosloupy zakončená zvlněným štítem s rostlinnými ornamenty, 

které nalezneme zastoupené po celé fasádě. Dům prošel rekonstrukcí, kdy byla provedena 



69 

 

nová omítka a vyměněna střešní krytina. Dnes jsou zde umístěny kanceláře. Průčelí vily je 

zapsáno před rokem 1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. [66] 

 

Obr. č. 86: Činžovní dům Hlinky 49/126 – současná fotografie 

Rodinný dům z roku 1913 na ulici Hroznová 81/13.Jedná se o samostatně stojící 

bohatě členěnou stavbu v secesním stylu s polovalbovou přesahující střechou a hrázděným 

štítem. Průčelí vily je zapsáno před rokem 1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 

památek. [66] 

 

Obr. č. 87: Rodinný dům Hroznová 81/13 – současná fotografie 

Je pravděpodobné, že v této době pokračovala výstavba na ulicích Hlinky a Veslařská. 

Kromě nich se začala rozvíjet i ulice Hroznová se secesními vilami.  
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Obr. č. 88: Výřez z mapy s vyznačenými popsanými nemovitostmi z let 1890-1914 

5.3 VÝVOJ VÝSTAVBY 1915-1925 

Po konci první světové války vzniklo samostatné Československo a ve vedení měst 

místo Němců nastoupilo české obyvatelstvo. Vzniklo tzv. Velké Brno, geograficky v centru 

nového státu, díky připojení 23 okolních obcí se zvětšilo téměř sedmkrát a stalo se hlavním 

městem země Moravské a později i Moravskoslezské s 210 tisíci obyvateli. Díky tomu zde 

dochází k rozvoji průmyslu, školství i soudnictví. Vytaven byl mezinárodní veletržní areál 

a tři nové brněnské vysoké školy a to Masarykova univerzita, Vysoká škola zvěrolékařská 

a Vysoká škola zemědělská. [13 s. 82; 25 s. 12; 49 s. 12] 

Z důvodu rozrůstání města a zvyšování počtu obyvatel muselo nutně docházet 

i vytváření nové zástavby a změnám stávajících staveb. Jednalo se hlavně o řešení nedostatku 

bytů, urbanistickou koncepci a realizaci školních a úředních budov. Vznik samostatného 

Československa způsobil odmítání všeho německého a rakouského i v architektuře. Toto 

období můžeme charakterizovat jako přípravné k hledání nového a moderního stylu. Postupně 
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se ustalovala politická i hospodářská situace a řešili se potíže profesní, materiálové, 

legislativní a ekonomické. [13 s. 82 - 83] 

V meziválečném období se v brněnské architektuře projevují dvě generace architektů. 

Starší, narození na konci 19. století, studovali České vysoké učení technické nebo Akademii 

výtvarných umění v Praze, vídeňskou Akademii výtvarných umění v ateliérech Otto Wagnera 

nebo Leopolda Wagnera a Německou vysokou školu technickou v Brně. Mladší generace 

už studovala převážně v Brně na České vysoké škole technické, kde byl roku 1925 založen 

Odbor architektury a pozemního stavitelství. Brno se po stránce architektury osamostatňuje, 

pouze v některých případech se zapojují architekti z Prahy či Rakouska, například u výstavby 

Zemského výstaviště nebo u soutěží o nájemní byty pro chudé. [13 s. 83 – 84] 

Zcela ojedinělý a zvláštní styl, výjimečný pro Brno, představovaly stavby 

od židovských architektů, kteří přicházeli ze Slovenska a Maďarska do Brna studovat 

Německou vysokou školu technickou. Mezi společné znaky jejich výstavby patřila střízlivost, 

věcnost, prostota, nenápadnost a civilnost. Budovy bývaly často osově symetrické 

s pravidelně členěnou fasádou s hladkou omítkou bez luxusních materiálů. Nejběžnějšími 

objekty se staly řadové nájemní domy. Izraelské náboženství vyznávalo ve městě přes 11 000 

lidí a měli zde i bohatou podnikatelskou základnu. Důkazem jsou právě Pisárky, kde je velké 

množství nadstandartních staveb pro bohaté židovské průmyslníky. [49 s. 12 – 13; 51 s. 79] 

Význačnou osobností brněnské architektury byl Jindřich Kumpošt, který stál v čele 

Regulačního a architektonického oddělení Stavebního úřadu města Brna a jako první Čech byl 

městským architektem. Přispěl k rozvoji funkcionalismu a to hlavně díky dosazení moderně 

smýšlejících architektů do kanceláře mezi nimi i Bohuslava Fuchse. Jako pocta Jindřichovi 

Kumpoštovi byla v roce 2014 postavena Věž architektů na Vaňkově náměstí nedaleko jeho 

vlastního domu na ulici Barvičova 15. [13 s. 84, 87] 

Vilové domy z let 1920-1925 nemají jednotný architektonický ráz, je zde patrné 

hledání nového stylu. Ernst Wiesner udržoval kontakty s brněnským rodákem Adolfem 

Loosem a na jeho stavbách je patrný jeho vliv. Jedinou brněnskou realizací od Adolfa Loose 

je právě přestavba Bauerova zámečku na Výstavišti v Pisárkách (viz kapitola 5.3.2). 

Wiesnorova první brněnská stavba, Guttmanův dům, se stále opírala o vídeňské tradice 

a architektura je celkově čistší a jednodušší. Loosův vliv můžeme spatřit i na vilách 

na Lerchově a Mahenově ulici od Bohuslava Fuchse a na vlastním domě Jindřicha Kumpošta, 

který můžeme považovat za vzor dokonalé dispozice s obytnou, společenskou, obslužnou 

a pracovní zónou. [13 s. 84 – 85; 16 s. 40] 
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V meziválečném období vznikla v roce 1925 Masarykova čtvrť spojením české 

a německé Úřednické čtvrti na úpatí Žlutého kopce a v Žabovřeskách. I když dnes oficiálně 

neexistuje, je stále považována za nejkrásnější a nejznámější vilovou čtvrť v Brně, která 

částečně zasahuje i do území Pisárek. [13 s. 85] 

      

Obr. č. 89: Věž architektů – východní a jižní pohled [87] 

 

Obr. č. 90: Výřez Pisárek z mapy vydané 1921 [120] 

5.3.1 Vila Hynka Bulína 1924-1925 – Květná 170/8 

Hynek Bulín byl brněnský advokát, politik i litevský honorární konzul. Studoval 

v Brně v českém jazyce Slovanské gymnázium a následně Karlo-Ferdinandovu univerzitu 

v Praze. Oženil se se sestrou malíře Emila Filly, Zdenkou, se kterou založil nadaci 
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pronemajetné studenty. Praxi zahájil u brněnských advokátů a následně si založil vlastní 

kancelář. Obhajoval Petra Bezruče proti autorství básně Bratrům Osvoboditelům. Působil 

i jako spisovatel pod jménem Václav Vrba a podílel se na domácím odboji. V roce 1916 si 

zakoupil rozlehlý pozemek na úpatí Žlutého kopce s poli a vinicemi, který se rozkládá 

od ulice Květná až po Neumannovu. Již roku 1923 jej prodal svému synovi Hynkovi, který si 

zde nechal postavit vilu, jejímž autorem byl Vladimír Fischer a stavitelem Stanislav Neděla. 

Hynek Bulín ml. vystudoval práva v Brně, Lipsku a Paříži. Kromě práva ho zajímala i raná 

historie Slovanů a proto pracoval v Československé akademii věd, kde mohl obě své záliby 

spojit. Publikoval přes 300 odborných knih. Byl i dobrý pianista a ve vile pořádal koncerty. 

[13 s. 95 – 98; 89] 

Stavba je třípodlažní se sníženým přízemím orientovaná na jih do ulice Květná 

na obdélníkovém půdorysu. Na první pohled nás zaujme předložený zaoblený hlavní vstup 

s balkonem navazujícím na jídelnu v prvním patře a se dvěma sochami dětí od Václava H. 

Macha. Obdobný zaoblený prvek nalezneme i na opačné straně. Sokl byl obložen pískovcem 

a zbytek fasády tvořila šlechtěná omítka. Ve vile nejdeme celkem tři schodiště, jednoramenné 

nástupní z kamene, dvouramenné v hale ze dřeva a dvouramenné obslužné za vnitřním 

dvorem. Snížené přízemí sloužilo pro služebnictvo, byly zde byty domovníka, zahradníka 

a šoféra, a jako technické a provozní zázemí se sklepy a garáží. V následujícím patře se 

nacházeli dva byty a sám majitel bydlel o poschodí výše. Kromě pokojů pro sebe, svého syna, 

služku a hosty, zde byl vstupní vestibul s mramorovým obložením, jídelna a hala s dubovými 

trámovými stropy, dva salony se štukovými stropy, domácí kaple s malovanou klenbou se 

státními znaky, veranda, kuchyň s umývárnou a komorou, koupelna a šatna. Kolem vily se 

rozkládala veliká zahrada s trávníkem a květinovými pruhy. Byl zde vybudován i bazén 

a krytá dřevěná pergola pro odpočinek. [13 s. 95 – 96; 88; 22 s. 204, 206] 

Zajímavá je i výzdoba v podobě zvířat, které nalezneme například na zábradlí schodišť 

či na klenbě kaple. Tito živočichové zde byly nejspíše umístěny na přání stavebníka. Dobře se 

hodili pro pozdější využití vily jako vědeckého pracoviště pro výzkum obratlovců. [13 s. 96] 

Vilu navrhl Vladimír Fischer, který absolvoval České vysoké učení technické v Praze, 

následně působil ve Vídni a nakonec byl profesorem Českého vysokého učení technického 

v Brně. Mezi jeho nejznámější brněnské stavby patří kostel sv. Augustína na Kraví hoře, 

Cyrilometodějská záložna na Zelném trhu, Švédský dům na Botanické ulici či dívčí domov 

Kounicových kolejí v Žabovřeskách. Pro jeho návrhy byla obvyklá obyčejná fasáda a luxusní 
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interiér. Autorství Bulínovi vily mu bylo přisouzeno teprve před pár lety při prohlížení 

archivů. [13 s. 96; 89] 

Hynek Bulín vilu včetně zahrady daroval Akademii věd, která zde v roce 1968 

umístila Ústav biologie obratlovců, který zde sídlí i dnes. Byly provedeny některé stavební 

úpravy, ale vzhled stavby zůstal zachován. Výjimku tvoří balkon, který byl obestavěn 

a předělán v samostatnou místnost. Kromě Akademie věd jsou ve vile i dva samostatné byty. 

[13 s. 98; 89] 

Zahrada a bazén jsou zapsány před rokem 1988 v Ústředním seznamu nemovitých 

kulturních památek. Podle záznamu je zahrada v mírně zanedbaném stavu. [66] 

 

Obr. č. 91: Vila Hynka Bulína -  současná fotografie 

 

Obr. č. 92: Vila Hynka Bulína -  pohled z ulice Květná [89] 
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Obr. č. 93: Vila Hynka Bulína -  dobový snímek [88] 

 

Obr. č. 94: Vila Hynka Bulína -  historická fotografie uličního průčelí [22 s. 204] 

 

Obr. č. 95: Vila Hynka Bulína -  půdorys patra [88] 
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Obr. č. 96: Vila Hynka Bulína -  historické fotografie interiérů [22 s. 206] 

 

 

Obr. č. 97: Vila Hynka Bulína -  klenba kaple [89] 

 

Obr. č. 98: Vila Hynka Bulína -  socha od Václava H. Macha na průčelí [89] 
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5.3.2 Bauerův zámeček  1815,  1850 a 1925 – Výstaviště 405, 483/2 

Původní klasicistní Bauerův zámeček ve stavu hospodářského stavení najdeme již 

na mapě Brna z roku 1815. Kolem roku 1850 se stal součástí cukrovaru Mořice Bauera, 

odkdy se okolní pozemky nazývají „Bauerova rampa“. Jeho syn podnik rozšířil a spojil 

pod hrušovanskou akciovou společnost. Mořicův vnuk, Viktor Bauer, si najal Adolfa Loose, 

aby mu v Hrušovanech u cukrovaru navrhl vilu a přibližně o deset let později aby mu upravil 

i starobrněnský zámeček. Měl předělat i interiér v zámku v Kuníně, což nakonec nebylo 

realizováno. [13 s. 99] 

Viktor Bauer vystudoval práva. Během svého života procestoval téměř celý svět. 

Navštívil kromě Evropy i Austrálii, Asii a Ameriku. Vlastnil nejen cukrovary, 

ale i kamenouhelné doly ve Zbýšově. Podílel se na založení Institutu pro kulturní bádání 

ve Vídni, který následně i spolufinancoval. [16 s. 48] 

Brněnský rodák Adolf Loos získal lásku k umění a architektuře od svého otce, který 

vedl vlastní kamenickou dílnu. Po studiích odcestoval do Ameriky, kde pochytil základní 

myšlenky své budoucí tvorby a to vzdání se ornamentů ve prospěch konstrukce. Následně 

pracoval v ateliéru ve Vídni a v roce 1897 si založil vlastní. Přispíval i do časopisů jako kritik 

soudobé architektury, řemesel a estetiky. Od roku 1912 vedl vlastní soukromou 

architektonickou školu. Stal se čestným členem Klubu architektů v Praze. Jeho stavby u nás 

kromě hlavního města a Brna nalezneme například i v Plzni. Adolf Loos zemřel 23. 8. 1933 

v sanatoriu v Kalksburgu u Vídně, kde byl kvůli postupující duševní chorobě. Pohřben je 

na hlavním vídeňském hřbitově s náhrobkem dle vlastního návrhu. [33 s. 38; 34 s. 22 – 29] 

Dvoupodlažní zámeček je umístěn v jihozápadní části areálu výstaviště, kde je také 

nejstarším objektem. Má obdélníkový půdorys s vystupující a zvýšenou střední částí 

s předsunutým vstupem s antickými sloupy podpírajícími balkon. Osově souměrná 

jednokřídlá budova je kryta sedlovou střechou a orientovaná hlavním průčelím 

kolmo k stromořadí lemujícímu ulici Hlinky. [16 s. 48 – 49; 33 s. 68] 

Adolf Loos začal pracovat na přestavbě nejpozději v roce 1924, neboť v tomto roce se 

o úpravách zmiňuje Bohumír Markalous v časopise Bytová kultura. Změny oproti původní 

stavbě dnes bohužel nelze přesně určit. Jisté je oboustranné rozšíření, nové členění vstupních 

dveří a oken po jejich stranách a některé úpravy interiéru, které jsou přisuzovány Loosovi. 

Patří mezi ně změny jídelny, vstupní chodby a schodiště v přízemí a v patře chodba a ložnice. 

Jídelna vznikla spojením dvou místností, které byly opticky rozděleny pasem na část se 
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stolem a kávový salonek, ale její zařízení v roce 1930 ještě nebylo hotovo. Stále chyběla 

podlaha a nábytek, který se nedochoval. Adolf Loos v interiéru použil obložení a příborník 

ze zeleného mramoru s výraznou žilkovou kresbou, štukové postavy pod stropem, prosklené 

zrcadlové vitríny a zapuštěné obrazy, kde jeden z nich byl z cyklu Historie ztraceného syna 

a dále dvě barokní zátiší. [13 s. 100 – 102; 16 s. 49; 33 s. 68; 34 s. 156 - 158] 

Ložnice v patře s přilehlou terasou, která je řešená podobně jako v Bauerově vile 

v Hrušovanech, se dodnes dochovala téměř beze změny. Mezi její dominanty patří vestavěné 

skříně, komody, zrcadla a francouzské okno. Oproti Loosovu běžnému stylu zde nalezneme 

výrazně dekorovaný nábytek, který byl upraven nejspíše na přání Bauerovi manželky. 

Podle některých odborníků navrhl i kazetový podhled a dveře u vstupu, fasádu a okna 

v předním průčelí. [13 s. 102] 

Stavební a zemědělské pozemky na Bauerově rampě byla rodina přinucena za nízkou 

cenu ve dvacátých letech 20. století odprodat pro veřejné účely, aby zde mohlo být postaveno 

zemské výstaviště. Nechali si pouze zámeček a k němu náležící okolí. Život v blízkosti areálu, 

kde probíhaly výstavy a jiné akce, nebyl jednoduchý. [16 s. 48; 90] 

Bauerův zámeček spolu s dalšími stavbami a objekty v areálu brněnského výstaviště 

jsou zapsány před rokem 1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. [66] 

Město Brno nyní vlastní 95% akcií společnosti Veletrhy Brno a s prostory má své 

plány. Studii vypracovala projekční firma A Plus, jejímž vlastníkem je finanční skupina 

DRFG. Samozřejmě chtějí zachovat pořádání veletrhů, ale areál by chtěli zmenšit, čímž by 

vznikl prostor pro plánovanou novou rezidenční čtvrť právě v okolí Bauerova zámečku. 

Kvůli zápisu v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek doufám, že i přes snahu 

města či developerů nedojde k negativním změnám a úpravám jak samotných budov, 

tak i  jejich okolí. Bohužel z článku vyplývá, že Velodrom, který podle mě k Brnu patří, bude 

zbourán, aby zde mohly stát nové bytové či rodinné domy nebo v současnosti u developerů 

oblíbené „viladomy“. [92] 
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Obr. č. 99: Bauerův zámeček -  přední průčelí [91] 

 

Obr. č. 100: Bauerův zámeček -  přední průčelí s bočním křídlem [43] 

 

Obr. č. 101: Bauerův zámeček -  historická pohlednice areálu cukrovaru [33 s. 71] 
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Obr. č. 102: Bauerův zámeček -  historická fotografie jídelny [90] 

 

Obr. č. 103: Bauerův zámeček -  současná fotografie jídelny [90] 

 

Obr. č. 104: Bauerův zámeček -  jídelna s vestavěným příborníkem, 2008 [34 s. 157] 

 

Obr. č. 105: Bauerův zámeček -  štukové postavy v jídelně [90] 
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5.3.3 Další rezidenční nemovitosti 

Vila z roku 1924 na ulici Veslařská 334/224. Jedná se o asymetrickou stavbu 

ovlivněnou kubismem s valbovou a polovalbovou střechou. Nad hlavním vstupem ve druhém 

podlaží nalezneme arkýř se stříškou. Fasáda vily je zapsána před rokem 1988 v Ústředním 

seznamu nemovitých kulturních památek. Objekt je po rekonstrukci v dobrém stavu. [66] 

 

Obr. č. 106: Vila Veslařská 334//224 – současná fotografie 

 

Obr. č. 107: Výřez z mapy s vyznačenými popsanými nemovitostmi z let 1915-1925 
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5.4 VÝVOJ VÝSTAVBY 1925-1930 

Od roku 1925 nastává v brněnské architektuře rozmach funkcionalismu, což je patrně 

nejvýznamnější období 20. století. Předchozí období bylo charakterizováno hledáním nového 

stylu, což vyvrcholilo na přelomu let 1924 a 1925 cyklem přednášek s názvem Za novou 

architekturou. Zúčastnili se jej čeští i zahraniční architekti pod záštitou klubu architektů 

a Uměleckoprůmyslových závodů. Navzájem si představili pomocí přednášek svá díla 

a myšlenky, které předtím znali jen z časopisů. Texty s poznámkami a kritikou otiskla redakce 

Stavba. Součástí bylo i programové prohlášení, které zahájilo nástup funkcionalismu a dobu 

jeho rozmachu. Můžeme jej rozdělit na dva proudy a to racionální na straně jedné a emoční 

a estetický na straně druhé. Brněnští architekti se inspirovali hlavně Le Corbusierem 

a Gropiem, kteří kladli důraz na funkčnost před formou. V bydlení se začali upřednostňovat 

sociální stránky, což bylo představeno na výstavě ve Stuttgartu, které se účastnila i většina 

českých architektů. [13 s. 103 - 105] 

První stavba nové architektury byla Zemanova kavárna na Kolišti od Bohuslava 

Fuchse, i když ještě před ní byl hotov návrh Zemského výstaviště se šedesáti pavilony 

od Josefa Kalouse. Tento areál považujeme dodnes za jeden z nejvýznamnějších 

funkcionalistických projektů. V roce 1928 se zde uskutečnila Výstava soudobé kultury 

v Československu, která zahájila provoz výstaviště. Od této doby můžeme říct, že se 

architektura vyvíjela plynule a zapojují se všechny generace, které se společně podílí 

na moderní výstavbě. Součástí výstavy byla i kolonie rodinných domů Nový dům 

v Žabovřeskách od stavební firmy Čeňka Rullera a Františka Uherky. Na ni navázala pražská 

osada Baba, kde se nacházejí významné české vily. [13 s. 103 - 105] 

Nejvýznamnějším představitelem funkcionalismu nejen u nás byl Bohuslav Fuchs. 

Patřil mezi představitele estetické a emocionální architektury. Mezi jeho brněnské stavby patří 

hotel Avion, Moravská banka, škola Vesna s internátem v Pisárkách, Masarykův studentský 

domov či zábrdovické lázně. Inspiroval se hlavně almanachem Le Corbusiera ze stuttgartské 

výstavy. Výjimečnost Fuchsových děl spočívala v dovedné a mistrné kompozici 

a proporčnosti, kdy mírné posunutí oproti předvídatelné rovnováze způsobilo dojem rotace, 

posunu či růstu i u masivních budov. [13 s. 105; 39 s. 668 - 669] 

Dalším představitelem byl Ernst Wiesner, který ovládal funkcionalismus po technické 

stránce, ale vytvořil si k němu vlastní alternativu. Zaměřil se na význam, detail, klasickou 

skladbu a ušlechtilé materiály. Wiesner navrhoval převážně pro bohaté židovské průmyslníky 
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a finančníky, díky čemuž jeho vily komfortem a náročností převyšovali ostatní vily. V jeho 

stavbách můžeme vidět vliv Adolfa Loose, ale rozdílem je větší otevřenost vůči okolí 

a nápadná barevnost. [13 s. 105 - 106] 

Významným brněnským židovským architektem tohoto období byl Otto Eisler. 

U svého vlastního domu nazývaného „Dům pro dva mládence“, kde bydlel společně se svým 

bratrem, přizpůsobil dispozici svým zálibám. Nejspíše se nechal inspirovat Ernstem 

Wiesnerem a jeho vysoce komfortními vilami, ale na rozdíl od něj se přikláněl k standartní 

úrovni. Eislera můžeme také považovat za jednoho z nejlepších, co se týče úprav zahrad. 

Nikdy své myšlenky a zásady zahradní architektury nepublikoval, tudíž se ostatní museli 

opírat o práce pražských architektů Josefa Kumpána a Otokara Fierlingera. [13 s. 106] 

V Brně se funkcionalismus projevoval hlavně přímo ve výstavbě oproti Praze, 

kde dominovala spíše teorie, projevy a prohlášení, protože zde soupeřila vědecká 

a emocionální stránka architektury. Tyto dva proudy se projevovaly i na Moravě. 

Mezi racionalisty patřil Jan Víšek a většina židovských architektů včetně Otto Eislera. Přesto 

se nikdy zcela nevzdali uměleckých prvků. Jak již bylo zmíněno výše, představitelem 

emocionální a estetické architektury byl Bohuslav Fuchs a kromě něj i například Josef Kranz. 

[13 s. 105] 

Toto období můžeme v Brně dodnes označit jako dobu nejrozsáhlejší výstavby 

a to hlavně kvůli hospodářskému růstu celého státu. V roce 1928 zde bylo vybudováno 

nejvíce obytných domů v době trvání první republiky. Pokračoval rozvoj vilové Masarykovi 

čtvrti, ale vznikaly i nové a to v Černých Polích, Králově Poli a Žabovřeskách. Nový 

architektonický styl se přizpůsoboval požadavkům stavebníka. Schopnost splnit jeho 

podmínky ohledně profese, provozu a počtu členů domácnosti souvisela s úspěchem 

architekta. Pokud však chtěl dům podle svých vlastních představ, musel si ho postavit sám 

pro sebe. Příkladem může být Bohuslav Fuchs či Otto Eisler, jejichž vlastní vily splňují 

požadavky funkcionalismu. Mezi ně patří orientace podle světových stran, přízemí bez obytné 

funkce, oddělení soukromého a veřejného provozu, pracovní kuchyně, obytná terasa, zahrada 

jako obytný prostor, monolitický železobetonový skelet a další. Pro brněnské stavby je 

typické umístění domu na pozemku tak, aby se co nejlépe využilo světlo a vzduch. Česká 

architektura používala spíše označení rodinný dům než vila, protože budovy byli střídmější 

ve formě, nákladech i měřítku. [13 s. 106, 162 - 163; 16 s. 52] 

Pro funkcionalismus byla důležitá i zahrada jako nedílná součást domu. Architekti se 

snažili o jejich vzájemné propojení. Využívali zimních zahrad, teras, lodžií, balkonů 
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a zelených střech. Často bývalo na pozemku umístěno i stromořadí, bazén či socha. Architekti 

pracovali i se svažitým terénem, který využívali k umístění zídek a skalek. Cestičky byly 

tvořené samostatnými kameny či dlaždicemi. [13 s. 106] 

Nejznámější nejen brněnskou funkcionalistickou obytnou stavbou je vila Tugendhat, 

v Černých Polích, jejímž autorem je Ludwig Mies van der Rohe. Byla dokončena v roce 1930 

jako první vila s ocelovou konstrukcí. Představovala vrchol dostupného komfortu 

s propracovanou technikou a estetikou. Pro pražské architekty, kteří byli příznivci teoretika 

Karla Teigeho, však byla přijata negativně. Považovali ji za snobskou a odporující jejich 

racionálnímu přesvědčení. Podle Teigeho umění zaniklo a architekti by neměli využívat 

originality a odlišnosti, ale snažit se plnit funkce bydlení. [13 s. 106] 

 

Obr. č. 108: Výřez Pisárek z mapy vydané 1928 [121] 

5.4.1 Münzova vila 1924-1926 – Hroznová 86/19 

Eduard Münz byl perským honorárním konzulem a ředitelem České banky union 

na Beethovenově ulici. Právě při její výstavbě se seznámil s Ernstem Wiesnerem a následně 

ho požádal o vypracování projektu na svůj vlastní dům. Tato stavba je jeho první vilou 

pro bohaté židovské průmyslníky a obchodníky. Propojoval prvky nového funkcionalismu 

a myšlenky, které získal ve Vídni na školení. Je vidět snaha o účelnou dispozici a střídmost 

ve skladbě i tvarech. [13 s. 108] 

Vila je umístěna na nejvyšší části svažitého pozemku. Tato stupňovitost se projevuje 

i v samotné stavbě, která je složena ze tří rozlišených těles, které mají různou výšku i objem. 

Díky tomu působí suterén jako plnohodnotné patro a přízemí při pohledu ze zahrady vypadá 
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jako zvýšené. Celou hmotu doplňuje střešní polopatro a balkon se zahradním schodištěm. 

Celkovou střídmost narušují jen štíhlé komíny, které jsou ještě pozůstatkem architektury 

předchozího období. Fasáda domu je hladká se světlou omítkou přerušovaná obdélníky oken 

a dveří. Původně byla nejspíše bílé barvy. Hlavní vchod má výrazné kamenné ostění a stříšku. 

Pravoúhlost celého objektu narušují pouze vnitřní točitá schodiště a obloukový vstup do zimní 

zahrady. [13 s. 108 – 109; 53 s. 112] 

Vnitřní uspořádání ve tvaru písmene L rozděluje budovu na provozní a osobní část, 

kdy každá má svůj vlastní vchod. Menší křídlo a suterén sloužili pro zaměstnance, technickou 

část a garáže. Odtud byl i přístup do kuchyně a přípravny ve větší části, kde se nacházely 

bytné místnosti orientované směrem do zahrady na jihu. Münzova rodina s vychovatelkou 

sídlili v prvním patře a střešní polopatro bylo vyhrazeno pro hosty. Nábytek a jeho vnitřní 

upořádání se do dnešních dnů nedochovalo ani na fotografiích. V hudebním salonu můžeme 

z původního vzhledu nalézt jen zbytky štukové výzdoby, římsy a zrcadla. [13 s. 109] 

V roce 1924 byla vila napsaná na Českou banku Union v Praze, od které ji následující 

rok manželé Münzovi se svými dvěma syny koupili. I tuto vilu a její obyvatele potkal během 

války smutný osud. Po Eduardově smrti roku 1940 byla jeho žena přemístěna do Terezína 

a následně do Osvětimi. Její další osud není znám. Vila byla zabavena a předána 

vystěhovaleckému fondu pro Čechy a Moravu. Jelikož však synové stihli emigrovat, dům jim 

byl po zrušení znárodnění z roku 1946 navrácen. Vilu vlastnili jen krátkou dobu. Roku 1951 

byla uzavřena nová kupní smlouva, podle které polovina připadla soukromému majiteli, 

a po jeho smrti jeho třem dědicům, a druhá Ministerstvu financí ČSR, která později přešla 

na domovní správu Městského národního výboru v Brně. K znehodnocení stavby došlo 

v osmdesátých letech při nevhodné rekonstrukci nařízené vlastníkem, kterým bylo generální 

ředitelství Zemědělských staveb. I z tohoto důvodu nebyla zapsána na seznamu kulturních 

památek. Vila následně přešla pod developerskou společnost Rentalkon a.s., které patřila 

převážná většina stavby. [13 s. 110] 

Roku 2012 zahájil nový vlastník, kterým byla společnost Equity Investment a.s., 

rekonstrukci s cílem obnovit původní stav a zbavit se pozdějších negativních změn. 

Při zahájení prací se však údajně objevily výrazné statické poruchy a vila musela být celá 

zbourána. Pravá příčina této demolice bohužel není známa. Spekulovalo se i o tom, že stavba 

neměla základy. Naštěstí však nový majitel začal výstavbu přesné repliky podle původního 

návrhu Ernsta Wiesnera s použitím částí originálu, která skončila na podzim roku 2014. 

Autory plánů obnovy domu byli architekti Tomáš Rusín, Kristýna Shromáždilová, David 
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Šrom a Ivan Wahla. Nový majitel se snažil podle jiných Wiesnerových prací dotvořit 

i charakteristické interiéry a jejich vybavení. Bohužel i tak došlo k nenávratné ztrátě původní 

vily. [13 s. 110; 53 s. 24] 

Meziválečné období i ty následující jsou stále považovány za vcelku nedávné a jejich 

stavby často nejsou památkově chráněny. I z toho důvodu je spousta hodnotných 

a zachovalých domů zničena úpravami či v horším případě úplně zbourána.  

 

Obr. č. 109: Münzova vila -  současná fotografie 

 

Obr. č. 110: Münzova vila -  současný stav jižní fasáda [94] 

 

Obr. č. 111: Münzova vila -  současný stav vnitřní nádvoří [94] 
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Obr. č. 112: Münzova vila -  stav během demolice [94] 

 

Obr. č. 113: Münzova vila -  stav před demolicí [95] 

 

Obr. č. 114: Münzova vila -  historická fotografie jižní fasáda [95] 
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Obr. č. 115: Münzova vila -  historická fotografie vnitřní nádvoří [93] 

 

Obr. č. 116: Münzova vila -  půdorysy 1PP a 1 NP původní stav [93] 

 

Obr. č. 117: Münzova vila -  půdorys 1PP a 1 NP nový stav [94] 
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Obr. č. 118: Münzova vila -  Wiesnerova typická klika [53 s. 27] 

5.4.2 Vila Valerie Fischerové 1926-1927 – Preslova 229/1 

Advokát Karl Reissig byl prvním stavebníkem Leopolda Bauera (viz kapitola 5.2.4) 

a nechal si od něj navrhnout vilu pro Valerii Fischerovou, známou také jako „slečna F.“, které 

se chtěl v důchodu odvděčit za dlouholetou službu na pozici vedoucí jeho kanceláře. Měla mít 

možnost žít v domě až do své smrti, ale musela se vystěhovat ani ne po deseti letech, 

což vedlo k mnoha spekulacím. I v této době se mezi lidmi šířili různé zvěsti, které vyústily 

v příběh postaršího bohatého muže, který postavil vilu pro svou milenku. [13 s. 113 - 114] 

Bauer se ve své zralé tvorbě od 20. let snažil o moderní pojetí architektury. Určujícím 

stylem výstavby podle něj i jeho kolegů byla hmotná bída a politická nejistota, 

jejímž důsledkem byl nedostatek bytů. Řešením měla být podle Bauera promyšlená a státem 

regulovaná nová satelitní sídliště a zahradní městečka se vším potřebným vybavením tvořené 

polootevřenými bloky seskupenými kolem vnitřního dvora. Nezbytnou součást měli tvořit 

uměleckořemeslné, sochařské a malířské detaily. Stavba musí odpovídat přáním, potřebám 

a zvyklostem cílového zákazníka. [13 s. 114 – 115; 20 s. 219 – 220, 226 - 227] 

Problém moderní doby viděl v mechanizované tovární práci, která vedla k uniformitě 

a odcizení. Zároveň ale továrnu považoval za nejvíce charakteristické architektonické dílo, 

které mělo tvořit střed a dominantu nově budovaných sídlišť. Byl považován také 

za představitele futurismu a to hlavně díky svým teoriím o úsporách a nových zdrojích 

energie [20 s. 219 – 220, 128] 

V poválečném období se Bauer odklání od tradice a znovu začíná propagovat 

modernismu s jednoduchou geometrií a novými materiály a konstrukcemi. Opíral se o tři 

činitele a to regionalismus, gotické lomené oblouky americkou architekturu, kde obdivoval 
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mnohapatrové kolosy. Zároveň podporoval myšlenky F. L Wrighta o zastoupení prvků snu 

a představivosti. [20 s. 221, 223 - 225] 

Odmítal mezinárodní styl, který se nepřizpůsoboval klimatu a tradicím jednotlivých 

kultur. Odkláněl se od funkcionalismu s jeho šablonovitostí a nelišícími se stavbami. 

Architekti by podle něj měli mít uměleckou svobodu. Na rozdíl od ostatních nechtěl vyřadit 

umění a fantazii a vytvořil si vlastní romantický individualismus.  Ve svých dílech nyní 

využíval i osvědčené prvky starších stylů jako sloupy či arkýře, což můžeme vidět i na této 

vile. Vybíral a aktualizoval si historické složky. [13 s. 114 – 115; 20 s. 229, 233] 

Bauera můžeme považovat za předchůdce postmodernismu 70. a 80. let. Společný 

měli historismus, důraz na tvar, populární kulturu a kritiku mezinárodního stylu. Naopak jeho 

koláže byly vytvořeny bez ironie s jistou dávkou nevinnosti. Dále se lišil myšlenkami, 

že architektura má odrážet funkci a sloužit lepšímu životu. [20 s. 234 - 235] 

Bauer dostal při zpracování návrhu úplnou volnost, aby postavil pohádkový dům. Tato 

tříposchoďová vila propojuje prvky paláce, alpské pevnosti i trochu z pohádkových sídel 

v Miami a Hollywoodu. Na některé lidi může vila působit neuceleně či zmateně. Používá 

různé prvky, které se zdánlivě neslučují, a vytvořil z nich zajímavou koláž. Patří mezi ně 

například krátké vstupní křídlo, různě prolamovaná oblouková okna, dřevěné obložení 

nejvyššího podlaží, toskánské sloupy, kolonáda či dva prolamované zaoblené arkýře v rozích. 

[13 s. 114; 20 s. 222, 225] 

Za stejně nesourodý můžeme považovat i interiér. Střed celé dispozice tvořila patrová 

hala s umělecky zdobeným keramickým krbem a dřevěným schodištěm. Autorem reliéfů 

a sochy tanečnice byl sochař Alfred Hofmann z Vídně. Suterén a nejvyšší podlaží sloužilo 

k provozu, první patro bylo reprezentativní a společenské a druhé bylo navrženo pro slečnu 

Fischerovou a její matku. Za nejzajímavější místnosti můžeme považovat ložnici 

v náboženském stylu a arkýřovou koupelnu s onyxovým obkladem. Součástí nábytku byl 

i psací sekretář s portréty Leopolda Bauera a Karla Reissiga. [13 s. 114; 20 s. 222; 21 s. 93] 

Moravské muzeum, kterému vila patřila od konce války až do roku 2000, se dobře 

staralo o exteriér i interiér stavby. Nábytek, s výjimkou vestavěného, se bohužel rozkradl, 

ale dochovaly se dveře, obklady stěn včetně onyxové koupelny, kazetové stropy a krb 

i s reliéfy. [13 s. 115] 

Jelikož vila nebyla zapsána na seznamu kulturních památek, nový majitel ji v roce 

2001 upravil a s původní Bauerovou stavbou už má málo společného. Na první pohled je 
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vidět změněná fasáda, okna a hlavně střecha. Ve stejné době bylo zničeno i původní vybavení. 

[13 s. 115; 96] 

Nyní stojí v zahradě u domu jeřáb a část pozemku je shrnuta a vyrovnána. Vypadá to, 

že probíhají další změny. Nepodařilo se mi zjistit, zdali se bude přestavovat vila samotná 

nebo se plánuje nový objekt v přilehlé zahradě.  

 

Obr. č. 119: Vila Valerie Fischerové -  současná fotografie 

 

Obr. č. 120: Vila Valerie Fischerové -  historický stav [96] 
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Obr. č. 121: Vila Valerie Fischerové -  ložnice a onyxová koupelna [96] 

 

Obr. č. 122: Vila Valerie Fischerové -  psací sekretář [21 s. 93] 

5.4.3 Rodinný dvojdům 1927 – Lipová 246/39,  247/41 

První uskutečněnou stavbou židovského architekta Otto Eislera byl třípodlažní 

dvojdům pro Viktora Krause a Eugena Linka. Oproti svým vrstevníkům, mezi které patřil 

Ernst Wiesner, Jan Víšek a Jiří Kroha, začal se svými realizacemi později. Jedním z jeho 

zájmů byla botanika, proto působil jako zahradní architekt, než se začal roku 1930 věnovat 

stavbám v developerské firmě svých bratrů. [13 s. 119] 

Otto Eisler se narodil v Bystřici pod Perštejnem. Absolvoval německou techniku, 

kde během studia údajně praktikoval u vídeňských kanceláří. Po studiích se vrátil do Brna, 

kde si založil vlastní ateliér a společnou firmu se svým bratrem Mořicem. Po vypuknutí války 

byl zatčen gestapem, ale podařilo se mu utéct do Norska a následně do Švédska, kde byl 
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postřelen, uvězněn a převezen do koncentračního tábora. Společně s bratrem patřili k těm 

šťastnějším a po skončení války se vrátili do Brna, kde pokračovali ve své firmě i ateliéru. 

Po znárodnění se stal externím zaměstnancem Botanické zahrady Masarykovy univerzity. 

Zemřel v Brně 27. 7. 1968. [44 s. 89] 

Symetrický kvádrový dům má tradičně rozvržená podlaží podle funkcí a to provozní 

suterén, společenské přízemí a obytné patro. Uliční fasáda směřující k severu má pouze 

minimální počet oken a jejím nejvýraznějším prvkem je předložené schodiště s kovovým 

trubkovým zábradlím. Osvětlení místností zajistil pomocí oken na jižní a východní straně. 

Dům je obzvlášť v dnešní době, kdy je snaha o menší a čistší stavby a prostory, aktuální 

a může sloužit jako vzor. [13 s. 119 - 120] 

Dispozice byly prováděny individuálně na přání majitelů. Lišily se například 

umístěním kuchyně v odlišných patrech a celkovým rozmístěním ostatních místností. [97] 

Otto Eisler se díky této stavbě dostal do podvědomí světových architektů. Projekt byl 

prezentován na výstavě v New Yorku v Muzeu moderního umění a později se objevil 

i v knize Kennetha Framptona Moderní architektura: kritické dějiny, která je dodnes 

považována za nejvýznamnější dílo o vývoji stavebního umění. [13 s. 120] 

Touto první stavbou si vytvořil koncept z myšlenek získaných ze školení a praxe doma 

i v zahraničí, kterým se řídil celou svou tvorbu. Jeho a Wiesnerovým stylem se dále řídili i jiní 

brněnští židovští architekti. [13 s. 120] 

Ani tento dům nebyl památkově chráněn, což vedlo k různobarevným fasádám 

a dalším negativním zásahům obzvlášť v severním průčelí. Stavba ztratila svůj čistý vzhled 

a souměrnost díky změně počtu a velikosti oken a přemístění vchodových dveří. [97] 

 

Obr. č. 123: Rodinný dvojdům – severní průčelí současná fotografie 
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Obr. č. 18: Rodinný dvojdům – severní průčelí historie [97] 

 

Obr. č. 124: Rodinný dvojdům – jižní průčelí současnost  

 

Obr. č. 125: Rodinný dvojdům – půdorysy [97] 
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5.4.4 Vila Stiassni 1927-1929 – Hroznová 82/14 

Ernst Wiesner postavil v Pisárkách tři příbuzné luxusní vily a to Vilu Stiassni, 

Neumarkovu a Haasovu. Přiřadit k nim můžeme i starší čtvrtou Münzovu. Mezi společné 

znaky patří barevná fasáda, půdorys ve tvaru písmene L s hlavním obytným křídlem 

a kolmým vedlejším obslužným, schodišťová hala s přímým jednoramenným schodištěm 

a otevřený zahradní sál na východní straně budovy. Hlavní průčelí mají orientované na jih 

nebo jihovýchod se vstupem a schodištěm v severní části, na který navazuje drobné závětří 

vedoucí do vstupní haly. Největší místnost tvořil přijímací pokoj zpravidla propojený 

s jídelnou. Součástí ložnic jsou terasy, pod nimiž se nacházejí lodžie. Okna v přízemí chránily 

proti vniknutí mříže nebo dřevěné okenice. Hlavní komín se nachází v rohu dvou na sebe 

kolmých křídel. Typickým prvkem téměř všech Wiesnerových staveb bylo kování oken 

s mosaznou kličkou. [49 s. 52; 53 s. 112 - 113] 

První z nich byla pro židovského majitele textilek Alfreda Stiassného, jeho ženu 

Herminu a dceru Susanne a stala se jednou z nejcennějších ukázek městské vily, které se 

v tomto období v Brně hojně vyskytovaly. Realizací byla pověřena firma Mořic a Artur 

Eisler. [13 s. 127; 18 s. 37] 

Ernst Wiesner se narodil v Malackách. Vystudoval vídeňskou Akademii, kde následně 

působil v ateliéru Friedricha Ohmanna. V roce 1919 se vrátil do Brna, kde začíná 

jako samostatný architekt s inovativními návrhy rodinných domů, činžovních vil, bank 

a správních budov v puristickém stylu zcela bez ornamentů. Na jeho návrzích najdeme 

i některé prvky budoucí avantgardy a to například střešní zahradu. Jeho stavby nalezneme 

i mimo tehdejší Československo a to v bývalé Jugoslávii, Rakousku, Švýcarsku či polském 

Slezsku. Po vypuknutí druhé světové války emigroval do Velké Británie, ale nikdy se 

nedokázal vyrovnat s opuštěním Brna. Spolupracoval s československým státem i z ciziny, 

ale nástup komunismu mu to znemožnil. Působil jako profesor v Oxfordu i v Liverpoolu, kde 

realizoval svou jedinou velkou novostavbu po emigraci. Zemřel 15. 7. 1971. [47 s. 7 - 9] 

Stavba je situována ve velmi rozlehlé zahradě, kterou Alfred Stiassni koupil v roce 

1924. Patrová vila má jednoduchý půdorys obráceného L složeného z hlavního a navazujících 

menších hranolů, kde delší část budovy směřuje do pisáreckého údolí. Součástí je i volně 

stojící garáž, dům zahradníka, bazén a tenisový kurt. Hned u vstupu se nacházel byt správce 

nebo řidiče a stáje. Cesta k vile byla lemována lipami. Jednoduchý vzhled je zajištěn 

nazelenalou fasádou z hladké omítky s velkými okny a dveřmi s vystupujícím ostěním 
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z pískovce a travertinu a výrazně předsunutá celoobvodová římsa typická pro Wiesnerovu 

tvorbu. Snažil se o propojení technických prvků s uměním, čehož dosáhl pomocí výklopných 

dřevěných žaluzií, luceren a plátěných výsuvných markýz ve středomořském stylu. Celkový 

vzhled doplnily popínavé rostliny na fasádě. [13 s. 127 – 128; 18 s. 37 – 38; 53 s. 39] 

Celkovou skladbu přizpůsobil rodinnému životu, aby pro ně posloupnost místností 

byla vyhovující. Personál a provozní místnosti byly umístěny v kratším křídle s vlastním 

služebním vchodem a schodištěm v severní části. Propojení domu se zahradou bylo zajištěno 

přes salon a jídelní lodžií. Přízemí sloužilo reprezentativním účelům, kde hlavní místnosti 

byly orientované směrem na jih. Rodina bydlela v patře, jak to bylo pro funkcionalismus 

typické, kam vedlo hlavní a vedlejší schodiště, které navazovalo na pokoje služebnictva. 

Dcera Susanne měla u své ložnice hernu, kdy z obou místností měla přístup na terasu 

nad salonem, jídelnou a lodžií. Luxusní zařízení je představeno i tím, že každý člen rodiny 

měl vlastní prostor tvořený třemi místnostmi a to ložnici s koupelnou a šatnou. Ve sklepě byla 

umístěna tělocvična. [13 s. 127 – 128; 18 s. 37 - 38] 

 Oproti prosté fasádě a racionální dispozici zdobily vilu luxusně vybavené interiéry. 

Zdali je Wiesler jejich autorem není jisté. Oproti funkcionalistickému zevnějšku je nábytek 

tvořen spíše starožitnostmi, což bylo nejspíše na přání Herminy. Podle jednoho dobového 

článku ji zařizoval odborník z Mnichova, ale experti je přiřazují Franzi Wilfertovi z Vídně. 

V místnostech nalezneme krby a kamna z mramoru a štukové zdobení stropů i stěn. Světlost 

a přehlednost prostorů narušovalo dřevěné tmavé obložení. [13 s. 128 – 129; 18 s. 38] 

Nedílnou součástí stavby byla i rozlehlá zahrada o velikosti nad 3 hektary. Alfred 

Stiassni skoupil několik parcel a vznikla jedna z největších soukromých ploch v Brně. 

Základní koncept zahrady vytvořil sám Ernst Wiesner a v něm pokračoval zahradní architekt, 

kterým mohl být Otto Eisler nebo Albert Esch. Je zde patrná snaha o propojení volné krajiny 

a formálních úprav. Nalezneme zde lipovou alej, květinové záhony a domácí i cizokrajné 

dřeviny. Součástí byly i skleníky, pařeniště a ovocný sad. Zahrada plnila mnoho funkcí, mezi 

nimi reprezentační, obytnou, sportovní, relaxační i hospodářskou. Vila dokonce měla i vlastní 

vodojem na užitkovou vodu v posledním podlaží křídla pro služebnictvo. [98; 49 s. 52] 

Jelikož majitelé byli židovské národnosti, byla jim vila v roce 1939 zabavena 

a přidělena Moravské eskomptní bance. Dozvěděli se okupaci včas a stihli utéct do Londýna 

anásledně do Ameriky, kde v Beverly Hills v Kalifornii nakonec celá rodina dožila. Ve vile 

sídlilo gestapo i ruští kozáci, kteří poničili vnitřní vybavení. Od roku 1952 ji vlastnil Krajský 

národní výbor v Brně, kterému sloužila k reprezentaci a ubytování význačných osobností. 
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Dodnes známý název „vládní vila“ získala po návštěvě prezidenta Beneše. V době 

komunismu zde bývaly ubytovány významné státní návštěvy a pro tento účel proběhlo mnoho 

úprav. Mezi osobnosti, které zde strávili nějaký čas, patřili Klement Gottwald, Antonín 

Zápotocký, kubánský prezident Fidel Castro a egyptský prezident Násir. V letech 1981-1983 

proběhly úpravy podle projektu architektů Kamila Fuchse a Adély Jeřábkové, při kterých 

lodžii v přízemí zasklili a předělali na jídelnu, koupelny byly vyloženy mramorem a doplněn 

byl i nábytek. Zároveň došlo ke spojení budov u vstupu pomocí plochá střechy. Roku 1989 

připadla firmě BVV Fair Travel Brno, která ji využívala k pořádání konferencí, obchodních 

jednání i společenským akcí. Součástí byl i hotel, ve kterém byli ubytováni například starosta 

New Yorku Rudy Giuliany, Bill Gates nebo Václav Havel. [13 s. 129; 98; 18 s. 39; 53 s. 41] 

Mezi lety 2012-2015 byla vila i zahrada zrekonstruována svým novým vlastníkem, 

Národním památkovým ústavem, který ji vlastnil od roku 2009, za pomoci dotací z EU 

za celkovou částku 179 203 478 Kč. Pro dosažení původního vzhledu z dob manželů 

Stiassnych bylo využito historických fotografií a akvarelů malovaných samotnou Herminou. 

V horní části pozemku u ulice Preslova byla přistavena nová budova, kde sídlí Centrum 

obnovy památek architektury 20. století, které jsem při zpracování této diplomové práce 

navštívila. [13 s. 129 – 130; 98; 18 s. 39] 

V současné době je vila i zahrada otevřená návštěvníkům. Probíhají zde pravidelné 

komentované prohlídky od pátku do neděle a různé výstavy o architektuře v Centru obnovy 

památek architektury 20. století. Pro studium je zde knihovna, ve které nalezneme i sbírky 

od Vladimíra Šlapety a Dušana Riedla. [98] 

Vila, park, hřiště, brána s vrátnicí, objekt správce, garáž a torzo skleníku, to vše včetně 

pozemků, jsou zapsány před rokem 1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 

památek. [66] 

 

Obr. č. 126: Vila Stiassni – současný stav pohled z ulice Hroznová [98] 
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Obr. č. 127: Vila Stiassni – současný stav vnitřní nádvoří [98] 

 

Obr. č. 128: Vila Stiassni – současná fotografie vily se skleníkem 

 

Obr. č. 129: Vila Stiassni – současná fotografie vstupní brány 

 

Obr. č. 130: Vila Stiassni – současný stav lodžie [98] 
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Obr. č. 131: Vila Stiassni – historická fotografie lodžie [98] 

 

Obr. č. 132: Vila Stiassni – historická fotografie vnitřního nádvoří [47 s. 114] 

 

Obr. č. 133: Vila Stiassni – historická fotografie z ulice Hroznová [49 s. 55] 

 

Obr. č. 134: Vila Stiassni – perspektivní studie [99] 
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Obr. č. 135: Vila Stiassni – půdorys patra [99] 

 

Obr. č. 136: Vila Stiassni – historická fotografie zahrady [98] 

 

Obr. č. 137: Vila Stiassni – historická fotografie zahrady [98] 

 

Obr. č. 138: Vila Stiassni – zahrada během obnovy [98] 
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Obr. č. 139: Vila Stiassni – vlevo letecký snímek z roku 1947, vpravo návrh obnovy 

[98] 

 

Obr. č. 140: Vila Stiassni – historická fotografie pokoje Suzanne [98] 

 

Obr. č. 141: Vila Stiassni – Centrum obnovy památek architektury 20. století 

5.4.5 Vila Neumark 1928-1929 – Vinařská 240/38 

Druhou ze svých tří pisáreckých vil Ernst Wiesner navrhl pro průmyslníka a britského 

honorárního konzula Waltera V. Neumarka, pro kterého již naplánoval úpravy jeho textilky 

s kanceláří na Přízově ulici 5. Tuto vilu můžeme nazvat jednodušší verzí stavby pro manžele 
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Stiassni (viz kapitola 5.4.5). I zde nalezneme dva pravoúhlé hranoly, kdy kratší slouží 

pro služebnictvo a provoz a delší pro rodinu a její bydlení. Tuto variantu jsme již viděli 

u Münzovi vily (viz kapitola 5.4.1) s kterou má společnou i jednoduchost a prostost 

geometrických tvarů. Neumarkův dům je však jedinečný jediným komínem, absencí římsy 

a rovným půdorys, který se nepřizpůsobuje svahu. [13 s. 133 - 134] 

Stavba nás zaujme neobvyklou červenou fasádou s bílými kontrastními prvky oken, 

dveří, mříží, okapů a zábradlí. Funkcionalismus využíval spíše decentních barev, ale Wiesner 

se u této budovy rozhodl pro výraznější variantu. V původních plánech byla jižní fasáda 

navržena jako zcela symetrická, což však bylo nejspíše během výstavby změněno. Walter 

Neumark pobýval v dětství v Manchesteru v Anglii, kde se inspiroval vodorovně dělenými 

výsuvnými okny, která použil pro svou vlastní vilu. [13 s. 134; 53 s. 115] 

Z hlavního vstupu umístěného uprostřed delší části budovy vstoupíme do zádveří, 

odkud se doleva dostaneme do obytné části a doprava po jednoramenném schodišti 

do prvního poschodí. Součástí přízemí je i vestavěná garáž. Služebnictvo mělo svůj vlastní 

boční vchod s točitým schodištěm končícím až ve střešní nástavbě. I v této budově nalezneme 

typické členění jednotlivých podlaží velkých rodinných vil. Střešní polopatro s terasou 

sloužilo k bydlení a relaxaci, přízemí s čtyřdílnými prosklenými dveřmi plní funkci 

společenskou a první poschodí obytnou. Propojení domu s přírodou je zajištěno zimními 

zahradami v obou podlažích s velkými rohovými okny, odkud je přístup na terasu lemující 

fasádu a balkon. [13 s. 133 - 134] 

Z původního vnitřního vybavení se dochovaly jen fragmenty, mezi nimi kotel, 

nákladní výtah, zařízení koupelny v patře, dřevěné obložení, parketové a xylolitové podlahy, 

dlažby, obklady, vestavěné skříně a okna. [13 s. 134] 

Po Neumarkově smrti zdědily polovinu vily jeho tři děti a druhou jeho žena Hanny, 

kterým sloužila jako bytový dům až do roku 1980. Následně připadla československému 

státu. Vila je v současnosti rozdělena na tři byty se soukromými majiteli, kteří je v roce 1990 

odkoupili. [13 s. 134] 

Průčelí dvojice funkcionalistických vil na ulici Vinařská 36 a 38 je zapsáno 

před rokem 1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. [66] 
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Obr. č. 142: Vila Neumark – současná fotografie 

 

Obr. č. 143: Vila Neumark – zahradní průčelí [100] 

   

Obr. č. 144: Vila Neumark – pohled ze zahrady [100; 53 s. 62] 
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Obr. č. 145: Vila Neumark – historické fotografie [47 s. 116, 117] 

 

Obr. č. 146: Vila Neumark – půdorys přízemí [100] 

5.4.6 Haasova vila 1928-1930 – Lipová 248/43 

Svou třetí vilu v Pisárkách Wiesner navrhl pro Gustava Haase, který byl ředitelem 

Anglo-československé banky v Brně. [13 s. 144] 

Šedomodrá stavba využívá stupňovitě sklonu terénu podobně jako výše popsaná vila 

Münz (viz kapitola 5.4.1). Hlavní hranol s dvěma podlažími a střešním polopatrem je doplněn 

dalšími přízemními kvádry a tím půdorysně vzniká tvar neúplného U. Z ulice dům působí 

jako třípodlažní, ale ve skutečnosti je včetně suterénu čtyřpodlažní. [13 s. 144; 47 s. 11] 

I zde nalezneme Wiesnerovo typické členění na delší rodinné křídlo a kratší vysunuté 

po okrajích pro garáže, služebnictvo a provoz. Na střechu umístil terasu určenou 

pro odpočinek a relaxaci. Ložnice se nacházely v patře, kam se dalo dostat ze společenského 

přízemí po jednoramenném schodišti. Propojení přírody s domem je zajištěno pomocí 

kaskádových teras směřujících k vysunuté jídelně, zimní zahradou a otevřeným sálem 

nesoucím terasu s točitým schodištěm. [13 s. 144 – 146; 19 s. 340; 47 s. 11] 
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Na vile jsou zastoupeny různé druhy oken s rámy z travertinu. Volil jednoduchá 

i zdvojená, půlená vertikálně i horizontálně, a to podle účelu místnosti. Wiesner nejspíše 

navrhl vlastní mosazné kliky, které ve velké míře fungují dodnes a používal je i na svých 

dalších stavbách. Výraznými prvky jsou i zábradlí a okenní mříže. [13 s. 145 – 146; 19 s. 341] 

 Centrum dispozice tvoří hala se schodištěm, obytná místnost a jídelna s krbem. 

Wiesner používal v interiérech své oblíbené dekorativně kladené dřevěné stropy z trámů 

a trámků a parketové podlahy, aby vytvořil dojem historického sídla. Jídelna byla zařízena 

spíše jednoduše s tmavým stolem a židlemi s vysokým opěradlem a nízkým příborníkem. 

Tento i ostatní nábytek a vybavení se nedochovalo. Wiesner byl i autorem osvětlení, 

ve kterém se spojovala elegance, kvalita materiálu a řemeslo. [13 s. 146; 19 s. 341; 53 s. 76] 

Podle některých odborníků Haasovu vilu navštívili manželé Tugendhatovi, protože 

zvažovali Ernsta Wiesnera jako architekta své vlastní stavby. I když se nakonec rozhodli 

pro Mieseho van der Rohe, můžeme mezi budovami najít jistou podobnost. Mezi příbuzné 

prvky patřil přehledný půdorys, optické propojení obytných místností, stupňovité členění 

ukončené krytou terasou, jasně formulované vnější objemy s komíny jako nedílnou součástí 

celkového vzhledu stavby. [19 s. 341 - 342] 

Od začátku až po skončení války je osud vily i celé Haasovi rodiny neznámý. Státem 

byla zabavena až v roce 1955, kdy ji získal Městský národní výbor v Brně, který z ní udělal 

bytový dům. Nájemníci si jednotky po roce 1990 odkoupili a v dnešní době je vila 

v soukromém podílovém vlastnictví. [13 s. 146] 

Průčelí skupiny domů na ulici Lipová 17, 20, 22, 23, 25 a 43 je zapsáno před rokem 

1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. [66] 

 

Obr. č. 147: Haasova vila – současná fotografie 



106 

 

 

Obr. č. 148: Haasova vila – současný stav zahradní průčelí [101] 

 

Obr. č. 149: Haasova vila – historická fotografie zahradního průčelí [101] 

 

Obr. č. 150: Haasova vila – historická fotografie [53 s. 75] 
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Obr. č. 151: Haasova vila – půdorys přízemí a patro [101] 

 

Obr. č. 152: Haasova vila – původní interiér jídelny [101] 

 

Obr. č. 153: Haasova vila – zahradní kaskády [101] 

5.4.7 Další rezidenční nemovitosti 

Rodinný dům z roku 1926 na ulici Hroznová 95/41 od architekta a urbanisty Oskara 

Pořísky. Vystudoval stavební inženýrství na České vysoké škole technické v Brně 

a architekturu v Praze. Pracoval na Stavebním úřadě města Brna, dokud si nezaložil v roce 

1937 vlastní praxi. Inspiroval se mezinárodním stylem u svých různorodých staveb, 

mezi které patřily například rodinné, nájemní, školní, nemocniční a obchodní budovy. 

Po nástupu komunismu musel svůj ateliér zavřít a začal se věnovat převážně územnímu 
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plánování u brněnského Stavoprojektu. Následně byl jmenován vedoucím Výzkumného 

ústavu výstavby a architektury. Navrhl například regulační plán a kolonádu v Luhačovicích. 

Byl zakladatelem časopisu Urbanismus a územní plánování a přispíval do Stavby 

a  o Lidových novin. Obdržel Státní vyznamenání za zásluhy o výstavbu. Oskar Poříska 

zemřel v Brně v roce 1982. [128; 129] 

 

Obr. č. 154: Rodinný dům Hroznová 95/41 – historický snímek [128] 

 

Obr. č. 155: Rodinný dům Hroznová 95/41 – současná fotografie 

Dvě vily z roku 1928 na ulici Preslova 291/5 a 292/7 od architekta Heinricha Bluma. 

Jedná se o samostatně stojící stavby ve svahu o dvou až třech podlažích s asymetrickou 

fasádou s romantizujícími prvky. Průčelí domů je zapsáno před rokem 1988 v Ústředním 

seznamu nemovitých kulturních památek. Obě vily jsou po rekonstrukci ve velmi dobrém 

stavu. [128; 66] 

   

Obr. č. 156: dvě vily Preslova 291/5 a 292/7 – současné fotografie 
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Dům pro jednu rodinu z roku 1929 na ulici Neumannova 259/30. Stavba vybudovaná 

ve svahu byla postavena jako věno pro Paulu Weiss od jejího otce. Její manžel Karel Bílek 

byl dědicem továrny na rolety, která vybavila i vilu Tugendhat. Z ulice se dostaneme hlavním 

vstupem přímo do suterénu a z prvního patra se vystupovalo do zahrady. V prvním patře byl 

samostatný byt určený k pronájmu. V pozdější době došlo k nepříliš vhodnému rozdělení 

na několik menších jednotek. [133] 

 

Obr. č. 157: Dům pro jednu rodinu Neumannova 259/30 – současná fotografie 

 

Obr. č. 158: Výřez z mapy s vyznačenými popsanými nemovitostmi z let 1925-1930 
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5.5 VÝVOJ VÝSTAVBY 1930-1945 

V třicátých letech byla výstavba v Brně rozmanitá od sociálních bytů až po luxusní 

vily a architekti využívali při jejich výstavbě již zažitých praxí a zkušeností. Architektura se 

dále rozvíjela, ale oproti předchozímu období v důsledku Velké hospodářské krize pomaleji 

a ani styl nebyl jednotný. Stavebních zakázek celkově ubilo a s nimi samozřejmě klesl i zájem 

o jejich navrhování. I přesto byla spousta studentů architektonických oborů a mezi nimi 

i velké množství projektantů. Nové ateliéry nevznikaly, absolventi raději volili práci 

na úřadech. Pro mladé architekty byla typická volba jednoho stylu. Starší generace byla 

oproti  im všestrannější. I v tomto období nalezneme velké množství židovských architektů. 

Jejich zákazníci patřili k bohatší vrstvě obyvatelstva a nebáli se moderních a netradičních 

návrhů. [13 s. 162 - 164] 

Mezi nejvýznamnější mladé architekty a projektanty vilových staveb patřili František 

Kalivoda, Mojmír Kyselka a Evžen Škarda. Nemocniční objekty navrhoval Bedřich Rozehnal. 

Nejvíce bytových domů tvořili Alois a Vilém Kuba. Příznivé pro Brno byly i projekty 

od kanceláří Bratrů Eislerů, Václava Dvořáka a Jaroslava Brázdy. Naopak negativně působily 

veřejné soutěže, u kterých vítězné návrhy nebyly uskutečněny nebo byly při realizaci 

změněny či byly postaveny neoceněné projekty. Kvůli tomu docházelo ke konfliktům 

mezi městem, vypisovateli, architekty a projektanty. [13 s. 163] 

I přes všechny vyjmenované problémy proběhla na brněnském výstavišti v roce 1933 

expozice brněnských architektů s názvem Výstava stavebnictví a bydlení. Zároveň to byla 

i příležitost pro setkání stavitelů a projektantů z celé České republiky. O výstavu byl velký 

zájem a to hlavně díky nemalému množství uskutečněných zajímavých a moderních realizací. 

[13 s. 163 - 164] 

Vilové území pokračovalo na Žlutém kopci Pod vodojemem, na němž se podíleli 

Grunt, Kalivoda, Kroha, Kyselka a Škarda za pomoci a podle plánu zástavby Jindřicha 

Kumpošta. Jak již bylo zmíněno, brněnští architekti se opírali o praxi a zkušenosti z minulých 

let. Výjimku tvořil Bohuslav Fuchs s aerodynamickým a organickým pojetím a Jiří Kroha 

s výškovým stupňováním a technickým zařízením. Oproti tomu v Praze architektura stoupala 

zejména díky Ladislavu Žákovi, který se stal známým i mimo Českou republiku. [13 s. 164] 

Jelikož se projektanti i architekti při své tvorbě opírali o minulé období, kdy 

dominantní byl kvádr a bílá barva, mohlo dojít k jisté jednotvárnosti. Z toho důvodu se snažili 
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zapojit i jiné geometrické tvary, zejména křivku, a větší barevnost a bohatost materiálů. 

Ke konci třicátých let dochází spíše k odklonu od funkcionalismu. [13 s. 164] 

V době války bylo stavebnictví téměř bez aktivity kromě rekreačních objektů v okolí 

Brna. Jedním z jejich autorů byl Mojmír Kyselka, který požíval prvky postmodernismu 

a srubových staveb. [13 s. 164] 

 

Obr. č. 159: Výřez Pisárek z mapy vydané 1944 [122] 

5.5.1 Vila rodiny Wittalových 1932 – Hroznová 93/39 

Vilu, umístěnou v příkrém svahu, navrhl pro židovské manžele Heinrich Blum. 

V Pisárkách již dříve vytvořil v Preslově ulici několik rodinných staveb s kýlovou střechou 

vestylu Adolfa Loose. Oproti nim je Wittalova vila funkcionalistická s prvky organické 

architektury. [131; bt] 

Heinrich Blum se narodil v Soběšicích u Brna a absolvoval postgraduálem Německou 

vysokou školu technickou. Následně začal samostatně projektovat. Mezi jeho díla patří 

například silo cementárny v Maloměřicích, Masarykova německá škola lidová, První 

moravská spořitelna či výše zmíněné rodinné domy v Pisárkách. [132] 

Během prví světové války potkal Heinricha Bluma kvůli jeho židovské národnosti 

smutný osud. Skončil v koncentračním táboře v Terezíně a v Lublinu. Jeho další osudy již 

nejsou známy, ale je pravděpodobné, že v jednom z nich zahynul. [132] 
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Obdélníková asymetrická dvoupatrová vila manželů Wittalových nás na první pohled 

zaujme dvěma oválnými vystupujícími částmi, směrem do ulice se schodištěm a směrem 

dozahrady s terasou. [131] 

Dispozici vyřešil tradičně s obslužným suterénem a obytnými patry, které tvoří dvě 

bytové jednotky. Jejich vzájemné propojení zajišťuje točité schodiště. Ložnice jsou 

orientovány směrem do zahrady. Prvnímu patru náleží terasa, druhému balkon. [131] 

Vzhled fasády doplňují námořní prvky a to kruhová okna a lodní zábradlí. Organická 

architektura je zde zastoupena zaoblenými částmi. [131] 

Vila je zapsána před rokem 1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 

památek. Podle záznamů je objekt zanedbaný, zavlhlá a omítka je silně oprýskaná. [66] 

 

Obr. č. 160: Vila rodiny Wittalových – současná fotografie 

 

Obr. č. 161: Vila rodiny Wittalových – uliční průčelí na historické fotografii [131] 
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Obr. č. 162: Vila rodiny Wittalových – zahradní průčelí na historické fotografii [131] 

 

Obr. č. 163: Vila rodiny Wittalových – půdorys prvního patra [131] 

 

Obr. č. 164: Vila rodiny Wittalových – vnitřní točité schodiště [131] 
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5.5.2 Bassova vila 1932 – Lipová 234/22 

Bedřich Bass zakoupil spolu se svým bratrem Kurtem a matkou Eliškou pozemek 

na jižním svahu bývalých vinic na ulici Lipová. Pro výstavbu své vily zvolili židovského 

architekta Zikmunda Kerekese, který ve stejné době navrhoval i dům v sousedství 

pro manžele Morgensternovi. Bedřich byl právník a předseda a tajemník židovských obcí. 

Kurt vystudoval obchodní akademii a spolu s matkou pokračoval v provozu otcova obchodu 

s textilem. Na počátku druhé světové války bratři utekli do zahraničí a vstoupili 

do československé zahraniční armády. Jejich matka se bohužel dostala do koncentračního 

tábora, kde zahynula. Kurt byl po falešném procesu uvězněn a na následky útrap zemřel. 

Bedřich se po skončení války vrátil do Brna, kde pracoval jako advokát. [13 s. 174 – 175;102] 

 Zikmund Kerekes se narodil v Maďarsku a vystudoval německou techniku. V Brně si 

zřídil vlastní ateliér.  Oproti jiným židovským architektům využíval vizuálně výrazné součásti 

stavby, které se objevují i na Bassově vile. Před válkou odešel do Maďarska a následně 

do Izraele. Od této doby, kromě změny jména na Ašer Hiram, o jeho dalších osudech nic 

nevíme. [13 s. 175] 

Dvoupatrová vila o čtyřech bytech zachovává proporce o poměru 2:1:1. Základním 

tvarem celé stavby je hranol s výraznými prvky, mezi které patří balkony, průběžný v prvním 

patře a půlkruhový ve druhém, a prosklená vystupující část přes obě podlaží. Bílou fasádu 

doplňují eternitové šablony v béžové barvě. [13 s. 174 - 175] 

Netradiční vnitřní dispozice o dvou traktech byla uzpůsobena požadavkům Bedřicha 

Basse. Centrum každého podlaží tvořil salon s navazujícím jednoramenným schodištěm. 

Jednotlivé bytové jednotky měly vlastní koupelnu a WC a tři z nich byly vybaveny kuchyní. 

Vstup je situován na severní stranu a ložnice na jih. Provozní prostory jsou tradičně umístěny 

v přízemí. [13 s. 174; 102] 

Převážná většina původního vnitřního zařízení byla zničena armádou během druhé 

světové války. Nábytek byl vyráběn na míru podle přání majitelů. Dochovaly se pouze 

prosklené kuchyňské skříňky. [102] 

Během války byla vila zkonfiskována a rodině byla vrácena v roce 1946. Rodina o pár 

let později prodala polovinu stavby. V letech 2000-2001 byla provedena rekonstrukce podle 

projektu Jana Sapáka s cílem navrátit vile původní stav. Majitel domu jej využívá nejen 

k bydlení, ale má vevnitř i kanceláře a salon, který slouží jako komorní koncertní síň 

či výstavní sál. [13 s. 176; 102] 
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Průčelí skupiny domů na ulici Lipová 17, 20, 22, 23, 25 a 43 je zapsáno před rokem 

1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. [66] 

 

Obr. č. 165: Bassova vila – současná fotografie 

 

Obr. č. 166: Bassova vila – jižní fasáda [102] 

 

Obr. č. 167: Bassova vila – historická fotografie [44 s. 55] 
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Obr. č. 168: Bassova vila – řez objektem [103] 

5.5.3 Rodinný dům Herminy Weiglové 1934 – Kalvodova 102/2 

Ernst Wiesner navrhl svou poslední stavbu v Pisárkách s přetrvávajícím úsilím o něco 

nového a inovativního. Oproti svým dřívějším domům tuto vilu funkčně nerozdělil do traktů, 

ale podle podlaží. Částečně zapuštěné spodní patro bylo provozní a vrchní sloužilo rodině 

z důvodu srdeční choroby paní Herminy, která měla se svým manželem právníkem dvě děti, 

dceru Evu a syna Karla.  Podlaží byla propojena esovitým schodištěm. [13 s. 184 - 186] 

Dvoupodlažní objekt ve tvaru obráceného L kopírující vrstevnice je orientován 

obytnými místnostmi do pisáreckého údolí na jihozápadě s vystupující terasou nad garáží. 

Vila má plochou střechu bez komínů a se dvěma světlíky. [13 s. 184 - 186] 

Wiesner použil svou oblíbenou cihlově červenou barvu fasády s kontrastními bílými 

prvky, mezi které patřila zdvojená okna s žaluziovými okenicemi a dveře. Výraznou složku 

tvořila průběžná terasa se vstupním schodištěm, stupňovitá zahradní skalka a kovový plot 

na kamenném podstavci. [13 s. 185 - 186] 

Vybavení interiérů se do dnešních dob nedochovalo. Bohužel nejsou dostupné 

ani žádné fotografie původního vnitřního vzhledu a zařízení. [53 s. 109] 

Během války byla vila zkonfiskována a zpětně prohlášena za vlastnictví 

Velkoněmecké říše. Roku 1951 stavba připadla dvěma soukromníkům. Jejich dědicové ji 

prodali současným majitelům. V 90. letech 20. století byl k vile přistavěn krytý bazén a garáž, 

čímž došlo k narušení výtvarného spolupůsobení stavby a zahrady. [13 s. 186; 53 s. 109] 
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Obr. č. 169: Rodinný dům Herminy Weiglové – současná fotografie 

 

Obr. č. 170: Rodinný dům Herminy Weiglové – uliční průčelí [104] 

 

Obr. č. 171: Rodinný dům Herminy Weiglové – pohled ze zahrady se skalkou [104] 
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Obr. č. 172: Rodinný dům Herminy Weiglové – historická fotografie [53 s. 109] 

 

Obr. č. 173: Rodinný dům Herminy Weiglové – půdorys [104] 

5.5.4 Vila Ernsta Löw-Beera 1935 – Kalvodova 108/8 

Bratr Grety Tugendhat Ernst si nechal navrhnout obdobnou, i když s méně uměleckou 

a technickou úrovní, vilu s hlavním průčelím směřujícím na jih od Rudolfa Baumfielda 

a Norberta Schlesingera. Obě nás na první pohled zaujmou svou vznešeností a elegancí 

detailů. S vilou Tugendhat má společné i některé prvky, mezi které patří vystupující prosklené 

patro se zimní zahradou a šachovnicovou podlahou z travertinu či technické vybavení. 

Můžeme ji považovat za jednu z nejzajímavějších brněnských i československých staveb 

ve vídeňském stylu díky pozoruhodným detailům. K výjimečným prvkům patří vestavěný 

nábytek, mramorové a dřevěné třešňové obklady, živé barvy podlah a stěn, osvětlení, kování 

oken a dveří, látkové pruhované markýzy, klimatizace proti rosení a luxusní terasa 

s nádhernou vyhlídkou na celé pisárecké údolí. [13 s. 192 - 194] 
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Vilu postavila stavební firma bratrů Eilerových jako železobetonový skelet 

s výplňovým zdivem z cihel. Okenní rámy jsou převážně kovové, místy dřevěné. Fasáda je 

barevně řešena šedorůžově s šedohnědými parapety a světle modrým soklem. [13 s. 193] 

Hlavní vstup chráněný přístřeškem na dvou štíhlých sloupech se nacházel na severní 

straně. Na něj navazovalo zádveří a hala se schodištěm. Místnosti byly propojeny velkými 

prosklenými dveřmi, které otevírali a osvětlovaly prostor. Strop zimní zahrady se 

samostatnými žárovkami připomíná taneční kavárnu. Interiér byl dotvářen vestavěnými 

skříněmi a dřevěným čalouněným nábytkem. [16 s. 103 - 104] 

Rudolf Baumfeld vystudoval techniku ve Vídni, kde měl následně ateliér s Norbertem 

Schlesingerem. Byl i autorem multifunkčního nábytku z doby, kdy působil jako poradce 

města Vídně v bytové otázce. Pro firmu Julius Meinl navrhl několik jejich budov. V době 

války uprchl do Československa a stal se Wiesnerovým spolupracovníkem. Část života bydlel 

ve Svitávce u Löw-Beerových, pro které realizoval několik projektů. Upravil interiéry pro 

Ernstova bratra Fritze a pro jeho strýce Alfreda v secesní vile v Brně. Následně se přestěhoval 

do Prahy a odtud do USA. [13 s. 193 - 194] 

I rodina Löw-Beerova musela kvůli svému židovskému původu uprchnout do USA. 

Vila byla následně rozdělena na čtyři samostatné byty. [16 s. 105] 

Průčelí vily je zapsáno před rokem 1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 

památek. [66] 

 

Obr. č. 174: Vila Ernsta Löw-Beera – současná fotografie 
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Obr. č. 175: Vila Ernsta Löw-Beera – jižní průčelí [105] 

 

Obr. č. 176: Vila Ernsta Löw-Beera – severní průčelí [105] 

 

Obr. č. 177: Vila Ernsta Löw-Beera – půdorys patra [105] 
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5.5.5 Petrákova vila 1936 – Marie Pujmanové 281/4 

Vilu pro Valerii a Ludvíka Petrákovi navrhl Bohuslav Fuchs, který pokračoval ve své 

cestě estetické architektury a začal používat organickou koncepci staveb, kterou nejvíce 

uplatnil u termálního koupaliště v Trenčianských Teplicích. Pojmenování „organické stavění“ 

poprvé použil Hugo Häring z Německa v roce 1928. Fuchs navštívil a připravil 

československou expozici pro německou výstavu WUWA ve Vratislavi. Její název můžeme 

přeložit jako Byt a dílna. Na výstavě se seznámil s předními architekty prosazujícími 

organický styl. Jeho brněnské vily, Tesařova, Petrákova a Feyerova, nesou stopy 

Schauronových staveb v Berlíně. Hans Schauron od aerodynamické a lodní architektury 

dospěl k organickému pojetí staveb. Místo pravoúhlých hranolů používaných 

ve funkcionalismu začali prosazovat křivky a celkový vzhled doplňovali přírodními materiály. 

[13 s. 202 - 203] 

Bohuslav Fuchs patřil k předním osobnostem architektury a urbanismu 20. století. 

Jeho díla se vyznačovala propracovanou dispozicí a proporcemi, které se přizpůsobovali 

novým materiálům, konstrukcím a technologiím. Nezapomínal ani na význam estetiky 

v architektuře. [40 s. 7] 

Narodil se ve Všechovicích u Bystřice pod Hostýnem. Vyučil se zedníkem a následně 

absolvoval průmyslovou školu stavební v Brně. V Praze studoval architekturu pod vedením 

Jana Kotěry, který se snažil vést své žáky k samostatnosti a vlastním nápadům. Podle něj 

tvorbu určuje konstrukce a účel neboli příčiny před výsledkem. Po absolvování Fuchs 

pracoval v jeho ateliéru. Na začátku své tvorby se přikláněl k purismu s čistými 

a jednoduchými tvary. [40 s. 9 -10, 13] 

V roce 1923 Bohuslav Fuchs nastoupil na pozvání Jindřicha Kumpošta 

do architektonického a regulačního oddělení městského stavebního úřadu v Brně. Pracoval 

na nové urbanistické koncepci. Založil si vlastní architektonickou a projekční kancelář. [40 s. 

13] 

Jeho dílo od roku 1925 se vyznačovalo pravoúhlým členěním s asymetrickou dispozicí 

a plochou střechou. Toto období můžeme považovat za jeho přechod k funkcionalismu. 

Zemanova kavárna od Bohuslava Fuchse se stala první stavbou tohoto stylu na území Brna. 

V Pisárkách se podílel i na tvorbě brněnského výstaviště, kde navrhl tři pavilóny, kdy jedním 

z nich byl Pavilón města Brna. [40 s. 13, 16 -18, 26] 
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 Počátek třicátých let znamenal změnu v tvorbě Bohuslava Fuchse. Oproti svým 

předchozím dílům, kde vše podřizoval konstrukci, byla nyní na prvním místě dispozice. Začal 

používat křivky a oblouky, aby dosáhl změkčení stavby. I v interiérech se vracel ke komfortu 

s koberci, záclonami, dekoračními potahy a čalouněním. [40 s. 73, 82] 

Od roku 1945 působil jako profesor na Vysoké škole technické Dr. Edvarda Beneše 

v Brně. Díky tomu inspiroval svou tvorbou mnoho svých žáků, budoucích architektů. 

Po nástupu komunismu byl považován za nežádoucí osobu a musel zavřít svůj ateliér a opustit 

školu. Bohuslav Fuchs zemřel v Brně 18. září 1972. [40 s. 169, 185, 191] 

Trojpodlažní Petrákova vila nás na první pohled zaujme svým neobvyklým tvarem 

v jihovýchodním rohu hranolu. V přízemním výřezu umístil visuté schodiště. Aerodynamická 

střecha a terasa volně přechází do roviny stěny a je podpírána štíhlým betonovým sloupem, 

který umocňuje dojem vznášející se části vily a lehkosti. Na druhé straně pro oživení stavby 

umístil točité schodiště. [13 s. 203] 

Stavba nám celkově připomíná parník, kdy suterén s kruhovými okny navozuje dojem 

kajuty a terasa s plochou střechou palubu. [39 s. 666] 

I přes přítomné křivky zůstává půdorys pravoúhlý. Vstup se nacházel na severu. 

Netradiční je rozmístění místností. V přízemí situoval ložnice rodiny a do patra obytné 

pokoje. Hospodářskou a personální funkci plnil suterén, jak bylo v daném období obvyklé. 

Terasa navazovala na velký prostor tvořený spojením obýváku s jídelnou. [13 s. 203 - 204] 

Na vile nalezneme také hodně kruhových prvků v námořním stylu parníků, které u nás 

nebyly obvyklé. Patří mezi ně pásy oken, luxferové stěny a průzory dveří a stěn. Organická 

architektura je tu zastoupena i přírodními materiály. Stavba je dotvářena kamenným zdivem, 

dlažbou a zahradními cestičkami a dřevěnými schodišti a obklady. [13 s. 204] 

Vila je dodnes udržována ve skvělém stavu hlavně díky úsilí současných majitelů. 

Díky tomu patří k nejzachovalejším památkám meziválečné architektury. [13 s. 204] 

Průčelí vily je zapsáno před rokem 1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 

památek. [66] 
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Obr. č. 178: Petrákova vila – současná fotografie 

 

Obr. č. 179: Petrákova vila – jižní průčelí [106] 

 

Obr. č. 180: Petrákova vila – historická fotografie z roku 1936 [40 s. 131] 
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Obr. č. 181: Petrákova vila – hlavní schodiště [106] 

 

Obr. č. 182: Petrákova vila – půdorys patra [106] 

5.5.6 Tesařova vila 1937-1938 – Hroznová 85/18 

Další stavba v Pisárkách od Bohuslava Fuchse navazující na Petrákovu vilu nese také 

prvky organického stylu. Jednopatrová budova o dvou bytech nás na první pohled zaujme 

vzhledem připomínajícím parník s výraznou půlkruhovou uliční částí. Na jižní straně 

pro dosažení nejvyššího osvětlení teras zalomil výstupek probíhající po celé délce domu, 

což ovlivnilo i dispozici. [13 s. 214 - 215] 

Hlavní vstup je situován v západní části, odkud pokračuje pravoúhlé schodiště. 

V patrech jsou umístěny byty, jejichž centrem je hala, kolem níž se rozprostírají další 



125 

 

místnosti. Nepravidelných prostorů využil Fuchs jako lodžií či zimních zahrad. Suterén je 

tradičně určen pro hospodářskou a technickou funkci. [107] 

Podobné stavby Petrákově a Tesařově vile v meziválečném období nenalezneme. 

Dokazují Fuchsovu snahu o experimentování s cílem dosáhnout co nejvyšších estetických 

hodnot. Toto úsilí můžeme nalézt už v jeho raných dílech. Pro ostatní české architekty, 

kteří se stále drželi funkcionalismu, byly jeho stavby moc výtvarné a příliš zdůrazňovaly tvar 

a formu. Naopak v zahraničí se setkal s oporou zejména u absolventů Akademie umění 

a řemesel ve Vratislavi, kteří také propagovali organickou architekturu. [13 s. 215] 

Potomci Tesařových žijí ve vile dodnes. Původní barevnost fasády byla v roce 2011 

obnovena při rekonstrukci. Nyní je opět světle modrá s růžovými detaily. [107] 

Průčelí vily je zapsáno před rokem 1988 v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 

památek. [66] 

 

Obr. č. 183: Tesařova vila – současný stav  

 

Obr. č. 184: Tesařova vila – stav v roce 2005 [108] 
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Obr. č. 185: Tesařova vila – původní stav [108] 

 

Obr. č. 186: Tesařova vila – nákres od Bohuslava Fuchse [107] 

 

Obr. č. 187: Tesařova vila – půdorysy pater [108] 
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Obr. č. 188: Tesařova vila – pohledy [108] 

5.5.7 Vila Láskových 1937-1938 – Vinařská 356/36 

Právník Jaromír Láska si vzal dceru holandského konzula, Rosalii, a společně si 

postavili reprezentační vilu. Mezi jeho koníčky patřil film a fotografie a díky tomu se 

zachovaly i fotografie z průběhu výstavby. [13 s. 217]  

Vila navržená Evženem Škardou je orientovaná hlavním průčelím na jih se zahradou 

v přední části. Hranol pater s výrazným schodištěm přečnívá nad plochu přízemí. Mezi 

dominantní prvky patří vícedílná okna, prosklená lodžie a terasa, která umožňuje přístup 

na zahradu. I zde nalezneme využití organické architektury. Škarda používá kruhový motiv 

v luxferových oknech a v části zdi pod terasou. [13 s. 216] 

Dům má výrazně červenou břízolitovou fasádu inspirovanou sousední vilou Neumark 

(viz kapitola 5.4.5) od Ernsta Wiesnera, kterou Škarad po svém upravila a aktualizoval. 

Kontrast zajišťují bílé rámy oken a travertinový obklad. Inspiroval se i schodištěm, detaily 

využívající eleganci a kvalitní materiály a interiéry. [13 s. 217] 

Centrem dispozice v obou patrech tvoří čtvercová hala, na níž navazují ostatní 

místnosti propojené posuvnými stěnami či závěsy, čímž vzniká dojem otevřenosti. Obytné 

prostory jsou umístěny na jihu a východě, příslušenství na severozápadě a ložnice na východ. 

Nejvyšším podlaží mělo sloužit jako byt k pronájmu. Pravoúhlost dispozice je přerušena 

kuželovitou terasou podpíranou štíhlými sloupy. [13 s. 216; 109] 

Evžen Škarda vystudoval techniku v Brně a následně se věnoval převážně vilové 

architektuře v Masarykově čtvrti. Od čtyřicátých let ho začaly zajímat veřejné stavby 

a urbanismus, který vyučoval jako profesor na Fakultě architektury a pozemního stavitelství 

Vysokého učení technického v Brně. [13 s. 218] 
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Vila je v současné době po příkladné rekonstrukci provedené Architektonickou 

kanceláří PAW podle návrhu Ludvíka Gryma a Jindřicha Škrabala. [13 s. 218] 

Průčelí dvojice funkcionalistických vil Vinařská 36 a 38 je zapsáno před rokem 1988 

v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. [66] 

 

Obr. č. 189: Vila Láskových – současná fotografie 

 

Obr. č. 190: Vila Láskových – zahradní fasáda [109] 

 

Obr. č. 191: Vila Láskových – historická fotografie [48 s. 70] 
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Obr. č. 192: Vila Láskových – uliční průčelí [109] 

 

Obr. č. 193: Vila Láskových – historická fotografie interiéru [48 s. 71] 

 

Obr. č. 194: Vila Láskových – vnitřní schodiště [109] 
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Obr. č. 195: Vila Láskových – půdorys prvního patra [109] 

5.5.8 Další rezidenční nemovitosti 

Vila manželů Morgensternových postavená v roce 1932 na ulici Lipová 233/20 od 

architekta Zikmunda Kerekese. [128] 

   

Obr. č. 196: Rodinný dům Lipová 233/20 – současná fotografie 

Dvojdům z roku 1933 na ulici Lipová 235/23 a 236/25 od architekta Jana Tymicha. 

Jedná se o volně stojící funkcionalistickou stavbu s plochou střechou, u které se v uliční 

fasádě nevyskytují téměř žádná oka. Ostatní průčelí jsou otevřena průběžnými balkony. 

Vystupující část stavby směrem do ulice byla dodatečně nastavena. Obytné prostory jsou 

řešeny netradičně se zasouvacími stěnami a závěsy, díky kterým se některé místnosti dají 

sloučit či oddělit. [33 s. 126; 46 s. 95] 
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Obr. č. 197: Dvojdům Lipová 235/23 a 236/25 – historická fotografie [46 s. 95] 

 

Obr. č. 198: Dvojdům Lipová 235/23 a 236/25 – současná fotografie 

Rodinný dům z roku 1935 na ulici Neumannova 251/11 od architekta Otto Eislera. 

Stavebníkem byl Arnošt Ney. [128] 

 

Obr. č. 199: Rodinný dům Neumannova 251/11 – historický snímek [128] 

 

Obr. č. 200: Rodinný dům Neumannova 251/11 – současná fotografie 
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Činžovní vila z roku 1935 na ulici Vinařská 359/44 od architekta Otto Eislera. 

Stavebníkem byl Leopold Witz. [128] 

 

Obr. č. 201: Činžovní vila Vinařská 359/44 – historický snímek [128] 

 

Obr. č. 202: Činžovní vila Vinařská 359/44 – současná fotografie 

Rodinný dům z roku 1935 na ulici Kalvodova 106/6 od architekta Václava Dvořáka, 

který patřil k významným brněnským stavitelům. Vystudoval Českou průmyslovou školu. 

Spolupracoval s Bohuslavem Fuchsem i Františkem Hrdinou. Následně si založil vlastní 

stavební firmu, kde začínal s výstavbou jednopatrových řadových rodinných domů s vlastním 

pozemkem. Společně s Aloisem Kubou v roce 1928 vybudovali projekční kancelář, která 

v meziválečném období patřila k nejvýznamnějším. Po rodinných domech se věnovali 

nájemním stavbám. Mezi jejich charakteristické prvky patřily výrazně přetažené kazetové 

římsy, obklady z opaxitu a šamotu přízemí a chodeb a průběžné arkýře a schodišťová okna. 

V roce 1932 se osamostatnil a po vypuknutí války začal s výstavbou sídlišť v Rakousku. 

Po jejím skončení se věnoval obnově Brna, kde zachránil dnešní Dům umění, který upravil 

Bohuslav Fuchs. Bohužel byl po nástupu komunismu považován za nežádoucí osobu a byl 

přinucen k nežádoucím pracím na stavbě v Ostravě. Jelikož měl obavu o svou nemalou 

uměleckou sbírku, rozdával ji přátelům. Byl obviněn a odsouzen za nelegální prodej a strávil 
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tři roky ve vězení. Umělecká díla propadla Moravské galerii. Václav Dvořák zemřel v Brně 

v roce 1984. [128; 129] 

 

Obr. č. 203: Rodinný dům Kalvodova 106/6 – současná fotografie 

Dva rodinné domy z roku 1936 na ulici Marie Pujmanová 282/5 a 284/7 od architekta 

Václava Dvořáka. S výše zmíněnou stavbou na ulici Kalvodova 106/6 mají společné prvky, 

mezi které patří jednoduchá římsa, prosklená zimní zahrada, oblé sloupy, vystupující arkýře 

v kontrastu se zasunutými terasami. [128; 49 s. 104] 

   

Obr. č. 204: Rodinný dům Marie Pujmanové 282/5 a 284/7 – historické snímky [128] 

   

Obr. č. 205: Rodinný dům Marie Pujmanové 282/5 a 284/7 – současné fotografie 
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Nájemní dům Leopolda Bluma z roku 1936 na ulici Kamenomlýnská 133/14 

od architekta Otto Eislera. [128] 

 

Obr. č. 206: Nájemní dům Kamenomlýnská 133/14 – historický snímek [128] 

 

Obr. č. 207: Nájemní dům Kamenomlýnská 133/14 – současná fotografie 

Nájemní dům Otto Seidela z roku 1936 na ulici Lipová 243/33 od architekta Otto 

Eislera. Jedná se o samostatně stojící funkcionalistickou stavbu s asymetrickou fasádou 

zakončenou předloženou korunní římsou a plochou střechou. Vila je zapsána od 21. 4. 1999 

v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. Při rekonstrukci bylo odstraněno 

nepůvodní prosklení lodžie v prvním patře. [128; 66] 

 

Obr. č. 208: Nájemní dům Lipová 243/33 – historický snímek [128] 
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Obr. č. 209: Nájemní dům Lipová 243/33 – současná fotografie 

Nájemní dům z roku 1936 na ulici Preslova 294/11 od židovského architekta Jindřicha 

Bluma. [44 s. 89] 

 

Obr. č. 210: Nájemní dům Preslova 294/11 – současná fotografie 

Rodinný dům Loretty Novotné z roku 1936 na ulici Preslova 298/21a od architekta 

Evžena Škardy. [48 s. 100] 

 

Obr. č. 211: Rodinný dům Loretty Novotné Preslova 298/21a – současná fotografie 

Nájemní dům postavený v letech 1935-1937 na ulici Kamenomlýnská 125/2a 

od architekta Otto Eislera. [128] 

 

Obr. č. 212: Rodinný dům Kamenomlýnská 125/2a – historický snímek [128] 
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Obr. č. 213: Rodinný dům Kamenomlýnská 125/2a – současná fotografie 

 

Obr. č. 214: Výřez z mapy s vyznačenými popsanými nemovitostmi z let 1930-1945 

5.6 VÝVOJ VÝSTAVBY 1945-1989 

Po druhé světové válce styl předchozích období české architektury pokračoval 

a pozvolna dozníval. Za vyvrcholení brněnského funkcionalismu je považována Dětská 

klinická nemocnice, jejímž autorem byl Bedřich Rozehnal. Vilová i rodinná zástavba se dále 
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rozvíjela, ale již nedosáhla předválečných kvalit a výjimečnosti. Nové projekty se zaměřovaly 

na sociální otázky a to bydlení, školství zdravotnictví. [13 s. 222; 25 s. 48] 

Válečné období způsobilo ztráty nejen značně omezené nové výstavbě a již stojícím 

budovám při bombardování, ale i na osobnostech architektů. Někteří museli emigrovat, jiní 

zemřeli v koncentračních táborech nebo padli při odbojích. Pro židovské architekty 

a stavebníky se stalo válečné období nejvíce tragické a o jejich osudek po roce 1945 se toho 

mnoho neví. Rychlé navázání bylo zajištěno díky obnově výuky architektů na VUT 

a významným osobnostem, mezi které patřil Bohuslav Fuchs, Bedřich Rozehnal, Jaromír 

Krejcar či Josef Mrkos. [25 s. 48; 42 s. 17] 

Ránu pro českou architekturu znamenal nástup komunismu v roce 1948. Místo 

likvidovaných soukromých projekčních, stavebních a uměleckých firem a spolků byly 

založeny státní projektový ústav Stavoprojekt a ústřední Svaz architektů. Vláda začala řídit 

stavební výrobu i ideologii. Funkcionalistická architektura, která byla pro komunisty 

symbolem první republiky, byla zakázána a stávající nemovitosti v tomto stylu postrádaly 

potřebnou a kvalitní údržbu. Dokonce byla zbourána i Zemanova kavárna. Důsledkem nového 

režimu byla emigrace řady významných osobností, jejich odmlčení nebo přestup 

ke komunismu. [13 s. 222; 16 s. 130; 42 s. 19; 49 s. 19] 

Důsledkem komunismu byla i konfiskace velkého množství staveb. Došlo k jejich 

dělení na byty nebo jejich přidělení úředním, školním či jiným organizacím. Tento proces 

způsobil nenávratné zničení nebo rozkradení nábytku. Politici prosazovali socialistický 

realismus s národní formou. Jejich vzorem byl Sovětský svaz. Nadstandartní bydlení bylo 

zakázáno zákonem a vyrovnávaly se rozdíly mezi stavbami. Velký rozkvět zaznamenala 

panelová hromadná výstavba, což vedlo k radikálnímu zpomalení technologického vývoje 

a ke vzniku okolí znehodnocujících sídlišť. Tuto etapu můžeme nazvat obdobím největší 

degradace české architektury v celé naší historii. [13 s. 223; 16 s. 130] 

  Individuální výstavba se začala opět rozvíjet až v šedesátých letech, které přinesla 

více osobní svobody a iniciativy a oživení kultury. I zde se však vyskytovaly problémy 

a to hlavně s úřady při koupi pozemku, nedostatek stavebního materiálu, umístění a vzhled 

domu.  I z těchto důvodů převažovala realizace domů svépomocí. Nově byly vypisovány 

veřejné soutěže a zřízen Útvar hlavního architekta města. [13 s. 223; 42 s. 91] 

Na brněnské technice v této době působily vůdčí osobnosti brněnských novátorských 

směrů 20. století, díky nimž dosáhla škola dosud nepřekonaného vrcholu. V práci jejich žáků 
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se projevuje jejich vliv v obecné a morální rovině. Dokázali se přizpůsobit světovým trendům, 

i když kvůli komunismu měli omezený přístup do ciziny i k odborné literatuře. [13 s. 223] 

Okupace roku 1968 znamenala další ránu pro architekturu. Násilně byl přerušen 

svobodný a demokratický vývoj společnosti. Došlo ke zrušení Svazu architektů a do nově 

vytvořeného měli mnozí zakázaný přístup. Dominantní prvek nové výstavby tvořila panelová 

sídliště s občanskou vybaveností. [42 s. 91 - 93] 

Můžeme konstatovat, že meziválečná architektura se u nás stala tradicí a klasikou. 

Důvodem bylo násilné přerušení české moderny od období padesátých let a pozdní nástup 

postmoderny na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Vznikají nové stavby inspirované 

meziválečnými myšlenkami, ale stávající jsou bohužel devastovány rozsáhlými změnami, 

kterým nezabraňuje ani památková ochrana, která je u staveb z tohoto období spíše 

minimální. [39 s. 658 - 659] 

O rezidenčních nemovitostech od roku 1945 do osmdesátých let se mi bohužel 

nepodařilo sehnat dostatek informací. Hlavním důvodem je, že historikové a teoretikové se 

věnovali veřejným stavbám a sídlištím. [13 s. 223] 

5.6.1 Bytový dům 1958-1960 – Vinařská 354/24-355/28, 358/40-408/42 

Bytový dům od dvojice architektů, František Zounek a Viktor Rudiš, bývá často 

označován za experimentální. Důvodem je snaha najít univerzální řešení pro výstavbu 

vícepodlažních staveb pro bydlení o nejvíce osmi patrech. Mezi hlavní cíle patřilo zvýšení 

počtu obytných místností, snížení spotřeby stavebních hmot, celková variabilita, ať už se 

jedná o konstrukce, materiály či technologie, vysoká estetičnost a ekonomičnost. [25 s. 71] 

Bytový dům na ulici Vinařská v zahradní vilové čtvrti má čtyři podlaží s celkem 

třinácti obytnými jednotkami. Při výstavbě bylo použito bednění z překližky, což vedlo 

k následnému omezení finálních povrchových úprav litého betonu. [25 s. 71] 

V interiérech nás zaujme výrazná a různorodá barevnost. [25 s. 71] 
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Obr. č. 215: Bytový dům – současné fotografie  

 

Obr. č. 216: Bytový dům – historické fotografie [25 s. 71] 

 

Obr. č. 217: Bytový dům – charakteristický půdorys [42 s. 86] 

5.6.2 Rodinný dům manželů  Němcových 1963-1968 - Kalvodova 118/17 

Josef Němec byl architektem svého vlastního domu. Absolvoval Školu umění v Zlíně, 

kde pracoval u firmy Baťa jako návrhář a konstruktér. V době působení vůdčích osobností 

brněnských novátorských směrů 20. století vystudoval Fakultu architektury a pozemního 
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stavitelství v Brně. Jedním z jeho učitelů byl i Bohuslav Fuchs. Společně založili pracoviště 

Státního ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, kde Josef Němec působil 

jako ředitel. Zabývali se nejen obnovou, ale i urbanismem. Byl autorem prvního asanačního 

územního plánu historického jádra města. [13 s. 226 - 227] 

Na jeho rodinném domě nalezneme odkaz z jeho studia umění ve Zlíně i vliv 

funkcionalismu z Brna. Stavbu přizpůsobil svažitému pozemku s nádhernou vyhlídkou 

do pisáreckého údolí. Snažil se o propojení interiéru, exteriéru, zahrady a okolní krajiny a také 

o ochranu před zvědavostí jiných lidí. I z těchto důvodu stavba nekopíruje stávající uliční 

frontu, ale je natočena k jihozápadu. Větší soukromí zajišťuje i vysázená zeleň, která 

v současné době téměř zakrývá výhled na dům. Terasovitou zahradu navrhl v parkovém stylu 

pro pobývání a relaxaci. [13 s. 227 - 228] 

Základním tvarem stavby byl hranol s pultovou střechou. Mezi výrazné prvky patří 

masivní komín, cihlové a kamenné zdivo, modřínové obklady a břízolitová omítka. 

Výjimečná byla i dvojitá skla u ocelových oken a prosklených stěn. [13 s. 228] 

Hlavní vstup směřuje do horního patra, kde se nachází jedna prostorná hala a druhá se 

schodištěm, přípravna, kuchyň, jídelna, obývák a tři ložnice s terasami, koupelna a WC. 

Přízemí umístěné ve svahu slouží k hospodářské a technické funkci. Kromě toho zde byla 

garáž, malý ateliér, úložné prostory a dětský pokoj s terasou. Třetí a nejnižší patro tvořil 

sklep. V interiéru nás zaujme velké množství vestavěného nábytku a rampová svítidla 

v místnostech. [13 s. 227 - 228] 

 

Obr. č. 218: Rodinný dům Zdeny a Josefa Němcových – současná fotografie 
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Obr. č. 219: Rodinný dům Zdeny a Josefa Němcových – zahradní průčelí [110] 

 

Obr. č. 220: Rodinný dům Zdeny a Josefa Němcových – vstup z ulice [110] 

 

Obr. č. 221: Rodinný dům Zdeny a Josefa Němcových – obytná hala [110] 
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Obr. č. 222: Rodinný dům Zdeny a Josefa Němcových – půdorys podlaží [110] 

5.6.3 Další rezidenční nemovitosti 

Soubor lodžiových bytových domů z let 1960-1962 postavených na ulici Neumannova 

261/34-239/56, jejichž autorem je Arnošt Krejza pracující v Stavoprojektu. Narodil se 

v Letovicích. Absolvoval architekturu na Vysoké škole technické v Brně. Věnoval se 

kromě bytových domů i veřejným budovám, hotelům a úpravám rekreačních objektů. [135] 

   

Obr. č. 223: Soubor lodžiových domů Neumannova – současná fotografie 
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Obr. č. 224: Výřez z mapy s vyznačenými popsanými nemovitostmi z let 1945-1989 

5.7 VÝVOJ VÝSTAVBY 1989-SOUČASNOST  

Skupina začínajících brněnských architektů založila po změně politických poměrů 

v roce 1989 sdružení Obecní dům, ke kterému se přidala většina předních ateliérů.  Předtím se 

scházeli se studenty Fakulty architektury v největší státní projekční organizaci jménem 

Stavoprojekt Brno a pořádali přednášky a exkurze po památkách funkcionalismu. V roce 1991 

se stali registrovaným sdružením s vlastním manifestem, kde se snažili o navrácení etiky, 

kultury, tradice a středoevropského pojetí. Toto můžeme považovat za počátek české moderní 

architektury, která byla přísná, minimalizovaná a vycházela právě z funkcionalismu, 

což mohlo v některých oblastech působit limitně. [13 s. 223; 16 s. 130] 

Negativním jevem jsou některé změny vlastnictví, kdy nový majitelé si ne vždy 

uvědomují hodnotu své stavby a ničí je různými změnami, nástavbami, přestavbami 

či zateplováním. [49 s. 19] 

S obnovením demokracie vzrostl i zájem o rodinné domy a vily. Stavebníkům byly 

bližší práce stavebních kanceláří před radou architektů. Důsledkem byla jistá forma komerční 

postmoderny. Architekti museli znovu hledat vlastní styl a bojovat proti nevhodným 

a zmateným názorům stavebníků, kteří chtěli co nejvíce ušetřit. [13 s. 223] 
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V devadesátých letech a na počátku nového století se vilové stavby odvíjejí 

od meziválečné architektury a to hlavně funkcionalismu. Jejich největším vzorem byla vila 

Tugendhat. Znalosti čerpali i z rekonstrukcí památek. Architekti se snažili o originalitu, 

vyrovnání s mezinárodní scénou a novými materiály a technologiemi a zároveň museli 

respektovat přání stavebníků. Minimalismu, běžnému ve střední Evropě, se u nás věnovali 

Kuba, Pilař, Rusín a Wahla. Zdeněk Fránek se díky své originální tvorbě s organickými 

a barokními prvky stal známým i v zahraničí. Zdeněk a Daniel Makovský navrhli největší 

brněnský vilový objekt právě ve stylu vily Tugendhat. [13 s. 223; 16 s. 131] 

V současnosti můžeme říct, že brněnská architektura se snaží směřovat ke své 

předválečné úrovni. [16 s. 131] 

Negativním jevem je snaha vydělat co nejvíce peněz, což vede k zastavování 

co největší plochy pozemku, případně co nejvyššími budovami. Ve vilových čtvrtích se 

začínají stavět bytové domy a dochází k znehodnocení okolí. Příkladem jsou právě i Pisárky. 

Jak je patrné z mé diplomové práce, jedná se převážně o vilovou čtvrť, kde se nachází spousta 

hodnotných budov. Z tohoto důvodu považuji za velice negativní výstavbu bytových domů, 

pro developery pod luxusním názvem „viladům“, v této oblasti. I když je podle územního 

plánu možno zastavovat pouze nemovitostmi o indexu podlažní plochy pro rodinné domy, 

stavební úřad bohužel i přesto povolí mnohem vyšší hodnoty. Podle mého osobního názoru by 

si město Brno mělo své historické čtvrti chránit a rekonstruovat je.   

 

Obr. č. 225: Výřez Pisárek ze současné letecké mapy [124] 
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5.7.1 Vilové bytové domy 1999-2001 - Neumannova 520/19 

Uzavřený komplex tvoří dva bytové domy o třech a pěti jednotkách. Autory návrhu 

jsou Tomáš a Eva Pilařovi. Větší objekt obsahuje dva mezonety a jeden klasický byt. 

Při pohledu z ulice Neumannova jsou budovy dvoupodlažní ve tvaru čtverce s modrou 

omítkou, zezadu čtyřpodlažní s lodžiemi tvořícími šachovnici díky krytým skleněným 

panelům, výsuvným textilním roletám a na bocích lamelami. Vstupní předzahrádka tvoří 

zároveň střešní konstrukci podzemních garáží. Součástí komplexu je i jedna rodinná vila 

v zahradě. [13 s. 243 - 244] 

Byty jsou rozděleny na ložnicovou a společenskou část s obývákem s kuchyní, 

jídelním koutem a lodžií. V mezonetech a v bytě v nevyšším podlaží se nachází navíc 

i pracovna. Jednotkám v podzemním podlaží přísluší i sklepy. [13 s. 243] 

Základní konstrukci budov tvoří železobetonový monolitický skelet s výraznými 

prvky, mezi které patří cihlové zdivo, dřevěné rámy, lamely a obklady a ocelové lodžie, 

zábradlí a ploty. [13 s. 244] 

Pilařovi se snažili o zapojení budov do okolí. Z toho důvodu stavby působí 

funkcionalisticky s moderní aktualizací podle současných trendů, jako byl středoevropský 

minimalismus. Zaujme nás modrá fasáda, kterou používal Ernst Wiesner, nebo lodžie běžné 

u vil od Bohuslava Fuchse. [13 s. 244] 

Tomáš Pilař spolupracoval při návrhu těchto bytových domů se svou matkou Evou, 

i když většinou tvořil s Ladislavem Kubou. Mezi jejich největší díla patří knihovna 

Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Fakultu chemicko-technologickou 

a Tělovýchovná zařízení Univerzity Pardubice, za které získali ocenění v soutěži Grand Prix 

Obce architektů. Za bytové domy na ulici Neumannova dostali čestné uznání. [13 s. 244] 

   

Obr. č. 226: Vilové bytové domy – současné fotografie 
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Obr. č. 227: Vilové bytové domy – uliční pohled [111] 

 

Obr. č. 228: Vilové bytové domy – pohled za zahrady [111] 

 

Obr. č. 229: Vilové bytové domy – půdorys první podzemní podlaží [111] 
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5.7.2 Viladům Kalvodova 2013-2014 - Kalvodova 559/4 

Po demolici původního domu po smrti majitele navrhl Ateliér Burian-Křivinka bytový 

dům, jehož stavba započala na jaře 2013. Stavbu se snažili komponovat tak, aby budoucím 

majitelům poskytli komfort a soukromí. Zadavatelem byla developerská společnost K-TIME 

s.r.o. v čele s Martinem Hlínkou a Jiřím Hudečkem. [112] 

Základním požadavkem investora byl podsklepený bytový dům s maximálním 

využitím pozemku se třemi až čtyřmi jednotkami s vlastními vstupy a možností dotvoření 

dispozice dle přání budoucích majitelů. Do příslušenství každého bytu by měly náležet 

garážová stání v podzemním podlaží, sklepní místnost a zahrada nebo velká terasa 

u nejvyššího patra. Mezi požadavky investora patřil i ohled na jedinečnou a hodnotnou okolní 

zástavbu, což z mého pohledu splněno nebylo. [113] 

Jeden z návrhů zpracovala DRNH architektonická kancelář a to jmenovitě Antonín 

Novák a Martin Daněk. Jejich bytový dům vypadal spíše jako vila a svým oblým tvarem se 

blížil Tesařově a Petrákově vile od Bohuslava Fuchse (viz kapitola 5.5.4 a 5.5.5), které se 

nacházejí v bezprostředním okolí. Mně osobně se tento návrh líbí mnohem více, než současná 

stavba. Okolní domy by nepřevyšoval a nezastiňoval. Navíc svým vzhledem mnohem lépe 

zapadá do okolní zástavby. [113] 

 Viladům navržený ateliérem Burian-Křivinka má tři nadzemní podlaží, každé se 

samostatným bytem. Příslušenství každé jednotky dvoří dvě parkovací stání v podzemní 

garáži, sklep a terasa. Bytu v přízemí navíc přísluší japonská zahrada. Prostřední jednotce 

náleží plocha v zadní části pozemku, kde je v budoucnu možné umístit bazén. [112] 

I přes námitky sousedů, které z velké většiny byly podle mého názoru oprávněné, 

stavební úřad viladům povolil. Jednalo se zejména o nedodržené odstupy od hranic pozemku, 

překročený index podlažní plochy, celková výška budovy zastiňující sousední stavby 

či architektonický vzhled nového domu.  
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Obr. č. 230: Viladům Kalvodova – současný stav 

 

Obr. č. 231: Viladům Kalvodova – vizualizace [112] 

 

Obr. č. 232: Viladům Kalvodova – demolice původní budovy  
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Obr. č. 234: Viladům Kalvodova – návrh DRNH architektonické kanceláře [112] 

5.7.3 Další rezidenční nemovitosti 

Vzhledem k zastavěnosti lokality Brno-Pisárky nenalezneme po roce 1989 mnoho 

nových rezidenčních nemovitostí. Problém byl i se sháněním informací, jelikož se nejedná 

o historické stavby ani díla předních architektů. Z toho důvodu se mi nepodařilo zjistit přesné 

roky výstavby ani žádné bližší údaje.  

Mezi nové obytné stavby patří zejména na břehu řeky Svratky na ulici Veslařská 

546/207, 481/207a, 328/201, 503/203, 543/199, naproti souboru bytových domů na ulici 

Neumannova 532/21, 549/25, 266/51 a naproti komplexu kolejí na ulici Vinařská 460/3, 

533/11, 543/13, 526/15. 

 

Obr. č. 235: Výřez z mapy s vyznačenými popsanými nemovitostmi 1989 - současnost 
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6  ANALÝZA ROZVOJOVÝCH MOŽNOSTÍ VÝSTAVBY 

Jak již bylo několikrát zmíněno, Pisárky patří k nejlukrativnějším částem města Brna. 

Důvodem je klid, blízkost přírody, snadná dostupnost centra, výše popsaná architektura 

i celková vyhlášenost lokality. Důsledkem je i vyšší cena stavebních pozemků, což ukazuje 

výstřižek z  cenové mapy platné od 1. 1. 2014. Nemůžeme se tedy divit, že o nemovitosti 

i jejich výstavbu a následný prodej v této oblasti je nemalý zájem. 

Jelikož se jedná o městskou část, která se nenachází na okraji, odpadá možnost 

rozšiřování do stran. Jedinou možností je nová zástavba na uvolněných parcelách po 

původních domech nebo rekonstrukce stávajících nemovitostí, kde se jedná o modernizaci 

nebo různé jiné úpravy jako jsou nástavby, přístavby či jiná rozšíření. Další rozvoj je omezen 

z důvodu malého množství pozemků.  

Z výše uvedených důvodů má o pozemky zájem nejeden developer a investor. Jejich 

cílem je maximální zisk, kterého zde mohou po výstavbě převážně bytových domů dosáhnout. 

Touto svou snahou ale bohužel snižují celkovou lukrativnost a architektonickou hodnotu 

lokality, která je od počátků výstavby koncipována jako luxusní vilová čtvrť, což dokazuje 

i mnou popsaný historický vývoj.  

 

Obr. č. 236: Výstřižek z cenové mapy stavebních pozemků [127] 
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6.1 LOKALITY PRO BUDOUCÍ VÝSTAVBU DLE PLATNÉHO 

ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA BRNA 

V současnosti v Brně platí územní plán schválený dne 3. 11 1994 změněný závaznou 

vyhláškou v roce 2004. Byl také postupně měněný a doplňovaný. Jelikož se město dále vyvíjí 

a požadavky výstavby se neustále mění, je schválen záměr o pořízení nového. Jeho správné 

provedení je důležité nejen pro rozvoj Brna, ale i pro jeho obyvatele. [125] 

Koncept nového územního plánu byl předložen ve třech variantách, které byly 

vystaveny od listopadu 2010 do února 2011. Na stránkách města Brna nalezneme textovou 

i výkresovou část dokumentace včetně odůvodnění. [125] 

Rada města Brna zároveň schválila kancelář městského architekta, který bude mít 

na starost tvůrčí činnost v oblasti urbanismu, architektury a územního plánování a rozvoje. 

Měl by začít fungovat přibližně v červnu a vytvořit novou koncepci vývoje Brna a tedy 

i Pisárek. Podle současných zpráv by měl být do funkce schválen Michal Sedláček. [136] 

Na výřezu z platného Územního plánu města Brna jsou oblasti navrhovaných ploch 

pro bydlení označené tmavě oranžovou barvou. V Pisárkách nalezneme pět těchto oblastí.  

 

Obr. č. 237: Výřez z platného územního plánu města Brna [126] 
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V části označené číslem 1 na ulici Libušino údolí se nacházejí volné parcely 

nebo zahrady mezi stávající zástavbou řadových i samostatně stojících rodinných domů.  

Z toho důvodu jsou zde povoleny pouze plochy BC (čisté bydlení), kde podíl hrubé podlažní 

plochy bydlení je větší než 80%. Zároveň index podlažní plochy nesmí přesáhnout hodnotu 

0,2. V současné době nová zástavba omezená z důvodu chybějící infrastruktury 

a to komunikací a inženýrských sítí. Volné pozemky jsou v soukromém vlastnictví 

nebo ve vlastnictví obce, která je pronajímá Svazu zahrádkářů, kteří lobují za zachování 

zahrádkářské kolonie. Dominují zde rekreační objekty mající charakter rodinných domů. 

Celková koncepce nové i stávající výstavby však chybí. [126] 

Oblast číslo 2 na ulici Veslařská je navržena pro plochy BO (všeobecné bydlení), 

kde podíl hrubé podlažní plochy bydlení je větší než 60% a ve stabilizovaných plochách musí 

být zachován charakter stávajících staveb. Index podlažní plochy nesmí přesáhnout hodnotu 

0,5. V současné době zde probíhá výstavba bytového domu Veslařská (viz kapitola 6.2.1). 

[126] 

V oblasti číslo 3 na ulici Neumanova jsou umístěny plochy BO s povoleným indexem 

podlažní plochy 0,6. Od roku 2012 zde probíhají územní řízení i soudní spory ohledně 

bytového domu Neumann (viz kapitola 6.2.2). [126] 

V oblasti číslo 4 na ulici Vinařská naproti studentským kolejím se rozkládají 

momentálně prázdné zahrady. Podle územního plánu jsou zde navrženy plochy BC s indexem 

podlažní plochy 1,5. [126] 

Oblast číslo 5 na ulici Vinohrady je tvořena zahradní kolonií s občasnou rodinnou 

zástavbou. Regulativy zde povolují plochy BC s indexem podlažní plochy 0,1-0,3. 

Momentální stav současné i budoucí zástavby odpovídá oblasti číslo 1 na ulici Libušino údolí. 

[126] 

6.2 ROZESTAVĚNÉ A PLÁNOVANÉ NEMOVITOSTI  

V této kapitole popíši rezidenční nemovitosti, které se v lokalitě Brno-Pisárky začínají 

stavět, nebo se s jejich vybudováním počítá v blízké době. 
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Obr. č. 238: Výřez z mapy s vyznačenými rozestavěnými a plánovanými 

nemovitostmi 

6.2.1 Bytový dům Veslařská 

Novostavba bytového domu s 22 byty byla zahájena v květnu 2015 a dokončení je 

plánováno na červen 2017. Jedná se o pětipodlažní stavbu s výtahem v blízkosti řeky Svratky. 

Investoři si zvolili tuto lokalitu z důvodu krásného prostředí v blízkosti přírody, 

architektonicky hodnotných staveb v okolí a snadnou dostupností centra Brna. [114] 

V každém patře je umístěno šest bytů, kromě prvního se čtyřmi. V nejvyšším podlaží 

jsou tři z nich mezonetové. Příslušenství bytů tvoří 20 vnitřních parkovacích stání v prvním 

nadzemním podlaží a čtyři venkovní. V každém patře nalezneme i sklepní kóje pro většinu 

bytů. Dále jsou v domě umístěny společné prostory pro kočárky, kola a odpadky. Byty 

orientované směrem do ulice mají lodžie a směrem k řece velké terasy. [114] 

Důkazem toho, že o byty v lokalitě Brno-Pisárky je velký zájem, je i to, že již nyní 

jsou všechny byty kromě jednoho prodané či rezervované. I to je důvodem snahy developerů 

zastavovat volné či nově vytvořené parcely demolicí původních staveb. [114] 
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Obr. č. 239: Bytový dům Veslařská – vizualizace pohled od řeky [114] 

 

Obr. č. 240: Bytový dům Veslařská – vizualizace pohled z ulice [114] 

 

Obr. č. 241: Bytový dům Veslařská – současný stav 
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Obr. č. 242: Bytový dům Veslařská – půdorys 3.NP [114] 

6.2.2 Bytový dům Neumann 

Proti výstavbě tohoto bytového domu s 62 byty od společnosti Trikaya na nezastavěné 

parcele bojovali nejen sousedé, ale i Občanské sdružení Masarykova čtvrť již od konce roku 

2012. Důvodem byla nejen výška sedmipodlažní stavby bránící výhledu, ale i narušení 

funkcionalistického rázu lokality a soukromí. Reportáž o probíhajícím sporu odvysílala 

i Česká televize 4. 9. 2012. [115] 

Bytový dům umístěný ve svahu měl mít při pohledu z ulice čtyři patra s celkovou 

výškou 14 metrů a směrem do zahrady se terasovitě stupňoval. Byl plánován pro více než 130 

obyvatel a měl pro ně připraveno 72 parkovacích míst. [115] 

Stavební úřad v červenci roku 2013 vydal potvrzující územní rozhodnutí, ve kterém si 

vybírali pouze to, co se jim hodilo. Odkazovali se na blízkou budovu internátu, ale 

o převažující většině menších sousedních staveb nepadla zmínka. V celé kauze je jasně vidět, 

že samospráva nejednala nezávisle, ale snažila se prosadit zájmy developera. I z těchto 

důvodů sousedé společně s Občanským sdružením Masarykova čtvrť podali žalobu k soudu. 

I přes probíhající spor developer začal s odstraňováním stromů a keřů a se zemními pracemi. 

[115] 
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Nejvyšší správní soud a Krajský soud v Brně na konci roku 2013 potvrdily žalobu 

sousedů proti developerovi, který chtěl zvýšit index podlažní plochy s povolením magistrátu 

bez námitek i vysvětlení o sto procent. Díky tomuto verdiktu musí být nová stavba minimálně 

o polovinu menší. Následně v únoru 2014 územní rozhodnutí zrušil i magistrát a uznal chybný 

postup s nezákonným rozhodnutím o změně územního plánu. [115] 

Bohužel ani toto neznamenalo pro sousedy konec. Stavební úřad v prosinci 2014 

znovu vydal územní rozhodnutí, které po podané žalobě krajský soud opět zrušil. Rozpor 

s územním plánem musí magistrát potvrdit. Navýšení indexu podlažní plochy je následně 

možné pouze zákonnou cestou nebo po dohodě se sousedy. Díky tomu developer v současné 

době nemůže podobně vysokou a objemnou budovu na daném místě postavit.  

Doufám, že tato kauza pomůže sousedům, jejichž soukromí a výhled narušují 

developeři výstavbou nesrovnatelně vyšších a objemnějších staveb s důrazem pouze na svůj 

vlastní zisk. Město Brno má v plánu aktualizaci územního plánu, kde by index podlažní 

plochy měl být nahrazen maximální výškovou úrovní. [115] 

Společnost Trikaya teprve nyní začíná jednat se sousedy, protože jim nic jiného 

nezbývá. V současnosti je na jejich stránkách informace, že na ulici Neumannova plánují 

výstavbu čtyř bytových domů s 52 byty. Oproti původnímu návrhu mají směrem do ulice tři 

nadzemní podlaží, ale o počtu podzemních umístěných ve svahu se nezmiňují. Celkově se má 

jednat o nadstandartní byty po architektonické, technologické i materiální stránce. Plánují se 

zahájením výstavby v druhé polovině roku 2016 a dokončení na rok 2018. Vizualizace, 

půdorysy ani jiné výkresy bohužel nejsou na jejich stránkách zveřejněny. [116] 

 

Obr. č. 243: Bytový dům Neumann – vizualizace z ulice Neumannova [115] 
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Obr. č. 244: Bytový dům Neumann – pohled z ulice Neumannova [115] 

 

Obr. č. 245: Bytový dům Neumann – pohled ze zahrady [115] 

 

Obr. č. 246: Bytový dům Neumann – situace [115] 
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6.2.3 Bytový dům Tilia 

Další plánovaný developerský projekt v Pisárkách je umístěn na konci ulice Lipova 

směrem k Hlinkám. Už první návrh z roku 2012 ukázal, že stavba opět výškově i objemově 

překonává přilehlé budovy.  Důkazem je i žádost developera u Odboru územního plánování 

a rozvoje o navýšení indexu podlažní plochy a to v tomto případě dokonce více 

jak třináctinásobně. [116] 

Občanské sdružení Masarykova čtvrť i v tomto případě zasáhlo a na jejich stranu se 

přiklonila i stavební komise MČ Brno-střed, která doporučila stavebníkovi změny v projektu 

týkající se měřítka a okolní zástavby. [116] 

Developer reagoval snížením plánované budovy o jedno podlaží, kdy měla 

ve výsledku obsahovat 16 bytů, jednu kancelář a 17 parkovacích míst. Na konci roku 2014 

zahájil územní řízení, ale kvůli nekompletním podkladům bylo zamítnuto. [116] 

V roce 2015 začal nanovo. Jeho žádost však opět počítala s pěti podlažími a 21 byty 

přes celý pozemek. Proti této stavbě podalo Občanské sdružení Masarykova čtvrť námitky. 

I městská část Brno-střed požaduje ve svém vyjádření snížení minimálně o jedno patro. [116] 

O dalších osudech plánovaného bytového domu se teprve rozhodne. I když já osobně, 

blízcí sousedé i další obyvatelé Pisárek, doufáme, že se jej nepodaří prosadit.  

 

Obr. č. 247: Bytový dům Tilia – srovnání záměrů [115] 
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6.3 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH REZIDENČNÍCH 

NEMOVITOSTÍ 

V následující kapitole popíši některé stavební úpravy provedené v posledních deseti 

letech na stávajících nemovitostech.   

6.3.1 Nástavba domu  2005-2009 – Kalvodova 112/12 

V roce 2005 majitel získal stavební povolení na provedené střešní nástavby a novou 

garáž v předzahrádce u jedné poloviny dvojdomku. Ve stejné době byla provedena i nová 

fasáda v bílé barvě a výměna oken. Kolaudace proběhla v roce 2009.  

Jednalo se o nástavbu horního patra s kovovým obložením. Původní čtyřdílná dřevěná 

okna byla nahrazena novými v kovovém rámu včetně nárožních pro lepší osvětlení místností. 

O změnách vnitřní dispozice se mi bohužel nepodařilo nic zjistit.   

Původní a nový vzhled můžeme porovnat na dvojdomku, kdy jedna polovina zůstává 

zatím v nezměněném stavu. Cílem přestavby bylo vytvořit z klasického domu moderní 

stavbu. Mně osobně se líbí nový koncept oken a barevné řešení fasády, ale nástavba na mě 

nepůsobí dobře. Připadá mi, že k domu nepatří. Nedošlo k vzájemnému propojení staré a nové 

části. Z toho důvodu působí horní patro cizorodě. Navíc celkový industriální koncept působí 

chladně.  

Osobně nepovažuji tuto přestavbu za zdařilou.  

 

Obr. č. 248: Rodinný dům Kalvodova 112/12 – současná fotografie 
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6.3.2 Rekonstrukce vily 2008-2009 – Květná 181/50 

Vila byla původně hájenkou z 19. století mezi dvěma sousedními objekty. Současný 

majitel si přál rekonstrukci ve stylu městské chaty, kterou navrhla Daniela Hanousková 

Boučková. [134] 

Snažila se o respektování původního řešení vnitřních prostor a zajímavých stavebních 

částí domu s případnými replikami, aby byla zachována působivá atmosféra. Nové prvky 

měly naopak působit moderně a kontrastně. Uliční fasáda prošla opravou bez výraznějších 

změn. Naopak původní zahradní část byla celá zbourána a zmodernizována a vystavěna 

z betonových bločků s okny s hliníkovými rámy. Tím bylo zvýšeno množství světla 

pronikajícího ze severní strany do místností přes prosklené příčky. [134] 

Vnitřní dispozice zůstala prakticky zachována. Přízemí slouží společenským účelům 

s obytným zahradním atriem. Naopak patro tvoří soukromou část se dvěma ložnicemi a 

koupelnami. Nově byla postavena dvojgaráž v předzahrádce. [134] 

Mně osobně přijde tato rekonstrukce zdařilá. Líbí se mi zachování původního vzhledu, 

které je nenásilně propojeno s moderními prvky. Jediné, co bych změnila je barevné řešení 

fasády, šedá na mě působí studeně a smutně. Naopak se mi líbí dřevěné prvky, které dodávají 

přírodní vzhled a celkově stavbu oživují.  

Za rušivý element považuji sousední růžovou budovu, která přes snahu působit 

moderně nakonec dopadla spíše kýčovitě a do okolní zástavby vůbec nezapadá. 

Vila na Květné je v současné době na prodej.  

 

Obr. č. 249: Vila Květná 181/50 – současná fotografie 
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Obr. č. 250: Vila Květná 181/50 – uliční a zahradní fasáda po rekonstrukci [134] 

 

Obr. č. 251: Vila Květná 181/50 – pohledy [134] 

 

Obr. č. 252: Vila Květná 181/50 – půdorys přízemí [134] 
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6.3.3 Přestavba domu 2013-2014 – Kamenomlýnská 131/10 

Podle současných majitelů byl autorem dvojice řadových vil Kamenomlýnská 131/10 

a 129/8 Jindřich Kumpošt, což se mi bohužel nepodařilo ničím podložit. Postavené byly 

podle stejného návrhu se shodnou fasádou s ozdobnými prvky.  

V roce 2013 však započala radikální přestavba jedné z vil. Vytvořili z ní o patro 

zvýšenou moderní černobílou stavbu v puristickém stylu. O změnách interiérů se mi bohužel 

nepodařilo nic zjistit.  

Mně osobně se nová úprava velice líbí, jen kdyby nevznikla ze zajímavé a historicky 

hodnotné stavby. I když není památkou, působí starobyle a vznešeně. Podle mě je škoda 

předělávat takovou budovu do moderního vzhledu, když už předtím byla nádherná. 

Doporučovala bych spíše rekonstrukci původní fasády.  

 

Obr. č. 253: Vila Kamenomlýnská 131/10 – současná fotografie 
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7  ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce bylo popsat vývoj výstavby rezidenčních nemovitostí 

v lokalitě Brno – Pisárky od počátku výstavby na konci 19. století až do současnosti. Jedná se 

tudíž o shrnutí více jak sta let, kdy se již od prvních domů jednalo o oblast pro bohatší 

obyvatele s nadstandartními vilami. Zástavba započala na ulici Hlinky a Veslařská 

a pokračovala směrem vzhůru ke Žlutému kopci a Wilsonovu lesu. Popsala jsem jednotlivá 

historická období s vybudovanými rezidenčními nemovitostmi a jejich charakteristikou. 

Za období největšího rozkvětu považuji meziválečné období s rozvojem funkcionalistických 

staveb. Naopak nejhorší dobu pro architekturu znamenal nástup komunistického režimu 

s jednotnými panelovými objekty a sociálními byty. V Pisárkách jsou tyto stavby naštěstí 

zastoupeny jen v malé míře na ulici Neumannova a studentskými kolejemi na ulici Vinařská. 

Od 70. let můžeme vývoj výstavby v této lokalitě považovat téměř za ukončený pouze 

s občasnými novými budovami nebo rekonstrukcemi či přestavbami stávajících staveb.  

Budoucí vývoj výstavby tohoto území je však značně omezený kvůli současné 

zastavěnosti s minimem volných stavebních parcel. Z mé analýzy vyplývá, že jedinou 

možností jsou přestavby stávajících nemovitostí nebo jejich demolice a nahrazení novými. 

Snažila jsem se zdůraznit i negativní dopady na celkový vzhled lokality díky některým 

investorům a developerům. Jak se bude lokalita ve skutečnosti vyvíjet, ukáže teprve čas.  

Součástí diplomové práce je i vysvětlení základních pojmů týkajících se rezidenčních 

nemovitostí, popis katastrálního území Brno – Pisárky a jeho stručná historie.  

Při zpracování své diplomové práce jsem celé katastrální území Brno – Pisárky 

nejednou prošla a nafotila popsané nemovitosti, i když ne u všech to bylo možné z důvodu 

polohy hluboko v zahradě nebo velkému množství vzrostlé zeleně v předzahrádce. Navštívila 

jsem také různé instituce, kde jsem shromažďovala informace a materiály o historickém 

vývoji dané lokality.  

Musím říct, že zpracování mojí diplomové práce mě nejen bavilo, ale přineslo mi 

i mnoho nových poznatků o místě mého bydliště. Věděla jsem, že je zde spousta hodnotných 

a zajímavých staveb, ale celkový rozsah mě nakonec překvapil. Nejvíce mě zaujalo množství 

a jedinečnost architektury od židovských tvůrců.  

Diplomová práce může sloužit jako informativní podklad o architektonickém vývoji 

rezidenčních nemovitostí v lokalitě Brno – Pisárky.  
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