
BRNO – RUB RINGSTRASSE – ZÁDA OKRUŽNÍ TŘÍDY

Procházka po zázemí reprezentativní architektury okružní 
třídy, průmyslových objektech i dalších zajímavých stav-
bách. Trasa procházky vedla od Domu umění ulicí Koliště na 
Cejl, poté ulicemi Ponávka a Vlhká až ke Křenové, kde byla 
doplněna nahlédnutím do ulic Špitálka a Skořepka.

Barbora Šimonová
Den architektury 2015

Vnitřní městský okruh na uvolněných plochách po ba-
rokním opevnění je složen ze sedmi úseků, jež na sebe 
navazují v místech bývalých bastionů.V Brně nebylo, 
na rozdíl od Vídně, použito pojmenování Ringstraße a 
bulvár není propojen v uzavřený okruh. Jednotlivé úseky 
měly běžná uliční jména. Pouze část u nádraží byla po-
jmenována Bahnring.

1/Dům umění města Brna (Jubilejní dům umělců císaře 
Františka Josefa I.), Malinovského náměstí 2
Hienrich Carl Ried
1908 - 1911
Původní podobu spolkového Domu umělců navrhl 
Heinrich Carl Reid. Po druhé světové válce rekonstruoval 
poškozený dům Bohuslav Fuchs. Přestavěl původní oblý 
vstupní rizalit a odstranil dekor z fasád. Další rekonstruk-
ci provedl Ateliér Brno (Petr Hrůša a Markéta Hrůšová) v 
roce 2009.

2/ Nájemní dům Ignáce Wohlmutha, Koliště 45
(Josef Arnold) 
1883-1884 
V místě nájemního domu stávala v první polovině 20.sto-
letí továrna na výrobu jemných látek Johanna Nepo-
muka Peschiny. Továrnu přestavěli na obchodní dům 
továrník a obchodník Gustav Haas a Carl Turetschek. 
V 70.letech 19.století koupil dům obchodník s textilem 
Ignác Wolhmuth, který zde nechal postavit stávající Wo-
hlmutův palác. Židovská obec se stala vlastníkem domu 
roku 1904 a v jeho dvoře postavila Novou synagogu. 
(viz. číslo 10)

3/ Dělenická úrazová pojišťovna pro Moravu a Slezsko, 
Koliště 43 
Bohumil F.A. Čermák (průčelí), Josef Fiala (dispozice)
1912-1913
Na fasádě domu je k povšimnutí figuralní vlys s alego-
riemi šesti profesí – zemědělec, kovář, horník, zedník, 
dělník, projektant. Návrh vlysu Leopold Hohl, vytvořil 
Alfred Dressler.

4/ Najemní dům, Koliště 649/31, Otto Eisler,1935-1936

5/ Skupina nájemních domů Františka A. Dvořáka, Koliš-
tě 39, Bratislavská 2,2a, Ponávka 2
F. A. Dvořák 
1901 -1903
Skupina nájemních domů stavitele Dvořáka je řešena 
jednotně jako poloblok s palácovým průčelím a soklovou 
částí přes tři patra. Můžeme v představách srovnat jen s 
o málo mladším nájemním domem Karla a Marie Jarůš-
kových od Josefa Gočára v ulici Palackého 65 z let 1909 
-1910.

Kaiser Franz Josefs Jubilaums-Kunstlerhaus [10]

Vlnařské továrny v Brně, mapa z roku1824 [5],[8]

Návrh na rozšíření královského zemského hlavního města Brna, L. 
Förster 1860 [5],[9] 



6/Nájemní domy, Příkop 153, 188, 29, Bratislavská 188, 
189/5
Alois Kuba, Vilém Kuba
1934 – 1935
Bratři Kubové si v roce 1932 založili vlastní projekční 
kancelář. Firma se zaměřila na stavbu nájemních domů. 
Na parcelách bývalých továren a průmyslových objek-
tů vyrůstaly nové velkoměstské ulice bytových domů 
postavených podle racionálních a ekonomických zásad 
a s moderním technickým vybavením, které představo-
valy vysoký standard bydlení středních vrstev i moderní 
architektonické řešení (Kotlářská, Bayerova, Botanická 
atd).

7/Ulice Ponávka
Říčka Ponávka, která v místě ulice protékala, protéká do-
dnes v podzemí. Říčka Ponávka protékala Lužáneckým 
parkem a Náměstím 28. října, kde byly rybníky. U dnešní-
ho Domu umění do Ponávky přitékal Městký potok, který 
kdysi protékal centrem Brna. Středověkou osadu Pona-
va, nazývanou také Linea, Zeil či Cejl (dle protáhlého pů-
dorysu osady) míjela Ponávka v místě ústí dnešní ulice 
Cejl u Koliště. Přirozené břehy Ponávky byly opakovaně 
zpevňovány a upravovány pomocí dřevěných konstrukcí 
až do vyzdění a překlenutí koryta Ponávky v letech 1882-
1884. V období první republiky byla ulice přejmenována 
na Ottgasse (Ottova) po Rudolfu von Ottovi (1806-1880), 
jež byl starostou Brna. 

8/Jubilejní úrazová nemocnice, Ponávka 6
Vladimír Fischer, Karel Kepka
1930 – 1933
V roce 1927 proběhla v Brně přednáška zakladatele 
moderní traumatologie prof. Lorenze Böhlera. Rok poté 
se ředitelství Úrazové pojišťovny dělnické pro Moravu a 
Slezsko v Brně rozhodlo postavit a financovat moderní 
úrazovou nemocnici. První pacienty přijala nemocnice v 
roce 1933.

9/Nová synagoga, Ponávka 8
Max Fleischer
1905 -1906 (zbořena 1985-1986)
Počátkem 20.století rychle vzrůstal počet židovských 
obyvatel Brna, výstavba další velké synagogy se jevila 
jako nezbytná. Židovská obec zakoupila dům na Kolišti 
č.45 i s pozemkem do ulice Ponávka o rozměrech 36 x 
50 m. Podle plánů vídeňského architekta Maxe Fleis-
chera postavil synagogu brněnský stavitel Alfred Zeisel. 
Volně stojící budova o půdorys 18 x 32 m a výšce 18m 
měla železobetonový nosný systém, cihelný obvodový 
plášť a fasády s novorománskými prvky. Po stranách 
hlavní lodě byly dvě nižší lodě boční, vstup do synagogy 
byl od západu (domem z ulice Koliště). Synagoga měla 
324 sedadel pro muže 250 sedadel pro ženy. Během 
2.svěrové války byla bombardována, později sloužila 
jako skladiště a vzrůstající tlak na demolici vedl k jejímu 
odstranění v roce 1986.

10/Lázně Ponávka
U soutoku Městského potoka s Ponávkou byly již ve stře-
dověku lázně nazývané shodně s osadou Ponavia. V této 
čtvrti Josefov, pojmenované podle císaře Josefa, byly 
dílny textilního podnikatele Antonia Cussina z benátska 
nebo továrenský provoz s parním strojem Wenzela Pinte-

Jubilejní úrazová nemocnice [6], [11]

Gierkeho strojírna na nároží ulic Bratislavská a Ponávka [2]

život kolem vlny [8]

Nová synagoga při pohledu z ulice Ponávka [3], hks.re



ra. V 80.letech 19.století byl prostor předán městu, které 
zde postavilo roku 1885 veřejné lázně. Charlottiny lázně 
zvané též Charlottinky (lidově Šarlotinky), pojmenované 
podle Charlotty Belgické, patřily v době svého otevření k 
nejmodernějším v Rakousku. Šarlotinky byly lázeňským 
zařízením s elektrickým osvětlením podle R. J. Gülchera. 
Lázně měly velký mramorový bazén o rozměrech 20 x 
8 m se stálým přítokem a odtokem vody a celoročním 
provozem. Lázně poskytovaly i parní, sprchové a vanové 
lázeňské služby. V roce 1913 se zde konaly první veřejné 
plavecké závody v Brně. Lázně byly během druhé světo-
vé války vybombardovány a v jejich místě byla roku 1955 
postavena krytá plovárna na Ponávce. 

Rytíři průmyslové revoluce
Během industrializace přicházeli do Brna podnikatelé 
z Evropy a zakládali textilní manufaktury a továrny. 
Do města se také vraceli židovští obyvatelé, brněnský 
průmysl se představil roku 1851 na londýnské výstavě 
a exportoval produkty vlnařského průmyslu na evropské 
trhy.

11/Cejl 1
V tomto místě stávala jedna z nejstarších textilních tová-
ren Johanna Christiana Leidenfrosta, soukenická výroba 
z příze od přadláků z Jedovnic. Provoz továrny se pak 
přesunul do Zábrdovic. Na Cejlu 1 se poté vyráběly likéry 
a lihoviny, produkoval je Anton Sigmund Bauer.

12/ Najemní dům s obchody, Cejl 4,6
(Otto Eisler)
1936 
V místě bývalých textilních výroben Maxe Kohna posta-
vili podnikatelé Max Löw-Beer a J. Riemer nájemní dům 
s obchody. Autorem domu je pravděpodobně architekt 
Otto Eisler. Bílá fasáda je horizontálně členěna pásovými 
okny a vystupujícími okenními římsami tmavé barvy. Ne-
přerušených pásových oken je docíleno použitím svět-
lých opaxitových obkladů. V budově dnes sídlí Městské 
ředitelství policie Brno.

13/ Továrna firmy Bratři Schoellerové, Cejl 2 
Provozy vznikly v letech 1818-1819 a vyráběly jemné lát-
ky. Firma investovala do technologií i modernizace, roku 
1823 měla jako první v Brně hydraulický lis na sukno. 
Brzy přibyly dva parní stroje a roku 1838 se firma rozší-
říla do Vídně a Milána. Podnik tehdy zaměstnával 700 
dělníku a zaujímal čelní postavení rakouského textilního 
průmyslu.

14/Továrna Karel Příza, Cejl 10 
Nejstarší a dlouho jedinný brněnský textilní manufakturi-
sta českého původu Karel Příza získal tovární oprávnění 
roku 1815 a výroba byla v provozu až do 60.let 19.století. 
Později zde sídlila vlnařská firma Adolfa Weinbergera, 
která byla mezi válkami nejsilnější v oboru. Podlouh-
lý areál měl do ulice kancelářskou a obytnou budovu, 
nejstarší tovární objekty byly za ní. Po Karlu Přízovi je 
pojmenovaná ulice Přízová.

15/ Vlhká – Offermanngasse (Offermannova)
Ulice na levém břehu dnes kanlizované říčky Ponávky.
Johann Heinrich Offermann (1743-1793) byl jeden z 
prvních brněnských textilních podnikatelů. Roku 1786 

Nájemní dům s obchody Cejl č.4 a č.6 [6],[11]

Továrna bratří Schoellerů, počátek 20.stoleti [8],[5]

Továrna bratří Schoellerů, Cejl, polovina 19.století [8],[5]

Offermannovy závody, počátek 20.století [8]



získal oprávnění na výrobu sukna. Tovarní areál byl slo-
žen ze dvou velkých budov a stál v místě domu zvaného 
u Velkého střevíce. Provozy měly 2000 zaměstnanců, 
komplexní textilní výrobu od třídění vlny až po hotový 
výrobek. Podnik podporoval mechaniky a konstruktéry, 
výsledkem bylo použití postřihovacích a spřádacích stro-
jů. Tento tahoun textilního průmyslu 19.století skončil 
za krize ve třicátých letech. Areal byl zdemolován v 50. 
letech. V místě stojí dnešní obchodní důmTesco.

16/ Edisonova parní elektrárna - parní elektrárna na 
Offermannově (Vlhké) ulici
 O elektrifikaci nově vznikajícího Městského 
divadla v Brně od vídeňských architektů Ferdinanda 
Fellnera a Hermanna Helmera rozhodl brněnský starosta 
Gustav Winterholler (1834–94). Jeho pokrokové rozhod-
nutí vyvolalo zděšení i ostrou kritiku. Starosta i radní byli 
nařčeni z velikášství, touhy po slávě a ze zahrávání si se 
zdravím návštěvníků (v době otevření divadla nebyla v 
tomto rozsahu elektrifikována žádná jiná divadelní budo-
va). K osvětlení divadel se používaly svíčky, posléze ole-
jové lampy a plynové hořáky, tak vznikaly časté požáry. 
Pro jevištní elektrické efekty byly používány obloukové 
lampy již od poloviny 19. století, ale lektrifikace divadel 
začala mnohem později.
 Na realizaci elektrifikace dohlížel Edisonův 
asistent Francis Jehl. V divadle bylo instalováno celkem 
1920 žárovek, z toho 960 na jevišti, 140 v hledišti a 820 
v dalších prostorách budovy. Prostranství před divadlem 
osvětlovalo 5 obloukových lamp, 2 obloukové lampy byly 
na jevišti pro zvláštní efekty. 
 Pro výrobu elektřiny byla zbudována samostat-
ná parní elektrárna 300 m od budovy divadla tak, aby by 
vysoký kouřící komín nekazil dojem z moderní budovy 
divadla.
 Budova elektrárny měla strojovnu a kotelnu. pro-
vozy byly vybaveny třemi parními kotli, parním strojem 
o výkon 110 koňských sil a 4 Edisonovými a 3 Grammo-
vými dynamy. Každé Edisonovo dynamo (s pohonem 
30 koňských sil) bylo schopno napájet 250 žárovek, 
Grammova dynama napájela obloukové lampy a motor 
odsavače par na půdě nad hledištěm divadla. 
 Proud byl do divadla přiváděn jedním elektric-
kým obvodem, k němuž byly využity tzv. Edisonovy 
kabely, uložené 1 m pod zemí. 
 Nouzové osvětlení osmdesáti svíčkovými svítil-
nami bylo použito jen dvakrát - kvůli špatnému uzemění 
a z důvodu mimořádně deštivého počasí.
 Parní elektrárna sloužila Městskému divadlu až 
do roku 1898, poté bylo divadlo přepojeno na centrální 
síť městské elektrárny. Na konci druhé světové války 
byla budova poškozena, na zbylém obvodovém zdivu 
byla vystavěna jednopodlažní budova ve které jsou dnes 
umístěny stolařské dílny a sklad NDB. Roku 2010 byl 
objekt bývalé parní elektrárny Ministerstvem kultury ČR 
prohlášen za kulturní památku.

17/ Nájemné domy, Vlhká 162, 164, 166
Max Tintner
1937 
Max Tinter provozoval od 30.let 20.století v Brně vlastní 
ateliér. Mezi lety 1933 -1938 postavil mnoho nájemních 
domů po Brně (Pellicova, Cihlářská, Bravičova, Helferto-
va, Smetanova, Mášova).

Pohled od Koliště do ulice Cejl kolem roku 1911. Nárožní dům napravo 
stál na křižovatce Koliště, Cejl. Za ním protékala Ponávka. V následující 
bloku budov byl tovární areál - Bauerova likérka a Kohnova textilka. [2]

Podoba budovy bývalé parní elektrárny kolem roku 1950 [7]

Půdorys parní elektrárny [7]

Řez parní elektrárnou [7]



18/ Sklady, bývalý objekt Edison Garden, Vlhká
Zdemolovaná budova na ulici Vlhké byla postavena ještě 
dříve než parní elektrárna, někdy mezi lety 1850 a 1870. 
Objekt sloužil jako skladiště.

19/ Viadukt, Vlhká
Na trati Brno - Česká Třebová byl po terénních úpravách 
v oblasti IV. až VI. bastionu postaven viadukt se 40 ob-
louky v celkové délce 354 m. Brno prostory pod viaduk-
tem nevyužívá, i když příklady z jiných evropským měst 
dokazují, že takové prostory jsou vhodné pro kavárny, 
obchody, atd.

20/Továrna Maxe Kohna, Vlhká 21
Max Kohn působil původně na Cejlu. Kolem roku 1870 
začal se stavbou nových vlastních budov. V provozech 
při ulici Vlhké nakonec získala hlavní slovo rodina Tu-
genhatů, ta udržela výrobu sukna a česané příze až do 
válečných let. Po válce byla továrna poškozena.

21/Křenová
Od Cejlu tekla Ponávka směrem k ulici Křenové. Před 
Křenovou se do ní z levé strany vléval Svitavský náhon. 
Křenová, obec o níž jsou zmínky již ze 14. století, byla v 
roce 1850 připojena k Brnu. 
 Židé žili v Brně zpočátku ve své osadě, později 
ghettu rozkládajícím se na konci Masarykovy ulice. Po 
vyhnání za hradby větších měst se usazovali na před-
městích a v malých městech (např. Mikulov). V Brně žili 
právě na Křenové. 

22/ (Jubilejní) kostel Neposkvrněného Početí P. Marie, 
Křenová 21(škola) 
Franz Holik
1906 – 1914
Roku 1908 byl zbořen odsvěcený kostelík sv. Štěpána 
založený na konci 14.století v areálu bývalého měst-
ského špitálu. Franz Holik navrhl nové čestné nádvoří 
s areálem dvou škol a fary s kostelem v čele. Kostel  
Neposkvrněného Početí P. Marie má půdorys latinského 
kříže s vestavěnou průčelní věží, stylizované dekorace, 
klenby z předpjatého betonu a kovový krov.

23/Nárožní dům, Štěpánská 2 a Křenová 34 
pravděpodobně August Prokop
80.léta 19.století
Nárožní novogotický dům, režné cihly, nárožní arkýřová 
věžička, sgrafita (analogie lze nalézt na novogotickém 
kostele sv. Mikuláše ve Tvarožné od A. Prokopa z roku 
1881)

24/areál bývalých vlněných manufaktur, bývalé Mosilany
Areál, kterým protéká Ponávka, tvoří soubor budov 
několika původních vlnařských podniků. Nejjižněji měla 
své provozy firma Brüder Strakosch na Křenové ulici. Do 
ulice Vlhké měl továrnu Max Kohn.

25/Špitálka č. 10, Špitálka č.12
V ulici Špitálka stavěla od roku 1871 svou textilní továr-
nu firma Davida Hechta. Počátkem 20.století přišla do 
Brna vídeňská firma Hlawatsch and Isbary. Využila opuš-
těné porvozy bratří Strakoschů a od roku 1903 pracovala 
tkalcovna, barevna a úpravna této společnosti v ulici Špi-
tálka. Roku 1916 byly provozy přeměněné na Sdružené 

Dnes již neexistující objekt skaldiště naproti parní elektrárně. V pozadí 
nájemné domy od Maxe Tintera z 30.let.

Pohled z mostu na Křenové na říčku Ponávku, rok 1911

Špitál sv.Štěpána s kaplí v Křenové ulici krátce před zbořením [4]



továrny vlněného zboží. Roku 1923 postavila společnost 
moderní budovu barevny ve dvoře podle projektu průmy-
slového architekta Bruna Bauera, který navrhl také novou 
třípatrovou budovu pro úpravnu, skladiště a kanceláře 
firmy s průčelím do ulice Špitálka (č. 12), provedenou 
brněnskou stavební firmou Arthura Eislera v roce 1929. 
Barevnu podle Bauerova projektu si v letech 1926–1930 
postavila také firma Hecht, na druhém břehu Ponávky.
 Bruno Bauer (1880 – 1938) byl autor řady prů-
myslových staveb a stavebních patentů v oblasti kovo-
vých výztuží železobetonu (vyztužoval beton ocelovými 
vložkami pro větší pevnost v tahu). Bauer chápal průmy-
slové stvaby jako provozní schémata v kamenni a železe 
a spatřoval symsl v tom, že architekt rozumí celé stavbě 
od provozního řešení přes konstrukci až po výraz. 

Tovární budovy byly po roce 1948 spojeny v národní 
podnik Mosilana, který fungoval až do 1996. 

26/Skořepka, Leopoldův dvůr, Leopoldshof
Ulice Skořepka nesla dříve jméno Ledergasse - Kožní, též 
Kožená ulice podle kožedělných průmyslových podniků 
při Ponávce. V ulici Skořepka v dnešní blízkosti Koliště 
stávala továrna rodiny Christianyů, patřili k prvním, kdo 
ve své továrně topili uhlím. Od 30.let 19.století tam v 
soukenické výrobě pokračoval Josef Wawřin, pak jeho 
syn, ve 2 polovině 20.století byly budovy zdemolovány.

27/Synagoga Agudas Achim, Skořepka 13
Otto Eisler
1934 -1936 
Synagoga Agudas Achim je funkcionalistická synago-
ga postavená v roce 1936 v Brně, ulice Skořepka 13. 
Synagoga byla financována z prostředků spolku Agudas 
Achim (Společenství bratří), který vybíral peníze na stav-
bu nové ortodoxní synagogy. V roce 1932 spolek pověřil 
stavbou nové synagogy brněnského architekta

Továrna bratří Strakschů na Křenové ulici, 
dnes areál bývalé Mosilany [8]

Textilka Davida Hechta na Špitálce 10 [2]



Otto Eislera. Stavba byla provedena v letech 1935-36 
rodinnou firmou bratří Eislerových.
 Chrámový prostor pojme v přízemí 174 mužů a 
102 žen. Fasáda svým rozvrhem naznačuje dispoziční 
řešení stavby, za jemným vstupním rizalitem je komuni-
kační trakt se studovnou v patře, vlastní chrámový pro-
stor je umístěn za přibližně čtvercovou plochou průčelí s 
velkým oknem téže proporce, které je zrcadlově umís-
těno i směrem do dvora. Konstrukce stavby je cihelná s 
betonovými stropy a sloupy galerie.
 Během druhé světové války sloužila synagoga 
jako skladiště, což budovu značně poškodilo. V této 
době zřejmě došlo k likvidaci vnitřního vybavení – lavic a 
lustrů. Po skončení války byla provedena rekonstrukce a 
v září 1945 byla synagoga znovu zprovozněna. Jedná se 
o čtvrtou brněnskou synagogu, tří předchozí synagogy 
byly zničeny - Velká synagoga, Polský templ (v Křenové 
ulici) a Nová synagoga.
 Od roku 2014 probíhá rekonstrukce objektu 
podle návrhu architekta Petra Bureše. Snaha je navrá-
tit objektu jeho předválečnou podobu. Roku 2015 byla 
dokončena první stavební část rekonstrukce, opravy 
fasády, vnitřní výmalby a nátěry, střecha. V druhé fázi 
budou dle dobových fotografií vyrobeny repliky původ-
ních lavic a dvou hlavních lustrů, které se nedochovaly. 
Budou vyrobeny nové synagogální textilie, nový svitek 
Tóry včetně stříbrných ozdob.

28/ Nájemní dům Franze Leopolda Bittnera, Křenová 20
(Ludwig von Forster)
1862
Leopold Bittner (1820- 1897) byl obchodník se smíše-
ným zbožím. Jeho tří patrový nájemní nárožní dům stojí 
v tehdejším průmyslovém předměstí v místě Lettmayero-
vy továrny. Poznat jej můžeme podle střídmého dekoru, 
dvojice říms a dvoupatrového nárožního arkýře v litině, 
který podpírají figurální konzoly z kamene.

29/Nájemní dům s obchody, Křenová 370/14, 
Otto Eisler
Idea moderního obytného domu pro střední třídu, kde se 
oceňovala především jasná konstrukce, solidní techno-
logické zpracování a nízké ekonomické náklady. Dalším 
charakteristickým znakem jeho tvorby se stalo používání 
typizovaných prvků (např. oken).

Synagoga Agudas Achim, pohled na průčelí z ulice Skořepka [11],[6]

Původní interiér synagogy Agudas Achim [11],[6]
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