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Abstrakt (vzor) 

Hlavním úkolem této diplomové práce je objasnit vývoj rezidenčních nemovitostí v 

lokalitě Brno – Maloměřice a Obřany. Diplomová práce se zabývá touto lokalitou od historie 

až po současnost. V práci je podrobně popsán přehled výstavby a její analýza pro budoucí 

možnosti růstu. Vše je rozděleno do několika období rozvoje. K práci také přikládám 

přehlednou mapu zobrazující postupný vývoj městské části. 

Abstract (example) 

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

locality of Brno – Maloměřice a Obřany. Diploma thesis is focusing on history of this locality 

until present. In the thesis is described in detail this area survey of the significant residential 

buidings and the analysis for the future growth. The work is divided into few construction 

periods. Components of thesis is map, which showing progressive development of the city 

district. 

Klíčová slova (vzor) 

vývoj výstavby, městská čtvrt, lokalita, rezidenční nemovitosti, bytový komplex, vila, 

bytový dům, rodinný dům, urbanistická skladba, urbanismus, funkcionalismus, secese, analýza 
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development of construction, quarter of the city, residential properties, complex of 

buildings, villa, apartment block, family house, urban pattern, urbanism Functionalism, art, Art 

Nouveau, analysis 
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1 ÚVOD 

Brno je z hlediska rozlohy i počtu obyvatel druhé největší město v České republice a 

jedná se o velice bohatou metropoli především z hlediska vzdělání, kultury a architektury. 

Zároveň se jedná o místo, které nabízí svým obyvatelům kvalitní rezidenční bydlení. 

Důvodem, proč jsem si jako zkoumanou oblast vybral právě Maloměřice a Obřany je 

ten, že bydlím nedaleko této městské části. Během zpracovávání této práce bylo pro mne 

zajímavé zjišťovat, jakým způsobem se tato městská část vyvíjela a kterým faktorům vděčíme 

za současnou podobu Maloměřic a Obřan. Jedinečnost lokality dokládá také fakt, že se jedná o 

místo, kde je doložena přítomnost pravěkého člověka již ve starší době kamenné. 

Původně dvě samostatné obce, o nichž jsou první zmínky v 11., resp. 12. století se 24. 

listopadu 1990 spojily a vytvořily tak katastrální území Brno - Maloměřice a Obřany. Tato 

městská část, nacházející se v severovýchodním okraji statutárního města Brna, si i nadále 

zachovává svůj osobitý ráz. Většinu obyvatel tvoří starousedlíci, kterým takřka vesnický ráz 

území vyhovuje. V současné době vyhledávají zájemci o bydlení oblast Maloměřic a Obřan 

především proto, že z větší části hraničí s lesními pozemky a poskytují tak jedinečné zázemí 

pro volnočasové aktivity.  

Cílem mé diplomové práce bylo zpracovat podrobný přehled o výstavbě rezidenčních 

nemovitostí v lokalitě Brno Maloměřice a Obřany. Soustředil jsem se na základní stavební 

prvky používané v jednotlivých dekádách a provedl jsem analýzu druhů výstavby. Snažil jsem 

se vypracovat ucelený přehled počátku výstavby až po současnost a dále jsem také zpracoval 

analýzu rozvojových možností.  

Při psaní této práce jsem se bohužel setkal s nedostatkem věrohodných zdrojů. Stavební 

úřad městské části Brno Maloměřice a Obřany se mi sice snažil maximálně vyjít vstříc, nicméně 

jejich archiv stavební dokumentace do roku 1990 nedisponuje požadovanými dokumenty a 

Archiv města Brna z části vyhořel. Z tohoto důvodu jsou některé části mé diplomové práce 

méně a jiné více rozsáhlé. 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY SOUVISEJÍCÍ S REZIDENČNÍ 

VÝSTAVBOU 

Tato kapitola je věnována základním pojmům a definicím, zejména z Katastrálního 

a Stavebního zákona, úzce související s výstavbou rezidenčních nemovitostí. 

2.1 STAVBA 

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

ve znění pozdějších předpisů § 2 odst. 3,4 je stavba definovaná 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.“ (1) 

2.2 STAVEBNÍK 

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve 

znění pozdějších předpisů § 2 odst. 4, písm. c) se rozumí „stavebníkem osoba, která pro 

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

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

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

podnikatelské činnosti; stavebníkem se rozumí též investor a objednatel stavby.“ (1) 

2.3 BYTOVÝ DŮM 

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

ve znění pozdějších předpisů § 2, písm. a), odst. 1 je bytový dům definován jako: „stavba 

pro bydlení je bytový dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá 

požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.“ (2) 

2.4 RODINNÝ DŮM 

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

znění pozdějších předpisů § 2, písm. a), odst. 2 je rodinný dům definován následovně: 

„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.“ 

(2) 
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2.5 BYT 

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

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

popřípadě jedna obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a 

vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto užívání určen.“ (3) 

2.6 POZEMEK 

Podle katastrálního zákona č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 27 se 

pozemkem rozumí „část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní 

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

hranicí druhů pozemků, popř. 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 následovně 

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

umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem.“ (1) 

2.8 PARCELA 

V katastrálním zákoně č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 27 je 

parcela definovaná jako „pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v 

katastrální mapě a označen parcelním číslem.“ (5) 

2.9 NEMOVITOST 

V občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů §498 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.“ (4) 
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2.10 REZIDENČNÍ NEMOVITOST 

Za velmi důležité považuji zmínit to, že pojem „rezidenční nemovitost“ není 

zakotven v českém právním řádu. V minulosti se v souvislosti s tímto pojmem většinou 

hovořilo o nemovitostech postavených v atraktivních lokalitách. Rezidenční nemovitosti 

byly synonymem luxusu a výsadou movitých zákazníků. Dnes je tento pojem spíše 

používán pro jakékoliv stavby určené k bydlení. 

 

3 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ BRNO MALOMĚŘICE A 

OBŘANY 

Katastrální území Maloměřice a Obřany se skládá z celého katastrálního území Obřany 

a téměř celého katastrálního území Maloměřice (k této části Maloměřic náleží od konce 60. let 

20. století také někdejší severní exkláva bývalé obce Juliánova, jíž je dnešní ulice Baarovo 

nábřeží). Katastrální hranice mezi oběma čtvrtěmi, které do roku 1919 tvořily samostatné obce, 

probíhá středem řeky Svitavy a Mlýnského náhonu. Severovýchodně od Obřan se, již mimo 

území Brna, nachází také hrad Obřany. (6) 
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Obrázek 1: Katastrální území Brno Maloměřice a Obřany (7) 

 

Maloměřice jsou situovány v údolí řeky Svitavy a svým katastrem zasahují i na 

jihozápadní úbočí vrchu Hády. V samotném středu Maloměřic se nachází seřaďovací nádraží 

Brno - Maloměřice a brněnské železniční depo. S výjimkou Cacovického ostrova, ležícího na 

pravém břehu hlavního toku Svitavy, se celý maloměřický katastr rozkládá na svitavském 

levém břehu. (6) 

Obřany se rozkládají na pravém břehu Svitavy a mají charakter větší vesnice, který je 

narušený malým sídlištěm na konci zástavby. Osu čtvrti tvoří Fryčajova ulice, spojující Obřany 

jak se sousedními Maloměřicemi, tak i se sousední obcí Bílovice nad Svitavou. Východně od 

zástavby Obřan se na vysoké ostrožně nad řekou Svitavou (na jejím pravém břehu) nachází 

pravěké hradiště. Ještě východněji, avšak na levé straně Svitavy, již v katastru obce Kanice, se 

nacházejí ruiny hradu Obřany. (6) 

Lokalita Maloměřice a Obřany nepatří mezi nejvyhledávanější oblastí pro bydlení v 

Brně. Můžete však zde naleznout rodinné domy s relativně příznivou cenou a dobrou 

dostupností do přírody. Celková rozloha tohoto katastrálního území je 9,292 km². (6) 
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Obrázek 2: Katastrální mapa města Brna (8) 

3.1 JMÉNO A STATUT 

Od 11., resp. 12. století byly Maloměřice a Obřany vnímány jako dvě samostatné části 

a tento stav trval až do roku 1990, kdy došlo ke sloučení a vzniku jednotného územního celku, 

osady v městské části Brno - Maloměřice a Obřany. 

 

3.1.1 MALOMĚŘICE 

(1104) - falzum 12. stol. - Malomiríci 

(1210) - falzum 13. stol - Malomiritci 

1235 - de Malomeriz 
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1325 - Malmaricz 

1528 - v Malomierzyczijch 

1582 - Gemen sigil zu Malmariz 

1718 - Malomieržitz 

1751 - Mallomiržitz 

1846 - Malomieržitz. Maloměiřice 

1849 - Mallomiežitz 

1854 - Malomieržitz, Maloměřice, obec  

1872 - Malomierzitz, Maloměřice  

1893 - Maloměřitz, Maloměřice  

1919 - Maloměřice. osada města Brna  

1935 - změna hranic s katastrálním územím Zábrdovice I.: Husovice, Obřany, Židenice 

1939 - Malmeritz, Maloměřice 

1945 - Maloměřice 

1947 - osada v městském obvodu Brno V 

1949 - Maloměřice (část), osada v městském obvodu Brno IX, Maloměřice (část), osada 

v městském obvodu Brno VIII 

1957 - Maloměřice (část), osada v městském obvodu Brno VI - Židenice, Maloměřice 

(část), osada v městském obvodu Brno XIII - Maloměřice 

1964 - osada v městském obvodu (obci) Maloměřice 

1971 - osada v městském obvodu Brno XIII 

1975 - osada v městském obvodu Brno III (9) 

 

3.1.2 OBŘANY 

1234, 1240 - de Obran 

1261 - Oersen 

1278 - de Obersen 

1316 - castrum Obersan 

1375 - in villa dicta Obrzan 

1570 - z Wobrzan 

1673 - Obržan 

1750 - Wobersane 

1751 - Obrzan 

1846 - Obržan, Obřany 

1849 - Obřan 
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1854 - Obržan, Obřany, obec 

1872 - Obrzan, Obřany 

1893 - Obřan, Obřany 

1919 - Obřany, osada města Brna 

1935 - změna hranic s katastrálními územími Královo Pole, Husovice, Maloměřice 

1939 - Oberseß, Obřany 

1945 - Obřany 

1947 - osada v městském obvodu Brno V 

1949 - osada v městském obvodu Brno VIII 

1957 - osada v městském obvodu Brno XIII - Maloměřice 

1964 - osada v městském obvodu (obci) Maloměřice 

1971 - osada v městském obvodu Brno XIII - Maloměřice 

1975 - osada v městském obvodu Brno III (9) 

 

3.1.3 ÚZEMNÍ CELEK MALOMĚŘICE A OBŘANY 

1990 - osada v městské části Brno - Maloměřice a Obřany 

1990 - osada v městské části Brno - Obřany a Maloměřice 

1997 - jméno městské části opraveno na Brno - Maloměřice a Obřany (9) 

 

 

Obrázek 3: Katastrální mapa města Brna (8) 
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3.2 VÝVOJ POČTU DOMŮ A DEMOGRAFIE 

Na ukazateli počtu domů a demografie si můžeme přehledně ukázat, jak se vyvíjela 

oblast Maloměřic a Obřan v průběhu času. S ohledem na lepší přehlednost jsem opět rozdělil 

městskou část na dva původní územní celky a řešil je jako jednotnou městskou část Obřany a 

Maloměřice od roku 1990. Pro srovnání v následujících grafech také uvádím data za celé Brno 

– město. 

 

Obrázek 4: Vlajka městské části Maloměřice a Obřany (16) 

 

3.2.1 POČET DOMŮ 

Z následujících grafů je patrné, že strmý růst počtu domu zaznamenaly Maloměřice i 

Obřany v dobách 1. republiky, kdy si obě obce zachovávaly vesnický charakter a vliv průmyslu 

negativně nezasahoval jejich obyvatele. S přibývajícím rozvojem průmyslové výroby se však 

situace postupně mění a od roku 1970 stavebnictví pomalu upadá. V roce 1990 dochází ke 

spojení obou celků v jednotnou městskou část a růst výstavby se opět zlepšuje. Těžký průmysl 

z městské části pomalu mizí a obyvatelé Brna opět nachází v Maloměřicích a Obřanech 

potřebný klid a blízkost přírody. (9; 10) 
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Obrázek 5: Vývoj počtu domů v Obřanech (1656 – 1990) (9) 

 

 

Obrázek 6: Vývoj počtu domů v Maloměřicích (1656 – 1990) (9) 
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Obrázek 7: Vývoj počtu domů v Maloměřicích a Obřanech (1990 – 2017) (9) 

 

 

Obrázek 8: Vývoj počtu domů v Brně – městě (1869 – 2011) (10) 

 

3.2.2 DEMOGRAFIE 

Růst stavební aktivity je úměrný počtu obyvatel a jejich poptávce po nemovitostech. Na 

následujícím grafu je znázorněn vývoj počtu obyvatel v období 1771 - 2017. V důsledku 
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rozvoje průmyslu klesá růst počtu obyvatel a situace se mění s pádem železné opony. (9, 10) 

 

Obrázek 9: Vývoj počtu obyvatel v Obřanech (1656 – 1990) (9) 

 

 

Obrázek 10: Vývoj počtu obyvatel v Maloměřicích (1656 – 1990) (9) 



24 

 

Obrázek 11: Vývoj počtu obyvatel v Maloměřicích a Obřanech (1991 – 2017) (10) 

 

 

Obrázek 12: Vývoj počtu obyvatel v Brně – městě (1869 – 2011) (10) 
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4 HISTORICKÝ PŘEHLED 

4.1 HISTORIE MALOMĚŘIC 

První známky osidlování Maloměřic pocházejí již z doby 300 př.n.l., což dokládají 

archeologické nálezy objevené při výstavbě nákladního nádraží. Jedná se o největší keltské 

pohřebiště na celé Moravě. (11) 

 

Obrázek 13: Pohled na pravěkou chatu s ohništěm na Hradisku u Obřan (12) 

 

„V období Velkomoravské říše existovalo v prostoru Maloměřic významnější osídlení. 

Ves Maloměřice vznikla v říční nivě na levém břehu Svitavy, jako ulicovka na cestě ze Židenic 

do Obřan, k níž se na jižním konci vsi připojovala cesta ze sousedních Husovic. Původně 

zeměpanská ves byla ve 12. století darována brněnským údělným knížetem Vratislavem 

benediktinskému klášteru v Třebíči. V letech 1843-1849 byla po východním okraji původní vsi 

vybudována železniční trať z Brna do České Třebové. 16. dubna 1919 byly Maloměřice 

připojeny k Brnu. V roce 1924 navrhl pro Maloměřice obecnou školu slavný architekt Bohuslav 

Fuchs, který ji později také rozšířil. Roku 1946 vzniklo v Maloměřicích sběrné středisko pro 

odsun Němců. Roku 1953 došlo k dokončení nové železniční trasy z Brna do Prahy, vybudování 
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nového seřaďovacího nádraží v Maloměřicích a spolu s tím i ke zrušení původní západněji 

položené železniční tratě. Nové nádraží zároveň odřízlo rodinnou zástavbu, která se nachází 

východně od něj. Ve druhé polovině 60. let pak při radikální druhé katastrální reformě Brna 

došlo ke znatelné úpravě hranice s katastrálním územím Židenice, při níž byla mimo jiné k 

Maloměřicím připojena ulice Baarovo nábřeží, původně náležející k bývalé obci Juliánov.“ 

(13) 

Na webových stránkách Wikipedie je nadále uvedeno, že ve druhé polovině 80. let 20. 

století vznikly v okrajové jižní části tehdejšího maloměřického katastru okrajové panelové 

domy sídliště Vinohrady, které byly k 28. březnu 2015 překatastrovány do k. ú. Židenice. (13) 

 

4.2 HISTORIE OBŘAN 

Stejně jako Maloměřice, tak i v Obřanech existovala významnější koncentrace osídlení. 

Ve středověku bývaly Obřany samostatným statkem a jedno z prvních opevněných sídel je 

datováno do 70. let 13. století. Důkazem je samotná zřícenina hradu Obřany nacházející se na 

kopci Šumbera jihovýchodně od Bílovic nad Svitavou. Třicetiletá válka naštěstí nezanechala 

na rázu Obřan příliš velké škody. V 17. století měla ulicovka stoupající rovnoběžně 

s Obřanským potokem 31 osedlých, což odpovídá rozsahu větší usedlosti. Z těchto poplatných 

pozemků začala vznikat v 18. století drobná domkářská zástavba vytvářející dlouhou souvislou 

zástavbu podél cesty do Soběšic. S příchodem průmyslové revoluce došlo v Obřanech k větším 

urbanistickým změnám. Roku 1840 byla založena prádelna a kromě toho vzniklo v 19. století 

Mlýnské nábřeží, které je i dodnes typickou reprezentativní vilovou čtvrtí Obřan. V roce 1899 

vznikla v Obřanech záložna, což v kombinaci s cihelnou (vznik v roce 1911) mělo za následek 

zvýšený rozvoj průmyslu. Napomáhal tomu také rok 1912, kdy se spustila výstavba prádelny, 

jejíž čtyřpatrová budova se může pyšnit jedním z nejstarších železobetonových skeletů v ČR. 

Přibývající důraz na průmysl vyústil ve 30. letech 20. století, kdy byla na náhonu řeky Svitavy 

postavena závodní elektrárna. Již za války (v roce 1941) začala vznikat rychlíková trať Brno – 

Praha, která se díky výškovým rozdílům nedostala do většího konfliktu s obřanskou zástavbou. 

V 70. letech 20. století přichází ke slovu výstavba panelového sídliště Obřany, která mění ráz 

severní oblasti městské části. Později se již Obřany příliš nerozvíjejí a patří dodnes k nejlépe 

zachovalým vesnickým celkům v Brně. (9) 
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Obrázek 14: Esslerova přádelna a maloměřická cementárna kolem roku 1917 (14) 

 

5 VÝVOJ VÝSTAVBY REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V 

JEDNOTLIVÝCH OBDOBÍCH 

V této nejrozsáhlejší kapitole se zabývám vznikem a vývojem prvních rezidenčních 

staveb na území Maloměřic a Obřan až po současnost. Chronologicky zde popisuji nejen 

základní architektonické prvky, ale také historické události, jež výstavbu zásadním způsobem 

ovlivnily. Také jsem se zaměřil na objekty, které jsou pro dané období typické a měly vliv na 

urbanistický rozvoj Maloměřic a Obřan. 

 

5.1 VÝVOJ VÝSTAVBY DO ROKU 1918 - MALOMĚŘICE 

„Maloměřice patří k těm částem Brna, které mají opravdu bohaté archeologické nálezy, 

což svědčí o tom, že příznivá poloha u řeky poskytovala prostředí k životu jak už lovcům sobů 

(Bořky) někdy z doby mezi 15 000 - 12 000 lety před Kristem, tak zemědělcům z mladší doby 
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kamenné, ale i kulturám mladším (Holý kopec) až k osídlení staroslovanskému někdy v 8. století 

(Plíže).“ (17) 

Velké množství archeologických nálezů dokládá, že bylo objeveno největší keltské 

pohřebiště na celé Moravě. Naleziště bylo prozkoumáno v roce 1941 pod vedením archeologa 

Moravského zemského musea Josefa Poulíka. Výzkum odkryl celkem 76 hrobů a dochovaly se 

nálezy z minimálně dalších 10 hrobů. Při stavbě brněnského seřaďovacího nádraží probíhaly v 

letech 1939-1940 současně i rozsáhlé záchranné práce na výzkumu polykulturní sídlištní 

lokality v trati "Holý kopec", vzdálené několik set metrů jihovýchodním směrem od výše 

uvedeného keltského pohřebiště. (11) 

 

Obrázek 15: Nejkrásnější nádoba ze žárového hrobu (12) 

 

„Zachyceny byly především objekty kultury s moravskou malovanou keramikou z období 

neolitu. Kromě množství fragmentů keramických nádob často s bohatou malovanou výzdobou, 

broušených a štípaných kamenných nástrojů aj. byly nalezeny i fragmenty tzv. venuší (typických 

neolitických keramických ženských idolů s gracilní horní částí těla s rozpjatýma rukama 
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naznačenýma pahýly, malou hlavou a jen naznačeným obličejem, a se spodní částí od pasu 

mohutnou, s obrovskými hýžděmi a silnýma nohama; jsou považovány za symboly plodnosti); 

jedna plastika byla nalezena celá.“ (11) 

Wikipedie nadále uvádí, že v této oblasti byly nalezeny objekty halštatské a také zde byl 

nalezen jeden objekt z doby laténské. (11) 

 

Obrázek 16: Mapka osídlení od starší doby kamenné po dobu staroslovanskou (18) 

 

Ve 12. století daruje kníže Vratislav Maloměřice, jako původně zeměpanskou ves, 

benediktinskému klášteru v Třebíči a následně ji v roce 1241 vypalují Tataři. Daří se ji obnovit 

až koncem 13. století a v průběhu 14. a 15. století se několikrát mění maloměřický majitel. (19)     

V 16. století přebírá starobrněnský klášter správu nad obcí a tou dobou se také ujímá 

pečetní oznámení v podobě písmene „M“, které vyobrazuje vinařský nůž a dva křížky. (9) 

„Tehdejší Maloměřice a Obřany jsou poklidnými zemědělskými vesnicemi, jejichž 

obyvatelé, zemědělci a obchodníci, zásobovali potravinami blízké město Brno. Vedle základních 



30 

zemědělských komodit je úspěšně pěstována vinná réva, daří se meruňkám a broskvím a dalším 

druhům ovoce a zeleniny.“ (18). 

Počátkem 17. století je ve vsi je evidováno 43 osedlých domů a také dochází 

k přeměřování polí za účelem rovnoměrnějšího rozdělení pozemků. I přes zrušení kláštera na 

Starém Brně patří i nadále Maloměřice pod správu starobrněnského panství. (19) 

Rok 1848 je považován za symbolický konec feudálního hospodářského systému. Byla 

totiž zrušena robota (20) a začíná se dostávat ke slovu průmyslová revoluce. O rok později se 

na východní straně obce dokončuje železniční trať z Brna do České Třebové, což vede 

k rozšíření řemeslnického trhu. Nejen, že v Maloměřicích vznikají vzápětí valcha a hamry, ale 

také se v 70. a 80. letech 19. století rozrůstá nová zástavba a také je postavena (dodnes 

existující) kaple na Proškově náměstí. Maloměřice zaznamenávají rychlý nárůst obyvatel a není 

tedy divu, že je v roce 1880 zahájen provoz v místní cihelně. (19) 

Pro lepší přiblížení problematiky, týkající se architektury a stavebnictví Brna a okolí je 

potřeba zmínit historické události, jenž tento obor ovlivnily. 

V roce 1852 císař rozhodl o zrušení brněnské pevnosti. Uvolnění pozemků, na nichž 

pevnost stála, vyžadovalo regulační plán, který byl zadán v roce 1860 vídeňskému architektovi 

Ludwigu Försterovi. První etapa novodobé přestavby města Brna byla tedy inspirovaná právě 

Vídní. Okružní třída města zaznamenala urbanistický i obecně umělecký přínos v nejcitlivější 

zóně na obvodu historického jádra města. Tento urbanistický koncept byl z větší části naplněn 

v období od šedesátých do osmdesátých let. (21) 

Ustupování pozdního feudalismu a absolutismu mělo nemalý vliv na budování 

obytných budov. Tehdejší šlechta se opírala o středověkou minulost a její inspirací byla gotika, 

naopak buržoazie, vyznávající myšlenky liberalizace, nacházela svůj vzor v renesančních 

stavbách italských měst. (22) 

V letech 1901 - 1902 byla vypsána soutěž na regulační plán historického jádra. Byla 

vyhlášena pro rakouské architekty a německé inženýry. V soutěži nakonec zvítězil vídeňský 

architekt E. Fassbender. Přestavba vnitřního města pak byla dle návrhu tohoto architekta 

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

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

zástavba vzrostla téměř dvojnásobně. (22) 

V posledních desetiletích 19. století Brno zaznamenává zcela nový druh zástavby, a to 

vilové čtvrtě. „Brněnské vilové čtvrtě reprezentují nejzdobnější část soudobé architektury, 
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spojující pozdní historismus s romantickými, či dokonce folklórními motivy, aby v ní nakonec 

zvítězila malebná secese s bohatým uplatněním dřevěných prvků. Secese ovládla i architekturu 

obytných a veřejných staveb na celém dnešním území města Brna.“ (21) 

 Maloměřice však i nadále žijí vlastním životem i přes bezprostřední blízkost města 

Brna si i nadále zachovávají vesnický ráz. Počátek 20. století se však nese v duchu nezadržitelné 

expanze. Mohly za to především nově vznikající průmyslové podniky, které měly za následek 

zkvalitnění infrastruktury (např. zřízení vlastní školy). Důležitým impulzem znamená v roce 

1906 vybudování cementárna firmy Leo Czech a spol. a také spuštění elektrárny v cacovickém 

mlýně. (19) 

„V Maloměřicích se 180 domy a 2200 obyvateli podnikatelé G. Kohn a syn dali základ 

vzniku cementárně a vápenici. Jako odškodné za vykoupené pozemky dal postavit pan Kohn 

maloměřickým občanům kapličku. Nemůže být opomenut i provoz Elynkova Cacovického 

mlýna, který sloužil svému účelu až do osmdesátých let tohoto století, kdy mlýnice vyhořela. 

Dařilo se i mnoha drobným řemeslníkům a obchodníkům.“ (18) 

 

Obrázek 17: Pohled na centrální část Maloměřic kolem roku 1910 (18) 

 

5.1.1 STARÁ VES (12. století) 

První zmínky o vsi se datují do 12. století, kdy původně zeměpanská ves mění majitele 

a přechází z rukou knížete Vratislava pod benediktinský klášter v Třebíči. (18) 

Vesnice se nachází při východním břehu Svitavy a na druhém břehu řeky je situována 

ves Cacovice, kterou Maloměřice postupně pohlcují a zůstává po ní už jen mlýn. Po nájezdu 

Tatarů (rok 1241) dochází pozvolna k obnově obce. (9) 



32 

Osou vsi se stává cesta z Židenic do Obřan, k níž se na jižním konci vsi 

připojovala cesta z Brna, Cejlu, Zábrdovic a Husovic do Obřan, jejíž druhá větev, 

vedoucí z Husovic přes Cacovice, se dříve připojovala na severním konci Maloměřic. 

(9) 

Karel Kuča ve své publikaci (Brno: vývoj města, předměstí a připojených 

vesnic) dále uvádí, že ulicový půdorys staré vsi (severní části Selské ulice) je 

vřetenového charakteru a prozrazuje jednotné založení, nejspíše koncem 13. století. 

Před vypuknutím třicetileté války měla ves rozsah ulicovky s velikostí 43 osedlých. 

Charakter ulicové vesnice narušila výrazně vysunutá budova hostince. (9) 

Z historických plánů se dá také vyčíst, že dnešní okolí Proškova náměstí vzniklo 

v 2. polovině 18. století a severně od středního bloku domů byla v 19. století postavena 

dodnes stojící kaple. (9) 

 

Obrázek 18: Kaplička na Obřanské ulici (18) 
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Obrázek 19: Historická mapa Maloměřic, rok 1826 (25) 

 

 

 

Obrázek 20: Císařský povinný otisk, rok 1826 (26) 
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Z přiložených map jde vyčíst, že začátkem 19. století končila severní část obce nynějším 

Proškovým náměstím (26) a nedalekou obcí Cacovice, nacházející se na náhonu řeky Svitavy. 

„Ves Cacovice později zpustla a zbyl z ní pouze mlýn s hamrem a dvorem, který byl centrem 

místního statku zahrnujícího Husovice, Maloměřice a Ořešín.“ (26)  

Maloměřice nejvíce ovlivnila, od poloviny 19. století, výstavba železniční trati z Brna 

do Moravské Třebové a díky průmyslové revoluci se začal charakter obce výrazně měnit. Vznik 

cihelny (rok 1880), výstavba školy (rok 1887), založení cementárny (rok 1906) a spuštění 

elektrárny v cacovickém mlýně (rok 1907) mělo za následek příliv obyvatel a značný vývoj 

nové zástavby, který trval až do doby první republiky. (9) 

Nová dělnická řadová přízemní zástavba vyrůstala do roku 1918 jednak podél silnice 

Židenice – Obřany (Selská – Obřanská). Zčásti také podél staré cesty ke starému husovickému 

mostu (jižní konec Franzovy ulice). Hlavní díl nové výstavby ale vznikal v území mezi 

východní záhumenní cestou, z níž se stala Razusova ulice, a železniční tratí. Nová rodinná 

zástavba vznikla i při jižním břehu Svitavy proti Obřanům, tedy zcela odděleně od intravilánu 

Maloměřic. (9) 

 

5.1.2 ŽELEZNIČNÍ TRAŤ BRNO – ČESKÁ TŘEBOVÁ (1843 – 1849) 

Stavba železniční trati Brno – Česká Třebová, vlastněné Severní státní dráhou, byla 

zahájena na podzim 1843, přičemž realizaci nejsložitějšího úseku mezi Brnem a Blanskem 

získal ve veřejné soutěži italský podnikatel Felice Tallachini. (27) 

Výstavba železnice byla dokonalou prezentací tou dobou nejvyspělejší techniky. 

Muselo být totiž vybudováno deset tunelů o celkové délce 1772 m a také 49 mostů. Náročnost 

stavby dokazuje fakt, že při realizaci zemřelo 22 dělníků. (27) 

Železniční trať však výrazným způsobem pomohla k rozvoji nejen Brna, ale i okolních 

vesnic a urychlila tak výrazným způsobem dopravu po celé Moravě. 

Italská firma vystavila trať nejdříve v jednokolejové podobě, železniční spodek i tunely 

byly úmyslně navrženy pro dvojkolejnou trať. K zahájení provozu došlo 1. 1. 1849 a druhá 

kolej byla zrealizována mezi lety 1856 – 1858. (28) 



35 

 

Obrázek 21: Trať mezi Brnem a Blanskem ve 20. letech 20. století (27) 

 

 

Obrázek 22: Mapa severního okolí Brna s vyznačenou železniční tratí, rok 1909 (24) 
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5.1.3 ROZVOJ ŠKOLSTVÍ (1887) 

 S celkovým rozvojem souvisí také rozkvět školství. Ohlédneme-li se do historie, 

najdeme zmínky o obřanské škole k roku 1737. Škola tehdy stála pravděpodobně ve farské 

zahradě a zničil ji požár v roce 1780, společně s kostelem a farou. Později byla postavena škola 

v dnešní Kmochově ulici a před sto lety byla předána do užívání část budovy současné školy 

na Hlaváčově ulici. Maloměřice byly až do roku 1887 přičleněny k obřanské škole. Až roku 

1888 bylo zahájeno vyučování v nové škole na dnešním Proškově náměstí, které nese jméno 

jejího prvního řídícího učitele. Stavba této školní budovy byla započata v roce 1887. (18) 

 

Obrázek 23: První maloměřická obecní škola (26) 
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V roce 1905 byla postavena škola na Palackého, nyní Obřanské ulici. V roce 1926 byla 

otevřena budova měšťanské školy na dnešní ulici Hamry v Maloměřicích. Významnou 

osobností v historii obřanské školy byl jeden z jejích ředitelů, spisovatel Viktor Kamil Jeřábek, 

který do školy v Obřanech nastoupil v r. 1906 a roku 1926 odešel do důchodu. (18) 

 

Obrázek 24: Maloměřická škola „měšťanka“ na ul. Obřanská (29) 

 

5.1.4 CEMENTÁRNA (1906) 

Vzrůstající výstavba Maloměřic znamenala zvýšenou spotřebu cementu, což vedlo k 

založení nových provozoven na výrobu portlandských cementů a struskových cementů. Jednou 

z cementáren z počátku 20. století je i Maloměřická cementárna z roku 1907. Původní závod z 

roku 1907 hned od počátku nestačil poptávce, a proto byl již po třech letech rozšířen o další 

kapacitu. Neustálé modernizace a rekonstrukce provázely Maloměřickou cementárnu celým 

jejím vývojem až do současnosti. Maloměřická cementárna je postavena na jižním okraji 
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vápencového ložiska, které se rozprostírá na sever od Brna. Pálení vápna a výroba cihel měla v 

této lokalitě již dlouholetou tradici. V roce 1907 bylo započato s výstavbou a již v roce 1908 

byl zahájen provoz. (30) 

V cementárně byly instalovány dvě rotační pece, ve kterých se slínek vyráběl tzv. 

suchým způsobem. Každá z těchto pecí byla vybavena uzavřeným bubnovým chladičem s 

dvojitým pláštěm. Surovina byla připravována hrubým mletím v kolových mlýnech a jemným 

mletím v trubnatých mlýnech. Pro dopravu vápence z lomu „Džungle” byla do závodu 

postavena lanová dráha. Vápenec se těžil ručně a na těžbě se podílelo asi devadesát pracovníků. 

Dovezený vápenec byl s přísadou korekčního materiálu semílán na určitou jemnost. Korekční 

materiál (slin) byl dovážen z blízkého okolí koňskými potahy. Za 24 hodin při počtu asi 150 

dělníků bylo ve spodním závodě vypáleno až 100 tun slínku. Pohon strojů v závodě obstarával 

dvouválcový parní stroj o výkonu 1000 koňských sil. Při tomto způsobu výroby cementu 

vznikalo velké množství prachu. (30) 

Když se v roce 1910 uvažovalo o rozšíření závodu o další, rotační pece, bylo na základě 

posudku prof. Ing. K. Rysky, z České techniky v Brně, schváleno rozšíření závodu pod 

podmínkou změny technologie výpalu slínku ze suchého způsobu na mokrý způsob. Voda 

potřebná k provozu závodu byla odebírána z řeky Svitavy. (30) 

Do roku 1912 stoupla výroba slínku až na 320 tun denně při cca 360 zaměstnancích, z 

nichž asi 110 pracovalo v lomu. Cement byl balen do jutových pytlů po 50 kg a dřevěných sudů 

po 200 kg. (30) 

Cementárna byla zdrojem pracovních obživy pro desítky zaměstnanců a sloužila až do 

roku 1998. Budově cementárny se nadále věnuji v kapitole „5.3.2. Rozšiřování průmyslu“. 
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Obrázek 25: Pohled na Obřany a v pozadí na cementárnu v Maloměřicích, rok 1917 (23) 

 

5.1.5 ELEKTRÁRNA V CACOVICKÉM MLÝNĚ (1907) 

Necelých půl kilometru východně od kapličky v Maloměřicích se rozprostírá cacovický 

ostrov, na kterém je od roku 1170 umístěn cacovický mlýn. Bývalý dvůr s mlýnem je pozůstatek 

dříve zaniklé stejnojmenné vsi, která byla pohlcena rozrůstajícím se katastrálním územím 

Maloměřic. (31) 

Těsně při splavu byla na pravé straně náhonu v 17. století vystavěna dnes beze stopy 

zaniklá valcha, při ústí náhonu do Svitavy byl zřízen na levobřeží kotlářský měděný hamr 

uváděný k roku 1545. V roce 1565 byl tzv. Kupferhammer v držení Kašpara Krebse, který měl 

přispívat cacovskému mlynáři na udržování stavu (tj. splavu) jednou třetinou nákladů. Později 

tento objekt sloužil jako koželužna. Těsně před vyústěním náhonu zpět do Svitavy byl do něj 

podzemní štolou v osmdesátých letech minulého století převeden tok Ponávky. Pod ústím 

náhonu plyne Svitava ještě necelý 1 km svým přirozeným korytem, aby její energie byla využita 

v dalších průmyslových objektech (bývalý mlýn, stoupa, později dnes již nepracující textilka v 

Husovicích; náhon zaniklého Lacinova mlýna v Brně Židenicích a posléze tzv. Svitavský 

náhon, při němž vznikla řada textilních továren při předměstské ulici Cejlu a dalších podniků, 

vytvářejících spolu s podobnými podniky na dalším brněnském tzv. Svrateckém náhonu na 

Starém Brně od konce 18. století základ brněnského průmyslu. (33) 
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V mlýně byla roku 1884 zřízena vodní elektrárna s Girardovou turbínou, která byla 

nahrazena v roce 1918 Francisovou turbínou o výkonu 110 kW. V té době zde také fungovala 

papírna. O rok později posiluje majitel Adolf Hynek elektrárnu instalací parního stroje. (32) 

 

 

Obrázek 26: Cacovický mlýn v nedatovaném snímku (31) 

  

 

Obrázek 27: Plán mlýnského ostrova z roku 1783 (33) 
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5.1.6 DĚLNICKÉ KOLONIE 

Seskupení dělnických obydlí, tedy dělnické kolonie, se stavěly od poloviny 19. století. 

Dělnické kolonie vytvářejí samostatné domky, přízemní a patrové blokové stavby s 

typizovanými obytnými jednotkami a byly budovány majiteli průmyslových podniků k bydlení 

pracovních sil. (34) 

Dělnické kolonie náleží mezi nejvíce ohrožený typ sídelního útvaru nebo jeho části a v 

současnosti velmi rychle zanikají. Se závažnými problémy se setkává jak zachování jejich 

pravidelné nebo nepravidelné půdorysné osnovy, tak zachování jednotného výrazu staveb. 

Individuální nároky dnešních majitelů jsou často v přímém rozporu se základní charakteristikou 

dělnické kolonie, kterou je velmi skromné bydlení. (34) 

Pro nově zakládané kolonie na pravidelné půdorysné osnově je charakteristická vysoká 

míra typizovanosti základních skladebních jednotek. Základní skladební jednotku představuje 

zpravidla nevelký typový domek nebo maloplošný typový byt uvnitř bytového domu. Typové 

domky představují často početný soubor staveb situovaný v blízkosti nebo přímé návaznosti na 

průmyslové podniky nebo závody, nově zakládané ve vnějším průmyslovém pásmu měst. (34) 

V souvislosti s rozvojem průmyslu v Brně, vznikaly zejména v první polovině 20. století 

nouzové dělnické kolonie. Úřadům se tato situace nelíbila a průběžně se snažily tyto kolonie 

likvidovat. Dařilo se jim pouze v případě těch nejzoufalejších provizorních staveb. (34) 

 

5.1.7 MALOMĚŘICKÁ KOLONIE U OLŠÍ (1910) 

Není zcela jisté, jestli kolonie U Olší (dnes ulice Olší) vznikla kvůli zdejší cihelně či 

cementárně, jisté však je, že zhruba 40 domů bylo stavěné na černo a bez stavebního povolení 

začátkem 20. století. Název kolonie U Olší je odvozen od množství porostu, jež se vyskytuje 

na břehu toku Svitavy. Podobně jako v jiných nouzových koloniích v Brně i zde se základním 

stavebním materiálem stalo vše, co blízké okolí poskytlo. (36) 

Jde o dvě zhruba rovnoběžné uličky ve tvaru protáhlé lodi, s řadou namačkaných 

domků, mezi nimiž jsou spojené několika průchody. Domky, které si zachovaly svůj původní 

vzhled, jsou malinké a pestré svými tvary i patinou. Některými projede auto, jinými se sotva 

protáhne člověk. Tyto uličky mají za úkol zabránit šířícímu se požáru, ale také možnost pohybu 

lidí oheň hasících. (36) 
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Kolonie si svůj ráz zachovala až do nynější doby. Mohou za to živelné dostavby a 

úpravy budov. Podobně jako v jiných bývalých brněnských dělnických koloniích i zde se teprve 

nedávno podařilo zbudovat kanalizaci, tudíž použitá voda a splašky již nejsou odváděny přímo 

do řeky Svitavy. (36) 

 

Obrázek 28: Maloměřická kolonie Olší v pozadí s cementárnou (35) 

 

Obrázek 29: Podoba dnešní ulice Olší (36) 
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5.2 VÝVOJ VÝSTAVBY DO ROKU 1918 – OBŘANY 

První zmínka o osídlení severovýchodního pomezí dnešního Brna - Obřanského 

hradiska spadá do 10. století př. n. l. Na ostrohu, který oblévá řeka Svitava mezi mohutnými a 

příkrými stráněmi, vznikl sídelní útvar osídlený lidem popelnicových polí. Život zde plynul po 

staletí až do příchodu Keltů ve 4. - 3. století př. n. l. Odborné archeologické výzkumy dokazují, 

že zde v prvním tisíciletí př. n. l. bylo mocné krajinné středisko, pravěké keltské oppidum, 

ovládající značnou část okolního území. (18) 

 

Obrázek 30: Vzhled Hradiska v Brně – Obřanech v pozdní době bronzové (18) 

 

Málokdo v dnešní době ví, že podél řeky Svitavy vedla důležitá obchodní tepna spojující 

jih a sever Evropy. „Karavany po ní dovážely z Baltu zlatolesklý jantar, ze Sedmihradska zlato 

a bronzové výrobky vzdálených dílen, které byly zde směňovány za kožešiny, plátno a cín.“ (18) 

První zmínka o Obřanech se datuje do roku 1214 a právě 13. století je v rámci tohoto 

území spojované se jménem „Přibyslav z Obřan“ (později Přeborem z Obřan a Gerhardem z 

Kunštátu a Obřan), který měl mít opevněné sídlo na kopci, který je doposud znám jako 

Gerhárdky. O tomto opevněném sídle existují pouze domněnky a pokud existovalo, bylo 
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využíváno maximálně do 60. let 13. století a od 70. let byl vybudován na místě původního 

opevnění nový hrad Obřany. (18, 9) 

„Poslední majitel hradu - Gerhard, syn pana Bočka z Kunštátu a Obřan, přepadával a 

sužoval jak brněnské občany, tak i pocestné a obchodníky na již zmíněné tzv. „Jantarové cestě". 

Tato nekalá činnost nehodného rytíře neprospívala klidnému obchodu a cestování. Brněnští 

proto hrad dobyli a rozbořili.“ (18) 

 

Obrázek 31: Zbytky Gerhardova hradu – fotografie z roku 1997 (18) 

 

Za odměnu osvobodil král Jan Lucemburský místní měšťany od všech daní a i přes to, 

že většina hradu byla rozbořena, torzo hradeb a věže jsou patrné dodnes. (9)  

V polovině 14. století byl vybudován nový hrad Ronov, který vznikl 3 km 

severovýchodně od Bílovic nad Svitavou. Hrad sloužil svému účelu zhruba 100 let a následně 

zanikl. V této době se měnila majetková příslušnost Obřan. Mnoho brněnských měšťanů mělo 

zde vinice, pomocí kterých platili městskou sbírku, což mělo za následek jednodušší přechod 

vsi do rukou markrabat s rozdělením na dvory. (9) 

Obřany se od nepaměti mohou „chlubit“ kostelem, který byl pozdně románský. První 

písemná zmínka o něm je až z roku 1386. Dnešní dominantní stavba, zasvěcená sv. Václavu, 

pochází z konce 17. a začátku 18. století. Kostel od doby svého vzniku nezůstal beze změn. V 

roce 1780 vyhořel, v roce 1821 byly provedeny opravy hlavní lodi kostela, byla vybudována 

nová opěrná zeď hřbitova, která obepínala kostel. V této době působil na faře vynikající 

vlastenec a skladatel prvního kancionálu páter Tomáš Fryčaj (1759 - 1839). Napsal mimo jiné 

mluvnici moravského jazyka. (18) 
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Za doby třicetileté války neutrpěly Obřany příliš velkých škod a před polovinou 18. 

století byla přerozdělena půda mezi poddané. Rok 1784 přinesl velkou změnu v podobě 

zrušením roboty a nahrazením ročním platem a některými menšími povinnostmi. V první 

polovině 19. století byla založena prádelna, která v kombinaci se vznikem železniční trati 

dávala tušit, že se začnou Obřany rozšiřovat. (9) 

Rozvoj průmyslu nastal koncem 19. a začátkem 20. století. V Obřanech, čítajících 170 

domů a asi 1350 obyvatel, továrníci Eduard a Arnošt Esslerovi založili textilní továrnu. (18) 

 

Obrázek 32: Speciální mapa Markrabství moravského 1:144 000 z roku 1857 (24) 
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Obrázek 33: Pohled na Obřany (23) 

 

5.2.1 URBANISMUS OBŘAN OD 14. STOLETÍ 

Jak už jsem zmínil v historickém úvodu, ve 14. století byl postaven pozdně románský 

kostel, který byl součástí zdejšího statku. Usedlost byla situována na dominantní a dobře 

hájitelné vyvýšenině. Kostel se zachoval i po zániku sídla a v pozměněné podobě se v centru 

Obřan nachází dodnes. Stará ves měla značně strategický význam díky poloze. Sloužila totiž 

jako křižovatka cest a ústily sem cesty z Brna, Cejlu, Zábrdovic, Husovic, Cacovic, Slatiny, 

Židenic a Líšně. Také zde mělo mnoho brněnských měšťanů umístěné vinice, ze kterých platili 

městskou sbírku. (9) 

 Hranice Obřan byla od středověku vytyčená od mlýnského náhonu řeky Svitavy, podél 

Obřanského potoka a končila na větvení cest v místě, kde se dnes kříží železniční trať s ulicí 

Fryčajova. V 17. století se mohla ulicovka pochlubit počtem 31 osedlých a další drobná 

domkářská zástavba začala vznikat o století později severně od kostela mezi ulicí Bílovická a 

Fryčajova. V roce 1840 byla ve vsi založena prádelna, což byla předzvěst vzniku Esslerovy 

přádelny. (9) 
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V polovině 19. století se zvolna dostavuje industrializace díky výstavbě železnice 

směrem na Českou Třebovou. Železniční tunely, které v této době severně od Obřan vznikají 

jsou jednou z mála dochovaných památek z počáteční fáze rozvoje železnice na Moravě.  

S rostoucím počtem obyvatel jde ruku v ruce příchod průmyslové revoluce. Jejím výsledkem 

je nejenom vznik záložny (rok 1899), ale také založení cihelny (1911) a rozrůstání městské 

zástavby především v severní části od kostela (ulice Liští). (9) 

K drobné domkářské zástavbě se před rokem 1918 přidala předměstská vilová zástavba 

podél severního břehu řeky Svitavy. Jedná se o velmi reprezentativní čtvrť Mlýnské nábřeží, 

kde v následujících letech vznikají atraktivní sídla. Oblast kolem Obřan odjakživa láká Brňany 

k výletům a začíná zde oblast tzv. Moravského Švýcarska. (37) 

 

Obrázek 34: Obřany přes řeku Svitavu, cca polovina 19. století (37) 
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Obrázek 35: Obřany – stabilní katastr (9) 
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5.2.2 TYPICKÉ OBŘANSKÉ OBYDLÍ V DOBÁCH 18. STOLETÍ 

Centrem každého stavení byla prostorná obytná světnice (též sednice), kde probíhal 

veškerý rodinný život i veškeré domácí práce, kde ženy vařily, předly, tkaly, draly peří a muži 

opravovali i vyráběli nářadí, pletli koše a košťata, vyřezávali dřeváky či štípali louče na svícení. 

Uspořádání nábytku a prostoru nebylo ve světnici nahodilé, ale vycházelo z letitých tradic - 

lavice podél stěn a pece, stůl v rohu, pod oknem rohová lavice s vyřezávaným opěradlem, kolem 

židle a stoličky, nad stolem kříž a "svaté obrázky" mírně vykloněné, pod křížem tříboká skříňka 

-  koutnice na cenné předměty a písemnosti, v protějším rohu postel pro hospodáře a hospodyni, 

truhla, skříň, na nádobí police, misníky či kredence, u dveří kropenka na svěcenou vodu a v 

zimě ještě tkalcovský stav nebo kolovrat. (38) 

 

Obrázek 36: Žánrový obrázek z obřanského mostu (37) 

 

Vybavení venkovských domácností bylo velmi jednoduché, skromné a čistě praktické. 

Centrem domácího dění byl masivní stůl s trnoží, nejčastěji profilovaný a sestavený z několika 

částí. V rohu za stolem a podél stěn a kamen stála lavice nejčastěji se zdobnými opěradly, krom 

toho stály ve světnici lavice "pracovní" bez opěradel, židle s rozmanitě tvarovanými opěradly i 

různé stolice a stoličky. Velmi působivý byl zejména lidový malovaný nábytek - skříně, truhly, 

postele či misníky, které mají v této oblasti Čech typický modrý podklad s bílými výplněmi a 

pestrými geometrickými, rostlinnými a zvířecími vzory a motivy (srdíčka, růžičky, chrpy, 
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ptáčci, jeleni) a jen zcela výjimečně a vzácně se na něm objevují lidské postavy či dějové 

náměty. Až jednu čtvrtinu obytné plochy světnice zabírala pec s přistavěnými kachlovými 

kamny, která sloužila k pečení chleba, vaření a zároveň také k vytápění a k ohřevu vody. Do 

pece byl přístup zpravidla z přilehlé síně či z černé kuchyně. U kamen pod stropem byla 

zavěšena bidla k sušení peřin a prádla. Až do 19. století se ve světnicích svítilo dřevěnými 

štípanými loučemi upevněnými do držáků se železným skřipcem, teprve později svíčkami a 

petrolejovými nebo olejovými lampami. (38) 

 

Obrázek 37: Pohled na Obřany v dobách 18. století (37) 

 

Do takovéto světnice se vešlo ze vstupní síně, tou se vcházelo také do černé kuchyně a 

komory, kde se skladovaly potraviny, nářadí a někdy i šatstvo, a ve venkovských chalupách se 

jí mohlo vejít také do chléva. (38) 

 

5.2.3 ESSLEROVA PŘÁDELNA OBŘANY (1912) 

Čtyřpodlažní budova Esslerovy přádelny na pomezí Maloměřic a Obřan je 

pravděpodobně nejstarší železobetonovou výrobní stavbou v Brně. V současnosti převážná část 

areálu na ostrově obehnaném řekou Svitavou a jejím náhonem již přes 20 let chátrá a její další 

osud je nejasný. (38) 
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V roce 1912 nechal německý továrník Eduard Ernst Essler vybudovat na ostrově na 

místě starší přádelny z roku 1900 (pozemek s původním mlýnem byl firmou zakoupen v roce 

1894) textilní továrnu, která v době svého vzniku představovala moderní průmyslové zařízení 

pro spřádání textilních vláken a následné tkaní materiálů pro navazující textilní výrobu. Podnik 

vlastnil a se svým synem a posléze také vnukem řídil pravděpodobně do roku 1945 (nebo dle 

některých pramenů 1948), kdy byl znárodněn a začleněn do koncernu národního podniku 

Moravskoslezské vlnařské závody a později národního podniku Mosilana. V rámci koncernu 

Mosilana byla textilka úspěšně v provozu přes 40 let až do období transformace hospodářství 

na konci 20. století, kdy byla výroba stejně jako v dalších závodech národního podniku 

Mosilana postupně utlumena ve prospěch jediné moderní továrny v brněnských Černovicích, 

tzv. Nové Mosilany, která byla později prodána a je v provozu dosud. Od roku 1992 je tak 

budova původní Esslerovy přádelny víceméně nevyužitá, poměrně dlouhé období (cca 2000-

2010) byla hlavní výrobní budova bezproblémově volně přístupná. (38) 

 

Obrázek 38: Esslerova přádelna za 1. republiky (46) 

 

Areál se rozkládá při Fryčajově ulici v těsném sousedství mostu spojujícího Maloměřice 

na levém a Obřany na pravém břehu řeky Svitavy. Hlavní budova přibližující se tvarem 

nízkému čtvercovému hranolu je tvořena železobetonovým skeletem doplněným cihelnými 

vyzdívkami a typickými tabulkovými okny v ocelových rámech. Dominantní částí stavby je 

robustní výtahová šachta, která ční nad rovinu ploché střechy, na první pohled zaujmou také 

kovová požární schodiště vedená po západní stěně budovy přes všechna patra. Kromě hlavní 
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budovy je součástí areálu několik nižších jednopatrových budov, které počátkem 21. století 

prošly rekonstrukcí na výrobní prostory; v jedné z nich je v provozu malá vodní elektrárna o 

výkonu 115 kW, napájená náhonem z nedalekého jezu, která původně pokryla nejen spotřebu 

továrny, ale od roku 1917 také veřejné osvětlení v obci. (41) 

 

Obrázek 39: Esslerova přádelna v roce 2008 (46) 

 

Následující text je přímou vzpomínkou tehdejší studentky Zdenky Žažové, která byla v 

továrně v letech 1944-1945 povinně zaměstnána jako pomocná pracovní síla válečného 

průmyslu.  

„Spřádací stroj byl po celé délce budovy obrácené k mostu. Druhý stál proti němu. Na 

válce na horní části stroje se pokládaly válce nadýchaného materiálu. Ty jsme musely nosit z 

přízemí po schodech na rameni, a to po třech. Výtah jsme nesměli používat, ten byl jen pro 2. a 

3. poschodí, kde se dělaly osnovy. Přízemní strojovně se říkalo „štrublovna“. Byla zase po celé 

délce budovy pod naší přádelnou. Ve štrublovně se balíky materiálu na trhacích strojích 

několikrát roztrhaly na nadýchanou vatu a na zvláštních strojích se z plátů vaty řezaly koženými 

řemínky lehké pásy, které se navíjely na dřevěné válce.“ (39) 
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5.2.4 ULICE LIŠTÍ 

Koncem 10. let 19. století začala vznikat jednostranná řada domů obtáčející ze severu 

masiv obřanských skal. Původní název ulice „V Liští“ vznikl podle lískových keřů v okolí ulice, 

jimž se místně říkalo "liští". Zatímco první řadové domky se mohou chlubit skvělou dostupností 

do centra Obřan, nemovitosti nacházející se ve východní části ulice jsou umístěné ve strmém 

kopci. To je také jeden z důvodů, proč se ulice Liští dál nerozšiřovala. Strmý kopcovitý profil 

se nakonec ukázal být přínosný pro zahrádkáře a není tedy divu, že se v okolí městského centra 

a lukrativního Mlýnského nábřeží nachází rozsáhlá zahrádkářská kolonie. (9) 

 

Obrázek 40: Mapa ulice Liští, rok 2017 (7) 

 

5.2.5 MLÝNSKÉ NÁBŘEŽÍ (1910) 

Největší „chloubou“ Obřan je nepochybně Mlýnské nábřeží, které se v době svého 

vzniku nazývalo Wilsonovým nábřežím. Wilsonovým proto, protože Woodrow Wilson (bývalý 
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prezident USA) byl velkým podporovatelem vzniku samostatného Československa. Budovy 

mlýnského nábřeží jsou nejreprezentativnějšími objekty Obřan a v průběhu času si zde staví 

své objekty například architekt Karel Kotas, profesor Akademie výtvarných umění - Vincenc 

Makovský nebo vydavatel významných meziválečných kulturně-společenských a uměleckých 

revuí, JUDr. Bohuslav Kilian. Zatímco většina objektů vznikla v době první republiky, některé 

objekty byly vybudovány začátkem 20. století. Typickým příkladem je obřanská sokolovna, 

která ve svém areálu ukrývala i restauraci s kuželnou a hřištěm. Původní dřevěná konstrukce se 

i po několika rekonstrukcích nachází v havarijním stavu a nyní slouží jako sklad. (9, 38, 19) 

 

Obrázek 41: Secesní vila na rohu Hradiska a Mlýnské nábřeží (35) 

 

U starších objektů Mlýnského nábřeží je patrný vliv secese, jemuž poskytuje vzor 

nedaleká Vídeň. Pozdější výstavba nese prvky funkcionalistické architektury, která byla 

v dobách první republiky (především v Brně) velice populární. Největší rozkvět zažívá nábřeží 

ve 30. letech 20. století, díky čemuž vznikají vilové domy i v sousedním hlubokém bočním 

údolí – ulice Hradiska. Jednotlivé rezidenční vily si představíme v dalších kapitolách podle 

časové posloupnosti. (9, 38) 
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Obrázek 42: Mlýnské nábřeží počátkem 20. století (37) 

 

5.3 VÝVOJ URBANISMU ZA PRVNÍ REPUBLIKY (1918 – 1938) 

Po vzniku samostatného československého státu se Brno stalo městem. Jeho politické, 

hospodářské a kulturní ambice vyvolaly velkou stavební aktivitu. Brno bylo do této chvíle 

vnímáno spíš jako „předměstí“ Vídně. Období první republiky mělo pro formování hlavního 

zemského města Moravy zcela určující význam. Město se rozrostlo zákonem č. 213 Sb., ze dne 

16. dubna 1919 o 23 nových obcí (sousedních katastrálních obcí mající předměstský ráz a často 

s Brnem tvořících souvislý komplex domů). Velké Brno pohltilo též do té doby samostatné 

vesnice Maloměřice a Obřany. Velká dvounárodnostní metropole se stala druhým největším 

městem mladé republiky. V novém státě město získalo relativně lepší postavení, vzrostl počet 

českého obyvatelstva a rozvoj hospodářského a společenského života podporoval vzmáhající 

se stavební činnost. Tento nárůst vyvolal potřebu nového regulačního plánu (40), který by 

začlenil nově vzniklé periferie do městské struktury a dal by „tomuto mocně proudícímu vzrůstu 

jednotný směr, takže se Brno vyvine v důstojný pendant k hlavnímu městu Praze.“ (38) 

Architektonické i urbanistické dění v poválečném Brně bylo do značné míry 

nastartováno vydáním zákona o podpoře stavebního ruchu z roku 1921. Růst města provázela 

palčivá otázka bydlení pro početnou skupinu nově migrujících obyvatel. Ruku v ruce s novým 

regulačním plánem šla také potřeba dostatečné ubytovací kapacity pro všechny sociální skupiny 

obyvatelstva a zvýšení bytového standardu. Brno, jakožto přirozené centrum (42) republiky, se 
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stalo sídlem mnoha nových úřadů a škol. Pro úřady byly nezbytné nové budovy a pro jejich 

personál bylo potřeba bytů. Na kvalitu nové architektury příznivě působila tendence vymanit 

Brno z provincionalismu a vytvořit z něj druhé, Praze rovnocenné kulturní centrum. Snaha Brna 

oprostit se od orientace na Vídeň a od vlivu vídeňských architektů, který byl určující do I. 

světové války i v prvních letech po jejím skončení, vedla k tomu, že vzhled nájemních a 

rodinných domů v poválečném Brně vystihovalo úsilí o „čisté“ fasády bez dekoru. K tvarové 

jednoduchosti přispívala také poválečná ekonomická situace. Architekti, usilující o tvorbu v 

duchu avantgardních tendencí, našli svou tvůrčí orientaci v konstruktivismu a funkcionalismu, 

který vyhovoval i potřebám města. Pravděpodobně zásluhou nedostatečné ryze české 

architektonické tradice se mladí brněnští architekti vymanili z vídeňského odkazu a stavební 

rozkvět, teď již zcela určovaný novými pokrokovými evropskými trendy, učinil z Brna jedno z 

předních center funkcionalistické architektury. (38) 

 

 

Obrázek 43: Jindřich Kumpošt (44) 

 

Vůdčí osobností příklonu k moderní architektuře se stal Jindřich Kumpošt (1891-1968). 

Do služeb města Brna na pozici prvního hlavního architekta nastoupil v roce 1920. Jeho 

zásluhou do moravské metropole přicházejí další architekti, kteří jsou většinou vyškolení 

vídeňskou nebo pražskou akademií. Pozvání přesídlit do hlavního města Moravy přijal také 

Bohuslav Fuchs. Ten se tady natrvalo usadil v roce 1923. Hned od počátku zaujal vůdčí 
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postavení mezi brněnskými architekty. Přichází s novým pohledem na tvárnost hmoty, která 

přestává být „jen pouhou dekorací průčelí, ale především dynamickým vyjádřením vnitřního 

obsahu stavby. (43) 

Vzhled Brna formovaly během 20. století nejen různé urbanistické teorie a koncepce 

osídlování, ale především dějinné události. Razantní procitnutí ze stabilního 19. století přinesla 

I. světová válka. Obyvatelé i město se z válečných traumat rychle vzpamatovali a tak se první 

poválečná léta odehrávají ve znamení hospodářského a kulturního rozkvětu. Obdobně 

dramaticky se vyvíjely četné urbanistické studie. Mladí avantgardní architekti a urbanisté se 

cíleně distancovali od tradic 19. století. Urbanistický vývoj se pak brzy přenesl z teorie do praxe 

nově přetvářené struktury měst. Poválečné Brno se muselo vypořádat s urbanizací a s ní 

spojenou migrací obyvatelstva. (38) 

Během 1. republiky se v Obřanech nadále zahušťuje v okolí kostela drobná zástavba. 

Dochází k prodloužení Fryčajovy ulice směrem na sever a dvojdomky vznikají i v nově 

vybudované Bílovické ulici. Skupiny řadových domků se staví i v ulici Výpustky, která dostává 

jméno na základě původní lokality, kterou se vyháněl dobytek na pastvu. (9, 48) 

Zatímco výše zmíněné realizace pokračovaly ve starší urbanistické osnově vsi, již ve 

20. letech byla v trase polní cesty, vybíhající k západu kolmo z dolní části ulicovky, vytyčena 

Hlaváčkova ulice, při jejímž začátku vzniklo již počátkem 20. let několik domů. Ve 30. letech 

byl při západním konci ulice vytyčen pravoúhlý uliční blok Zázmolí – Řádky – Újezdy, 

zastavěný skupinami řadových domů. Zástavba se zde v naznačeném duchu měla dále rozvíjet, 

k tomu však nikdy nedošlo. Ještě ve 30. letech naopak jihozápadně odtud, nad Cacovickým 

náhonem, vznikla menší nouzová kolonie Zlatníky. Také dochází k nové vilové zástavbě na 

Mlýnském nábřeží a i v přilehlém údolí pod Hradiskem. (38) 
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Obrázek 44: Mlýnské nábřeží v roce 1920 (37) 

 

Maloměřicím se díky rozvoji textilního průmyslu a továren dostalo přízviska „moravský 

Manchester“. (46) Kromě valchy a hamrů nacházejících se u řeky Svitavy začala koncem 20. 

století vznikat pod Hády cihelna a také došlo k modernizaci cementárny postavené v roce 1906 

(zmiňované o několik kapitol výše). Budova cementárny z roku 1924 je významný dílem 

funkcionalistické architektury. (38) 

Na území Maloměřic, na Dolnopolní ulici, vzniklo v první polovině 20. let minulého 

století zahradní městečko, jež je v dnešních dnech přeťato čtyřproudovou silnicí směřující 

z Králova pole do Židenic. Na výstavbě této kolonie se podíleli architekti zvučných jmen – 

Karel Kotas a Bohumil Fuchs. Dle návrhu Karla Kotase byly postaveny přízemní řadové 

dvojdomky se sedlovou střechou a okapovou orientací kopírující ulici (zároveň i břeh řeky 

Svitavy). Pro domky zvoleno režné zdivo a prostor domů od ulice odděluje malá předzahrádka. 

(49) 

Další skupinou domů, které lze v lokalitě Dolnopolní ulice spatřit je pětice štítově (do 

ulice) orientovaných staveb. Jedná se opět o dvojdomy s byty osově souměrné. Obdobné domy 

jsou k nalezení v nedaleké Míčkově ulici, na jejíž realizaci se podílel Bohumil Fuchs. Je tedy 

vysoce pravděpodobné, že se Fuchs spolupodílel na návrhu domů v ulici Dolnopolní, nebo se 

Kotas nechal Fuchsem inspirovat. Ačkoliv ani tyto budovy v anglickém stylu neunikly újmám 

přestaveb, původní charakter dělnických domů zůstal uchován. (49) 
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Obrázek 45: Plánovaná dokumentace k městské kolonii v ulici Dolnopolní (38) 

 

Během 1. republiky se zastavuje i západní záhumenní cesta (Franzova), z jejíž severní 

části byly vytyčeny krátké kolmé ulice k řece (Hamry, Říční). Ve 30. letech vyrůstá nová 

kolonie kolem ulice Mateří. Území jižně od ní mělo být rozparcelováno pro rodinnou zástavbu, 

ta však nakonec vznikla jen náhradou za domky kolonie. (9) 

Po dokončení nového mostu přes řeku Svitavu byla prodloužena elektrická dráha do 

Maloměřic, čímž se zefektivnilo dopravní spojení s Brnem (18). 

 

5.3.1 NOVÝ TYP BYDLENÍ – RODINNÝ DŮM 

Rodinný a nájemný dům existují ve 20. století vedle sebe jako dvě různé alternativy 

městského bydlení. Rodinný dům se však ve 20. století stává relativně novým jevem. V našich 

poměrech bylo příznačné, že městský rodinný dům v 19. století téměř neexistoval. Převažovalo 

bydlení ve velkých domech o mnoha pronajímaných bytech, stavěných soukromými 

stavebníky. Počátkem dvacátých let, kdy Československo přistupovalo k řešení bytové krize, 

byl rodinný dům stále chápán jako nový typ bydlení a ve srovnání s nájemným domem se těšil 

mnohem větším sympatiím. Počátek této náklonnosti můžeme vystopovat již před I. světovou 
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válkou v zaujetí pro principy zahradních měst, jejichž součást rodinný dům tvořil. Teorie a hnutí 

zahradních měst vzniklo v Anglii, kde mělo rodinné bydlení velkou tradici. Kontinuita 

myšlenek z předválečné doby trvala i v nově vzniklé Československé republice. Rodinný dům 

se považoval za nejvýhodnější způsob bydlení. Zdůrazňovaly se jeho přednosti ve srovnání s 

domem nájemným - dostatek světla i vzduchu, zeleně, variabilita vhodného umístění vzhledem 

ke světovým stranám a z ní plynoucí proslunění místností. Ještě na sklonku dvacátých let se 

mělo všeobecně za to, že řešení bytové otázky formou rodinných domů je uskutečnitelné. Toto 

přesvědčení zásadně ovlivnilo zákony o stavebním ruchu, jež z počátku preferovaly rodinné 

formy bydlení, což mělo za následek rozšíření výstavby rodinných domů a domků. Myšlenka 

zahradních měst však nebyla za daných podmínek uskutečnitelná. Jediné, co z těchto úvah 

přečkalo, byla právě forma rodinného bydlení. Nadšení pro ni přetrvávalo i ve třicátých letech, 

hlavně proto, že hygienická a sociální úroveň bydlení v domech nájemních byla stále nižší. (53) 

 

5.3.2 MAKOVSKÉHO VILA (1920) 

 

Obrázek 46: Vila v níž žil a tvořil Vincenc Makovský (51) 

 

Vila se nachází na Mlýnském nábřeží v městské části Obřany. Její bývalý slavný majitel, 

sochař, malíř, profesor brněnské techniky, pražské AVU a v neposlední řadě účastník 
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protinacistického odboje je jistě většině Brňanů znám jako autor sochy rudoarmějce na 

Moravském náměstí. Nesmíme zapomenout ani na hrdý pohled busty maršála Malinovského, 

který přehlíží stejnojmenné náměstí od Domu umění, nebo na dohled busty Karla staršího ze 

Žerotína, kontrolující místní samosprávu na nádvoří Nové radnice. Fakt, že vila patřila 

slavnému sochaři, dokládá i pamětní deska umístěná u vstupu do zahrady, kterou vytvořil syn 

Vincence Makovského Ing. Arch. Tomáš Makovský. Spojitost Vincence Makovského s 

Mlýnským nábřežím připomíná i nedaleká Makovského lávka, která spojuje nábřeží s ulicí 

Obřanskou. Nutno podotknout, že původním majitelem byl architekt Karel Kotas, který si vilu 

také sám navrhl. (38, 50) 

 

Obrázek 47: Půdorys přízemí Makovského vily (51) 

 

Poměrně rozlehlá parcela se nachází pod skalnatým svahem nad korytem řeky Svitavy. 

Dobrou hospodářskou situaci Kotasovy rodiny dokazuje také fakt, že na pozemku se počítalo 

se samostatným domkem pro domovníka. Samotná vila má téměř pravidelný půdorys čtverce. 

Pouze v přední či vstupní partii, směrem do zahrady, rizalitově předstupuje vyšší hmota 

zastřešené verandy. Základní osu domu vytváří spoj mezi vstupní verandou a vchodem na terasu 
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směrem do zahrady. Ústředním prostorem se stala hala se schodištěm, od které se odvíjely 

jednotlivé společenské prostory. Hala již nebyla určena obytné funkci. Sloužila jako koridor, 

kterým se vcházelo do patra a do hlavní části domu. Do přízemí domu architekt vložil velký 

obývací pokoj, portálem propojený s jídelnou. Na jídelnu navazovala spíž a spojovací chodba, 

která ústila do kuchyně. Z druhé strany obývacího pokoje se vstupovalo dvojitými dveřmi do 

dalšího pokoje. Jeho funkci neznáme, ale mohl sloužit jako knihovna, herna nebo jiný 

společenský prostor. V prvním patře se na schodišťový trakt napojovaly intimnější prostory 

rodiny. Vpravo se předsíňkou vcházelo do dvou ložnic a jednoho dětského pokoje se společnou 

koupelnou. Na protilehlé straně prvního patra se nalézal druhý dětský pokoj, pokoj hostinský a 

malý pokojík pro služebnou. Plochá střecha umožnila pojmout ji jako obytnou terasu. Čisté 

fasády rytmizovala sdružená různě velká okna, skrze které pronikal dovnitř dostatek slunce, 

světla i čerstvého vzduchu. Ve vlastní brněnské vile však žil Kotas jen krátce a přenechal ji 

svému kamarádovi, Vincentovi Makovskému. (38, 50) 

 

5.3.3 HLAVÁČOVA ULICE (1921) 

Počátkem 20. let narušila starší urbanistickou osnovu vsi, ulice Hlaváčova. Původně 

stará polní cesta vedoucí z dolní části staré ulicovky vytvořila zázemí pro několik domů. Ulice 

se postupně zastavuje až do roku 2002. Kromě rodinných domů zde najdeme také dvojici 

bytových domů, kulturní dům a mateřskou školu. Lukrativní oblast Hlaváčovy ulice s dobrou 

dostupností do centra Obřan narušila v padesátých letech výstavba železnice, která výrazně 

ovlivnila klidné prostředí. (9) 
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Obrázek 48: Mapa zobrazující umístění ulice (7) 

 

Hlaváčova ulice působí na člověka nesjednoceným dojmem. Zatímco původní vesnické 

domy poblíž Fryčajovy ulice mají ráz vesnického statku (prostorné dvory se stodolami 

sloužícími pro ustájení dobytka), o několik desítek metrů dál se zástavba zhušťuje a koncentruje 

se do výrazně menšího prostoru. Většina rodinných domů disponuje předzahrádkami, je 

řadového typu a odkazují na funkcionalismus a modernu. U některých obydlí se můžeme setkat 

s barokně – klasicistními štíty budov, které budí dojem vesnického stavení. V této ulici se 

nachází Kroužilova vila, o které se budu zmiňovat v jednom z následujících odstavců. (7) 

 

Obrázek 49: Barokní štít, členěný pilastrovými pásy (7) 
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5.3.4 MALOMĚŘICE – KOLONIE, ZAHRADNÍ MĚSTO (1923) 

Zajímavou aplikaci urbanistických principů zahradního města spatřujeme v souboru 

rodinných domků pro brněnskou čtvrť Maloměřice (1923-1924). (38) Myšlenka zahradních 

měst v novém pojetí byla poměrně čerstvá (zrodila se na přelomu 19. a 20. století v Anglii) a 

zaznamenala velký ohlas v mnoha zemích. Stále nabízela nové variace svého uplatnění. (44) 

Cílem těchto myšlenek bylo čelit koncentraci a přelidnění měst vytvořením nového města, které 

by slučovalo výhody městského a venkovského bydlení. Tuto myšlenku předložil a rozpracoval 

Londýňan Ebenezer Howard roku 1898 v knize Zítřek. Zahradní město bylo v jeho představách 

ekonomicky samostatným celkem, obklopeným pásem zemědělské půdy a omezeným co do 

rozlohy i počtu obyvatel. Howardova kniha měla velký ohlas. Záhy po jejím vydání vzniklo 

hnutí za výstavbu zahradních měst, které se rozšířilo do Evropy i Spojených států. (45) 

 

Obrázek 50: Dolnopolní ulice v roce 1923 (38) 

 

Východiska teorie zahradních měst by se dala zjednodušeně shrnout do čtyř bodů. 

Aktuálním i platným pro území Brna se stal první bod věnující se otázce nejvhodnějšího růstu 

města, jež by se neodehrával na úkor měst menších a venkova. Druhým znakem zahradních 

měst je jejich obklopení zelenými pásy, které zlepšují životní podmínky obyvatel a současně 

omezují nekontrolovatelný růst města. Situování zahradních měst za hranice velkoměst na 
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izolovaná místa vystihuje obsah třetího ze čtyř bodů. Posledním výrazným prvkem zahradních 

měst se stala nízká zástavba individuálních nebo řadových rodinných domků se zahradami. 

Ústřední myšlenkou bylo vybudování města, které bude prorůstáno zelení a zahradami a 

nabídne alternativu k velkoměstům. Harmonie zahradního města vznikne odstraněním a 

následným vyvážením pozitiv i negativ města a venkova. Do českých zemí pronikla teorie 

zahradního města rovnou z Anglie (Baillie-Scott) a také z Německa (Muthesius). Idea se u 

našich urbanistů setkala s velkým úspěchem a ohlasem. (52) 

Mnohdy byly myšlenky zahradního města redukovány na výstavbu předměstské vilové 

čtvrti. Obdobně vyrostly domky Kotasovy maloměřické kolonie na dosud nezastavěných 

pozemcích na východním břehu řeky Svitavy. Měly tedy významné urbanistické aspirace. 

Ekonomické důvody, které hrávaly roli hlavního hybatele při výběru stavebního materiálu 

(dřeva), v této situaci nesehrály významnou úlohu. Přesto, že Kotas ve svém prvním 

realizovaném projektu pro Brno vyšel z požadavků laciného sociálního bydlení, nevyužil 

levnějšího dřeva a svou inspiraci zahradním městem podtrhl užitím režného zdiva. Výsledkem 

spolupráce s Bohuslavem Fuchsem je soustava čtyř bloků přízemních podlouhlých řadových 

domků z režného zdiva a dvou skupin dvojdomků s malou předzahrádkou. Celkem bylo 

postaveno 30 domků lišících se vnitřními dispozicemi a pořizovací cenou, tak, aby oslovily co 

nejširší sociální spektrum potencionálních zájemců. (52) 

 

Obrázek 51: pohled na řadové domky v Brně, v ulici Dolnopolní (38) 
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Kotas pro maloměřickou kolonii rozpracoval dva typy malometrážních řadových 

domků. Typ „A“ a „B“ si v dispozici uchovaly motiv protaženého obdélného půdorysu. Ten je 

zcela přehledný a jednoduchý. O jediné rozrušení monotónní hmoty se postaraly různé variace 

vstupních prostor. Vnitřní rozložení není také nijak složité. Kotas vypracoval čistě utilitární 

bydlení, ve kterém se prolíná pouze obytná (spací) část s obytnou kuchyní. Minimální využití 

dělících příček nebo dveří zajistilo prostoru velkou variabilitu a pocit vzdušnosti a současně 

řešilo přiměřené uspořádání univerzálního prostoru obytného pokoje. Nevýrazná jednotvárnost, 

které Kotas docílil užitím režného zdiva doplněného střešní pálenou krytinou, je ozvláštněna 

pouze sledem vikýřů, které jsou kryté šikmou pultovou stříškou. Pravidelný půdorys zajistil 

variabilitu pro zastavovací koncepci a lokaci jednotlivých domků kolonie. Typ „A“ měl vstup 

z předzahrádky, do typu „B“ se vcházelo z boku domu. (53) 

Kotasovo autorství je doloženo u všech domků v kolonii. Podle jeho návrhu byly 

vystavěny bloky čtyřdomků a šesti domků, které vznikly různorodým sestavením typu „B“ a 

„A“. Soubor rodinných štítových dvojdomků pravděpodobně vznikl spoluprací Kotase 

s Bohuslavem Fuchsem. Fuchs využil a rozpracoval Kotasův půdorysný typ „L“. Pracoval s 

hladkým průčelím, které narušila pouze asymetricky umístěná okna. Z hlediska jednoduchosti 

konstrukce a materiálové úspory se dvojdomek na počátku dvacátých let pokládal za velmi 

hospodárný.  Kotasovo pojetí levného bydlení jako by se cíleně distancovalo od Fuchsových 

návrhů. Střízlivý, až puristický vzhled, umocněný režným zdivem, silně připomíná lekci 

holandské architektury. Styl otiskl ukázky soudobé holandské architektury (dělnickou kolonii 

od Willema M. Dudoka v Hilversumu a současně výrazně profilované domky Pieta Kramera a 

C. J. Blawa), ty se tak přímo konfrontovaly s Kotasovou maloměřickou kolonií a ukázaly, že 

přes zjevnou snahu po ekonomické výstavbě nemusí být výsledný vzhled tak střídmý. 

Programová odchylka od tradice, uplatnění odlišných estetických stanovisek, měřítek a 

materiálů, taktéž souvisí s koncepcí plánované výstavby města Brna. Formu a tvarosloví 

zmíněných domků je možno primárně chápat jako odklon od Kotěrova školení a od pražského 

architektonického dění. Nabízí se také inspirace lidovou architekturou, která do této chvíle 

zaměstnávala Kotasovy úvahy nejméně dvakrát. Jak píše Pavel Šopák, Kotas tehdy přemýšlel 

o architektuře, jež by nebyla poplatná ani art déco, ani holandské architektuře, a kořenila by v 

samotné lidové inspiraci, převzaté příliš doslova. (53) 
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Obrázek 52: Kolonie rodinných domů Dolnopolní, rok 1923 (54) 

 

5.3.5 ZLATNÍKY (1928) 

Koncem 20. let vznikla nad cacovickým náhonem menší nouzová kolonie Zlatníky, jejíž 

pojmenování vzniklo podle starého názvu místní polní tratě. Kolonie sloužila především jako 

ubytovací kapacita pro dělníky pracující v nedaleké elektrárně a papírně, které se nacházely na 

Cacovickém ostrově. Kolonie prodělala řadu přestaveb a do dnešní doby zbylo jen pár domů 

odkazující na její meziválečný původ. Typickým představitelem je řadový dům s dvorem a s 

širokým průčelím orientovaným do ulice. Většina těchto domů byla přízemního charakteru o 

velikosti 3+1, přičemž vstupní chodba průchozí napříč celým domem přes verandu na dvůr a 

zahradu. Chodba rozdělovala dům na dvě poloviny – pobytovou a klidovou část. Často se zde 

také můžeme setkat s tím, že WC s koupelnou byly přístupné nejen ze vstupní chodby, ale také 

ze dvora. Nevýhodou je u těchto domů zahrada, která byla situována do strmého kopce a musela 

být tak ve většině případech upravena do terasovité podoby. Domy naštěstí disponují 

předzahrádkami, které vytvářejí příjemné prostředí podél řeky Svratky. Dalším negativem je 
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přítomnost železniční tratě vedoucí na Tišnov, která se nachází necelých 50 m od rodinných 

domků. (55, 7) 

 

Obrázek 53: Přízemní řadový dům v ulici Zlatníky (7) 

 

Obrázek 54: Umístění bývalé kolonie Zlatníky (7) 
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5.3.6 CIHELNA (1928) 

Na území města Brna se nacházelo díky příznivým geologickým poměrům velké 

množství cihelen. Přestože velká většina z nich už dávno zanikla, stále lze narazit artefakty po 

jejich činnosti. V západní části Obřan vznikla koncem 20. století cihelna, která měla za úkol 

ukojit zvýšený zájem o stavební materiál. Pozůstatky komínu se dodnes nacházejí na konci 

zahrádkářské kolonie. Cihlové sklepení sloužilo jako kruhová pec k vypalování a sušení cihel, 

v klenutém stropě je množství otvorů, kterými odcházel horký vzduch. Soukromá cihelna z 

roku 1928 stála ještě v 60. letech minulého století, sloužila však pouze k bydlení, dávno se zde 

nepracovalo. Část vybavení cihelny byla dokonce rozkradena v době, kdy ještě fungovala. 

Komunistický režim cihelně nepřál a majitelce ztěžoval život, až nakonec cihelnu opustila a o 

zbytek se postaral čas. Komín cihelny nikdy nebyl odstřelen, ale byl ponechán osudu, takže se 

postupně rozpadal a teď z něho zbývá asi 6 m vysoká ruina. Z dochovaných artefaktů jde 

odhadnout, že komín dosahoval výšky mezi 30 – 40 m. (56, 57) 

 

Obrázek 55: Torzo komína dochované do dnešní doby (56) 
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Obrázek 56: Umístění cihelny (57) 

 

5.3.7 KRYSTKOVA VILA (1930) 

Krystkova vila postavená ve 30. letech 20. století je typickým příkladem 

funkcionalistické architektury. Tento styl je patrný už na první pohled nejen výběrem fasádní 

barvy (funkcionalismus využívá především decentní odstín), ale také jednoduchostí a účelností 

objektu. Velká střešní terasa v kombinaci s geometrickou čistotou tvarů není pro oblast 

Mlýnského nábřeží příliš typická a zaujme tak na první pohled. (38) 
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Obrázek 57: Krystkova vila (57) 

 

Samotná stavba je složena ze dvou rozlišených těles, které mají různou výšku i objem. 

Celou hmotu doplňuje střešní polopatro s balkonem nacházejícím se ve druhém patře a 

postranním arkýřem. Střídmost objektu narušují jen štíhlé komíny, které jsou ještě pozůstatkem 

architektury předchozího období. Fasáda domu je hladká se světlou omítkou a soklem tvořeným 

tenkovrstvou omítkou z barevných kamínků. (38) 

V 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 velkými 

okny, odkud je přístup na terasu lemující fasádu a balkon. (38) 

 

5.3.8 PRŮŠOVA VILA (1931) 

Akademický architekt Karel Kotas, žák Jana Kotěry a Leopolda Bauera, se řadí mezi 

přední české architekty meziválečné éry. Nejvíce jeho staveb najdeme v Ostravě, kde ve 
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třicátých letech 20. století neměl konkurenci a většina významnějších architektonických 

zakázek směřovala k němu. Působí také v Teplicích nad Bečvou, v Rožnově pod Radhoštěm, v 

Brně a Praze. Dá se však říci, že mimo Ostravu se mu již nepodařilo realizovat významnější 

stavby. Problematický je archivní výzkum v Brně. Studium brněnské meziválečné architektury 

a stejně tak poznání Kotasovy brněnské tvorby je omezeno rozsahem zachovaných materiálů. 

Archiv brněnského stavebního úřadu byl zničen během II. světové války. Materiály drobnějšího 

charakteru se nacházejí také ve sbírkách Muzea města Brna. Plánová dokumentace meziválečné 

architektury se nyní nachází již jen v archivu plánů a dokumentace Brněnských vodáren a 

kanalizací. Ta není ale zcela úplná. (53) 

 

Obrázek 58: Průšova vila, pohled od zahrady – rok 1935 (38) 

 

Počátkem třicátých let pracuje architekt Kotas na rodinném domě pro dětského lékaře 

Jaromíra Průšu, známého mecenáše umění. Kouzlo Obřanské riviéry s malebným zákoutím 

řeky Svitavy přitahovalo umělce, kteří v Brně působili či do města jenom zavítali. A tak 

Průšovy navštěvovala rozmanitá umělecká společnost, výtvarný kritik Jaroslav Svrček, 

divadelní a filmový herec Oldřich Nový nebo Rafael Kubelík. Vila stojí na jižním břehu 

Svitavy, u konečné zastávky Babická, na dohled od Kotasova rodinného domu v Brně – 

Maloměřicích. (38, 53) 
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Obrázek 59: Průšova vila, pohled od ulice – rok 1935 (38) 

 

Objekt má téměř čtvercově pravidelný půdorys. Vstupní prostory s halou, kuchyň a 

sociální zázemí domu architekt umístil do kubické hmoty, kterou navýšil o jedno patro nad 

obytnou část a situoval směrem do ulice. Obytné prostory nevložil do jediného ústředního 

tělesa, ale jakoby do dvojice nesouměrných, prostupujících se kubusů. Kompozice, založená na 

průniku hmot, vedla ke vzniku vznešených obytných prostor. Rozsáhlou halou se vstupovalo 

do obývacího pokoje v nižší části. Velkým trojdílným oknem, přivádějícím dostatek slunce i 

světla, se tato strana fasády otevírala do zahrady. Z druhé strany obývacího pokoje se 

vstupovalo přímo na verandu. V prvním patře byly dvě ložnice. (53) 
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Obrázek 60: Průšova vila, půdorys přízemí (38) 

 

Reprezentativní, ale nijak okázalé prostory domu dodržovaly funkční dělení na část 

společenskou a intimní, patřící jen členům rodiny. Vyšší partie domu se s nižšími propojovaly 

horizontálním krabicovým balkonkem v prvním patře, který podepíral sloupek. Kapitánský 

můstek, v létě vrhající osvěžující stín, symbolicky zdůvodňoval rozličnou výšku hmot a 

umocnil jejich hru. Funkcionalisticky bílou, do ulice otevřenou fasádu Kotas rozpohyboval 

organickým prvkem balkonku. Ten je na konci, přímo nad vstupními dveřmi, cylindricky 

vyklenut a podepřen dvěma sloupky. Funkcionalistický celek tak architekt ozvláštnil 

emocionálním plastickým detailem. (53) 

V dnešní době se před vilou nachází restaurační zařízení „Na Konečné“, jež 

prvorepublikovou vilu bohužel zastiňuje. (7) 
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5.3.9 KROUŽILOVA VILA (1935) 

Ve výše zmíněné Hlaváčkově ulici můžeme naleznout rodinný dům architekta Kroužila, 

která vznikla v letech 1935 – 1936. Dvoupatrová stavba s příčnými nosnými stěnami 

kombinovanými se železobetonovými prvky má v přízemí umístěn pokoj pro služebné 

a příslušenství, v patře obývací pokoj a kuchyně s lodžií do zahrady, ve druhém patře ložnice. 

Komunikační plochy jsou omezeny na jednoramenné schodiště přístupné z obývacího pokoje. 

Fasáda upoutá neobvyklým obkladem černou keramikou i počtem okenních prvků. Pravá, 

plošná strana fasády je perforovaná třemi různými druhy otvorů: ocelovým čtvercovým 

velkoplošným oknem vstupní haly v přízemí, francouzským oknem schodiště v patře 

a drobným kruhovým okénkem ložnicového podlaží. (38) 

 

Obrázek 61: Kroužilova vila tak, jak ji můžeme spatřit dnes (7) 

 

5.4 2. SVĚTOVÁ VÁLKA (1939 – 1945) 

Brno, které bylo za německé okupace opět výrazně germanizováno, se mělo stát centrem 

poněmčení Moravy. V Brně se plánovalo vybudování řady staveb v nacistickém říšském stylu: 

střediska pro Němce, různých domovů, vojenského letiště, policejních kasáren, německého 

hotelu a nového Německého domu. Aby severní předměstí nevytvořila souvislé české osídlení, 
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mělo vzniknout německé sídliště, oddělené od dosavadní zástavby zelenými pásy. Žádný z 

těchto záměrů se však neuskutečnil, Během okupace Němci výrazně posílili roli těžkého 

průmyslu ve městě převedením některých podniků na válečnou výrobu, ale zejména 

vybudováním továrny na letecké motory. Roku 1941 začala výstavba obchvatné spojovací 

železniční tratě od Maloměřic do Králova Pole, která byla po roce 1945 využita pro přeložku 

tišnovsko-pražské trati, což umožnilo následně zrušit starý vnitroměstský úsek trati, tvořící 

bariéru mezi Černými Poli a Husovicemi. Na jaře 1942 byla veškerá stavební činnost zastavena. 

(38) 

 

Obrázek 62: Křížek mezi Obřany a Bílovicemi v roce 1945 (35) 

 

Závěr 2. světové války měl pro Brno závažné negativní důsledky. Po dvou amerických 

náletech ve dnech 25. 8. a 20. 11. 1944, kdy byly zasaženy Horní Heršpice, Komárov, Židenice, 

Juliánov, Líšeň, náměstí Svobody, hlavní nádraží, svahy Špilberku, ulice Veselá, Husova, 

Odolní, Veveří, Kounicova, Koliště, Bratislavská, Ponávka, Kozí, Kobližná, Vlhká, Křenová, 

Cejl, letiště, Zbrojovka, továrna na letecké motory v Líšni, a dále po sovětském bombardování 

ve dnech 12. 4. a 15.-25. 4 1945, které těsně předcházelo osvobození Brna ve dnech 25.-26. 4. 

1945, bylo celkem zničeno 1300 domů: 4000 domů bylo těžce poškozeno; lehce poškozeno 

bylo 8000 domů. Zničena nebo těžce poškozena byla tedy asi pětina všech domů ve městě. 
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Škody, zejména v historickém jádru (například v klášteře augustiniánů), byly naštěstí poměrně 

brzy odstraněny. (38) 

25. dubna 1945 byly v odpoledních hodinách osvobozeny Maloměřice 6. tankovou 

armádou RA. Zásluhou železničáře Volejníčka zůstal zachován železniční most po kterém se 

tanky přesunuly do Obřan; jelikož most přes řeku v Obřanech byl v 17:00 vyhozen do vzduchu. 

Most v Maloměřicích byl zachráněn za přispění našeho občana L. Bušenhagena. (18) 

 

Obrázek 63: Poškozené domy po odstranění mostu přes Svitavu (37) 

 

Obě světové války si vyžádaly i oběti z řad maloměřických a obřanských občanů. Jako 

trvalou vzpomínku na tyto oběti zvůle a násilí maloměřičtí a obřanští občané vyjádřili 

postavením památníků. Jako provizorní za zbouraný památník v obřanském parku byl z 

finanční sbírky občanů postaven roku 1993 v prostoru zrušeného obřanského hřbitova památník 

věnovaný obětem z dob nesvobody v letech 1914 - 1918, 1939 - 1945 a 1948 - 1989. V 

Maloměřicích je postaven pomník padlých u bývalého hřbitova, nyní parku. (18) 
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Následující text je přímou vzpomínkou tehdejší studentky Zdenky Žažové, která byla 

v Esslerově továrně v letech 1944 - 1945 povinně zaměstnána jako pomocná pracovní síla 

válečného průmyslu.  

 

Obrázek 64: Věž zničeného sovětského tanku T34 na silnici k Bílovicím – květen 1945 (37) 

 

„Podzim 1944 byl teplý a pěkný. Tehdy pokračovalo bombardování. Ještě než zazněly 

sirény, vozila nákladní auta ze Zbrojovky dělníky do polí za Obřany. To už jsme sbírali šaty a 

boty, zastavovaly se stroje a my jsme utíkali za jekotu sirén do zahrady bývalé sokolovny, kde 

byly nanicovaté kryty. 2 m do hloubky vykopané hlína, na to položená prkna a hlína navršená 

na ně. Většinou byly nálety před polednem, a tak jsme seděli na sluníčku na zahradě. Někdy 

jsem se sebrala a utíkala okolo kostela a polní cestou přes Hradisko a Šišovou domů do Bílovic. 

Zažila jsem velký nálet na Brno 20. listopadu. Tehdy jsme se ze stráně pod Hradiskem dívali na 

Brno, které se rozprostíralo v lehké mlze. Když jsme pak viděli padat bomby jako malé černé 

tečky na Židenice, honem jsme naskákali do našeho „takykrytu“. Země se třásla při blízkém 

bombardování a mezi prkny nám padala hlína na hlavu. Jakmile sirény oznámily konec 

poplachu, vyrazila jsem pěšky přes pole domů.“ (39) 
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5.5 POD NADVLÁDOU SOCIALISMU (1945 – 1989) 

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

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

malé sídliště. Ty ještě navazovaly na funkcionalistickou tradici. (8) 

Po komunistickém převratu v únoru 1948 dochází k velkým změnám v urbanistickém 

vývoji. Brněnský urbanistický vývoj byl ovlivněn socialistickým realismem, který k nám 

dorazil ze Sovětského svazu a celkovou architektonickou degradací a degeneraci nové 

výstavby. Tato degradace byla ovšem do určité míry logickým vyústěním funkcionalismu a 

konstruktivismu. (8) 

Bylo zrušeno zemské zřízení a to bylo nahrazeno systémem tzv. malých krajů. Od 1 1. 

1949 se Brno stalo pouhým krajským městem a ztratilo charakter hlavního města 

Moravskoslezské země a statutárního města. Byl zde pouze zachován ústřední národní výbor a 

krajský národní výbor pro nový brněnský kraj. V této době byly převážně preferovány oblasti 

se strojírenským průmyslem (Ostravsko) a naopak byl potlačován lehký průmysl jako například 

textilní, který byl v oblasti Maloměřic díky Esslerově továrně tak populární. Brno následně 

pokleslo na úroveň pouhého okresu. Dalším důvodem ne příliš velkého zájmu týkající se 

rozvoje Brna, bylo to, že již nebylo možné jej přetvořit do podoby typicky socialistického 

velkoměsta. Brno bylo totiž do značné míry zastavěno a ovlivněno architekturou první 

republiky. Nejenže docházelo k omezení výstavby na území tohoto města, ale navíc bylo toto 

období provázeno dlouhodobou zanedbanou údržbou stávajícího fondu, což se samozřejmě 

projevilo až postupem času. (8) 

V letech 1956 - 1957 byl dokončen Směrný územní plán Brna pod vedením F. Kočího. 

Přínosem tohoto územního plánu bylo navržení předměstských center, která by odlehčila 

přetíženému centru města. Tento plán ovšem ani zdaleka nedosahoval rozsahu meziválečných 

projektů. Totální kontrolou a řízením výstavby získaly správní a stranické orgány již po prvním 

znárodňování v roce 1945 a majetkoprávních změnách v roce 1948. Vyjma rodinné domy došlo 

ke zrušení soukromého vlastnictví. (8) 

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

územně značně rozptýleny. První vlna byla inspirovaná tradičním, nefunkcionalistickým 

pojetím, bez výraznějších znaků socialistického realismu. Stavělo se převážně z cihel a 

cihelných bloků. Vzhled domu se spíše blížil meziválečným realizacím. V této době se 

projektovalo seřazovací nádraží, které mělo navždy poznamenat doposud vesnický ráz 
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Maloměřic a začala se také budovat výstavba východně od budoucího nádraží, v okolí ulice 

Jarní. Na konci 50. let se upouští od tradiční hmotové skladby a holá průčelí začaly doprovázet 

ploché střechy. Následně je výstavba inspirována socialistickým stavebnictvím výškového 

domu. (8) 

V roce 1959 pak začíná skutečná výstavba panelových domů na území města Brna a pro 

území Obřan to bylo v severní části ulice Fryčajova. Na úkor estetiky je upřednostňována 

primitivní konstruktivistická pýcha panelových domů se stereotypními, fádní objekty nízké 

kvality (špatná kvalita použitého materiálu, špatné technické řešení spojů, použitého materiálu, 

nedostatečná tepelná izolace, závady plochých střech s živičnými povrchy a další). Nepříliš 

kvalitní provedení v současné době vyžaduje nutné odstranění závad a celkovou obnovu 

objektů. Výstavba byla také realizačně poměrně náročná vzhledem k dopravě, jeřábovým 

montážím apod. Převážně se stavěly domy s 8 podlažími. Tento druh staveb narušil 

urbanistický řád minulých let a již nedosahoval takových kvalit. Navíc tyto stavby vzhledově 

nezapadají do starší zástavby. V Obřanech negativní působení panelových domů bylo zmírněno 

tím, že byly vystavěny na území, kde dochází ke kontaktu se starší zástavbou a specifický ráz 

budov je částečně tlumen zelení kolem domů. Ke konci 60. let se tento „boom“ panelové 

výstavby zastavil a na něj navazovala výstavba sídlišť. Před první polovinou 70. let nastává 

opět útlum výstavby, který byl v Brně velice výrazný. (8) 

V roce 1971 rozhodnutím města Brna byly Maloměřice i Obřany přičleněny k 

tehdejšímu Obvodnímu národnímu výboru Brno a byla určena k výstavbě průmyslu a skladů - 

příznačně pro svůj budoucí charakter nazvaná „Posvitavská černá zóna". V této, pro obyvatele 

zejména Maloměřic nešťastné a zlé době, která trvala až do listopadu 1989, byla vybudována 

na území asanovaných rodinných domů a vzrostlých zahrad Teplárna Brno - sever, Dýha, Ergon 

a další podniky. (18) 

V letech 1975 - 1979 byl na úkor uliční zástavby napříč hustě obydlenou částí území 

současné městské části vybudován průtah velkého městského okruhu napojeného na dálniční 

přivaděč. S přibývající zástavbou území podniky a sklady upadal zájem města, potažmo 

Národního výboru Brno III, o údržbu a budování infrastruktury a komunikací. Do této doby 

spadá i největší úbytek občanů, nucených se odstěhovat z již známých důvodů, tj. budování 

průmyslové zóny spojené se stavební uzávěrou pro výstavbu bytů a občanské vybavenosti. (18) 

Dne 23. 6. 1982 byl zpracován územní plán sídelního útvaru města Brna zpracovaný 

státní stavební firmou Brno projekt, která se zaměřila na pokračování v extenzivním rozvoji. 
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Díky tomu vznikla další sídliště a území města Brna se rozšířilo. (8) 

 

5.5.1 SEŘAZOVACÍ NÁDRAŽÍ MALOMĚŘICE (1938 - 1953) 

Neutěšený stav brněnského železničního uzlu, jehož kapacita již před 2. světovou 

válkou jen s obtížemi stačila k uspokojování přepravních nároků, vyvolával diskuze o 

vybudování centrální nákladové stanice, odstraňující komplikované zaústění drah do 

paralelních horního a dolního nádraží již od konce 20. let 20. století. Zatímco předválečné 

koncepce přestavby uzlu a územní plány počítaly s vybudováním ústředního nákladového 

nádraží obvykle v jižní části města (zejména v prostoru mezi hlavním nádražím a stanicí Brno-

Horní Heršpice, ale také jižněji zhruba v prostoru dnešní stanice Brno jih), objevily se v 

souvislosti s přeložkou dráhy z Brna do Tišnova již v období před válkou návrhy na výstavbu 

velkého nádraží v původně bažinatém prostoru říční nivy pod hádeckým masivem v tratích 

Plíže, Pod plotky a U Kapličky východně od Maloměřic. Polnosti v tomto území odděloval již 

od roku 1849 od obce Maloměřic násep dráhy do České Třebové a tedy plán výstavby nádraží 

nenarážel na nutnost demolice žádných budov a mohl využít obrovské území o rozloze cca 68 

ha. Jedinými stavbami v blízkém okolí byly stanice Brno - Obřany a z ní vlečkou napojená 

maloměřická cementárna. Ta byla na konci Hádecké ulice pod vápencovým velkolomem na 

Hádech vystavěna firmou Leo Czech v roce 1907 a s lomem byla propojena nákladní lanovkou 

nad budoucí stanicí. Nejpozději v roce 1943 bylo celé území dnešní stanice i s prvními stavbami 

blokováno pro případnou výstavbu seřazovacího nádraží až do doby definitivního rozhodnutí o 

poloze nové ústřední nákladové stanice. (58) 
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Obrázek 65: Stavba seřazovacího nádraží v roce 1952 (18) 

 

Podle některých pramenů byla výstavba (pravděpodobně ale jen přípravné práce) 

nákladové stanice v Maloměřicích zahájena již v roce 1938, jindy však bývá zmiňováno až 

protektorátní období, kdy měla být důvodem pro výstavbu v severní poloze horší přístupnost a 

viditelnost pro letce při bombardování. O nízké rozpracovanosti stanice svědčí mj. to, že během 

leteckých útoků za 2. světové války nebyl prostor dnešní stanice zasažen jedinou bombou. 

Stavební práce pak pokračovaly po válce současně se stavbou nové dvojkolejné dráhy vedoucí 

ze stanice Brno-Židenice do Tišnova v nové trase skrze městskou část Obřany a nad 

Cacovickým náhonem. První část seřazovacího nádraží byla dokončena roku 1953 a její 

součástí se staly rovněž části drah do Tišnova a do České Třebové, které se mimoúrovňově kříží 

s některými kolejemi ve stanici (výsledné vedení umožňuje odklonit nákladní vlaky od České 

Třebové do stanice Maloměřice bez úrovňového křížení druhé koleje a tedy bez kapacitního 

omezení, nicméně tato možnost byla upřena trati od Tišnova). Součástí výstavby bylo také 

vybudování dalších tří kolejí spojujících stanici Brno-Maloměřice s odbočkou Brno-Židenice 

(celkem jde tedy o 7 kolejí - 2 pro dráhu do Třebové, 2 pro dráhu do Tišnova, 2 pro nákladní 

vlaky od Černovic a 1 manipulační). (58) 

Po dokončení maloměřické stanice byly postupně převedeny vlaky ze třebovské i 

tišnovské trati na nové koleje vedoucí západním okrajem stanice a původní dráhy byly 
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opuštěny. Severní část původní dráhy do České Třebové (vedoucí po náspu asi 200 m západně 

od současné stanice) byla změněna na vlečku do cementárny a na ní ležící stanice Brno - Obřany 

byla bez náhrady zrušena. U dvojice kolejí ve směru z a do Tišnova byla sice vybudována 

jednoduchá nekrytá nástupiště, na těch ale zastavovaly od zprovoznění trati pouze vybrané 

vlaky pro dopravu zaměstnanců a přeprava veřejnosti zde byla zakázána (nicméně vymáhání 

zákazu nebylo nikdy příliš intenzivní). Kromě toho zajížděly do Maloměřic také speciální 

zaměstnanecké vlaky z hlavního nádraží. (58) 

 

Obrázek 66: Stavba seřazovacího nádraží v roce 1952 (18) 

 

V roce 1981 byl z důvodu výstavby parovodu do nového sídliště Vinohrady zrušen 

podchod pod severní částí stanice (potrubí je nově vedené právě původním podchodem), 

navazující na původní ulici Hádeckou a později Slaměníkovu a jako náhrada byla vybudována 

250 m dlouhá, značně vysoká bezbariérová lávka pro pěší, ústící na východní straně nádraží do 

ulice Kulkovy. V roce 2015 byl zrušen i druhý podchod, který vedl pod čtveřicí kolejí tišnovské 

a třebovské trati doprostřed kolejiště nádraží a navazoval na slepou ulici Plíže. (58) 
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Obrázek 67: Stanice Brno-Maloměřice (55) 

 

5.5.2 ROZŠIŘOVÁNÍ PRŮMYSLU 

Seřazovací nádraží navždy změnilo vzhled Maloměřic a k nevoli místních obyvatel 

zvýšilo zájem o vystavení dalších průmyslových staveb. „Posvitavská černá zóna", jak se 
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oblasti Maloměřic začalo začátkem 70. let říkat, se rozhodnutím Obvodnímu národnímu výboru 

Brno rozrostla a ke stávající cementárně, cihlárně a textilní továrně přibyla budova teplárny, 

nábytkářské družstvo (Dýha), Výzkumný ústav zemědělské a stavební mechanizace (Ergon) a 

další podniky. Většina z těchto nechvalně vzhlížejících staveb vznikla v okolí seřazovacího 

nádraží, jež vzhledem k vysoké hladině hluku nebylo vhodné pro účely bydlení. (59) 

Například budova cementárny prodělala v průběhu století velkých změn. V roce 1947 

byl namontován turbogenerátor, který přebytek elektrické energie dodával do veřejné sítě. 

Vystavěla se 1765 m dlouhá lanová dráha o výkonu 100 tun za hodinu, jež dopravovala vápenec 

z Lesního lomu a také se montovaly nové rotační pece. V šedesátých letech vznikla šestice 

železobetonových zásobníků kalu a došlo ke kompletní rekonstrukci závodu, včetně změn 

fasády pecní haly. Z původních 4 pecí a další dostavěné nalézáme na plánech z roku 1979 pouze 

3 funkční pece, zbytek budovy je využit jako sklad. V roce 1989 dochází k modernizaci a 

přestavbě továrny. Pecní hala byla stržena roku 1992, objekt sila v roce 2002. Demolice 

potvrdily vysokou kvalitu provedení, neboť si vyžádaly několik specializovaných firem a 

nebývalé množství výbušnin. Ke dni 31. prosince 1998 byla výroba cementu v maloměřické 

cementárně zastavena a postupně došlo ke stržení všech šesti komínů, které byly pro objekt 

specifické. (59, 60, 61) 

 

Obrázek 68: Budova cementárny v 70. letech (61) 
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Ikonickým prvkem je pro oblast Maloměřic 217,5 m vysoký komín, který patří k budově 

teplárny. Teplárna vznikla v 70. letech minulého století a společně s ní bylo také vystaveno 

parovodní potrubí. Objekt komína patří ke světovým unikátům.  V průběhu výstavby, která byla 

z důvodu nízkých venkovních teplot přerušena na podzim roku 1981, došlo na jaře při 

pokračování stavby v úrovni druhého ochozu k vychýlení komína od svislé osy (o 5°). Po 

statickém posouzení, které potvrdilo, že odchylka komína nemá vliv na jeho pevnost, byl komín 

dokončen. Pro zamaskování křivosti byl komín opatřen červeným svislým nátěrem, který měl 

opticky kompenzovat jeho nerovnost. Po dokončení komína bylo možné vyjet výtahem až na 

jeho vrchol a prohlédnout si panorama města Brna, včetně brněnské přehrady. (62) 

 

Obrázek 69: Objekt komína v současnosti (62) 

 

Byl postaven v provozu v roce 1982 v rámci 2. etapy výstavby provozu. Kotelní 

jednotky na provoz byly vybudovány pro spalování topných olejů a plynu. V další etapě se 

uvažovalo rovněž se spalováním pevných paliv. Komín, který má železobetonový plášť, je 

proto na vnitřní straně opatřen vyzdívkou odolnou proti vlivu spalin ze všech výše uvedených 

druhů paliv. Komín byl budován s pomocí posuvného bednění, které se pohybovalo po ocelové 

armatuře komína. Beton, použitý na stavbu silně armovaného pláště, byl dopravován až do 

výšky cca 80 m čerpadlem na dopravu betonových směsí. Do větších výšek byl transportován 

výtahem umístěným uvnitř komína ve vozících opatřených koly z motocyklů. Teplárna funguje 
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do dnešních let a uvažuje se nad její modernizací - postavit dvě nové turbíny na výrobu 

elektřiny. Místním se však návrh nezamlouvá a snaží se již léta upozornit brněnské zastupitele 

na fakt, že maloměřický podnik jako jeden z posledních ve městě spaluje těžké topné oleje a 

zamořuje tak prostředí. (62, 63) 

 

Obrázek 70: Komín je vychýlen o o 5° (62) 

 

Smutný konec potkal objekt továrny Ergorn nacházející se východně od seřazovacího 

nádraží. Výstavba továrny byla zahájena na konci 80. let, avšak původně měl areál sloužit pro 

Výzkumný ústav zemědělské a stavební mechanizace, ale kvůli nedostatku financí na 

dokončení přechází pod státní podnik Ergon, který se zabýval výrobou protetických pomůcek. 

Továrna byla v roce 1989 dokončena a vybavena tak, aby mohla být zahájena činnost. Změny 

společenského uspořádání a zánik RVHP, na jehož trhy měla být výroba orientována, 

znamenaly konec projektu. Areál přechází pod státní podnik Ergos, na který je kvůli 

700milionové půjčce vyhlášen konkurz. Do roku 2001 je areál střežen, přesto je vybavení 

budov rozkrádáno, až se správci konkurzní podstaty začíná nevyplácet (vzhledem k hodnotě 
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dosud neukradených věcí) platit ostrahu a údržbu areálu. Podle některých se tím dopustil 

trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku. (64) 

Při pohledu z nedalekých Hádů působil areál dlouhá léta dojmem spícího místa, některá 

okna sice byla rozbitá, ale továrna se z dálky nejevila jako významně porušená a panoval v ní 

relativní klid. Zlom nastal, když se v médiích začalo více hovořit o plánované demolici továrny; 

stačilo pár měsíců a z areálu zmizelo téměř vše kovové, veškeré okenní rámy, plechové dveře, 

světlíky, ocelové překlady a dokonce i těžké protitlakové dveře v krytu CO. (64) 

Továrna se začínala probouzet, byla cílem fotografů, různých hledačů a bohužel i nadále 

zlodějů a vandalů. Avizovaný záměr, že do konce roku 2014 vyroste na místě továrny uzavřený 

bytový komplex, zůstal nenaplněn. K jistým změnám sice došlo, areál je hlídaný a jedna z hal 

po zkušebním odstřelu hasičským střelmistrem již patří minulosti. Jisté je, že továrna se 

neprobouzí k životu. Zda na jejím konci bude opravdu vilová čtvrť Pod Hády, nebo jen 

asanovaná plocha ukáže až čas. (64) 

 

Obrázek 71: Komín je vychýlen o o 5° (64) 

 

5.5.3 BYTOVÉ DOMY FRYČAJOVA (1968 - 1970) 

Poválečná výstavba v Československu byla v mnoha městech značně ovlivněna nově 

příchozími trendy ze Sovětského Svazu a tzv. Sorela (socialistický realismus) se začala 

prosazovat ve znárodněném stavitelství. Předválečný funkcionalismus byl označen za styl 
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buržoazní a prohnilý a na to bylo třeba patřičně reagovat. U nových staveb se objevuje až 

geometrická symetrie a také až násilná dekorativní zdobnost. Pro motivy se sahalo až do antiky 

- všemožné pilíře, pilastry, sloupy, rizality, sochy či sgrafita. Mnohde byla ve stylu 

socialistického realismu postavena celá nová města nebo městské celky. (65) 

Koncem 60. let se mezi ulicí Výpustky a starým hřbitovem začala na ulici Fryčajova 

budovat čtveřice bytových domů. Každý z těchto domů má 2 vchody, 5 podlaží a 24 bytů, což 

znamená, že své bydliště zde nalezlo více než 200 lidí. Po 2. světové válce je v Maloměřicích 

a Obřanech zvýšená poptávka po finančně dostupném bydlení a výstavba těchto bytových domů 

naplnila očekávání tehdejšího režimu. Jednoduché a účelové bydlení za přijatelnou cenu začalo 

udávat trend, jakým se bude urbanismus v Československu v následujících letech ubírat. (66) 

Bytové domy na Fryčajově se vyznačují obdélníkovým půdorysem a plochou střechou, 

která je pro bytové domy budované v době socialismu typická. Svislá nosná konstrukce je 

tvořena z plných cihel pálených a každý byt je z jihovýchodní strany vybaven balkónem. 

Objekty jsou od svého dokončení napojeny na kanalizační síť, veřejný plynovod, vodovod a 

jsou dálkově vytápěny maloměřickou teplárnou, o které jsem se zmiňoval v přechozí kapitole. 

Bytové domy však nedisponují výtahem. (66) 

 

Obrázek 72: Bytové domy Fryčajova ulice, rok 1970 (18) 
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Severní část ulice Fryčajova se v 60. a 70. letech stala největším zdrojem bytové 

zástavby. Maloměřický rozvoj průmyslu způsobil zájem dělnických rodin, kteří neměli dostatek 

financí na to, aby obývali rodinné domy a hledali dostupnější způsob bydlení. Zatímco na 

severu Obřan vzniká velké množství bytů, obyvatelé rodinných domů začínají migrovat do 

jiných městských částí. Původním obyvatelům vadí výstavba seřazovacího nádraží a rozvoj 

průmyslu. (64) 

 

Obrázek 73: Bytový dům – charakteristický půdorys (65) 

 

5.5.4 SÍDLIŠTĚ OBŘANY (1972 - 1974) 

Panelová výstavba se objevuje v mnoha evropských zemích, ale největší rozmach 

zaznamenala v zemích bývalého východního bloku. Rychlá výstavba domů měla velký 

ideologický význam. Přípravná fáze výstavby se odehrávala mimo dohled běžných lidí a rychlé 

budování domů na staveništi bylo vydáváno za úspěch socialismu. Centrální plánování 

umožňovalo nasazení této technologie bez ohledu na názor obyvatel, což pomohlo vyřešit 

otázku nedostatku bytů. (69) 

Panelová domy v severní části Obřan se začaly stavět začátkem 70. let. Výstavba tohoto 

sídliště navázala na bytové domy ve Fryčajově ulici, jež byly vystavěny o několik let dříve. 

Sídliště doplnilo obytnou funkci a navazuje na již vzniklou městskou strukturu nacházející se 

na samotném okraji Obřan. Jedná se o pětici panelových domů v ulici Fryčajova. Při Sčítání 
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lidu z roku 2011 v městské části Brno - Maloměřice a Obřany žilo 354 obyvatel ve 156 

panelových bytech na obřanském sídlišti. (67)  

 

Obrázek 74: Základní charakteristika panelového typu T 08B (68) 

 

Pětice osmipodlažních věžových domů je panelového typu T 08B, který využívá 

příčného nosného konstrukčního systému s podélně ztužujícími vnitřními stěnami. Tento typ se 

stavěl mezi lety 1962 až 1980 a stavěly se z něj bytové domy o velikosti 4 nebo 8 pater (bodové 

a řadové) a 10 nebo 12 pater pro domy věžové. Obvodové panely nosné i nenosné jsou 

sendvičové železobetonové. Průčelní panely mají tloušťky 230 mm a hloubka řadových sekcí 

je 9,6 m, 10,8 m, 12 m a 14 m. Na jeden panelový dům připadá 32 bytů. S výstavbou panelových 

domů jdou ruku v ruce další objekty občanské vybavenosti, jako je například samoobsluha a 

dětské hřiště. (66, 68) 

 V době socialismu centrální plánovači navrhovali domy na životnost max. 40 let s tím, 

že po uplynutí této doby socialismus dosáhne úspěchů, které umožní výstavbu nahradit. 

Úspěchy se však nedostavily, což vedlo k tomu, že po roce 1989 třetina národa zjistila, že začíná 

platit velmi vysoké náklady na bydlení spojené s dodávkami tepla a že se jejich příbytky 

začínají místy rozpadat. Za účelem snížení nákladů za energii a zlepšení komfortu se od 90. let 

začaly panelové domy zateplovat a měnit původní dřevěná okna za plastová. Na přelomu 

tisíciletí prochází obdobnou rekonstrukcí i obřanské sídliště. (69) 
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Obrázek 75: Panelové domy na Fryčajově ulici – rok 1975 (18) 

 

5.6 OD SAMETOVÉ REVOLUCE PO SOUČASNOST (1989 – 2017) 

Rok 1989 neznamená pouze politický převrat, ale revoluce se velkou mírou dotýká také 

stavebnictví, které má možnost otevřít se světu. Architektonické kanceláře mohou opět bez 

omezení pracovat na svých projektech a dochází k zastavení panelové výstavby, která přestává 

být technicky konkurence schopná aktuálním trendům. Čím dál tím častěji dochází 

k rekonstrukcím a k zateplováním panelových sídlišť. Svoboda projevu má za následek 

výstavbu nejrůznějších druhů staveb z rozličných materiálů a důraz se především klade na 

nápaditost a kvalitu výstavby. Nadále je však u nás patrný vliv minulého režimu, který hrubě 

přerušil kreativitu z dob 1. republiky. Netrvá však dlouho a situace se opět vrací k přirozenému 

vývoji, kdy právě naše města vznikala za účasti tvůrců z mnoha zemí. (38) 

Od 24. listopadu 1990 dochází ke sloučení Maloměřic a Obřan, takže vzniká moderní 

samosprávná městská část Brno - Maloměřice a Obřany. Přijetím nového Územního plánu 

města Brna v roce 1994 došlo k nové koncepci rozvoje městské části. Zrušením stavební 

uzávěry se opět na území Maloměřic a Obřan začíná dařit výstavbě rodinných a bytových domů, 
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obchodů, obnově parků a veřejné zeleně, sportovišť. Tyto aktivity mají samozřejmě vliv na 

demografický vývoj městské části. (18) 

Z urbanistického hlediska se největší změny dějí v Obřanech, kde vznikají rodinné a 

bytové domy v ulici Fantova. Na více než dvou hektarech nalezneme desítky bytů, řadových a 

bytových domů nacházejících se v bezprostřední blízkosti lesních porostů. Dalších velkých 

změn se dočkalo obřanské nábřeží západně od Esslerovy továrny. V ulicích Hlaváčova, Újezdy 

a Břehová se začalo s intenzivním budováním rodinných domů a s ohledem na nedalekou 

tramvajovou zastávku nacházející se přes řeku v Maloměřicích, je oblast žádaná i díky dobré 

dostupnosti do centra Brna. Městská část Maloměřice a Obřany sice disponuje nezastavěnými 

plochami, nicméně většina parcel není zasíťována a chybí zde také dopravní infrastruktura. (7) 

 

5.6.1 PANSKÁ LÍCHA (2006) 

Při pohledu do mapy se jezdecký areál Panská lícha nachází mezi městskou částí Brno 

– Lesná a Soběšice. Okázalý objekt však spadá do územního celku Maloměřic a Obřan a 

dokazuje tak rozdílnost místního urbanismu. Zatímco je centrum městské části znehodnoceno 

železniční tratí a průmyslem, jezdecký areál se nachází na samotě uprostřed lesa. Panská lícha 

je vyhledávána nejen kvůli jezdectví, ale také kvůli přítomnosti tříhvězdičkového hotelu a 

restaurace. Panská lícha vděčí za svůj název staré polní trati, která v těchto místech vedla. (70) 

 

Obrázek 76: Panská lícha leží zhruba 1 km od ulice Fryčajova v severní části Obřan (7) 
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Široká čtyřpatrová budova s valbovou střechou dává od prvního pohledu tušit, že se 

jedná o objekt určen pro hoteliérskou činnost. Konstrukce balkónu v kombinaci s mohutným 

štítem připomíná alpské meziválečné hotely. Konstrukční systém budovy tvoří pálené 

keramické tvárnice a strop je postaven z cihelných vložek Miako. Případné návštěvníky potěší 

přítomnost výtahu. Hotel je vybaven dvojlůžkovými apartmány s maximální kapacitou až 56 

osob a všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením. V dnešní době 

nevyhledávají objekt pouze nadšenci do koní, ale také například organizátoři firemních akcí a 

sportovní oddíly, kteří vyhledávají ubytování v přírodě. (70) 

 

Obrázek 77: Panská lícha - čtyřpatrová budova s valbovou střechou (70) 

 

5.6.2 RD HLAVÁČOVA, ÚJEZDY, BŘEHOVÁ (1995 - SOUČASNOST) 

Od 90. let se v Maloměřicích a Obřanech výrazně zvýšila poptávka po rodinných 

domech nebo po parcelách, kde by se dal rodinný dům postavit. Většina zájemců o výstavbu 

rodinného domu se setkala s absencí zasíťovaných stavebních parcel. Z těchto důvodů přibylo 

v městské části množství nástaveb, přístaveb a rekonstrukcí. V roce 1994 vznikla urbanistická 

studie za účelem prověřit možnosti rozvoje bydlení vybraných lokalit v Obřanech. Konkrétně 

se jednalo o území ulic Hlaváčova, Újezdy a Břehová a také se studie zaměřila na průběh 

cyklistické trasy kolem řeky Svitavy. Vzhledem k tomu, že v této lokalitě již několik rodinných 

domů realizovalo, muselo se plynule navázat na již postavené objekty a zvážit jejich obsluhu 

novou plnohodnotnou komunikací ve veřejném dopravním koridoru. (71) 
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Obrázek 78: Rodinné domy Řádky – Újezdy, rok 1995 (18) 

 

 

Obrázek 79: Návrh prostorového uspořádání – zákres do ortofotomapy (71) 
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Typickým objektem této lokality je rodinný dům, jež navrhl Ing. arch. Dušan Urbanczyk 

a který byl vystaven v roce 2012. Pasivní rodinný dům velikost 6+kk v Obřanech vznikal 18 

měsíců, je postavený ze stavebního systému Ytong a svou velikostí je vhodný pro pětičlennou 

rodinu. Umístění do řadové zástavby neumožňovalo jednoduché nasměrování domu k jižní 

straně. Architekt si s tímto omezením poradil  tak, že částečně vysunul obývací pokoj a vytvořil 

tak prostory, které mohou dobře čerpat sluneční svit. Dům díky svým skvělým parametrům 

získal dotaci v rámci programu Zelená úsporám. (72) 

 

Obrázek 80: Rodinný dům v ulici Újezdy (72) 

 

V předzahrádce jsou vytvořeny tři různé druhy obytného mikroprostoru. Malá zahrádka 

s chodníkem z kamenů odděluje vstup od ulice, nájezd ke garáži s dlaždicemi dovolí zaparkovat 

auto. Zastřešená veranda s lavičkou zase umožní pohodlné nakládání a vykládání věcí z auta a 

odemykání dveří i při nepříznivém počasí. Vstupní hala v přízemí je prosklenou stěnou opticky 

propojena s hlavním obytným prostorem a zároveň umožňuje průhled až do zeleně zahrady. Je 

vybavena prostornou šatní skříní a nábytkem na míru. Na halu navazuje samostatná pracovna 

(pokoj pro hosty), koupelna a technická místnost. Celkový obytný prostor přízemí je 47 m². Z 

jídelní části je přístupná zastřešená terasa a zahrada. Přímé spojení kuchyně, jídelny a částečně 

krytého atria umožňuje používat dvorek i zahradu od jara do podzimu i při nepříznivém počasí. 

V druhém podlaží jsou dva dětské pokoje a relaxační pokoj, které jsou širokými 

panoramatickými okny otevřeny do zahrady. Samostatná ložnice s volným průchodem do šatny, 



97 

koupelna se sprchový koutem a vanou jsou situovány do ulice. Samostatná prádelna  nemá 

denní světlo. Šatna, koupelna a ložnice tvoří oddělené relaxační zázemí rodičů. (72) 

Dům je postavený na základové železobetonové desce, obvodové zdivo ze systému 

Ytong + zateplení 30 cm šedým polystyrenem s příměsí grafitu. Vnitřní příčky z 

vápenocementového zdiva KM Beta. Stropní konstrukce z železobetonová s využitím stropních 

vložek Tras. Všechny okenní a dveřní výplně jsou dřevěno-hliníkové s izolačním trojsklem. 

Vstupní dveře jsou v pasivním standardu. Dům má podlahové elektrické vytápění s centrálním 

programovatelným termostatem a možností regulace teploty v jednotlivých místnostech a 

systém nuceného větrání s rekuperací tepla a ohřevem TUV. Cena tohoto rodinného domu se 

před 5 lety vyšplhala na 14 990 000,- Kč. (72) 

 

 

Obrázek 81: Půdorys rodinného domu v ulici Újezdy (72) 
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5.6.3 RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY FANTOVA (2012 – SOUČASNOST) 

V současné době se nejvíce rozvíjí výstavba rodinných a bytových domů v ulici 

Fantova, která se nachází v severní části Obřan. Ve výše položené části lokality jsou navrženy, 

z důvodu krajinného horizontu jednopodlažní samostatně stojící rodinné domy s podkrovím a 

eventuálním podsklepením. V nejnižší části se nachází ulice, kterou lemují tři viladomy s 

dvěma nadzemními podlažími, přízemím a suterénní hromadnou garáží. Nejvyšší podlaží je 

odstupující s obytnými terasami. Blíže k příjezdu do území je umístěn bodový bytový dům, 

který svými čtyřmi podlažími akcentuje jinak striktně drženou výškovou hladinu zástavby. Tato 

oblast je velice atraktivní především díky blízkosti bílovických a soběšických lesů a dostupnost 

do centra města se pomocí automobilu pohybuje kolem 15 minut. (7, 73) 

 

Obrázek 82: Půdorys bytového domu v ulici Fantova (73) 

 

Bytový dům je třípodlažní s jedním podzemním podlažím. V nabídce jsou byty 1+kk  - 

4+kk o podlahových plochách 30 m² - 99 m², ke každému bytu náleží terasa nebo balkon. V 

domě je celkem 21 bytových jednotek rozdělených do tří sekcí, jedna ze sekcí je obsloužena 

výtahem. Každý blok má tři, respektive čtyři vstupy. Vzhledem k terénnímu sklonu je nástup 

řešen venkovním schodištěm se vstupem z chodníku na mezipodestu. Schodiště středních 

vstupů jsou svedena na úroveň suterénu pro přístup do garáží. Přízemní byty jsou řešeny z 

jihovýchodní strany s přímým vstupem na terasu na střeše zapuštěné garáže. Venkovní prostor 
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bude mezi jednotlivými byty dělen stěnami z pohledového betonu. Každý byt v patře má 

navrženu terasu orientovanou ve směru nejatraktivnějšího výhledu (jihovýchodní strana). Oba 

bloky jsou řešeny jako jednoduché tubusy do jejichž hmoty jsou prořezávány otvory pro okenní 

výplně buďto samostatně nebo v pásech. Z jihovýchodní strany je hmota vybrána výrazně. V 

těchto prostorech umístěné terasy budou zaručovat žádoucí intimitu venkovního posezení. 

Výrazným prvkem uliční fasády budou předsazená schodiště. Příjezdová komunikace a chodník 

jsou napojeny z Fryčajovy ulice. Odstavná stání jsou řešena na jednotlivých pozemcích. U 

rodinných domů je počítáno vždy s jedním místem v suterénní garáži a s jedním stáním na 

terénu. Ve dvou bytových domech se v suterénu nachází hromadná garáž s 15 parkovacími 

místy. (74) 

 

Obrázek 83: Vizualizace jednoho z bytů (74) 

 

Nebývá zvykem, aby se nově vystavěné domy začaly po několika měsících užívání 

přistavovat o další obytné prostory. V ulici Fantova jsem se však setkal s případem, kdy se 

investor rozhodl po dvou letech provozu rozšířit své obydlí o dětský pokoj. „Po dvou letech 

provozu se na nás obrátil investor, kterému jsme vyprojektovali minimalistický pasivní dům s 

krásným požadavkem. Rodina investora se rozrostla o další dítě a dům vyprojektovaný podle 
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původního zadání byl najednou malý. Zvolili jsme tedy přístavbu ke stávajícímu domu, která by 

vyřešila problém s jedním chybějícím dětským pokojem. Přístavba je navržena na atraktivní 

jižní fasádě směrem do zahrady. Svým netypickým zkoseným tvarem zasahuje velmi citlivě do 

zahrady za zachování co největší plochy pro zeleň. Přístavba je objemově uzavřená, zkosená a 

směrem k atice se rozšiřuje. Navazuje na okenní otvory jsoucí budovy. Povrch přístavby je 

obložen masivním dřevem jako kontrast k minimalistické formě rodinného domu. Klempířské 

výrobky jsou navrženy z titan-zinku a korespondují s výrobky, které byly použity na domě. 

Demontovaná okna byla opět využita jako výplně otvorů na přístavbě.“ Těmito slovy hodnotí 

na svém webu přístavbu stavební firma Dobrý dům, s.r.o. (75) 

 

Obrázek 84: Rodinný dům na ulici Fantova před a po přístavbě (75) 
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V současné době je stále možné sehnat v ulici Fantova poslední pozemek pro výstavbu 

samostatně stojícího rodinného domu. Parcela je velikosti 1 230 m², obsahuje přípojky 

inženýrských sítí a také byl na ni vydán souhlas s provedením ohlášené stavby dvoupodlažního 

RD s valbovou střechou a parkováním pro 2 auta. V inzerátu, který jsem nalezl na portálu 

www.real-aktiv.cz by měl být k dispozici i projekt rodinného domu a celková cena by se měla 

pohybovat kolem 7 011 000,- Kč za nemovitost + provize realitní kanceláři. (76) 

 

Obrázek 85: Poslední volný stavební pozemek v ulici Fantova (76) 

 

5.6.4 BD FRYČAJOVA (2015) 

Některé lukrativní parcely v centru městské části Maloměřice a Obřany zela po celá léta 

prázdnotou. Typickým příkladem je před dvěma lety dostavený bytový dům, nacházející se na 

adrese Fryčajova 29. Jedná se o dvoupodlažní budovu postavenou z štěpkocementových desek 

Velox. Tyto desky vznikají spojením dřeva a betonu, čímž podle výrobce vzniká jeden z 

nejlepších stavebních materiálů přispívající k trvale udržitelnému rozvoji. (77) 
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Obrázek 86: Bytový dům Fryčajova 29, Brno při výstavbě (77) 

 

V suterénu polyfunkčního domu se nachází prostory wellness s plochou přes 1200 m2. 

V tomto centru najdete pod jednou střechou několik druhů suchých saun, bazén se slanou 

vodou, fitness, masáže, kosmetiku a kadeřnictví. V přízemí budovy se také nachází restaurace 

pro více než 50 hostů. Výhodou objektu je nádvoří, které slouží nejen jako parkovací plocha, 

ale také se zde nachází restaurační prostory zahrádky. Objekt v sobě ukrývá čtveřici 

nadstandardně řešených bytů (3+kk, 3+kk s terasou, 2+kk a 2+kk s atelierem). Například 

nejmenší bytová jednotka 2+kk má rozměry 54 m². Je vybavená kuchyňskou linkou z kvalitních 

materiálů včetně myčky, koupelnou s velkoformátovou dlažbou a sanitárními prvky. Byt 

disponuje vestavěnými prvky – šatní skříní v chodbě, posuvným jídelním stolem v prostoru 

kuchyně a pracovním stolem v rohu pod oknem. Bytový dům má výhodu díky poloze. Nachází 

se totiž 400 m od tramvajové zastávky „Obřanský most“ a také v bezprostředním okolí 

nalezneme poštu s lékárnou. (77) 
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Obrázek 87: Půdorys bytu 2+kk (77) 

 

5.7 BUDOUCÍ URBANISTICKÝ ROZVOJ 

Maloměřice a Obřany mají vzhledem ke svému charakteru a poloze poměrně velké 

možnosti rozvoje. Jedná se především o jihovýchodní část intravilánu obce (východní strana od 

maloměřického seřazovacího nádraží) a také okrajové části Obřan. V Maloměřicích klade 

vysoké nároky na budoucí urbanismus veřejnost, která požaduje odstranění bezprizorních 

průmyslových staveb a rekultivaci vytěžených oblasti pod Hády. Místní obyvatelé se chtějí 

vymanit z průmyslového vzhledu městské části a pokud možno co nejefektivněji využít 

chátrající průmyslové prostory, nacházející se v bezprostředním středu Maloměřic. K tomu jim 

mají pomoci nejrůznější studentské soutěže, jež mají za úkol najít efektní řešení skomírajících 

hal a budov. Mezi nejrozsáhlejší brownfieldy (deprimující zóny - nevyužívané zemědělské a 

průmyslové stavby a areály apod.) v městské části Maloměřice a Obřany patří bývalé areály 

zkušebny zemních strojů, železniční polikliniky, cementárny, vrakoviště, stavebnin, cihelny, 

Esslerovy textilní továrny, bývalého cacovického mlýna a objekty firem Ergon, VESP a Agro 

Obřany. Z hlediska velikosti obce je množství brownfieldových ploch nebývale vysoké. (79) 
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Obrázek 88: Mapa brownfields pro oblast Maloměřice (79) 

 

Při bližším pohledu na Obřany zjistíme, že většinu území zaujímají lesní porosty, louky 

a zahrádkářské kolonie. Obec se nerozrůstá kvůli nedostatečnému množství stavebních parcel, 

který by byly napojeny na inženýrské sítě a na veřejnou komunikaci. Severní část městské části 

má obrovské možnosti růstu a záleží na rozhodnutí městského úřadu, jestli se jim rozhodne vyjít 

vstříc. (7) 

 

5.7.1 POD HÁDY 

Sdružení architektů s názvem Atelier Era zpracovalo v prosinci 2007 pod vedením 

Ing.arch. Zbyňka Pecha a Ing.arch. Jiřího Fixela územní studii lokality Pod Hády. Ta měla za 

cíl vytvořit podrobnější prověřovací podklad pro nový Územní plán města Brna v oblasti mezi 

seřaďovacím nádražím a bývalým lomem Hády. Vzhledem k těžebnímu charakteru východní 

části oblasti byl kladen velký důraz na inženýrsko – geologické rizikové faktory a na zakládací 
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poměry, které se ukázaly být pro běžnou zástavbu složité. Celý sektor odolává několik desetiletí 

zástavbě díky svému odříznutí od Maloměřic, dřívější těžební činnosti, nedostatečné 

infrastruktuře a nevyhovujícímu dopravnímu napojení. Celková výměra řešeného území je cca 

119,5 ha. (80) 

 

Obrázek 89: Územní plán města Brna a řešené oblasti Pod Hády (77) 

 

Návrh urbanistické koncepce předpokládá vytvoření páteřní komunikace, propojující 

ulici Rokytovu s ulicí Jedovnickou. Tato komunikace není součástí základní sítě sběrných 

komunikací města Brna, je na ni pouze plnohodnotně připojena. Doplňková síť obslužných 

komunikací zajišťuje obsluhu stávajících aktivit v území a navrhované plochy pro rodinné 

bydlení. Celé území je pokryto příznivou dostupností zastávek MHD. Nová obytná čtvrť Pod 

Hády je navržena ve středních partiích řešeného území. Za krystalizační jádro tohoto nového 

obytného celku je navržen prostor před bývalým výrobním areálem Ergon. Zde by mělo 

vzniknou parkové náměstí s dopravním rondelem. Směrem k Líšni jsou navrženy smíšené 
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plochy nového centra. Navržena je rekonverze areálu Ergonu a přilehlých ploch na bydlení, 

převážně v bytových domech. Středem dnes volného území je navrženo vedení obslužné páteřní 

komunikace. V pásu pod touto komunikací jsou v návaznosti na centrum navrženy areály 

školských zařízení a plochy pro výstavbu sportovních zařízení. Pro obsluhu těchto zařízení a 

vytvoření dalšího nástupu do přírodního prostředí Hády je navrženo další veřejné záchytné 

parkoviště. Spodní část obytného celku je dokomponována plochami rekreační zeleně, 

umožňujícími realizaci volně přístupných sportovně rekreačních aktivit, a při komunikaci 

plochami pro výstavbu rodinných domů. Nad páteřní obslužnou komunikací jsou navrženy 

plochy pro výstavbu bytových objektů. Výstavba však musí být pečlivě regulována a posouzena 

z hlediska vztahu ke krajinným horizontům Hádů. Za komunikací Hády je navrženo 

pokračování obytné zástavby směrem k Maloměřicím formou výstavby rodinných domů. 

Tomuto zatížení odpovídá i navržená obsluha této části v podobě slepé obslužné komunikace s 

obratištěm. (80) 

Z hlediska celkové koncepce je území rozděleno do 3 celků: 

1) „Spodní“ část stabilizuje stávající funkce v území, převážně výrobně smíšeného 

charakteru s bydlením na okraji tohoto pásu. 

2) „Střední“ část je využita pro rozvoj bydlení v lokalitě Pod Hády. Směrem od 

Vinohrad je navrženo centrum, bydlení v bytových domech, občanské vybavení, 

sport a rekreace a v koncové části bydlení v rodinných domech. 

3) „Horní“ část je ponechána přírodní podobě západních svahů Hádů. Doplněna je 

využitím pro přírodně – ekologické aktivity v řešeném území v návaznosti na 

Moravský kras. 

 

Návrh urbanistické koncepce dále řeší otázky ohledně dopravy, výrobních služeb, 

občanské vybavenosti a technické infrastruktury. (80) 
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Obrázek 90: Bilance využití území (80) 

 

5.7.2 MALOMĚŘICE - ZÁPAD 

V květnu roku 2006 vznikla díky architektům z Ateliér Brno, s.r.o urbanistická studie 

lokality „Maloměřice – západ“. Hlavním důvodem pro pořízení urbanistické studie byl 

požadavek ÚMČ Brno – Maloměřice a Obřany regulovat zastavitelné území nacházející se 

západně od ulice Obřanská. Pro velký zájem investorů o vstup do území za účelem výstavby 

bytových domů zde bylo nutno, vzhledem k charakteru území, prověřit vhodnosti zástavby 

tímto druhem objektů a stanovit podrobnější regulačních podmínky. Zpracovaná studie našla 

úspěšné řešení urbanistické koncepce, developeři si začali rozdělovat jednotlivá území a  

vypracovávat jednotlivé projekty za účelem získání stavebního povolení. (81) 
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Obrázek 91: Návrh čtyřetapového projektu firmy Stavos (82) 

 

Během první etapy výstavby by chtěla firma Stavos vybudovat 18 řadových rodinných 

domů. Jedná se o území levého břehu řeky Svitavy, naproti Cacovickému ostrovu. V dalších 

etapách by měla oblast pojmout až 350 rodin (cca 1 000 lidí) díky další budoucí výstavbě v ulici 

Olší a Obřanská. Zde by mělo vyrůst dalších 10 rodinných a 9 bytových domů, včetně věžového 

domu o 12 patrech. Vedení radnice projednává každou z etap výstavby zvlášť a kromě 

připomínek týkajících se výšky jednotlivých objektů musí také řešit protipovodňová opatření. 

(82) 

Právě z obav před velkou vodou se investoři rozhodli pro vybudování protipovodňového 

valu. Pozemek mezi ulicemi Kusákova a Parková totiž náleží do záplavového území stoleté 

vody. O záplavové území projevila zájem také stavební firma Kaláb, která by zde chtěla 

vybudovat 8 bytových a 9 rodinných domů pro dalších asi 600 lidí. O projektu výstavby 

rodinných a bytových domů se v této lokalitě uvažovalo již před 20 lety. S příchodem povodní 

se však názor stavebních firem několikrát změnil a až do roku 2006 se žádné pokusy o výstavbu 

neuskutečnily. (82) 
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Obrázek 92: Vizualizace návrhu stavební firmy Stavos (82) 

 

5.7.3 ESSLEROVA PŘÁDELNA 

Od roku 1992 pustne budova Esslerovy přádelny, která ve své době zaměstnávala až 

600 lidí. Budova byla vystavena v roce 1912 a každý, kdo směřuje z centra Brna do Obřan, 

musí kolem této chátrající továrny projet. Ještě v 90. letech sloužila hala pro textilní výrobu 

firmy Mosilana, která se však přesunula do Brna – Černovic a od té doby je objekt nevyužit. 

Od roku 2002 přitom existují návrhy na revitalizaci stavby. Unikátní železobetonová 

konstrukce by se podle názoru stávajícího majitele mohla přeměnit na obchodní centrum (v 

Obřanech je nouze o obchody), kanceláře nebo byty. Tzv. loftové bydlení by pro mohlo být pro 

upadající tovární zařízení záchranou. Bydlet v loftech znamená vytvořit si domov v objektech, 

které byly původně 100 postaveny pro jiné, především průmyslové účely. Na počátku byly lofty 

spojeny s průkopníky specifického, liberálního životního stylu. Dnes je tento druh bydlení 
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navrhován po celém světě a cílovou skupinou jsou lidé, hledající netradiční bydlení, kteří jsou 

současně ekonomicky silní, s vypěstovaným názorem na vzhled a funkci svého bydlení. (83) 

 

Obrázek 93: Návrh na rekonstrukci budovy někdejší Esslerovy přádelny (84) 

 

Stavba se také stala předmětem soutěže mladých architektů, kteří se také snaží najít pro 

bývalou továrnu nejvhodnější využití. Navrhují se kanceláře, infocentrum nebo muzeum 

textilní výroby. Množí se však bohužel obavy, že než začne aktuální majitel objekt 

rekonstruovat, konstrukce se zřítí. K objektu navíc náleží další budovy a celý ostrov s náhonem, 

o němž se také vedou vášnivé diskuze. Aktuální majitel chtěl původně náhon zasypat, čímž by 

neblaze ovlivnil protipovodňová opatření a nedostal povolení vodoprávního úřadu. Rozhodl se 

tedy uchopit projekt z druhé strany a oživit stále funkční turbínu, která by mohla v budoucnu 

zásobovat přilehlé objekty elektrickou energií. Majitel nemovitosti podal žádost na stavební 

úřad žádost o změnu využívání jednoho z nižších objektů v areálu. Pokud se vše povede podle 

očekávání, mohli bychom se v brzké době dočkat rekonstrukce jednopodlažní budovy a její 

přestavby na kavárnu a cukrárnu. Nezbývá než doufat, že tato revitalizace odstartuje novou éru 

stavebních prací. (84) 
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Obrázek 94: Návrh na rekonstrukci budovy někdejší Esslerovy přádelny (84) 

 

5.7.4 RD OBŘANY 

Budoucí rozvoj Maloměřic a Obřan se netýká pouze brownfieldových ploch a větších 

územních celků. Rozmach městské části udržují také nejrůznější rekonstrukce a přístavby 

menších objektů, jako jsou například rodinné domy. Jedním z příkladů je rodinný dům 

nacházející se v Obřanech v ulici Kmochova. Na tento objekt, který se nachází nedaleko 

železnice, vznikla v letošním roce studie z dílny Ing. arch. Dušana Urbanczyka. (85) 
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Obrázek 95: Vizualizace budoucího objektu (85) 

 

Ve 30. letech minulého století byla kvůli výstavbě železnice zbourána část ulice a 

čtveřice rodinných domů byla postavena znovu do svahu nad trať. Parcela se i přes příkoří 

v podobě železnice může pyšnit plnohodnotným výhledem na celé Obřany. Aktuálně se budova 

nachází v obyvatelném stavu, nicméně vyžaduje rekonstrukci a architektonická kancelář Maur 

architekti vytvořila návrh na rekonstrukci domu a také vypracovala atraktivní vizualizace. (85) 

„Dům adaptujeme pro rodinu s dvěma školáky. Společenská část zabírá celé prostřední 

podlaží a pokračuje na obytnou terasu. Výhled na město rámuje panoramatické sedací okno. 

Ozdobou ložnice v přízemí je vana s výhledy na minizahrádku v anglickém dvorku a na růže u 

vstupu do domu. Dětské pokoje našly své soukromí v podkroví.“ (85) 

Tímto způsobem popisuje projekt samotný ateliér, který má na starosti několik dalších 

návrhů přestavby rodinných domů v městské části Maloměřice a Obřany. (85) 
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Obrázek 96: Půdorys budoucího objektu (85) 

6 ZÁVĚR 

Má diplomová práce se zabývá vývojem výstavby rezidenčních nemovitostí v 

městských částech Maloměřice a Obřany. Podrobně jsem rozebral jednotlivé typy rezidenčních 

nemovitostí s ohledem na lokalitu a na období jejich výstavby. V závěru své práce jsem se také 

zaměřil na budoucí možnosti výstavby. 

První osidlování Maloměřic se datuje již do doby 300 př.n.l., což dokládá nález 

největšího keltského naleziště na celé Moravě. První zmínky o zeměpanské vsi jsou ze 12. 

století, kdy byly Maloměřice darovány knížetem Vratislavem benediktinskému klášteru v Třebíči. 

V té době již existovala na levém břehu řeky Svitavy ulicovka vedoucí ze Židenic do Obřan. Už od 

středověku je vesnice zaměřená na zemědělství a zásobuje potravinami blízké město Brno. V 19. 

století zaznamenávají Maloměřice nárůst obyvatel a s ním i rozšiřování zástavby. Může za to 

výstavba železnice, cihelny a v pozdějších letech vybudování cementárny s elektrárnou. Se 

zvyšováním počtu obyvatel souvisí zkvalitnění infrastruktury – např. zřízení vlastní školy. Bez 

stavebního povolení vzniká kolonie U Olší, která obsahuje až 40 domků. Maloměřice si však i 

nadále udržují vesnický ráz.  

Důkazy o osidlování Obřan spadají do 10. století př.n.l.. Archeologická naleziště dokládají, 

že podél řeky Svitavy vedle důležitá obchodní tepna spojující jih a sever Evropy. První zmínka se 

datuje do 13. století díky Přibyslavu z Obřan, který vybudoval na kopci Gerhárdky opevněné sídlo. 

Ve 14. století byl postaven pozdně románský kostel, jež byl součástí zdejšího statku a který 

v pozměněné podobě stojí dodnes. Kolem tohoto kostela se začala budovat vesnická zástavba. V 

17. století se mohla ulicovka pochlubit počtem 31 osedlých a další drobná domkářská zástavba 
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začala vznikat o století později severně od kostela mezi ulicí Bílovická a Fryčajova. V roce 1840 

byla ve vsi založena prádelna, což byla předzvěst vzniku Esslerovy přádelny. Roste počet obyvatel 

a k drobné domkářské zástavbě se před rokem 1918 přidala předměstská vilová zástavba podél 

severního břehu řeky Svitavy. 

Od dob první republiky dochází Maloměřicích a v Obřanech k prudkému rozmachu 

průmyslu a tím i k přílivu obyvatel. Staví se dělnické kolonie (Zahradní město, Zlatníky) a vilové 

domy vznikají jak na Mlýnském nábřeží, tak i na protějším břehu v ulici Obřanská. 

K nejpopulárnějším stavbám této éry můžeme zařadit Krystkovu, Průšovu, Makovského a 

Kroužilovu vilu. Vůdčí osobností rozkvětu této zástavby je architekt Jindřich Kupošt a na výstavbě 

některých kolonií se podíleli architekti zvučných jmen – Karel Kotas a Bohumil Fuchs. 

Po 2. světové válce přichází největší průmyslový rozmach. V Maloměřicích se dostavuje 

seřazovací nádraží a k nevoli místních obyvatel se vybudovaly další průmyslové stavby. 

„Posvitavská černá zóna", jak se oblasti Maloměřic začalo říkat, se rozrostla a ke stávající 

cementárně, cihlárně a textilní továrně přibyla budova teplárny, nábytkářské družstvo (Dýha), 

Výzkumný ústav zemědělské a stavební mechanizace (Ergon) a další podniky. Vlivem 

socialistického realismu se na severu Obřan vybudovaly v ulici Fryčajova nejdříve cihelné 

bytové domy a o pár let později panelové sídliště Obřany.  

Po pádu železné opony se v roce 1990 oficiálně spojují Maloměřice a Obřany 

v jednotnou městskou část. Dochází k mohutné výstavbě domů v okolí ulice Hlaváčova a 

vznikají urbanistické studie na využití území Pod Hády, resp. v západní části Maloměřic. Ruší 

se velké průmyslové komplexy a obec se snaží těchto míst co nejefektivněji využít. Množí se 

návrhy na revitalizaci Esslerovy továrny a také se budují nové bytové a rodinné domy v severní 

části Obřan. Městská část však čím dál více naráží na nedostatečnou infrastrukturu, která má 

negativní vliv na budoucí rozvoj obce. 

 

 

 

 

 



115 

7 SEZNAM TÍŠTĚNÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZDROJŮ 

(1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

(2) Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

(3) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

(4) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

(5) Zákon č. 344/1992 Sb., katastrální zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 

(6) Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Brno-Maloměřice a Obřany (online). c2017 

(citováno 05. 05. 2017). Dostupný z WWW: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Brno-

Malom%C4%9B%C5%99ice_a_Ob%C5%99any&oldid=14871786 

 

(7) Mapy.cz. (online). 2017. Vyd. (cit. 2017-05-02). Dostupné z: http://mapy.cz 

 

(8) Poznáváme svět. (online). 2011. Vyd. (cit. 2017-05-02). Dostupné z: 

http://www.poznavamesvet.cz/brno.html 

 

(9) KUČA, Karel. Brno: vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Praha: Baset, 2000 

(451 - 455, 467 - 471 s.). ISBN 8086223116. 

 

(10) ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD (online). 2011 (cit. 2017-05-03). Dostupné z: 

http://www.czso.cz 

 

(11) Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Archeologické nálezy v Brně-Maloměřicích 

(online). c2011 (citováno 05. 05. 2017). Dostupný z WWW: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Archeologick%C3%A9_n%C3%A1lezy_v_Brn%

C4%9B-Malom%C4%9B%C5%99ic%C3%ADch&oldid=7800937 

 

(12) Výstavní výbor. Husovice, Maloměřice a Obřany v minulosti, přítomnosti a 

budoucnosti 28. X.-8. XI. 1948. 1. V Husovicích: (s.n.), 1948 (24 s.). ISBN 3119649188 

 



116 

(13) Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Maloměřice (online). c2016 (citováno 05. 05. 

2017). Dostupný z WWW: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Malom%C4%9B%C5%99ice&oldid=13588094 

 

(14) Fabriky.cz. (online). 2010. Vyd. (citováno 05. 05. 2017). Dostupné z: 

https://www.fabriky.cz/2009_pradelna_essler_brno_obrany/index.htm 

 

(15) Klaraliptakova.cz: Doprava v Obřanech a Maloměřicích. (online). (citováno 05. 05. 

2017). Dostupné z: http://www.klaraliptakova.cz/tags/brno-malomerice 

 

(16) Wikipedie: Brno-Maloměřice vlajka. (online). (citováno 05. 05. 2017). Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brno-Malom%C4%9B%C5%99ice_vlajka.svg 

 

(17) FLODROVÁ, Milena. Brno v proměnách času: (malá zamyšlení). 1. Brno: Šimon 

Ryšavý, 2003 (50, 51, 52 s.). ISBN 8086137791 

 

(18) Zastupitelstvo městské části Brno - Maloměřice a Obřany. Maloměřice - Obřany. 1. 

Brno: Sazba J.P.K., 1997. ISBN 3119011397 

 

(19) Encyklopedie.brna.cz: BRNO-MALOMĚŘICE A OBŘANY. (online). (citováno 05. 

05. 2017). Dostupné z: http://encyklopedie.brna.cz/home-

mmb/?acc=profil_mestske_casti&load=18 

 

(20) Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Průmyslová revoluce v Česku (online). c2017 

(citováno 05-05-2017). Dostupný z WWW: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pr%C5%AFmyslov%C3%A1_revoluce_v_%C4%

8Cesku&oldid=14915197 

 

(21) KUČA, Karel. Památky Brna. Brno: Národní výbor města Brna, 1989, 183 s. ISBN 4-

0971-634 

 

(22) DVOŘAČEK, Petr. Moderní architektura: prostor ducha a umění. 1. vyd. v českém 

jazyce. Editor Jan Sedlák. Praha: Levné knihy KMa, c2005, 127 s. Architektura českých zemí. 

ISBN 80-730-9288-3 

 

(23) Fotohistorie.cz: Obřany. (online). (citováno 05. 05. 2017). Dostupné z: 

http://www.fotohistorie.cz/Jihomoravsky/Brno-mesto/Obrany/Default.aspx 

 

(24) Vilemwalter.cz: Digitalizované staré mapy Moravy a města Brna. (online). (citováno 

05. 05. 2017). Dostupné z: http://www.vilemwalter.cz/mapy 



117 

 

(25) Vodnimlyny.cz: Cacovický mlýn. (online). (citováno 05. 05. 2017). Dostupné z: 

http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/3432-cacovicky-mlyn 

 

(26) Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Cacovice (online). c2017 (citováno 05-05-2017). 

Dostupný z WWW: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cacovice&oldid=14811744 

 

(27) Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Blanenské tunely (online). c2017 (citováno 05. 05. 

2017). Dostupný z WWW: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Blanensk%C3%A9_tunely&oldid=14873970 

 

(28) Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Železniční trať Brno – Česká Třebová (online). 

c2016 (citováno 05. 05. 2017). Dostupný z WWW: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A

5_Brno_%E2%80%93_%C4%8Cesk%C3%A1_T%C5%99ebov%C3%A1&oldid=14331996 

 

(29) Malomerice.cz: Obřany. (online). (cit. 2017 6. 05. 05). Dostupné z: 

http://www.malomerice.cz/index.php 

 

(30) Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Cementárna Maloměřice (online). c2017 

(citováno 05. 05. 2017). Dostupný z WWW: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cement%C3%A1rna_Malom%C4%9B%C5%99ic

e&oldid=14775600 

 

(31) Encyklopedie.brna.cz: Cacovický mlýn. (online). (citováno 05. 05. 2017). Dostupné z: 

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=378 

 

(32) Vodnimlyny.cz: Cacovický mlýn. (online). (citováno 05. 05. 2017). Dostupné z: 

http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/3432-cacovicky-mlyn 

 

(33) Archaiabrno.org: ArchTech17_Cacovice.pdf. (online). (citováno 05. 05. 2017). 

Dostupné z: http://www.archaiabrno.org/home_cs/?acc=brno_clanky 

 

(34) Poznejbrno.cz: Dělnické kolonie. Romantické dědictví prvorepublikové bídy. (online). 

(citováno 05. 05. 2017). Dostupné z: http://poznejbrno.cz/kolonie 

 

(35)  DÍŽKA, Přemysl. Proměny Brna ve fotografii: 868 historických a současných 

fotografií z Brna. 1. Praha: Dobrovský, 2014. Omega (Dobrovský). ISBN 9788073902131 

 



118 

(36) Spravnym.smerem.cz: Kolonie v Olší. (online). (citováno 05. 05. 2017). Dostupné z: 

http://spravnym.smerem.cz/Tema/Ol%C5%A1%C3%AD%20(ulice%20v%20Brn%C4%9B) 

 

(37) FILIP, Josef. Brno: staré pohlednice = alte Postkarten = old postcards. 1. Brno: Josef 

Filip, 2000. ISBN 9788026038610 

 

(38)  Archiv města Brna 

 

(39) Spravnym.smerem.cz: Esslerova spřádelna. (online). (citováno 05. 05. 2017). Dostupné 

z: 

http://spravnym.smerem.cz/Tema/Esslerova%20p%C5%99%C3%A1delna%20Ob%C5%99a

ny 

 

(40) První regulační plán Velkého Brna vypracoval J. Peňáz. Rozloha města se zvětšila na 

12 380 ha, to znamená 7x více oproti původní rozloze. Šlapeta Vladimír, Musil František, 

Janáček (pozn. 34), s. 47 

 

(41) Alois Václav Kožíšek, Zemské hlavní město Brno, Brno 1928, s. 10. ISBN 

8090293107 

 

(42) Jaroslav. B. Svrček, Architekt Karel Kotas, Horizont III, 1929, s. 2-28 

 

(43) Vladimír Šlapeta - František Musil - Václav Janáček, Stavební kniha 2003. 

Funkcionalismus na Moravě, Brno 2003. ISBN 9788086364964 

 

(44) Home.czu.cz: Zahradní města. (online). (citováno 05. 05. 2017). Dostupné z: 

https://home.czu.cz/storage/54383_Zahradn%C3%AD%20m%C4%9Bsta_p%C5%99%C3%

ADsp%C4%9Bvek%20do%20katalogu%20konference%20v%20Luha%C4%8Dovic%C3%A

Dch%202012.pdf 

 

(45) Pavel Vlček (ed.), Encyklopedie architektů, stavebníků, zedníků a kameníků v 

Čechách, Praha 2004. ISBN 8020009698 

 

(46) Fabriky.cz: Esslerova spřádelna. (online). (citováno 05. 05. 2017). Dostupné z: 

https://www.fabriky.cz/2009_pradelna_essler_brno_obrany/index.htm 

 

(47) Bam.brno.cz: Jindřich Kumpošt. (online). (citováno 05. 05. 2017). Dostupné z: 

http://www.bam.brno.cz/architekt/22-jindrich-kumpost 

 



119 

(48) Encyklopedie.brna.cz: Výpustky. (online). (citováno 05. 05. 2017). Dostupné z: 

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_ulice&load=6334 

 

(49) Dekadentniromantik.webnode.cz: Brněnské dělnické kolonie. (online). (citováno 05. 

05. 2017). Dostupné z: http://dekadentniromantik.webnode.cz/cesto-s-pisy/tuzemske-

vylety/brnenske-delnicke-kolonie/malomericka-kolonie-na-dolnopolni 

 

(50) Nabrezisvitavy.cz: Dům Vincence Makovského. (online). (citováno 05. 05. 2017). 

Dostupné z: http://nabrezisvitavy.cz/objekt/dum-vincence-makovskeho 

 

(51) Foto.turistika.cz: Makovského vila. (online). (citováno 05. 05. 2017). Dostupné z: 

http://foto.turistika.cz/foto/11885/119621 

 

(52) František, Fabinger, Bytová otázka, zahradní město podle E. Howarda, Hradec 

Králové 1920, ISBN 8095698245 

 

(53) Zdeněk Kudělka, Brněnská architektura 1919-1928, Brno 1970, ISBN 8085446956 

 

(54) Bam.brno.cz: Rodinné domy Dolnopolní. (online). (citováno 05. 05. 2017). Dostupné 

z: http://www.bam.brno.cz/objekt/c358-rodinne-domy?filter=code 

 

(55) Atelier09.cz: Obřany, ulice Zlatníky. (online). (citováno 05. 05. 2017). Dostupné z: 

http://www.atelier09.cz/458 

 

(56) Koda.kominari.cz: Býv. Cihelna, Brno - Obřany. (online). (citováno 05. 05. 2017). 

Dostupné z: http://koda.kominari.cz/57~O-svazu?action=karta&cislo=4267 

 

(57) Kafelanka.cz: Komín. (online). (citováno 05. 05. 2017). Dostupné z: 

https://www.kafelanka.cz/mista/komin3.php 

 

(58) Spravnym.smerem.cz: Brno-Maloměřice (žst). (online). (citováno 05. 05. 2017). 

Dostupné z: http://spravnym.smerem.cz/Tema/Brno-

Malom%C4%9B%C5%99ice%20(%C5%BEst) 

 

(59) Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Cementárna Maloměřice (online). c2017 

(citováno 19. 05. 2017). Dostupný z WWW: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cement%C3%A1rna_Malom%C4%9B%C5%99ic

e&oldid=14775600 

 



120 

(60) Google.cz:  Cementárna Maloměřice. (online). (citováno 05. 05. 2017). Dostupné z: 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&v

ed=0ahUKEwi6lcGu0PjTAhUJS5oKHbVHAzYQFgg9MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.h

eidelbergcement.cz%2Fcs%2Fsystem%2Ffiles_force%2Fassets%2Fdocument%2Fc4%2F10

%2Fmalomericka_cementarna_1907-

1997.pdf%3Fdownload%3D1&usg=AFQjCNEtR1BvTiL4C-

0KNoYTrTlD5jjl0g&sig2=GlgquP6z8VQJw3mlQCgI3g 

 

(61) Koda.kominari.cz: Cementárna Maloměřice. (online). (citováno 05. 05. 2017). 

Dostupné z: http://koda.kominari.cz/?action=karta&cislo=4323 

 

(62) Koda.kominari.cz: Teplárny Brno. (online). (citováno 05. 05. 2017). Dostupné z: 

http://koda.kominari.cz/?action=karta&cislo=0013 

 

(63) Enviweb.cz: Teplárny chtějí nové turbíny. (online). (citováno 05. 05. 2017). Dostupné 

z: http://www.enviweb.cz/clanek/energie/81953/teplarny-chteji-nove-turbiny-mistni-jim-

chteji-branit-jedine-kdyz-prestanou-spalovat-topne-oleje 

 

(64) Kafelanka.cz: Továrna Ergon. (online). (citováno 05. 05. 2017). Dostupné z: 

https://www.kafelanka.cz/brno/malomerice/ergon.php 

 

(65) Architekturazlin.cz: Bytové domy ve stylu socialistického realismu. (online). (citováno 

05. 05. 2017). Dostupné z: http://www.architekturazlin.cz/bytove-domy-ve-stylu-

socialistickeho-realismu 

 

(66) Vdp.cuzk.cz: Veřejný dálkový přístup. (online). (citováno 05. 05. 2017). Dostupné z: 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/19280700 

 

(67) Vdb.czso.cz: Veřejná databáze - bytový fond. (online). (citováno 05. 05. 2017). 

Dostupné z: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/index.jsf?page=vystup-

objekt&pvo=OTMC118&z=T&f=TABULKA&katalog=30817&u=v60__VUZEMI__44__55

1252 

 

(68) Panelovedomy.ekowatt.cz: T 08B. (online). (citováno 05. 05. 2017). Dostupné z: 

http://panelovedomy.ekowatt.cz/t-08b.html 

 

(69) Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Panelový dům (online). c2017 (citováno 22. 05. 

2017). Dostupný z WWW: 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Panelov%C3%BD_d%C5%AFm&oldid=1490623

4 

 



121 

(70) Panskalicha.cz: Hotel Panská lícha (online). c2017 (citováno 22. 05. 2017). Dostupný 

z WWW: http://www.panskalicha.cz 

 

(71) Brno.cz: Urbanistická studie ulice Hlaváčova – Újezdy – Břehová (online). c1994 

(citováno 22. 05. 2017). Dostupný z WWW: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-

mesta-brna/usek-rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/us-

ulice-hlavacova-ujezdy-brehova/ 

 

(72) Maurarchitekti.cz: RD Brno – Obřany (online). c2012 (citováno 22. 05. 2017). 

Dostupný z WWW: https://maurarchitekti.cz/index.php/rodinnedomy/rd-obrany/ 

 

(73) Fiedlerreality.cz: Bytový dům Obřany (online). c2012 (citováno 22. 05. 2017). 

Dostupný z WWW: http://www.fiedlerreality.cz/developerske-projekty/bytovy-dum-obrany-

60021 

 

(74) Rekotrend.cz: Rezidence Obřany (online). c2012 (citováno 22. 05. 2017). Dostupný z 

WWW: http://www.rekotrend.cz/rezidence-obrany-vizualizace-byty.do 

 

(75) Dobrydum.cz: Přístavba k rodinnému domu (online). c2013 (citováno 22. 05. 2017). 

Dostupný z WWW: http://www.dobrydum.cz/Reference-Projekty/Rekonstrukce/Pristavba-k-

rodinnemu-domu-959/?map 

 

(76) Real-aktiv.cz: Přístavba k rodinnému domu (online). c2015 (citováno 22. 05. 2017). 

Dostupný z WWW: http://www.real-aktiv.cz/products/prodej-krasneho-a-atraktivniho-

pozemku-brno-obrany-ul-fantova/#sobesska-pohled-ulicni-jpg 

 

(77) Velox.cz: Bytový dům Fryčajova 29, Brno (online). c2015 (citováno 22. 05. 2017). 

Dostupný z WWW: http://www.velox.cz/cs/bytove-domy2/3789-odstavec-bytovy-dum-

frycajova-29-brno/#closed 

 

(78) Realitni-kancelar-brno.cz: Pronájem, Byty 2+kk, 54m2 - Brno - Obřany - Brno-

Maloměřice a Obřany (online). c2015 (citováno 22. 05. 2017). Dostupný z WWW: 

https://www.realitni-kancelar-brno.cz/pronajem-byty-2-kk-brno-obrany-okres-brno-mesto-

pronajem-krasneho-rezidencniho-atelieru-v-polyfunkcnim-dome-frycajova-29-byt-2-kk-54-

m2-2466 

 

(79) Brno.cz: Brownfields (online). c2015 (citováno 23. 05. 2017). Dostupný z WWW: 

http://www.brno.cz/podnikatel-investor/investicni-prilezitosti/brownfields/ 

 

(80) Brno.cz: Územní studie Maloměřice – Pod Hády  (online). c2015 (citováno 23. 05. 

2017). Dostupný z WWW: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-



122 

rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/us-malomerice-pod-

hady/ 

 

(81) Brno.cz: Urbanistická studie Maloměřice – západ  (online). c2015 (citováno 23. 05. 

2017). Dostupný z WWW: http://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-

rozvoje-mesta/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/us-malomerice-zapad/ 

 

(82) Brno.idnes.cz: U Svitavy v Brně vyrostou domy pro stovky lidí. Záplavám má bránit 

val (online). c2015 (citováno 23. 05. 2017). Dostupný z WWW: 

http://brno.idnes.cz/brnenske-malomerice-se-rozrostou-dl6-/brno-

zpravy.aspx?c=A160205_110253_brno-zpravy_mav 

 

(83) Brno.idnes.cz: Chátrající továrnu v Obřanech může zachránit přestavba na 

supermarket (online). c2011 (citováno 23. 05. 2017). Dostupný z WWW: 

http://brno.idnes.cz/chatrajici-tovarnu-v-obranech-muze-zachranit-prestavba-na-supermarket-

1m6-/brno-zpravy.aspx?c=A110809_1631487_brno-zpravy_bor 

 

(84) Brno.idnes.cz: Jak využít starou textilku na ostrově? Studenti navrhli bydlení i 

muzeum (online). c2016 (citováno 23. 05. 2017). Dostupný z WWW: 

http://brno.idnes.cz/studenti-navrhli-obnovu-esslerovy-pradelny-f30-/brno-

zpravy.aspx?c=A160615_131033_brno-zpravy_mav 

 

(85) Maurarchitekti.cz: RD Brno – Obřany (online). c2017 (citováno 23. 05. 2017). 

Dostupný z WWW: https://maurarchitekti.cz/index.php/rodinnedomy/rd-obrany2/ 

  



123 

 

8 SEZNAM POUŽITÝCH OBRÁZKŮ 

Obrázek 1: Katastrální území Brno Maloměřice a Obřany (7) ..................................... 16 

Obrázek 2: Katastrální mapa města Brna (8) ................................................................ 17 

Obrázek 3: Katastrální mapa města Brna (8) ................................................................ 19 

Obrázek 4: Vlajka městské části Maloměřice a Obřany (16) ....................................... 20 

Obrázek 5: Vývoj počtu domů v Obřanech (1656 – 1990) (9) ..................................... 21 

Obrázek 6: Vývoj počtu domů v Maloměřicích (1656 – 1990) (9) .............................. 21 

Obrázek 7: Vývoj počtu domů v Maloměřicích a Obřanech (1990 – 2017) (9) ........... 22 

Obrázek 8: Vývoj počtu domů v Brně – městě (1869 – 2011) (10) ............................. 22 

Obrázek 9: Vývoj počtu obyvatel v Obřanech (1656 – 1990) (9) ................................ 23 

Obrázek 10: Vývoj počtu obyvatel v Maloměřicích (1656 – 1990) (9) ....................... 23 

Obrázek 11: Vývoj počtu obyvatel v Maloměřicích a Obřanech (1991 – 2017) (10) .. 24 

Obrázek 12: Vývoj počtu obyvatel v Brně – městě (1869 – 2011) (10) ....................... 24 

Obrázek 13: Pohled na pravěkou chatu s ohništěm na Hradisku u Obřan (12) ............ 25 

Obrázek 14: Esslerova přádelna a maloměřická cementárna kolem roku 1917 (14) ... 27 

Obrázek 15: Nejkrásnější nádoba ze žárového hrobu (12) ........................................... 28 

Obrázek 16: Mapka osídlení od starší doby kamenné po dobu staroslovanskou (18) .. 29 

Obrázek 17: Pohled na centrální část Maloměřic kolem roku 1910 (18) ..................... 31 

Obrázek 18: Kaplička na Obřanské ulici (18) .............................................................. 32 

Obrázek 19: Historická mapa Maloměřic, rok 1826 (25) ............................................. 33 

Obrázek 20: Císařský povinný otisk, rok 1826 (26) ..................................................... 33 

Obrázek 21: Trať mezi Brnem a Blanskem ve 20. letech 20. století (27) .................... 35 

Obrázek 22: Mapa severního okolí Brna s vyznačenou železniční tratí (24) ............... 35 

Obrázek 23: První maloměřická obecní škola (26) ...................................................... 36 

Obrázek 24: Maloměřická škola „měšťanka“ na ul. Obřanská (29) ............................. 37 

Obrázek 25: Pohled na Obřany a v pozadí na cementárnu v Maloměřicích (23) ......... 39 

Obrázek 26: Cacovický mlýn v nedatovaném snímku (31) .......................................... 40 

Obrázek 27: Plán mlýnského ostrova z roku 1783 (33) ............................................... 40 

Obrázek 28: Maloměřická kolonie Olší v pozadí s cementárnou (35) ......................... 42 

Obrázek 29: Podoba dnešní ulice Olší (36) .................................................................. 42 

Obrázek 30: Vzhled Hradiska v Brně – Obřanech v pozdní době bronzové (18) ........ 43 

Obrázek 31: Zbytky Gerhardova hradu – fotografie z roku 1997 (18) ......................... 44 

Obrázek 32: Speciální mapa Markrabství moravského 1:144 000 z roku 1857 (24) ... 45 



124 

Obrázek 33: Pohled na Obřany (23) ............................................................................. 46 

Obrázek 34: Obřany přes řeku Svitavu, cca polovina 19. století (37) ......................... 47 

Obrázek 35: Obřany – stabilní katastr (9) .................................................................... 48 

Obrázek 36: Žánrový obrázek z obřanského mostu (37) ............................................. 49 

Obrázek 37: Pohled na Obřany v dobách 18. století (37) ............................................ 50 

Obrázek 38: Esslerova přádelna za 1. republiky (46) .................................................. 51 

Obrázek 39: Esslerova přádelna v roce 2008 (46) ....................................................... 52 

Obrázek 40: Mapa ulice Liští, rok 2017 (7) ................................................................. 53 

Obrázek 41: Secesní vila na rohu Hradiska a Mlýnské nábřeží (35) ........................... 54 

Obrázek 42: Mlýnské nábřeží počátkem 20. století (37) ............................................. 55 

Obrázek 43: Jindřich Kumpošt (44) ............................................................................. 56 

Obrázek 44: Mlýnské nábřeží v roce 1920 (37) ........................................................... 58 

Obrázek 45: Plánovaná dokumentace k městské kolonii v ulici Dolnopolní (38) ....... 59 

Obrázek 46: Vila v níž žil a tvořil Vincenc Makovský (51) ........................................ 60 

Obrázek 47: Půdorys přízemí Makovského vily (51) .................................................. 61 

Obrázek 48: Mapa zobrazující umístění ulice (7) ........................................................ 63 

Obrázek 49: Barokní štít, členěný pilastrovými pásy (7) ............................................. 63 

Obrázek 50: Dolnopolní ulice v roce 1923 (38) ........................................................... 64 

Obrázek 51: pohled na řadové domky v Brně, v ulici Dolnopolní (38) ....................... 65 

Obrázek 52: Kolonie rodinných domů Dolnopolní, rok 1923 (54) .............................. 67 

Obrázek 53: Přízemní řadový dům v ulici Zlatníky (7) ............................................... 68 

Obrázek 54: Umístění bývalé kolonie Zlatníky (7) ...................................................... 68 

Obrázek 55: Torzo komína dochované do dnešní doby (56) ....................................... 69 

Obrázek 56: Umístění cihelny (57) .............................................................................. 70 

Obrázek 57: Krystkova vila (57) .................................................................................. 71 

Obrázek 58: Průšova vila, pohled od zahrady – rok 1935 (38) .................................... 72 

Obrázek 59: Průšova vila, pohled od ulice – rok 1935 (38) ......................................... 73 

Obrázek 60: Průšova vila, půdorys přízemí (38).......................................................... 74 

Obrázek 61: Kroužilova vila tak, jak ji můžeme spatřit dnes (7) ................................. 75 

Obrázek 62: Křížek mezi Obřany a Bílovicemi v roce 1945 (34) ............................... 76 

Obrázek 63: Poškozené domy po odstranění mostu přes Svitavu (37) ........................ 77 

Obrázek 64: Věž zničeného sovětského tanku T34 na silnici k Bílovicím (37) .......... 78 

Obrázek 65: Stavba seřazovacího nádraží v roce 1952 (18) ........................................ 82 

Obrázek 66: Stavba seřazovacího nádraží v roce 1952 (18) ........................................ 83 

Obrázek 67: Stanice Brno-Maloměřice (55) ................................................................ 84 



125 

Obrázek 68: Budova cementárny v 70. letech (61) ...................................................... 85 

Obrázek 69: Objekt komína v současnosti (62) ............................................................ 86 

Obrázek 70: Komín je vychýlen o o 5° (62) ................................................................. 87 

Obrázek 71: Komín je vychýlen o o 5° (64) ................................................................. 88 

Obrázek 72: Bytové domy Fryčajova ulice, rok 1970 (18) .......................................... 89 

Obrázek 73: Bytový dům – charakteristický půdorys (65) ........................................... 90 

Obrázek 74: Základní charakteristika panelového typu T 08B (68) ............................. 91 

Obrázek 75: Panelové domy na Fryčajově ulici – rok 1975 (18) ................................. 92 

Obrázek 76: Panská lícha leží zhruba 1 km od ulice Fryčajova (7) ............................. 93 

Obrázek 77: Panská lícha - čtyřpatrová budova s valbovou střechou (70) ................... 94 

Obrázek 78: Rodinné domy Řádky – Újezdy, rok 1995 (18) ....................................... 95 

Obrázek 79: Návrh prostorového uspořádání – zákres do ortofotomapy (71) ............. 95 

Obrázek 80: Rodinný dům v ulici Újezdy (72) ............................................................ 96 

Obrázek 81: Půdorys rodinného domu v ulici Újezdy (72) .......................................... 97 

Obrázek 82: Půdorys bytového domu v ulici Fantova (73) .......................................... 98 

Obrázek 83: Vizualizace jednoho z bytů (74) .............................................................. 99 

Obrázek 84: Rodinný dům na ulici Fantova před a po přístavbě (75) ........................ 100 

Obrázek 85: Poslední volný stavební pozemek v ulici Fantova (76) ......................... 101 

Obrázek 86: Bytový dům Fryčajova 29, Brno při výstavbě (77) ............................... 102 

Obrázek 87: Půdorys bytu 2+kk (77) .......................................................................... 103 

Obrázek 88: Mapa brownfields pro oblast Maloměřice (79) ...................................... 104 

Obrázek 89: Územní plán města Brna a řešené oblasti Pod Hády (77) ...................... 105 

Obrázek 90: Bilance využití území (80) ..................................................................... 107 

Obrázek 91: Návrh čtyřetapového projektu firmy Stavos (82)................................... 108 

Obrázek 92: Vizualizace návrhu stavební firmy Stavos (82) ..................................... 109 

Obrázek 93: Návrh na rekonstrukci budovy někdejší Esslerovy přádelny (84) ......... 110 

Obrázek 94: Návrh na rekonstrukci budovy někdejší Esslerovy přádelny (84) ......... 111 

Obrázek 95: Vizualizace budoucího objektu (85) ...................................................... 112 

Obrázek 96: Půdorys budoucího objektu (85) ............................................................ 113 

 

  



126 

9 SEZNAM PŘÍLOH 

9.1 DALŠÍ FOTODOKUMENTACE MĚSTSKÉ ČTVRTI 

MALOMĚŘICE A OBŘANY 

9.2 MAPA ZOBRAZUJÍCÍ PŘEHLED HISTORICKÉHO VÝVOJE 

MĚSTSKÉ ČTVRTI 

 


