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 Resumé 

Ačkoliv je brněnská čtvrť Černá Pole pro svou polohu i charakter velmi lukrativní 

lokalitou, kde se mimo jiné nachází i světově známá vila Tugendhat, nedostalo se jí zatím 

jakoţto celku ze strany historiků patřičné odborné pozornosti. Otevírá se zde tedy moţnost 

rozsáhlého výzkumu, který by mohl přispět nejen k poznání historie této malebné čtvrti, ale i 

k celkovému obrazu vývoje města Brna, a to především od 2. poloviny 19. století, kdy se 

v Černých Polích poprvé setkáváme s plánovanou obytnou zástavbou. Předkládaný text je 

podrobněji rozpracovanou částí mé bakalářské práce, ve které jsem se věnoval období od 

prvních zmínek v pramenech ve 14. století aţ po 2. světovou válku. 

V první části textu jsem se snaţil zmapovat první stavební projekty, které byly během 

19. století na území Černých Polí realizovány. Jde např. o první ochranovnu pro zanedbanou 

mládeţ v českých zemích nebo Dětskou nemocnici Františka Josefa, ale především o první 

vily, které zde byly vybudovány v 60. letech a které tvoří jakési základní kameny budoucí 

vilové kolonie. Jejich stavbou se totiţ o tento severní okraj Brna začala zajímat městská elita, 

která zde našla místo vhodné díky parku Luţánky jak pro rekreaci, tak i pro bydlení. V 90. 

letech 19. století pak došlo k realizaci i několika nájemních domů pro náročné, které 

spoluutvářely charakter této části Černých Polí. Na jejich východní straně však byla umístěna 

mimo jiné velká cihelna a také blízkost průmyslové zóny na Cejlu zde dala vyrůst mnoha 

laciným obydlím pro dělníky. Mezi těmito dvěma póly pak od 90. let rostlo několik ulic 

s jednopatrovými druţstevními domky. 

Drou část jsem věnoval národnostním a sociálním poměrům v Černých Polích, které 

jsem se snaţil zrekonstruovat především na základě materiálů ze sčítání lidu v letech 1869, 

1880 a 1900. Mou snahou bylo podat zprávu o poměrech, které zde vládly v letech 

předcházejících stavbě vily Tugendhat. Docházelo zde totiţ k prolínání českého, německého a 

ţidovského ţivlu, přičemţ druhý a třetí byly často úzce spojeny. 

Při své práci jsem také hojně vyuţíval kartografického materiálu, dále dobových 

fotografií a kreseb. Obrazová příloha je doplněna několika snímky zachycujícími současnou 

podobu této čtvrti. 
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I. Úvod 

Jihomoravská metropole v sobě kromě jiných památek skrývá také jednu, která 

dosahuje takové hodnoty, ţe byla v roce 2002 zařazena na seznam UNESCO. Jde o vilu 

Tugendhat postavenou v letech 1928–1930 (obr. 2). Vila je nerozlučně spojena jak s dobou 

svého vzniku, kdy bylo Brno převáţně německým městem, ve kterém podnikala celá řada 

bohatých německých továrníku, tak také s místem, které pro ni bylo vybráno, totiţ poměrně 

prudkým svahem nad parkem Luţánky v tehdy rychle rostoucí čtvrti Černá Pole, odkud se 

jejím obyvatelům naskýtal příjemný výhled nejen na park, ale i na celé Brno. Vývojem a 

historií vily Tugendhat se vzhledem k její slávě pochopitelně zabývalo velké mnoţství 

odborníků.
1
 V pozadí zájmu však doposud zůstávalo hlubší studium dějin místa a okolí vily, 

tedy Černých Polí, v kterých se nachází celá řada dalších architektonických památek, 

především funkcionalistických, jeţ patří ke kulturnímu bohatství města Brna. Důvodem tohoto 

nezájmu můţe být těţká uchopitelnost tématu, protoţe Černá Pole nikdy nebyla samostatnou 

obcí ani městskou částí, naopak od počátku svého vzniku koncem 19. století byla součástí 

okolních obcí, ačkoliv procházela zcela odlišným vývojem. Katastrální území (k. ú.) Černá 

Pole vzniklo aţ v letech 1966–1969 na úkor okolních částí Brna, roku 1972 vznikly na území 

zrušené osady Brno-město nové čtvrtě, mezi nimi i Černá Pole. K takto vzniklé čtvrti byla roku 

1979 připojena i část zrušené osady Luţánky.
2
 K posledním změnám došlo v listopadu 1990, 

kdy bylo zrušeno dělení města na obvody a vzniklo 29 městských částí. V důsledku toho bylo 

k. ú. Černá Pole rozděleno na tři části a ta největší u nich zařazena do městské části Brno-Sever 

(obr. 3).
3
 

Ve své bakalářské práci jsem se rozhodl pátrat po dějinách Černých Polí a sepsat 

stručný přehled dějinného vývoje této části Brna od prvních zmínek aţ po konec 2. světové 

války, protoţe si to dle mého názoru „rodiště“ vily Tugendhat zaslouţí. Tento text je 

rozpracováním jedné části mé bakalářské práce a zaměřím se v něm na vůbec první stavební 

projekty v Černých Polích v druhé polovině 19. století a na počátku století 20. a dále na 

                                                           
1
 Pro rychlou orientaci jsou vhodné např.: SEDLÁK, J., TEPLÝ, L. Vila Tugendhat: prostor ducha a umění. Brno: 

Fotep, 2012; ČERNOUŠKOVÁ, D.; ČERNÁ, I.; LIŠKA, P. Vila Tugendhat. Nadační fond vila Tugendhat: Brno, 

2008; KUDĚLKA, Z.; TEPLÝ, L. Vila Tugendhat. Brno: Fotep, 2001; RIEDL, D.; TEPLÝ, L. Tugendhatova vila 

v Brně od architekta Ludwiga Mies van der Rohe. Brno: Památkový ústav, 1995. Jde o díla bohatá především na 

ilustrace a obsahují odkazy na mnoho další literatury k tématu vily Tugendhat. 
2
 Srov. KUČA, K. Brno – vývoj města, předměstí a připojených vesnic. Praha: Baset, 2000, s. 324–329. 

3
 Srov. KUČA, 2000, s. 243. 
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národnostně-sociální poměry, které byly jedním z předpokladů pro stavbu vily Tugendhat právě 

zde. Spolu s prvními stavebními projekty se i sem přenáší jeden z nejvýznačnějších rysů 

tehdejšího Brna, a sice souţití Čechů, Němců a ţidů, přičemţ platí, ţe vyznavači ţidovského 

náboţenství se v převáţné většině hlásili k německé jazykové příslušnosti. Je známo, ţe stavbu 

vily Tugendhat si objednala bohatá ţidovská německá rodina,
4
 a bude zajímavé sledovat, jestli i 

další z okruhu investorů v Černých Polí pocházeli z tohoto jazykového a kulturního prostředí. 

Zároveň zdaleka ne celá Černá Pole jsou tvořena luxusními vilami, nýbrţ i dnes je moţné zde 

najít ulice s původní zástavbou sestávající z jednopatrových domků z reţných cihel určených 

pro méně majetné (obr. 22). Vzhledem k těsnému sousedství Černých Polí s převáţně 

průmyslovou a dělnickou částí Brna zvanou Horní a Dolní Cejl se pokusím sledovat také vliv 

průmyslového růstu Brna a vůbec dělnické otázky na utváření této čtvrti. 

Při svém bádání budu vycházet z bohatého mapového materiálu, pomocí kterého jsem 

se snaţil vypátrat, jaké objekty se zde v různých obdobích nacházely a jak postupoval stavební 

vývoj. Důraz na kartografický materiál je dán také nedostatkem písemných pramenů, 

způsobený především vyhořením spisovny Stavebního úřadu města Brna.
5
 Uţitečným 

materiálem k utváření představy o dřívější podobě Černých Polí jsou také různé kresby a 

dobové fotografie. Pro nahlédnutí do národnostních, sociálních a náboţenských poměrů 

obyvatel Černých Polí jsou důleţité především sčítací aparáty. 

A na úvod ještě jedna poznámka: Zmínil jsme se o umělém připojení části zrušené čtvrti 

Luţánky k Černým Polím. Toto území se historicky vyvíjelo zcela jinak neţ druhá, větší část 

Černých Polí, která dnes náleţí do městské části Brno-střed. Tato větší část leţící na svahu nad 

Luţánkami je tím „historickým jádrem“, tedy územím, kterému se jiţ před několika stoletími 

začalo podle černé zeminy říkat Černá Pole.
6
 V této práci bych se chtěl věnovat především této 

staré části Černých Polí, navíc dějinami parku Luţánky se jiţ zabývalo více autorů.
7
 

                                                           
4
 Srov. ČERNOUŠKOVÁ, ČERNÁ, LIŠKA, 2008, s. 11. 

5
 K čemuţ došlo na konci 2. světové války. Srov. ČERNOUŠKOVÁ, D. Arnoldova vila nad Luţánkami. In 

a vůbec… Utajený sborník Mileně Flodrové k 75. narozeninám Brno: Archiv města Brna, 2010, s. 409. Dostupné 

na: http://www.tugendhat.eu/data/Arnoldova%20vila-komplet%20PDF.pdf. 
6
 Srov. Sever.brno.cz [online]. 1995–2009 [cit. 2011-11-01]. Černá Pole. Dostupné na: 

http://www.sever.brno.cz/mestska-cast/zajimavosti/z-historie/cerna-pole  
7
 Např.: EMÖDIOVÁ, R. Historický vývoj zeleně v městě Brně. Brno: Městské kulturní středisko S. K. Neumanna, 

1983. KUČA, 2000, kapitoly Luţánky, Příkopy, Na hrázi. PÁNKOVÁ, E. Moje vzpomínka na parky a zajímavá 

zákoutí Brna. Brno: Kulturní a informační centrum města Brna, 2004. PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ, B. Zahrady 

a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Libri, 2004. DAMCOVÁ, E. Významné parky města Brna. 

Brno: Odbor ţivotního prostředí Magistrátu města Brna, 2005. FOLTÝN, D. a kol. Encyklopedie moravských a 

slezských klášterů. Praha: Libri, 2005, s. 193. 

http://www.tugendhat.eu/data/Arnoldova%20vila-komplet%20PDF.pdf
http://www.sever.brno.cz/mestska-cast/zajimavosti/z-historie/cerna-pole
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II. První zástavba v Černých Polích 

Aţ do počátku 19. století nemáme na mapách zaznamenánu v Černých Polích ţádnou 

zástavbu. Na vojenském mapování
8
 z druhé poloviny 18. století vidíme jen cesty do Králova 

Pole a Husovic (obr. 4).
9
 Neocenitelným pramenem pro dějiny počátku 19. století jsou ale také 

mapy tzv. Stabilního katastru, protoţe nám podávají velmi detailní a přesnou zprávu o tehdejší 

podobě zkoumané lokality. Jsou „uceleným, na svoji dobu maximálně vědecky objektivním 

a přesným dílem o kvantitativním i kvalitativním stavu půdního fondu a ekonomiky v Čechách, 

na Moravě a ve Slezsku.“
10

 Jejich vypracování bylo nařízeno patentem císaře Františka I. 

z roku 1817, na Moravě trvalo zhotovení plných 16 let. K uloţení do archivu pozemkového 

katastru ve Vídni byly určeny tzv. císařské povinné otisky.
11

 Díky těmto mapám si tedy 

můţeme udělat velmi jasnou představu o tehdejší podobě Černých Polí, rozdělených do 

několika k. ú. Vyplývá z nich, ţe většinu plochy zabírala pole, ačkoliv na svazích nad 

Ponávkou a u hranice s Husovicemi byla nadále pěstována vinná réva a u vidlice tvořené 

rozdvojením cest do Králova Pole a Husovic se nacházely pastviny. V těsné blízkosti Luţánek 

se ve svahu nacházely také malé louky a zahrady se stromy. Od Luţánek vedla přibliţně místy 

dnešní ulice Schodová nahoru k polím cesta, která se nahoře stáčela kolem vinic. O několik let 

později byla tato část svahu nad Ponávkou, říčkou protékající parkem, začleněna do parku 

Luţánky. 

Ještě v první polovině 19. století tedy byla Černá Pole především zemědělskou lokalitou 

rozdělenou do několika k. ú. Přesto zde od 2. poloviny 19. století dochází k budování několika 

samostatných objektů, které ukazují na to, ţe Brno hledá další prostor pro svou územní expanzi 

a uvědomuje si, ţe tento prostor má mimo jiné i v Černých Polích. Toto období je tedy 

přelomovým v tom smyslu, ţe je překonán dlouhý, několik staletí trvající časový úsek, v němţ 

Černá Pole slouţila jen hospodářským účelům, a začínají mít pro město i funkci stavební 

lokality. 

                                                           
8
 I. vojenské mapování pochází z let 1764–1768. Dnes je dostupné i on-line. Srov. Oldmaps.geolab.cz [online]. 

2001 [cit. 2011-11-22]. I. vojenské mapování. Dostupné na: 

http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?z_height=70&lang=cs&z_width=0&z_newwin=0&map_root=1vm  
9
 I. vojenské mapování, Rakouský státní archiv, Vídeň, mapa Morava, list č. 77. Mapování zpracovala Laboratoř 

geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně. Morava, dostupné na: http://www.geolab.cz 
10

 Stabilní katastr: Obraz zemědělství v Čechách v polovině 19. stol. z pohledu písemného oceňovacího operátu. 

Praha: Geodetický ústav, 1979, s. 14. 
11

 Srov. KOSTKOVÁ, P.; ŘÍMALOVÁ, J. Archivní mapy [online]. 2006 [cit. 2011-11-21]. Císařské povinné 

otisky stabilního katastru. Dostupné na: http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/text_co.html  

http://oldmaps.geolab.cz/map_root.pl?z_height=70〈=cs&z_width=0&z_newwin=0&map_root=1vm
http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/text_co.html
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II.1. Cihelna a první domky 

Mapy Stabilního katastru nejsou nejstarší mapou z počátku 19. století, která by 

zachycovala Černá Pole. Roku 1815 byla vydána mapa rostoucího Brna a nejbliţšího okolí.
12

 

Černá Pole zde máme zmapována poměrně podrobně (obr. 5).
13

 Novinkou je vyznačení dvou 

areálů cihelny jiţně od vidlice tvořené rozdělením cest do Králova Pole a Husovic. Ještě 

zřetelněji je vidíme na mapě povinného císařského opisu Stabilního katastru pro obec 

Zábrdovice z roku 1826i na indikační skice Horního Cejlu z roku 1876.
14

 Cecílie Hálová-

Jahodová datuje vznik cihelny v těchto místech aţ do 90. let 19. století,
15

 kdy došlo k zvýšení 

poptávky po stavebním matriálu spojené s oţivením stavebního ruchu po překonání 

hospodářské krize a útlumu stavební činnosti v Brně v 70. letech 19. století.
16

 V té době snad 

cihelnu získal a rozšířil podnikatel Brodschek, jehoţ jméno figuruje na plánech vzniklých 

pravděpodobně v druhé dekádě 20. století,
17

 avšak zařízení tohoto typu v těchto místech určitě 

existovalo jiţ od počátku 19. století. Koncem 19. století se cihelna rozprostírala na velké ploše 

mezi dnešními ulicemi Merhautovou, Jugoslávskou, Hoblíkovou a Durďákovou (obr. 18). 

Cihelna byla zrušena v 2. pol. 20. let 20. století, kdy musela ustoupit novým domů, a na jejím 

místě bylo nalezeno několik jam spadajících do období mohylové kultury.
18

 

V blízkosti cihelny vyrostlo několik budov slouţících také k ubytování dělníků 

zaměstnaných v cihelně. Zajímavé a poměrně podrobné informace o ţivotě v těchto domech 

nám podávají zápisy ve sčítacích aparátech pouţívaných při sčítání lidu v roce 1870, kde 

nalezneme záznamy o všech obydlených budovách v Černých Polích.
19

 Tyto domy stály jen v 

ulicích Hutterova a V Černých Polích a Bednářská. Z roku 1870 nemáme dochovanou mapu, 

kde bychom mohli sledovat rozmístění budov a případně se ptát, jsou-li tam dodnes, ani jinak 

velmi podrobná mapa z roku 1868 (obsahuje i orientační čísla domů) nám příliš neposlouţí, 

protoţe pro její autory jako by Černá Pole neexistovala – při zakreslování skončili ulicí 

                                                           
12

 Archiv města Brna (dále AMB), fond (dále f.) U 9 – Sbírka map a plánů, mapa (dále m.) K 13. 
13

 Srov. tamtéţ. 
14

 Srov. Císařský povinný otisk Stabilního katastru, Zábrdovice, 1826 a 1876. Převzato z: 

http://www.archivnimapy.cuzk.cz 
15

 Srov. HÁLOVÁ-JAHODOVÁ, C. Brno. Stavební a umělecký vývoj města. Brno: Praţské nakladatelství V. 

Poláčka, 1947, s. 92.  
16

 Srov. DŘÍMAL, J. a kol. Dějiny města Brna II. Brno: Blok, 1973, s. 27.  
17

 Srov. Moravský zemský archiv (dále MZA), f. D 22 – Sbírka map a plánů, číslo (dále č.) 41. 
18

 Srov. Encyklopedie.brna.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-28]. Brodschkova cihelna. Dostupné na: 

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_vyzkumu&load=212  
19

 AMB, f. A 1/3 – Sbírka rukopisů a úředních knih, rukopis (dále rkp.) 2902 (ulice Černopolní a Hutterova) 

a 2903 (Bednářská). 

http://www.archivnimapy.cuzk.cz/
http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_vyzkumu&load=212
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Františka Josefa a oblast severně od ní odbyli jen zakreslením čtyř vil nad Luţánkami (obr. 7). 

Potom registrují aţ zábrdovický hřbitov. Máme však dochovány podrobné barevné mapy z let 

1879 a 1885, ta novější opět i s číselným označením budov (obr. 8).
20

 

II.2. Ochranovna zanedbané mládeže 

Černá Pole drţí v rámci českých zemí jeden zajímavý primát – byl zde vybudován 

vůbec první ústav pro obtíţně vychovatelnou mládeţ (obr. 14).
21

 I Brno bylo po bouřlivém roce 

1848 zasaţeno velkými dělnickými bouřemi, za kterými mnozí viděli špatný stav národního 

školství. Kolem hraběte Bedřicha Sylva-Tarouccy,
22

 kněze a mecenáše umění, se utvořila 

skupina přátel, kteří si přáli danou situaci změnit a nějak přispět k výchově a nápravě 

asociálních ţivlů ve společnosti.
23

 Roku 1844 byl v Brně zaloţen ochranný spolek,
24

 kterému 

se do čtyř let podařilo otevřít první českou Ochranovnu zanedbané mládeţe v Brně. Otevřena 

byla 28. října 1848,
25

 coţ nám dodnes připomíná pamětní deska na domě, který dnes v těchto 

místech stojí (na Kunzově ulici). K výstavbě ústavu byl určen pozemek v Černých Polích na 

svahu nad bývalým Hutterovým rybníkem. Poloha se zdála vhodná pro ústav takového typu. 

Chlapci nebyli uvězněni v ulicích města, zároveň od něj nebyli ani příliš vzdáleni. Vyvýšenina 

Černých Polí představovala jakýsi nezastavěný ostrov, ke kterému se z jiţní strany stále více 

blíţilo rozšiřující se město.
26

 Důleţitou součástí výchovy chlapců zřejmě byla i práce na 

vlastním hospodářství, pro které bylo kolem ústavu místa víc neţ dost. Ve vnitřním městě by 

něco takového nebyla asi moţné. Výhodou byla i blízká říčka Ponávka, ze které chlapci kaţdé 

ráno čerpali uţitkovou vodu.
27

 Budova sestávala ze dvou křídel spojených kaplí. V jednom byla 

umístěna loţnice chovanců a byt pro ředitele ústavu, v druhém křídle se nacházela třída, 

                                                           
20

 AMB, f. U 9, m. K 41, K 44. 
21

 Na to, ţe tím prvním nebyl ústav vedený Vojtou Náprstkem v Praze-Libni, upozornil jiţ v roce 1958 historik 

Bohumír Popelář, který tehdy publikoval článek shrnující dějiny ústavu v Černých Polích. Srov. POPELÁŘ, B. Z 

počátků prvního českého ústavu pro obtíţně vychovatelnou mládeţ. In Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd 

společenských. Jihlava: Muzeum Vysočiny, 1958, r. 2, s. 125–131. 
22

 Srov. Ottův slovník naučný XXIV. Praha: Ottovo nakladatelství, 1906, s. 480, heslo Sylva-Taroucca. 

Encyklopedie.brna.cz [online]. 2008 [cit. 2012-1-12]. Bedřich Sylva-Taroucca. Dostupné na: 

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=2010  
23

 Srov. Dum-brno.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-22]. Historie DÚM. Dostupné na: http://www.dum-

brno.cz/top/historie.htm  
24

 Srov. DŘÍMAL, J. a kol. Dějiny města Brna I. Brno: Blok, 1969, s. 208–209. 
25

 Nepodařilo se mi nijak potvrdit, ţe zde byl v letech 1844–1847 zřízen zemský ústav slepců s kaplí sv. Salvátora 

(Srov. KUČA, 2000, s. 328. Informaci přebral i autor hesla Brno-sever na http://encyklopedie.brna.cz). Takovýto 

ústav zde byl postaven aţ počátkem 20. století a dnes v něm sídlí Mendelova zemědělská univerzita. 
26

 Srov. AMB, f. U 9, m. K 41. 
27

 Srov. Historie DÚM, 2011. 

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=2010
http://www.dum-brno.cz/top/historie.htm
http://www.dum-brno.cz/top/historie.htm
http://encyklopedie.brna.cz/


 
 6 

jídelna, kuchyně a místnost pro učitele.
28

 Ředitelem ústavu mohl být jedině kněz, tím 

nejznámějším byl mezi lety 1850–1859 Beneš Metod Kulda, český vlastenecký kněz. Ten zde 

zrovnoprávnil češtinu s němčinou.
29

 

V 80. letech umírá dobrodinec Sylva-Taroucca a konec ochranovny se pomalu blíţí. 

Situace v ústavě se tak zhoršovala, ţe si dokonce vyslouţil přezdívky jako zpustlovna nebo 

malý Špilberk. V roce 1887 je tedy rozhodnuto vybudování nového ústavu, ochranovna 

odevzdává veškerý svůj majetek a její činnost tímto rokem končí.
30

 

II.3. Nový zábrdovický hřbitov 

V 50. let 19. století se začíná vyuţívat ještě další část Černých Polí k nezemědělským 

účelům, a sice prostor mezi rozdvojujícími se cestami do Králova Pole a Husovic, kde byl 

zaloţen nový zábrdovický hřbitov (obr. 17).
31

 Uţíván byl do října 1883, poté zůstal do roku 

1908 pouze udrţován, v roce 1908 zde byly zaloţeny tzv. Schreberovy zahrádky, vůbec první 

podobná zahrádkářská kolonie tohoto druhu v Rakousku-Uhersku.
32

 Schreberovy zahrádky je 

označení pro zahrádkové osady s dětským hřištěm, na kterých byly časem budovány také malé 

dřevěné domky jako ochrana proti nepřízni počasí. Stávaly se tak místem trávení volného času 

celých rodin. Byly pojmenovány po lékaři Danielu Gottliebu Moritzi Schreberovi, který jako 

lék na špatně vyvinutou kostru dětí z města doporučoval pohyb na čerstvém vzduchu a práci na 

zahradě. 33
 Dnes je zde park. 

Hřbitov byl zaloţen městem Brnem z důvodu nedostatečné kapacity původního 

zábrdovického hřbitova.
34

 Pamětník na zaloţení hřbitova vzpomíná následovně: „Zakoupila 

                                                           
28

 Srov. tamtéţ. 
29

 Více k jeho ţivotu viz VAVŘÍK, K. Loděnice: jubilejní čtení nejen o škole. Loděnice: Obecní úřad, 2005, s. 23–

25. 
30

 Srov. Historie DÚM, 2011. 
31

 Srov. FLODROVÁ, M. Brněnské hřbitovy. Brno: Rovnost, 1992, s. 13. 
32

 Srov. KLOUPAROVÁ, P. Zahrádkářská kolonie jako kulturní fenomén [online]. Brno, 2009, s. 25. Magisterská 

práce. Masarykova univerzita. 
33

 Daniel Gottlob Moritz Schreber (1808–1861) byl německý ortoped působící především v Lipsku, autor mnoha 

lékařských knih. Zasazoval se především za šíření tělocviku jakoţto ozdravné činnosti. Je povaţován za jednoho 

z lékařských průkopníků pomoci tělesně postiţeným, jeho činnost znamenala velký impuls pro rozvoj dnešní 

ortopedie a fyzioterapie. Srov. RETHSCHULTE, C. Schreber, Daniel Gottlob Moritz. In Neue Deutsche 

Biographie 23, 2007, s. 525–526. 

Schreberův zeť, Ernst Innocenz Hauschild, jeho myšlenky dále rozvinul a roku 1864 zaloţil spolek budující po 

celém Lipsku dětská hřiště se zahradními díly určenými na pěstování květin a zelenin  (srov. KLOUPAROVÁ, 

2009, s. 25; Encyklopedie.brna.cz [online]. 2012 [cit. 2012-02-28]. Schreberovy zahrádky. Dostupné na: 

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=375 
34

 Srov. FLODROVÁ, 1992, s. 13. 

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_domu&load=375
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obecní rada Brněnská 18 mír pole za 10 800 zl. stř., část vzadu za kříţem popustila vojenské 

nemocnici Zábrdovské za jistou sumu, obehnala tento hřbitov krásnou zdí; při vchodu v pravo 

vystavěla krásnou hřbitovní kaplu a v levo obydlí pro hrobaře. Tento hřbitov posvěcen byl 

nejdůstojnějším panem kanovníkem Brněnským Josefem Höchsmannem r. 1855. [...] Za 

vzláštní (sic) místo u zdi vybírá město Brno za 20 let 10 zl. 50 kr.“
35

 

II.4. Belveder 

František Richtera,
36

 brněnský vlastenec, chirurg a malíř,
37

 zachytil v první polovině 19. 

století Brno z mnoha pohledů, a to i z Černých Polí, konkrétně z místa nad bývalým 

Hutterovým rybníkem (obr. 12, 13).
38

 Některá díla vytvářel pravděpodobně z pohledu 

z belvederu, který je zaznačen na mapě z roku 1860 i s popiskem Belveder (obr. 6).
39

 Za 

současné situace by leţel někde kolem křiţovatky ulic Černopolní a Helfertova. Císařský opis 

ţádný Belveder neregistruje, není ani na nedatované indikační skice
40

 Zábrdovic zahrnující 

i území Horního Cejlu.
41

 Jelikoţ je na ní ale zanesena budova Ochranovny, skica musela 

vzniknout aţ po roce 1848. K vybudování belvederu tedy muselo dojít někdy koncem 40. nebo 

během 50. let 19. století. Belveder i s novou cestičkou spojující jej s ulicí V Černých Polích 

(dnes Durďákova)
42

 máme zřetelně zaznačený na indikační skice Horního Cejlu z roku 1876, 

kdy uţ byl součástí parku Luţánky rozšířeného do svahu v Černých Polích. K zvětšení parku 

došlo někdy po roce 1846.
43

 Belveder dal název celé této části parku leţící na táhlém hřebenu 

                                                           
35

 POSPĚCH, 1869, s. 57. 
36

 Více k práci F. Richtera a jeho vedutám Brna viz ŠEBELA, J. Pohledy na Brno v první polovině 19. století. In 

Brno v minulosti a dnes 1. Brno, 1959, s. 92–94. 
37

 Srov. CHRONEK, I. a kol. Brno v architektuře a výtvarném umění. Brno: Blok, 1981, s. 147. 
38

 Srov. Pohled na Brno z vyhlídky u Luţánek, 1828. F. Richter, AMB, f. U 25 – Sbírka grafik, kreseb a 

reprotisků, č. 550, 548. 
39

 Termín belvedér označuje neobytnou stavbu v místě s krásnou vyhlídkou, většinou v zahradě. Pochází 

z francouzského slova bellevue znamenající krásnou vyhlídku. Srov. KRAUS, J. a kol. Nový akademický slovník 

cizích slov A-Ž. Praha: Academia, 2005, s. 103–104. 
40

 Pojmem indikační skica se myslí barevná příruční mapa odvozená z originální mapy Stabilního katastru 

upravená pro pouţívání přímo v terénu. Dnes jsou skici přístupné: http://www.mza.cz/indikacniskici  
41

 Skica se nachází v MZA, f. D 9 – Indikační skici, signatura (dále sign.) MOR 179018760. 
42

 Flodrová ve své práci o vývoji názvů brněnských ulic uvádí, ţe původní ulice V Černých Polích je předchůdcem 

dnešní ulice Černopolní (srov. FLODROVÁ, M. Brněnské ulice a vývoj jejich názvů od 13. století po dnešek. 

Brno: Magistrát města Brna, 1997, s. 50). Při bliţším pohledu do map ale zjistíme, ţe to je pravda jen z části. 

Vzhledem k průběhu ulice V Černých Polích stáčející se mírně na východ směrem k zábrdovickému hřbitovu je 

pravděpodobnější, ţe jde o dnešní ulici Durďákovu, avšak kromě nejjiţnější části ulice, která se ještě nestáčí 

(náhlý zlom cesty zřetelný např. na mapě z r. 1860 - AMB, f. U 9, m. K 41) a která dnes tvoří spojnici mezi ulicí 

Merhautovou a Francouzskou a patří k ulici Černopolní. Ulice Černopolní vznikla aţ později přímým protaţením 

cesty nad vinicemi nad Luţánkami jiţním směrem kolem dnešní Dětské nemocnice. 
43

 Srov. KUČA, 2000, s. 443. 

http://www.mza.cz/indikacniskici
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nad Ponávkou,
44

 později byla tato plocha kolem dokola zastavěna vilami nebo bytovými domy, 

ale jméno Belvedere přetrvalo např. v pojmenování nároţního nájemního domu na Erbenově 

ulici. 

II.5. Základní kameny vilové kolonie 

Počátkem formování moderní čtvrti Černá Pole je výstavba prvních vil v 60. letech 19. 

století, které tvoří základní kameny budoucí vilové kolonie. Vily byly umístěny na svah 

Belvedere nad parkem Luţánky. Černá Pole, konkrétně oblast Belvederu, byla pro svou polohu 

na svahu nad krásným parkem nedaleko centra města ideálním místem pro novou vilovou čtvrť. 

„Jako jedno z nejperspektivnějších míst bylo jiţ od poloviny století hodnoceno široké údolí 

potoka Ponávky, zejména jeho úsek kolem Luţáneckého parku.“
45

 I zde budovaná vilová 

kolonie „přispěla k plnění dobového přání, aby se také v Brně, podobně jako tomu bylo 

v Dráţďanech, Lipsku a jinde, začaly stavět krásné vily v zahradách na březích jezer.“
46

 Není 

tedy divu, ţe právě sem spadají počátky budování vilové kolonie v Černých Polích, která byla 

vůbec první svého druhu v Brně.
47

 Podobným místem byly i domy v okolí parku na Františkově 

(dnes Denisovy sady), tam však šlo o byty v nájemních domech.
48

 

Situaci nad Luţánkami v roce 1860 zachycuje Situační plán královského hlavního města 

Brna s předměstími od Franze Doleţala.
49

 Během následujících tří let zde byly vybudovány 

čtyři nové vily, které jsou základem současné vilové čtvrti: nejprve v roce 1862 vila Karla 

Kaisera (obr. 19; dnes Černopolní 39), vlastní vila stavitele Josefa Arnolda (obr. 20; Drobného 

26), vila advokáta a později starosty Karla Giskry (obr. 21; Drobného 28) a konečně v roce 

1863 dnes jiţ zbořená vila advokátů Franze a Josefa Adamčíkových (Drobného 30, 

Schodová 14).
50

 K vilám patřily i rozsáhlé zahrady s vinicemi a ovocnými stromy, které 

plynule přecházely do zeleně v parku Luţánky. 

Návrhy všech těchto vil, z nichţ dnes zbylo spíše torzo, byly dílem významného 

architekta Heinricha Ferstela a jejich realizace se ujal stavitel Josef Arnold, který zastával ve 

městě několik funkcí a jehoţ stavební činnost v Brně byla velmi bohatá – sestavil soutěţní 

                                                           
44

 Srov. ZATLOUKAL, P. Brněnská architektura 1815–1915. Brno: Obecní dům, 2006, s. 50. 
45

 ZATLOUKAL, P. Brněnská okružní třída. Brno: Památkový ústav, 1997, s. 119. 
46

 Tamtéţ. 
47

 Později vyrostly podobné vilové čtvrti i v Pisárkách a Ţabovřeskách. Srov. ČERNOUŠKOVÁ, 2010, s. 395. 
48

 Srov. ZATLOUKAL, 2006, s. 50. 
49

 AMB, f. U 9, m. K 29. 
50

 Srov. ČERNOUŠKOVÁ, D. Arnoldova vila nad Lužánkami. Stavebněhistorická dokumentace. Brno, 2009, s. 8–

10. Dostupné na: www.tugendhat.eu/data/arnoldova_vila_LR_SDC.pdf  

file:///C:/Users/Jakub%20Sluka/Desktop/www.tugendhat.eu/data/arnoldova_vila_LR_SDC.pdf
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návrh na regulaci okruţní třídy, kde se umístil na druhém místě, podílel se na opravě katedrály 

sv. Petra a Pavla atd. Jako provádějící stavitel pak stojí za dalšími brněnskými budovami 

architekta Ferstela i jiných autorů.
51

  

Stavebníky těchto prvních čtyř černopolních vil byly váţené osobnosti veřejného ţivota, 

které patřili k německému obyvatelstvu města. Nejvýznamnějším z nich byl Karl Giskra, 

v Brně ţijící a působící německý advokát, od roku 1861 poslanec zemské a říšské rady, od 

července 1866 do prosince 1867 starosta města Brna. Od roku 1867 byl zároveň ministrem 

vnitra rakouské vlády a v roce 1870 se stal c. k. tajným radou. Byl členem německé 

ústavověrné strany.
52

 V roce 1880, kdy jiţ vila patřila Antonii Steinbrecherové, se všichni její 

obyvatelé také hlásili k německé obcovací řeči.
53

 

Franz Adamczik byl téţ advokátem působícím v Brně a Kyjově. Roku 1861 byl zvolen 

do Moravského zemského sněmu. Byl schopen vystupovat v českém i německém jazyce, ale 

němčina u něj převaţovala. Rodina Mayslova, která vilu koupila v roce 1872,
54

 se také hlásila 

k německému jazyku.
55

 Tato vila byla – neznámo kdy a neznámo proč – zbořena.
56

 

Josef Arnold, stavitel těchto vil a majitel jedné z nich, pocházel Bavorska. Absolvoval 

mnichovskou Polytechniku a Akademii výtvarného umění. Po působení ve Vídni byl 

architektem Heinrichem Ferstlem vyslán do Brna, kde se postupně stal majitelem stavebního 

dvora, cihelen, kamenolomů, kamenické dílny a vzorkovny stavebnin. Jak jsme jiţ řekli, 

Arnold byl jednou z klíčových postav brněnské architektury 19. století a výrazně přispěl ke 

stavebnímu výrazu města. Manţelé Arnoldovi vlastnili svou vilu aţ do roku 1883. Při sčítání 

obyvatelstva v roce 1880 se samozřejmě přihlásil k německé obcovací řeči.
57

 

                                                           
51

 Srov. tamtéţ, s. 18, a také Encyklopedie.brna.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-28]. Josef Arnold. Dostupné na: 

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=10460 
52

 Srov. FASORA, L. Svobodný občan ve svobodné obci?: občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-

1914. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2007, 

s. 274; ČERNOUŠKOVÁ, 2010, s. 400, pozn. 20. 
53

 AMB, f. A 1/3, rkp. 2932 (Hutterova 40) . 
54

 Srov. ČERNOUŠKOVÁ, 2010, s. 403. 
55

 AMB, f. A 1/3, rkp 2932 (Hutterova 42). 
56

 Dagmar Černoušková k tomu uvádí, ţe „kdy byla stavba zbořena, se nepodařilo zjistit. Na situačních plánech k 

objektu Drobného 26 z let 1949, 1952 a 1955 jiţ někdejší Adamčikova vila zakreslena není. Dům tedy byl strţen 

buď ještě před druhou světovou válkou, anebo těsně po ní. Dle pamětníků jiţ v roce 1945 Adamčikova vila 

nestála.“ (ČERNOUŠKOVÁ, 2010, s. 404). 
57

 AMB, f. A 1/3, rkp. 2932 (Hutterova 38). 

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=10460
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O Karlu Kaiserovi se zatím nepodařilo zjistit nic bliţšího. V roce 1880, kdy uţ byl 6 let 

novým majitelem vily Josef Krinniger, se její obyvatelé jako jediní z obyvatel nových vil 

přihlásili k české obcovací řeči.
58

 

Vily byly časem stavebně upravovány, Giskrova vila dne slouţí účelům Ústavu geoniky 

Akademie věd České republiky, v Arnoldově vile sídlí mateřská škola a byla prohlášena za 

kulturní památku.
59

 Stavba těchto vil byla sice na několik let jediným významnějším stavebním 

projektem v Černých Polích, avšak znamenají zcela zásadní krok směrem k budoucímu 

charakteru této lokality.
60

 

II.6. 90. léta a dělnické domky 

Pro první etapy zastavování Černých Polí je charakteristické rozlišení dvou základních 

stavebních prostorů – svah stoupající východně od Luţánek a plošina nad tímto svahem. Jak 

jsme řekli, svahu začalo být stavebně vyuţíváno počátkem 60. let, plošina nad ním si musela 

počkat dalších téměř 30 let. 

Rok výstavby prvních domků pro dělníky na Gutenbergově (Muchově) ulici není zatím 

zcela jasný. Na indikační skice z roku 1876 je jiţ několik domků zakresleno, avšak autoři map 

z let 1879 a 1890 o nich nic neví. Můţe to být dáno nepřesností při sestavování mapy, ale zdá 

se mi nepravděpodobné, ţe by dva různí autoři zcela opomenuli zakreslit jednu celou ulici. 

Nabízí se tedy druhá varianta, a sice ţe do indikační skici byly domy později dokresleny. Navíc 

na mapě z roku 1893 je u domů napsán i iniciátor jejich stavby (obr. 9): Obecně prospěšný 

spolek pro výstavbu laciných bytů (Verein zur Erbauung billiger Wohnungen).
61

 Spolek však 

vznikl aţ v roce 1886 (tedy 10 let po sestavení skici), a to z iniciativy řady významných 

brněnských měšťanů, a nechal postavit několik malých rodinných domků pro lidi patřící do 

cílové skupiny tvořené malými řemeslníky, zaměstnanci s nízkými příjmy a pod.
62

 Pro pozdější 

                                                           
58

 AMB f. A 1/3, rkp. 2932 (Hutterova 30). 
59

 Srov. TAUŠKOVÁ, Z. Arnoldova vila je oficiálně památkou a čeká na opravy. Brněnský deník [online]. 12. 4. 

2010 [cit. 2011-11-28]. Dostupný z: 

http://www.brnensky.denik.cz/zpravy_region/arnoldova-vila-je-oficialne-pamatkou-a-ceka-na-opr.html  
60

 Kuča uvádí, ţe „v 70. letech začal vznikat zárodek vilové čtvrti Černá Pole na terase nad údolím Ponávky 

budované ve švýcarském stylu Heinrichem Ferstelem a Josefem Arnoldem.“ (KUČA, 2000, s. 328) Vily však 

pochází z počátku 60. let, proto je nutné zasadit tento zárodek do tohoto období. 
61

 Srov. AMB, f. U 9, m. K 48. 
62

 Srov. HOFMANN, A. R. Von den Spekulation zur Intervention. Formen des Arbeiterwohnungsbaus in Lodz 

und in Brünn vor und nach dem Ersten Weltkrieg. In Wohnen in der Großstadt 1900–1939. Stuttgart: Franz 

Verlag, 2006, s. 239–240. 

http://www.brnensky.denik.cz/zpravy_region/arnoldova-vila-je-oficialne-pamatkou-a-ceka-na-opr.html
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vznik ulice mluví i rok přidělení názvu Gutenbergova, k čemuţ došlo v roce 1891.
63

 Další 

výstavba malých domů pro dělníky pokračovala o několik let později, v roce 1895 vznikla ulice 

Goldhanova (Tomanova)
64

 a roku 1905 Meroresova (Luţova).
65

 Tím byla uzavřena další fáze 

výstavby v Černých Polích, kdy byly vybudovány tři ulice dělnických přízemních domů (obr. 

15). Bytová otázka byla v této době skutečně palčivá a k jejímu řešení měly přispět právě i tyto 

levně postavené a levně pronajímané domky z reţných cihel. Téměř nevyuţívaná Černá Pole 

v té době představovala vhodný prostor pro jejich budování, jelikoţ se nacházela 

v bezprostřední blízkosti Horního Cejlu.  

Výhodná lokalita nad Luţánkami v sobě jakoby spojuje dva protichůdné společenské 

póly: jednak slouţí městské elitě jako malebný prostor pro jejich vily (svah Belvedere), zároveň 

ale mnohým dělníkům poskytuje domov téměř vesnického charakteru. 

II.7. Nájemní domy a vily u Lužánek 

Na začátku našeho výkladu jsme řekli, ţe se budeme věnovat vývoji v tzv. starých 

Černých Polích a luţáneckou část ponecháme bokem. Není ale moţné se nezastavit u hranice 

oddělující tyto dvě zóny, která je tvořena severní částí ulice Drobného. Je zajímavé sledovat, ţe 

totiţ není jakýmsi mezníkem jen v prostorovém slova smyslu, ale téţ architektonickém, protoţe 

v sobě spojuje prvky obou dvou částí Černých Polí – tedy vily i velké nájemní domy. 

Ulice Drobného vznikla roku 1893 pod jménem Parkstrasse neboli Sadová. To uţ ale ve 

svahu nad ní stály vily stavitele Arnolda a také domek pro zahradníka, který uprostřed jedné 

dlouhé zahrady ve svahu nechal roku 1860 postavit majitel cihelny Rüdiger Deycks. O osm let 

později jej doplnil ještě skleníkem a zahradním domkem.
66

 Před vybudováním Sadové ulice 

tudy vedla zřejmě nezpevněná cesta, která byla pokračováním Hutterovy ulice a k níţ náleţely 

i vily ve svahu. To je důleţité zejména při hledání zpráv o vilách v dobových pramenech (např. 

ve sčítacích aparátech z roku 1870),
67

 protoţe vily samy o sobě tehdy ještě nestály na ţádné 

ulici. Vznikem Sadové ulice byla Hutterova zkrácena jen na svou nejstarší část (dnes 

Traubova). 

                                                           
63

 Srov. FLODROVÁ, 1997, s. 155. 
64

 Srov. tamtéţ, s. 245. 
65

 Srov. FLODROVÁ, M. Názvy brněnských ulic, náměstí a jiných veřejných prostranství v proměnách času. 

Brno: Nakladatelství Šimon Ryšavý, 2009, s. 154. 
66

 Srov. ZATLOUKAL, 2006, s. 162. 
67

 Srov. AMB, f. A 1/3, rkp. 2902, s. 341–343, 366–371. 
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Roku 1893 byla jiţ naplánovaná ulice Beischlägerova (dnes Antonína Slavíka) a o její 

zástavbu se měli podělit dva tehdy v Brně velmi činní architekti – František Pawlu a František 

Alois Dvořák.
68

 Nejprve se začalo stavět na jih a jihovýchod od parku, a tak zůstalo ještě chvíli 

zachováno jeho rozšíření do svahu v Černých Polích s dominujícími vilami. Počátkem 20. 

století ale pokračovala výstavba i na Sadové ulici, čímţ došlo nejen k odříznutí vil od přímého 

spojení s parkem a jejich zastínění novými bytovými domy, ale také ke zmenšení prostoru 

parku, který byl zúţen o část ve svahu, z níţ se staly zahrady nových domů na Sadové. 

Nejprve byly v letech 1896–1897 postaveny domy na Sadové 8 a 10, v návaznosti na ně 

byly v letech 1897–1901 postaveny domy na Beischlägerově 2, 4, a 10. Všechny byly dílem 

architekta Dvořáka. Ten se do podoby této ulice zapsal ještě roku 1912 domem č. 14, o rok 

později na ni navázal při jejím vyústění k areálu Dětské nemocnice prvním nájemním domem 

na Kunzově 2.
69

 

První projekty stavitele Pawlu se zde dočkaly realizace v roce 1902, další zde stály do 

roku 1908.
70

 Domy Františka Pawlu, za své zásluhy o rozvoj brněnského stavebnictví 

oceněného i titulem rytíře Řádu sv. Řehoře,
71

 patří mezi nejhonosnější stavby v Černých Polích 

vůbec, především nároţní dům č. 1. S tímto nároţním domem sousedil z levé strany dům na 

Sadové 14, který je taktéţ dílem Františka Pawlu z roku 1903. Podobně jako Dvořák i Pawlu 

pokračoval v zastavování plochy při vyústění nové Beischlägerovy ulice k areálu Dětské 

nemocnice. Je autorem prvních nájemních domů na Helfertově ulici (obr. 23) vystavěných 

v letech 1907–1908 (tehdy Kinderspitalgasse).
72

 Svou zdobností navazují tyto budovy na styl 

liché strany ulice Antonína Slavíka a dohromady tvoří velmi kompaktní architektonické dílo. 

Na Sadové ulici ve spolupráci se svým synem postavil roku 1909 ještě velký nároţní dům č. 

46,
73

 kterým začíná i stoupání do Černých Polí po Erbenově ulici (původně Speckbacherova 

ulice). V tomto domě nějakou dobu bydlela také Greta Tugendhatová, dokud nebyla hotová její 

vila na ulici Černopolní.
74

 Nároţní dům na protější straně ulice, tzv. Belvedere, postavil Pawlu 

roku 1913. Dům stojí zřejmě na místě bývalého hostince nesoucího stejný název a je projevem 

                                                           
68

 Srov. ZATLOUKAL, 2006, s. 156. 
69

 Srov. ZATLOUKAL, 2006, s. 222. 
70

 Srov. tamtéţ, s. 230. 
71

 K ţivotu a dílu Františka Pawlu viz ZATLOUKAL, P. Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750–1918 

na Moravě a ve Slezsku. Olomouc: Muzeum umění, 2002, s. 468. 
72

 Srov. tamtéţ, s. 230. 
73

 Srov. tamtéţ. 
74

 Srov. Villa Tugendhat [online]. 2010–2012 [cit. 2013-01-17]. „Belvedere“ nad Luţánkami. Dostupné na: 

http://www.tugendhat.eu/belvedere-nad-luzankami.html?timeline=1  

http://www.tugendhat.eu/belvedere-nad-luzankami.html?timeline=1


 
 13 

autorova barokizujícího období. Jeho záměrem bylo evokovat atmosféru paříţských čtvrtí 

přelomu století.
75

 

Stavitel Dvořák také chtěl pokračovat v přetváření bezprostředního okolí Luţánek, kde 

se rozhodl zrealizovat svůj koncept jednotného urbanistického celku – vlastní ulice. Jelikoţ se 

rozhodl vyrovnat se s prudkým spádem svahu nad Luţánkami ne silnicí, nýbrţ schody, nese 

tato ulice jméno Schodová. V letech 1904–1906 zde vybudoval skupinu šesti třípatrových 

nájemních domů, kterým při pohledu od parku dominuje honosný vstupní portál (obr. 24).
76

 Jde 

zřejmě o nejkrásnější přístupovou cestu do Černých Polí, jejíţ řešení pomocí spojení dvou 

symetrických budov sloupovou kolonádou je ve městě naprosto jedinečné. Lokalita Černých 

Polí se mu zřejmě velmi zamlouvala, proto i on zde chtěl na sebe zanechat památku v podobě 

malebné vilky (Černopolní 41), která byla dokončena roku 1904.
77

 Tu umístil do těsného 

sousedství nejstarší stavby první brněnské vilové kolonie, Kaiserovy vily, to však ještě nemohl 

tušit, ţe za několik let získá souseda mnohem slavnějšího, vilu Tugendhat. 

Do prvních let 20. století spadá také stavba vily Němce Moritze Fuhrmanna na Sadové 

22. V roce 1929 byl jejím majitelem Alfred Löw-Beer, který věnoval horní část zahrady své 

dceři Gretě, provdané Tugendhatové, aby si zde s manţelem nechali postavit vlastní vilu – vilu 

Tugendhat.
78

 

II.8. Dětská nemocnice Františka Josefa 

V nově se rozvíjející čtvrti byl v posledních letech 19. století uskutečněn ještě jeden 

významný projekt, který zde přetrval do dnešní doby, i kdyţ v jiném architektonickém kabátě. 

Jde o Dětskou nemocnici, velmi zdařilou a zřejmě i nejznámější stavbu architekta Bedřicha 

Rozehnala dokončenou v roce 1954.
79

 

Zdravotnické zařízení na tomto místě však stálo jiţ dříve a byla jím Dětská nemocnice 

císaře Františka Josefa otevřená v roce 1898 (obr. 16). Jméno jí bylo přiděleno při příleţitosti 

50. výročí vlády Františka Josefa. Iniciátorem stavby byl Spolek sv. Cyrila a Metoděje. 

Nemocnice měla fungovat díky darům a příspěvkům. Ještě v roce 1846 se spolku podařilo 

                                                           
75

 Více ke stavbě viz ZATLOUKAL, 2006, s. 203. 
76

 Více k domům Františka Dvořáka na Schodové viz ZATLOUKAL, 2006, s. 167. 
77

 Srov. ČERNOUŠKOVÁ, 2009, s. 11. 
78

 Srov. ZATLOUKAL, 2006, s. 162. 
79

 Podrobněji k architektovi i stavbě viz BELKOVOVÁ, A. Bedřich Rozehnal – Dětská nemocnice v Brně – 

Černých Polích [online]. Brno, 2010. 39 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita. Dostupné na: 

http://is.muni.cz/th/263505/##_b/bp_bez_obrazku.pdf  
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otevřít malou dětskou nemocnici v domě na dnešní Kounicově ulici. Později byla nemocnice 

několikrát rozšiřována, ale počet pacientů stále narůstal, a bylo tedy potřeba uvaţovat o zcela 

novém objektu s rozsáhlejšími prostory. Realizace se tento sen dočkal v roce 1898, kdy byla 

dokončena stavba šesti pavilonů na ploše v Černých Polích mezi ulicemi Beischlägerova a 

V Černých Polích.
80

 Nemocnice Františka Josefa byla celá elektrifikovaná a ve své době patřila 

mezi ty nejmodernější. 

II.9. Tišnovka 

Aby byl náš obrázek Černých Polí na konci 19. století co nejúplnější, je nutné zmínit 

ještě ţelezniční dráhu z Brna do Tišnova, tzv. Tišnovku. V Černých Polích po ní dnes téměř 

nenajdeme stopy, je však pozoruhodné, ţe jiţ v polovině 80. let předminulého století vedla 

překvapivě přesně po severozápadní hranici této čtvrti, jak ji známe dnes.
81

 Černopolní úsek 

dráhy byl dle výpovědí místních obyvatel počátkem 20. století znám jako „trať sebevrahů“. 

Častým důvodem dobrovolné smrti pod koly vlaku byla ekonomická nouze obyvatel nouzové 

kolonie Na Novém hřbitově, kteří někdy neměli ani na zaplacení nízkého nájmu a byli místními 

úřady vystěhováni.
82

 Trať byla z Černých Polí odstraněna v roce 1953.
83

 

                                                           
80

 Srov. BELKOVOVÁ, 2010, s. 5–6. 

Je zavádějící informace, kterou uvádí Kuča v kapitole o Černých Polích (KUČA, 2000, s. 328): „Roku 1846 byla 

otevřena Dětská nemocnice (starší soukromá dětská nemocnice existovala jen krátce od roku 1809), v letech 

1897–1898 pak rozšířená o nové objekty, z nichţ se některé zachovaly v severní části nynějšího areálu.“ Jak jsme 

řekli, nemocnice z roku 1846 nestála v Černých Polích, ale na dnešní ulici Kounicova, a mezi lety 1897–1898 

nedošlo k jejímu rozšíření, ale vystavění nových budov v Černých Polích. Srov. ČEJKA, J. Dětská nemocnice 

v Brně. Procházka historií. Brno: Fakultní nemocnice Brno, 2002. 
81

 Podrobnou rekonstrukci tišnovské tratě lze najít na stránkách http://www.davar.cz/badatelna. 
82

 K této kolonii viz POSPÍŠILOVÁ, J.; KOSÍKOVÁ, J. „A chleba maminka před náma zamykala.“ o ţivotě 

v nouzové kolonii Na Novém hřbitově. In a vůbec...Utajený sborník Mileně Flodrové k 75. narozeninám. Brno: 

Archiv města Brna, 2010, s. 482–499. 
83

 Srov. VAŠÍČEK, M. a kol. 120 let trati Brno - Tišnov; 100 let trati Tišnov - Žďár nad Sázavou: 1885–1905–

2005. Brno: České dráhy, 2005, s. 18. 

http://ww.davar.cz/badatelna
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III. Národnostně-sociální poměry 

Pro správné pochopení dobových poměrů v Černých Polích je nutné se nejdříve podívat 

na situaci v Brně v 2. polovině 19. a na počátku 20. století. Roku 1850 obdrţelo Brno od císaře 

Františka Josefa I. zvláštní statut, který nesl název Prozatímní řád pro královské hlavní město 

Brno. Na jeho základě byly k městu přičleněny dosud samostatné katastrální obce leţící v jeho 

bezprostřední blízkosti. Brno bylo řízeno obecním výborem, jehoţ členové volili městskou radu 

v čele s purkmistrem. Členové obecního výboru byli voleni ze tří volebních sborů rozdělených 

dle majetku, přičemţ naprostá většina obyvatelstva spadala do třetího určeného pro méně 

majetné, kteří ročně odvedli 8–40 zlatých. Správa města tak byla převáţně v rukou majetného 

obyvatelstva německé národnosti.
84

 Takto stanovený volební řád nebyl jistě dílem náhody, 

spíše se jeví mimo jiné „jako obrana před českým ţivlem, ohroţujícím německou vládu nad 

městem.“
85

 

Brno bylo v této době skutečnou baštou němectví, coţ lze jasně vypozorovat z údajů 

získaných při sčítání lidu. První moderní sčítání lidu proběhlo v monarchii v roce 1869 a mělo 

se uskutečňovat kaţdých 10 let. Sčítací aparáty z roku 1869 však nijak nezohledňovaly 

národnostní příslušnost ani obcovací jazyk. Ten byl zjišťován aţ od roku 1880. Tato rakouská 

sčítání však nebyla z národnostního hlediska příliš jednoznačná, neboť zaznamenávala tzv. 

obcovací řeč, nikoliv národnost (jak jí rozumíme dnes). Velká část obyvatel sice ovládala oba 

jazyky, český i německý, mnoho Čechů však češtině vyhradilo místo jen v soukromí a 

z různých důvodů své češství příliš neprojevovalo.
86

 Kdyţ bylo roku 1921 provedeno první 

sčítání obyvatel Československé republiky, došlo k náhradě poloţky obcovací řeč za národnost. 

Následující tabulka shrnuje údaje o jazykové, respektive národnostní příslušnosti obyvatel Brna 

koncem 19. a v první třetině 20. století.
87

 Z ní je naprosto jasná převaha německy mluvícího 

obyvatelstva v Brně v posledních 40 letech habsburské monarchie. 

                                                           
84

 Srov. DŘÍMAL, 1973, s. 15-16; FLODROVÁ, M. a kol. My, purkmistr a rada města Brna...: Z dějin brněnské 

správy a měst. práva: Kat. výstavy, Brno 25. října - 25. listopadu 1990. Brno: Archiv města Brna, 1990, s. 9. 

Velmi podrobně se brněnskou obecní samosprávou zabývá FASORA, 2007. 
85

 FASORA, 2007, s. 38. 
86

 Srov. tamtéţ, s. 28. 
87

 Údaje jsou převzaty z tamtéţ, s. 29. Sčítací aparáty pro roky 1880, 1900, 1910, 1921 se nacházejí v AMB, f. A 

1/3. Jen data z roku 1930 pochází ze Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930. Díl I, Růst, 

koncentrace a hustota obyvatelstva, pohlaví, věkové rozvrstvení, rodinný stav, státní příslušnost, národnost, 

náboženské vyznání. Praha: Státní úřad statistický, 1934, s. 32. Příslušné sčítací aparáty jsou uschovány 

v Národním archivu v Praze, číslo fondu 752-2 (Státní úřad statistický I - Sčítání obyvatelstva ČSR v roce 1930), 

značka fondu SO 1930. 
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Podívejme se teď, jak tomu bylo v případě Černých Polí. V roce 1870 zde kromě čtyř 

vil nad Luţánkami stálo několik domů určených pro dělníky. Ţádná uliční soustava zde ještě 

neexistovala, takţe vily byly přiřazeny k Hutterově ulici (dnes Traubova) a dělnické byty 

k Bednářské ulici (Jugoslávská) nebo V Černých Polích (Černopolní). Ze sčítání lidu v roce 

1870 také víme, ţe na svahu vedle vil byl obydlen i zahradní domek továrníka Deyckse 

(Hutterova 36) a také objekt, který stojí na místě stavení označeného na mapě z roku 1860 jako 

Belvedere (Hutterova 28).
90

 Celkem ţilo v roce 1870 v Černých Polích 106 obyvatel. Do roku 

1880 se jejich počet jen mírně navýšil na 133, ani uliční soustava se nijak nerozšířila. Roku 

1900 zde však ţilo jiţ 780 obyvatel, byl určen průběh ulic Bednářská a Černopolní od Cejlu do 

Černých Polí a vzniklo 5 nových ulic, na kterých se postupně začalo stavět. Vývoj počtu 

obyvatel Černých Polí ukazuje Tabulka 2. 

Vývoj národnostního rozloţení v Černých Polích na jednotlivých ulicích v letech 1880 a 

1900 ukazují Tabulky 3 a 4. Počet ţidovského obyvatelstva v Brně pak ukazuje Tabulka 5.
91

 

                                                           
88

 V tomto a následujícím sčítání lidu je uveden údaj pro národnost československou. 
89

 Tento údaj je ve výše uvedeném díle zřejmě nesprávný (autor se pravděpodobně přepsal a v knize napsal 

48 951), opravené číslo je převzato z Obyvatelstvo Rakouska dle všeobecného sčítání lidu z roku 1880 se zvláštním 

ohledem na Čechy a Moravu. Praha: Alois Hynek, 1883, s. 38. 
90

 Srov. AMB, f. A 1/3, , rkp. 2902, s. 336, 343.  
91

 Údaje v tabulce jsou převzaty z GOLD, H., ed. Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und 

Gegenwart: ein Sammelwerk. Brno: Jüdischer Buch- und Kunstverlag, 1929, s. 594 

 1880 1900 1910 1921 1930 

česká 32 142 38 365 41 943 155 931
88

 200 213 

německá 48 591
89

 68 702 81 617 55 816 52 165 

Tabulka 1: Vývoj jazykové příslušnosti obyvatelstva 

města Brna v letech 1880-1930. 
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  Tabulka 5: Vývoj růstu ţidovské populace v Brně v letech sčítání lidu. 

 

 

 

                                                           
92

 Ulice Sadová vznikla v roce 1893 a byly k ní přiřazeny i 3 vedle sebe stojící vily nad Luţánkami (do 

té doby se počítaly k Hutterově ulici). Vila Karla Kaisera stála na ulici V Černých Polích. 

 
1870 1880 1900 

V Černých Polích 51 37 79 

Bednářská 10 57 68 

Beischlägerova --- --- 141 

Gabelsbergerova --- --- 148 

Goldhannova --- --- 50 

Gutenbergova --- --- 169 

Hutterova / Sadová
92

 45 39 125 

 
      

CELKEM 106 133 780 

1900 česká německá 

V Černých Polích 5 74 

Bednářská 43 25 

Beischlägerova 75 66 

Gabelsbergerova 69 79 

Goldhannova 3 47 

Gutenbergova 49 120 

Hutterova / Sadová 18 107 

   CELKEM 262 518 

1880 česká německá 

V Černých Polích 20 16 

Bednářská 37 20 

Hutterova 17 22 

   CELKEM 74 58 

Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel Černých Polí na 

jednotlivých ulicích v letech sčítání lidu do konce 19. století. 

Tabulka 3: Rozloţení jazykové příslušnosti 

podle jednotlivých ulic v roce 1880. 
Tabulka 4: Rozloţení jazykové příslušnosti 

podle jednotlivých ulic v roce 1900. 

 1880 1900 1910 

židé 5 498 8 238 8 945 
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V Černých Polích lze od počátku pozorovat dva různé směry vývoje: růst vilové 

čtvrti přecházející do honosných nájemních domů a budování příbytků pro chudé dělníky, 

případně druţstevních domků. Moderní historie Černých Polí je úzce spojena 

s problematikou dělnictva v Brně na přelomu 19. a 20. století. Stále se rozšiřující město, 

„se muselo vypořádat jak s rychlým nárůstem počtu dělníků z venkova, tak i s rostoucí 

poptávkou po bytech s nízkým nájemným, dostupným pro sociálně slabší vrstvy 

obyvatelstva.“
93

 Od počátku 19. století se totiţ tvář Brna velice výrazně změnila. 

„Řemeslnicko-obchodnické město, které mělo ve svých zdech přes svou velkou důleţitost 

poměrně málo obyvatel, se stalo lidnatým průmyslovým střediskem. [...] Nově zakládané 

průmyslové podniky, jejichţ počet vzrůstal zvláště po zavedení parního stroje, přiváděly 

do města po tisících vesničany z dalekého okolí, neboť předměstské obyvatelstvo jiţ 

zdaleka nestačilo rostoucí poptávce po pracovních silách.“
94

 Beletristicky zpracovanou 

zprávu o ţivotě v dělnickém prostředí najdeme v jedné knize povídek Josefa Merhauta, 

která je situovaná do Černých Polí a je po nich i pojmenovaná.
95

 Spisovatel se tudy rád 

procházel a nechával se inspirovat zdejší krajinou pro napsání několika příběhů 

z dělnického prostředí. Hrdinové jeho povídek vydaných poprvé v roce 1897 se nechávají 

unášet rudým západem slunce pozorovaným z kopce nad Luţánkami i panoramatem 

města. Při pohledu na jih však vidí špinavý a zakouřený Horní Cejl, kde se koncentruje 

mnoho továren i levných nájemních bytů pro dělníky.
96

 Takovými byly zřejmě i domy na 

ulici V Černých Polích. Dům č. 10 patřící Franzi Schimelovi sestával z přízemí a prvního 

patra, ve třech bytech zde ale ţilo celkem 35 osob. Navíc se dovídáme o dalších 9 

dělnících, kteří bydleli přímo v cihelně!
97

 V domě č. 7 bydlelo v jednopokojovém bytě 7 

osob, druhý byt byl neobývaný.
98

 Zcela nejhorší situace ale vládla zřejmě v domě č. 4. V 

přízemí a prvním patře bydlelo v 15 jednopokojových bytech celkem 88 osob!
99

 Na 

černopolní části Bednářské ulice stály v roce 1870 jen 2 obytné domy. Číslo 10 bylo 

přízemní domek obývaný čtyřčlennou rodinou Holubovou, v č. 8 ve dvou 

dvoupokojových bytech ţilo celkem 5 osob. Šlo tedy zřejmě o levné, ale slušné bydlení, 

coţ se o přeplněných bytečcích bohuţel říci nedá. 

                                                           
93

 LANGROVÁ, M. Bytová otázka dělníků v Brně v letech 1890–1910 na příkladu ulice Cejl [online]. Brno, 

2006, s. 5. Diplomová práce. Masarykova univerzita. 
94

 FOJTÍK, K. Tři typy dělnických obydlí v Brně. In Brno v minulosti a dnes 1. Brno, 1959, s. 23. 
95

 MERHAUT, J. Černá Pole. Praha: J. Otta, 1897. 
96

 PEČTOVÁ, M. Beletristická tvorba Josefa Merhauta [online]. Brno, 2011. Bakalářská práce. Masarykova 

univerzita.  
97

 Srov. AMB, f. A 1/3, rkp. 2902, s. 98–100. 
98

 Srov. tamtéţ, s. 240–241. 
99

 Srov. tamtéţ, s. 138–152. 
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Se sociálním postavením se pojí i souţití německy a česky mluvících obyvatel. 

V roce 1880 tvoří k češtině se hlásící obyvatelé 56 %, k němčině 44 % a jeden člověk se 

hlásil k jinému jazyku. Zajímavé je pozorovat rozmístění obyvatel podle jazykové 

příslušnosti ve dvou různých částech Černých Polí. Na Bednářské ulici a V Černých 

Polích šlo převáţně o dělnické rodiny, jejichţ členové byli často zaměstnáni v blízké 

cihelně, někteří bydleli v dost nedůstojných podmínkách: např. V Černých Polích v čísle 

10 bydlelo ve třech bytech sestavených z 10 pokojů celkem 44 osob. V těchto bytech měli 

česky hovořící  bydlící většinu. Opakem však byly 4 vily stojící ve svahu nad parkem 

Luţánky, vzdálené od cihelny a k ní patřícím obytným budovám cca 500 metrů, které si 

nechali postavit bohatí Brňané patřící k městské německé elitě. Zde měli naopak převahu 

německy mluvící občané. Dva přistavené a méně náročné domky v těsném sousedství vil 

obývali opět lidé hlásící se k českému jazyku. Česky hovořící obyvatelé zde tedy v roce 

1880 převaţovali, do jisté míry však platí, ţe většina se řadila k chudé vrstvě, zatímco 

nové vily vlastnili německy mluvící obyvatelé, i kdyţ mezi dělníky je také nalezneme. 

Do roku 1900 došlo k mohutné výstavbě převáţně v blízkosti svahu nad 

Luţánkami, a to jak velkých vil a honosných nájemních domů, tak druţstevních domků. 

Je zde jiţ naprosto jednoznačná převaha k němčině se hlásících obyvatel tvořících 66 % 

všech obyvatel Černých Polí. To je dáno především jejich usidlováním ve dvou nově 

vzniklých ulicích tvořených cihlovými druţstevními domky (Gutenbergova, 

Goldhannova), kde tvořili 76 % obyvatel. Mezi často uváděná zaměstnání zde patří 

úředník, krejčí, tkadlec, mistr v továrně atd. Velkou změnu také přineslo vybudování 

Dětské nemocnice Františka Josefa, protoţe v jejím okolí na ulici V Černých Polích se 

usídlili různí lékaři. Tato ulice měla v roce 1900 vůbec největší poměr německy 

mluvících, a to 94 %, ačkoliv mezi nimi nalezneme mnoho osob s typicky českým 

příjmením: Koutný, Špaček, Zajíček atd. Šlo zřejmě o skupinu lidí, která stála v otázce 

přihlášeného jazyka „pod tlakem doporučení magistrátních úředníků a zaměstnavatelů, 

majitelů domů atd.“
100

 

V této době se buduje i řada vil na nové Sadové ulici, která vznikla na místě 

bývalé cesty vinoucí se kolem Luţánek k Winterhollerovu náměstí. V těchto vilách byla 

převaha německy hovořících taktéţ vysoká – 86 %. Česky mluvící zde byli především 

posluhovačky a čeledíni. Poměr ţidovského obyvatelstva zde ale nebyl tak vysoký (jen 

10 %),
101

 jako ve v těsné blízkosti vznikajících domech na Winterhollerově náměstí a 

                                                           
100

 FASORA, 2007, s. 28. 
101

 Srov. AMB, f. A 1/3, rkp. 3028. 
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okolí. V drahých nájemních domech zde ţilo velké mnoţství německy mluvících ţidů: na 

Linhartově ulici 27 % ţidů,
102

 na Van der Strassově 27 %,
103

 na Winterholelrově náměstí 

19 %,
104

 na ulici Hutterův rybník 21 %,
105

 na Hasnerově 26 %. Tugendhatovi bydleli 

v roce 1900 právě v této oblasti na Hasnerově 5 (dnes Jeřábkova). Kdyţ si pak jejich syn 

Fritz chtěl s manţlekou Gretou postavit vlastní vilu, nejideálnějším prostorem byla 

zahrada nad vilou Gretiných rodičů (obr. 25), kterou v roce 1913 koupili od jiného 

továrníka, Moritze Fuhrmanna.
106

 

Dokladem přítomnosti také české vyšší třídy v Černých Polích je budování nové 

Beischlägerovy ulice spojující Luţánky s Dětskou nemocnicí. V roce 1900 zde jiţ stály tři 

velké nájemní domy; z celkem 146 bydlících se k češtině hlásilo 53 %. Z uvedených 

povolání uveďme alespoň některá: operní pěvkyně, profesor, úředník pojišťovny, finanční 

komisař, soukromý podnikatel atd. 

Nadále se vyvíjí i druhá tvář Černých Polí. Mezi cihelnou a Dětskou nemocnicí na 

Gabelsbergerově ulici vznikají další laciná obydlí, přičemţ část z nich obývají chudí 

dělníci, posluhovačky s dětmi nebo nezaměstnaní. Také na Bednářské ţili převáţně 

dělníci z cihelny a k češtině se přihlásily téměř dvě třetiny bydlících. 

                                                           
102

 Srov. AMB, f. A 1/3, rkp. 3014. 
103

 Srov. AMB, f. A 1/3, rkp. 3036. 
104

 Srov. AMB, f. A 1/3, rkp. 3039. 
105

 Srov. AMB, f. A 1/3, rkp. 3015. 
106

 Srov. ČERNOUŠKOVÁ, ČERNÁ, LIŠKA, 2008, s. 11. 
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IV. Závěr 

Během 19. století, především v jeho druhé polovině, došlo v Černých Polích k  

zásadním změnám, neboť původně zcela zemědělsky orientovaná lokalita (respektive její 

část) postupně dostávala městský ráz, čehoţ bylo v plné míře dosaţeno v prvních 

desetiletích století následujícího. Několik století trvající neměnnost byla během padesáti 

let smazána a na místě polí a vinic vyrostly dělnické domky, honosné vily i luxusní 

nájemní domy. Černá Pole byla zahrnuta do regulačních projektů města Brna v druhé 

polovině 19. století, které počítaly s novým urbanistickým řešením pro volnou plochu na 

místě bývalého Hutterova rybníka a v okolí parku Luţánky. Vyrostlo zde velké mnoţství 

nájemních domů, ve kterých se usidlovalo převáţně německé obyvatelstvo, z velké části 

ţidovské, zde vyrůstal i Fritz Tugendhat. 

Velmi výrazně k budování vil a nájemních domů přispěla blízkost parku Luţánky. 

Městská elita si proto toto místo velmi oblíbila a vyuţívala jej nejen jako místo odpočinku 

a procházek, ale uţ i jako prostor vhodný k bydlení. Nelze ale zapomínat, ţe dále od 

Luţánek byly nepravidelně roztroušeny příbytky městské chudiny, která zde ţila 

v člověka nedůstojných podmínkách, většinou šlo o více rodin stěsnaných na několika 

málo čtverečních metrech. Šlo převáţně o dělníky z místní cihelny nebo různých továren 

na nedalekém předměstí Cejlu. 

Roku 1880 se ještě většina obyvatel Černých Polí hlásila k češtině, roku 1900 uţ 

to však bylo zcela naopak. Přesto se zde s ţidovským náboţenstvím potkáváme zcela 

ojediněle, coţ je dáno zřejmě dosud dělnickým charakterem Černých Polí. Ţidovská 

menšina se zde objevuje aţ s výstavbou honosných vil na Sadové, kde se také usazuje 

ţidovská rodina Löw-Beerů. Na jejich pozemku byla později pro jejich dceru postavena 

vila Tugendhat. Ţidovská komunita byla v německy mluvící vrstvě hojně zastoupena aţ 

v nově vznikajících ulicích v okolí Winterhollerova náměstí, které začalo být od 80. let 

19. století soustavně budováno na jiţním okraji parku Luţánky (dnes uţ je tato oblast 

částí Černých Polí). Černá Pole tedy byla do přelomu století z velké části německá, 

ţidovská však jen mírně. Pod vlivem silně ţidovského okolí v prostoru Winterhollerova 

náměstí je však moţné si představovat, ţe v průběhu prvních desetiletí 20. století došlo 

s rostoucí zástavbou také ke zvýšení počtu ţidů i v Černých Polí. 

Dělení obyvatelstva podle sociálního statutu do jisté míry odpovídalo i dělení dle 

nahlášeného obcovacího jazyka. Česky hovořící obyvatelé tvořili většinu mezi dělníky a 
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nezaměstnanými, zatímco německy mluvící na konci 19. a počátku 20. století převládali 

mezi obyvateli luxusních vil a nájemních domů. Takové dělení ovšem není absolutní a je 

moţné v Černých Polích nalézt jak německy hovořící dělníky, tak česky mluvící boháče. 

Toto rozloţení odpovídalo celkové situaci v Brně na konci 19. století, kdy se k němčině 

přihlásily dvě třetiny města a vedení města stejně jako větší část městské nobility byly 

německé. Změna přišla aţ se vznikem Československé republiky, kdy došlo k prudkému 

vzrůstu počtu obyvatel a většina se začala hlásit k češství. Tehdy se také vedení města 

ujali Češi. Německý ţivel však z města vymizel aţ násilným odsunem Němců na konci 

2. světové války. 

Osudy ţidovské menšiny nejen v Brně byly neméně tragické, ale jejich 

podrobnější zmapování jiţ není tématem této práce. Můţeme jen konstatovat, ţe 

2. světová válka zde (stejně jako na mnoha jiných místech republiky) znamenala konec 

souţití Němců, Čechů a ţidů, čímţ byl násilně přerušen vývoj započatý v polovině 

19. století. Dějiny druhé půle 20. století jsou zde jiţ tvořeny pouze českým obyvatelstvem 

a za zcela jiných politických okolností. 
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VII. Obrazová příloha 

 

Obr. 1: Aktuální mapa jižní části Černých Polí s názvy ulic a významnými objekty.
107

                                                           
107

 Zdroj: http://www.maps.google.com  

1 - Ochranovna mládeže   4 - první vily    7 - Mendelova univerzita   10 - bývalá trať Tišnovka 

2 - bývalý Belveder   5 - první družstevní domy   8 - kavárna Era    11 - bývalá cihelna 

3 - dříve hřbitov, dnes park    6 - Dětská nemocnice   9 - vila Tugendhat    12 - kolonie Domicilium 

12 

http://www.maps.google.com/
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Obr. 2: Vila Tugendhat po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2012, pohled ze zahrady.
108

                                                           
108

 Převzato z: www.tugendhat.eu 

http://www.tugendhat.eu/
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Obr. 3: Mapa katastrálních území a částí města Brna, šipka označuje Černá Pole.
109
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 Převzato z: www.wikipedia.org 

www.wikipedia.org
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Obr. 4: I. vojenské plánování (1763-1785), kolem spodního Hutterova rybníka vede cesta do 

Zábrdovic (Obrowitz), z níž vlevo odbočují cesty do Králova Pole a do Husovic.
110

 

 

 

Obr. 5: Výřez mapy z roku 1815, šipky označují cihelny.
111

 

                                                           
110

 I. vojenské mapování, Rakouský státní archiv, Vídeň, mapa Morava, list č. 77. Mapování zpracovala 

Laboratoř geoinformatiky Univerzity J. E. Purkyně. Morava, dostupné na WWW: http://www.geolab.cz 
111

 AMB, fond U 9, mapa K 13. 

http://www.geolab.cz/
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Obr. 6: Situace v Černých Polích v roce 1860. Šipka označuje budovu Ochranovny. Křížek 

u horního okraje označuje nový zábrdovický hřbitov, ten starý leží jižněji.
112

 

 

 

Obr. 7: Černá Pole v roce 1868. Ve svahu nad Lužánkami lze rozeznat Ochranovnu (1), vilu Karla 

Kaisera (2) a skupinu tří vil (3).
113
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 AMB, fond U 9, mapa K 29. 
113

 AMB, fond U 9, mapa K 37. 
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Obr. 8: Černá Pole v roce 1879.
114

 

 

 

Obr. 9: První ulice s komplexní zástavbou v Černých Polích, ulice Guttenbergova mezi 

Lužánkami, dříve Teichdamm Gärten, a bývalým hřbitovem na mapě z roku 1893. Vlevo 

od ní je vidět tři vily a zcela dole žlutě vyznačenou budoucí ulici Antonína Slavíka.
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 AMB, fond U 9, mapa K 41. 
115

 AMB, fond U 9, mapa K 48. 
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Obr. 10: Plán domů na Drobného, Antonína Slavíka a zástavby nad svahem z roku 1909.
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Obr. 11: Plán Černých Polí pravděpodobně po roce 1909.
117

 

                                                           
116

 AMB, fond U 9, K 57. 
117

 MZA, fond D 22, č. 41. 
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Obr. 12: Kresba F. Richtera z vyhlídky v Černých Polí přibližně v horní části dnešní ulice 

Schodová, vpravo cesta do Lužánek lemovaná keři. Volné prostranství nalevo od parku je 

vysušený Hutterův rybník (1828).
118

 

 

 

Obr. 13: Pohled na Brno z kopce nad Ponávkou z roku 1852. Nad hlavami dam vidíme starý mlýn, 

dnes ulice Milady Horákové.
119
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 Pohled na Brno z vyhlídky u Luţánek, 1828. F. Richter, AMB, fond U 25, č. 550. 
119

 F. X. Sandmann, pohled na Brno z Černých Polí, barevná litografie podle kresby N. Chapuye z roku 

1850. AMB, fond U 5, sign. XI b 86. 
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Obr. 14: Ochranovna zanedbané mládeže kolem roku 1890 (pohled od Ponávky).
120

 

 

 
Obr. 15: První družstevní domky v Černých Polích, ulice Guttenbergova (Muchova) 

koncem 19. století…
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120

 AMB, fond U 5, sign. XI b 14. 
121

 AMB, fond U 7, list L 49, č. 1369. 
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Obr. 16: Původní budovy dětské nemocnice na Černopolní kolem roku 1900.
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Obr. 17: Vstup na nový zábrdovický hřbitov v roce 1909.
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 Převzato z: SAMEK a kol., 1982, obr. 218. 
123

 AMB, fond U 5, sign. II g 19. 
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Obr. 18: Cihelna u Merhautovy ulice (domy v pozadí), pohled od Schreberových zahrádek z roku 

1909.
124

 

 

 
Obr. 19: Kaiserova vila dnes, pohled z ulice Černopolní (foto autor). 

 

                                                           
124

 AMB, fond U 5, sign. XI b 51. 
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Obr. 20: Dnešní podoba Arnoldovy… (foto autor). 

 

 
Obr. 21: …a Giskrovy vily (foto autor). 
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Obr. 22: Detail původní zástavby na Muchově (foto autor). 

 

 

Obr. 23: První nájemní domy na Helfertově z let 1907-1908 (foto autor). 
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Obr. 24: Vstup do Černých Polí z ulice Drobného nahoru Schodovou přes sloupový portál (foto 

autor). 

 

 

Obr. 25: Vila Morize Fuhrmanna na Drobného 22, později Löw-Beerova vila, dnes 

Masarykův studentský domov. 


