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Ú VOD

B

rno – druhé největší město naší země – má skoro 400 tisíc obyvatel. Jeho
dějiny sahají někam k ranému středověku, první písemná zmínka pochází
z roku 1091. U řeky Svratky se nacházela staroslovanská osada, která dostala
jméno podle staročeského slova „brn“ neboli bláto, protože řeka se mnohdy
vylévala z břehů a pomalu vysychající mokřiny byly plné bláta. Od první písemné
zmínky uplynulo 926 let. Změnil se svět, změnilo se lidstvo, z osady několika chatrčí
se stalo moderní velkoměsto se svou rozsáhlou historií.
Tato knížka by měla čtenáři aspoň něco málo z této historie přiblížit. A přitom
nebýt knihou odbornou ani úzce zaměřenou na nějaké téma či obor lidské činnosti.
Nejlépe bude, když se do Brna vydáme. Ne na procházku, ale přímo na projížďku.
Zvolíme přitom dopravní prostředek pro město typický – tramvaj.
Jak známo, tramvaje byly od svého vzniku městotvorným prvkem. Bývaly na
starých pohlednicích a fotograf si na ně schválně počkal při tvorbě svého záběru.
Teprve s tramvajovou dopravou bylo město tím správným velkoměstem. Brno je navíc
průkopníkem městské hromadné dopravy – v naší zemi ji provozovalo jako první.
Vydejme se tedy starou tramvají a projeďme nejprve pět brněnských historických
tratí z konce 19. a začátku 20. století, dvě z období německé okupace, a nakonec i dvě
novější. Z okna této tramvaje se budeme pozorně dívat po ulicích, stavbách, parcích či
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mostech. Řekneme si, odkdy zde jsou, kdo je postavil či založil, co bylo původně na
jejich místě či jaké důležité události se v těchto místech odehrály. Kdy vznikly obce,
předchůdkyně dnešních městských částí, jak a po kom se jmenovaly jednotlivé ulice,
kdy a proč docházelo k jejich přejmenování. Kam zmizely známé sochy z parků, kdy
byly založeny či zrušeny jednotlivé hřbitovy, jak vznikaly honosné rezidenční čtvrti
i chudinské slumové osady. Dotkneme se samotné historie opevněného středověkého Brna včetně jedné z dominant – hradu a pevnosti Špilberk –, povíme si o vzniku
klášterů a obcí kolem nich, o vzniku nemocnic, chudobinců, škol, pivovarů a historii
vaření piva, bourání hradeb i razantní přestavbě středu Brna za cenu dechberoucích
rozsáhlých demolic. Ze starých fotografií a pohlednic na nás dýchne atmosféra dvou
uplynulých století a současně i dávno zmizelá podoba ulic a míst, která důvěrně známe
a kudy chodíme či jezdíme do práce či za zábavou. Uvidíme krásné stavby, které byly
vrcholným dílem slavných architektů nebo stavitelů. Mnohé z nich vzal čas při rozvoji
města, mnohé zničil jediný nesmyslný nálet amerických letadel, některé nenávist skupin
lidí vůči jiným, jiné lhostejnost a stupidita komunistického režimu. Při našem putování
se dozvíme řadu informací o brněnském industriálu a průmyslu, o jeho rozvoji i úpadku. Povíme si o historii různých potřebných součástí městského života, ať už se jedná
o hasičský sbor, policii a vězeňství, záchrannou službu či městskou dopravu, nádraží
a železnice. Dozvíme se o historii benzínových čerpacích stanic, ale také o historii vodárenství, kanalizace nebo likvidace odpadů, bez kterých by moderní město nemohlo
fungovat. Připomeneme, že Brno bylo v meziválečném období baštou funkcionalismu,
zmíníme se o slavných architektech, ale také o dalších stavebních stylech, a přidáme
i historii brněnských sídlišť. Nezapomeneme na různé události z oblasti politiky, jak
je Brnu nesly dějiny naší země. Od středověkého obléhání Švédy přes nájezdy Prusů,
konec rakousko−uherské monarchie a válečné běsnění Němců až po okupaci sovětskými vojsky v šedesátých letech. Vzpomeneme hrůzy válečných náletů i to, jak vypadalo
osvobozování od Rusů, abychom zase spojenecká vojska neměli tendenci příliš velebit.
Povíme si, jak brněnská historie byla krutá k Židům a vzpomeneme i několik tragédií,
jež v určité době otřásly vědomím Brňanů. Nezapomeneme ani na dva důležité podniky, které proslavily Brno za hranicemi naší země – Mezinárodní veletrhy a motocyklové
a automobilové velké ceny.
Tramvaje projíždějí Brno opravdu křížem krážem, takže neprojetých míst budeme mít jen velmi málo. Až zacinká zvonek naší tramvaje, vydejme se na cestu za
poznáním. Máme toho před sebou opravdu hodně.
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tojíme na konečné stanici tramvají v Pisárkách. Zde začínáme svoji pouť po
brněnských ulicích, náměstích a čtvrtích. Při jejich prohlídce se budeme držet
tramvajových tratí, mnohdy se virtuálně vrátíme v čase a projedeme se starými vozy elektrických drah místy, která sice dnes důvěrně známe, ovšem za
těch necelých 150 let, co tramvaje různých trakcí Brnem jezdí, mnohokrát změnila
svoji podobu. Ano, město neustále mění svoji tvář, ruku v ruce s historií, jež formuje
nejen dějiny naší země, ale potažmo i našeho města.
Nacházíme se tedy v Pisárkách. Pisárky jsou pro naši pouť výchozím bodem
do historie, jsou jakýmsi srdcem brněnského dopravního podniku. Zde je budova
ředitelství a několik budov administrativních, zde se také nachází současná nejstarší
tramvajová vozovna. A odtud vyjela v roce 1870 na svou trasu koňská dráha, která se
v Brně rozjela už v roce 1869 – po Vídni a Budapešti třetí v pořadí v celé rakousko-uherské monarchii. Je to už opravdu hodně dávno, nedávno uplynulo od zavedení
tramvají v Brně rovných 150 let.
Pisárky neboli v německém jazyce Schreibwald byla městská část vzdálená jen
pár kilometrů od centra města, a přesto zde dýchala na návštěvníky atmosféra přírody
a rekreace. Blízkost řeky a lesů, klid a příjemné prostředí lákaly Brňany k procházkám a výletům ve dnech volna a příjemného počasí. Jinak byly Pisárky čtvrtí velmi
pěkných a na tehdejší dobu honosných vil a domů a rozhodně nepatřily mezi čtvrti s levným bydlením. Vyjma městské vodárny na nedaleké řece Svratce zde nebyly
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Vozovna v Pisárkách v 19. století. Časový
popis sice není nikterak přesný, pokusme se
jej aspoň trochu přiblížit. Stáje koní a sklad
krmiva úplně první koňky z roku 1870 jsou
na snímku vpravo. Další budovy slouží jako
vozovna, už pravděpodobně začínající parní
trakci. Proto s odhadem kolem roku 1884
nebudeme daleko od pravdy.



Na místě původního dřevěného depa
koňské dráhy vyrostlo kryté oboustranné
nástupiště pro elektrické tramvaje, které
zde končily dvojicí kusých kolejí. Taktéž
byl vyřešen neduh původní stavby, stojící
níže než okolní terén. Nové ukončení tratě
je naopak nad úrovní terénu. Vlevo stojí
nová správní budova, zmizely dřevěné
stavby vozovny parní dráhy. Dnes je
na místě bývalé správní budovy plocha
s trávníkem a vodní fontánou.



Nástupiště tramvají v Pisárkách
ještě před výstavbou krytého nástupiště
a administrativní budovy v roce 1926.
Silnička vpravo míří na dnešní
Kamenomlýnskou ulici.



Prostor mezi nástupišti v Pisárkách
koncem šedesátých let. Velké kryté
nástupiště v pozadí je z roku 1927,
po zavedení pravostranného provozu bylo
jako výstupní stanice předimenzováno.
Na budově ředitelství je vidět, že byla
původně jednopatrová, k dostavbě
druhého patra došlo až v roce 1937.
Vkusná úprava dvorany je i dnes,
i když jinou formou.
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Rok 1910 – pohled na Pisárky od ulice Veslařské. V popředí vilová zástavba, za nimi řeka Svratka,
za řekou bazény městských vodáren pro čištění vody. V pozadí je původní budova vodáren
i s komínem. Za ní potom volná plocha pro budoucí výstaviště.

žádné podniky ani továrny. Jen velké volné pozemky. Na jednom z nich vznikla vozovna pouličních drah i s potřebným zázemím, v sousedství o dobrých 60 let později
areál brněnského výstaviště.
Vraťme se ale do doby koňské pouliční dráhy. Trať do Pisárek byla dobudována
již ve zmíněném roce 1870 až jako třetí v pořadí po trati z Kiosku (dnešní Moravské
náměstí) do Kartouz (dnešní Královo Pole) a od Kiosku na Městský dvůr (dnes Šilingrovo náměstí). Ani vozovna v Pisárkách neměla prvenství, dříve byla ta v Kartouzích
za hostincem Semilasso i ta nedaleko dnešní Marešovy ulice v centru města. Pisárecká dostala název DEPOT Nr. II. Slovo vozovna je v období koňské tramvaje trochu
nadnesené, jednalo se především o stáje koní a sklad krmiva. Stála na místě dnešní
administrativní budovy a byla pod úrovní okolního terénu. To s sebou neslo několik
problémů. Jednak docházelo hned na počátku tratě k namáhání koní, a když přišly
deště, docházelo k zaplavování prostoru stanice. Údajně v těchto situacích museli pacholci cestující z vozů vynášet. Inu jiná doba, jiné zvyklosti.
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Na snímku jsou poslední chvíle
původního krytého nástupiště směrem
od města. Nová trať od Kamenomlýnské
ulice už do něj míří a zanedlouho dojde
k demolici – rok 1975.

Budova brněnských vodáren v roce 1886.
Dnes je zde mimoúrovňová křižovatka
Hlinky–Kamenomlýnská–Bauerova,
místo původního objektu vodáren stojí
novější z roku 1936.



Tramvajová trať na konečné stanici
v Pisárkách zažila dvě období převratných
změn. Tím prvním byl rok 1975, kdy se
do prostoru bývalého perónu napojila trať
od Kamenomlýnské ulice. Na horním snímku
čeká poslední úsek na položení traťového svršku
a napojení.
Dolní snímek představuje obrovské změny
na stejném místě zhruba o 30 let později. Koleje
z ulice Hlinky, kde tramvaje na čas nahradily
trolejbusy a automobily, vedou mimo svou
původní osu na ulici Kamenomlýnskou.
Právě probíhá totální přestavba křižovatky
na mimoúrovňovou.

Koňská neboli animální trakce nebyla v Brně rentabilní, a tak není divu, že fungovala jen do roku 1874, a to v posledních letech jen jako sezónní. V roce 1875 se už
nejezdilo. Nová koňská dráha začala fungovat v červnu 1876 pod novým majitelem
Bernhardem Kollmanem, a to jen v základní trase Královo Pole – Pisárky. Ostatní
tratě obnoveny nebyly. Ani druhé období koňské dráhy ale nebylo lepší než to předcházející. Provoz skomíral, fungoval opět jen v letních měsících a roku 1881 byl zastaven.
Teprve parní trakce a její majitel Wilhelm von Lindheim přinesli brněnskému
provozu pravidelnost, řád a prosperitu. Hlavní trať mezi Královým Polem a Pisárkami byla přestavěna na odpovídající kolejový svršek a vozovna v Pisárkách získala
stěžejní důležitost. Stala se totiž po zrušení té královopolské jedinou pro celý provoz.
Proběhla tedy odpovídající přestavba, či spíše rozšíření na volné pozemky s výstavbou objektů vozovny pro vlečné vozy osobní či nákladní dopravy, výtopnou pro malé
tramvajové lokomotivy specifického vzhledu, sklady uhlí a prostředky ke zbrojení jak
uhlím, tak i vodou. Ve stavu bylo v období páry (1884–1900) 14 lokomotiv a 22 osobních vozů, i když ne v celém období. Všechny tyto dopravní prostředky byly deponovány ve vozovně Pisárky.
Elektrická trakce přinesla do objektu vozovny v Pisárkách hodně změn ještě
dříve, než byla v roce 1900 zahájena. Už v roce 1898 došlo k výstavbě nové budovy
budoucí vozovny tramvají o 9 kolejích a do zahájení provozu ještě další cihlové stavby – správní budovy. Původní dřevěné stavby byly strženy.
Od roku 1910 funguje v Pisárkách smyčka sloužící k pohodlnému obracení všech vlaků bez nutnosti přepojování vlečných vozů. Tramvaje se otáčely kolem
správní budovy, ustoupit tak muselo původní kryté nástupiště z roku 1900. Důležitým
pro zdejší stavební vývoj byl rok 1927, kdy na místě původního nástupiště vyrostla nová budova ředitelství od známého brněnského architekta Jindřicha Kumpošta
(1891–1968) a také budova ústředních dílen. Administrativní budova byla zpočátku
jednopodlažní. K dostavbě druhého patra došlo až v roce 1937. Pod správní budovou
jezdily tramvaje otáčející se ve smyčce – zatím při levostranném provozu po směru
hodinových ručiček.
Přesuňme se teď na opačnou stranu nástupiště, čímž vstoupíme do ulice Hlinky.
Po dlouhá desetiletí od vzniku nástupního a později výstupního krytého prostoru se
jednalo o klidnou ulici s minimálním provozem a krásným hustým stromořadím. Až
do sedmdesátých let zde nevedly ani linky autobusů, které byly z Kohoutovic a Nového Lískovce ukončeny na nádvoří vozovny. Čas a vzrůstající individuální motorizace si však vynutily změnu. Také nová panelová sídliště v Kohoutovicích a Novém
Lískovci si vyžádala pro své obyvatele kapacitnější přestupní uzel než ten stísněný
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na nádvoří vozovny. Tím bylo Mendlovo náměstí a po ulici Hlinky začaly vedle autobusů zakrátko jezdit i trolejbusy.
Velkým zásahem do prostoru perónu tramvají bylo napojení tratě od Jundrova
a Kamenomlýnské ulice. Část nástupiště (či spíše „výstupiště“) musela být srovnána
se zemí tak, aby mohlo dojít k obousměrnému napojení nové tratě. Jedna kolej tak
vedla proti původnímu stavu v protisměru a jejímu napojení na trať ke Starému Brnu
musela ustoupit jedna z budov, pamatujících ještě počátky elektrické trakce.
Když byl 1. ledna 1976 zahájen provoz na nové lince č. 18 z Bystrce přes Kamenomlýnskou ulici do Pisárek a dále společně se stávající linkou 1 do Řečkovic, provoz
tramvají se v této oblasti na dlouhé roky ustálil. Přesně na 28 let. Za tu dobu mnohonásobně vzrostl provoz na přilehlých komunikacích. Z úzké silničky vedoucí ještě v šedesátých letech přes ulici Kamenomlýnskou jen někam ke garážím na ulici Bráfově se stala
tepna, která přiváděla tranzitní dopravu z východních Čech a vedla ji dále na Prahu.
Také ulice Hlinky byla v dopravní špičce zralá na kolaps. Vybudovat mimoúrovňovou
křižovatku a zakomponovat do ní tramvajovou trať se stalo nezbytnou prioritou.
Stavební práce byly zahájeny v březnu 2004 kácením stromů a bouráním nedaleké prodejny potravin „V rákosí“. Na řadu přišla likvidace jednoho bazénu vodárny,
budovy polikliniky Dopravního podniku a přeložky inženýrských sítí. Od září 2004
z této oblasti vymizela individuální doprava v ose Hlinky–Pisárecká včetně trolejbusů. Proběhla výstavba celé mimoúrovňové křižovatky včetně průjezdu tramvajové tratě pod ní se zaústěním do Kamenomlýnské ulice. Celé dílo bylo předáno do užívání
v červnu roku 2007.
Velmi známou stavbou v Pisárkách je především úpravna vody. Ta byla postavena v letech 1869–1872 podle projektu Thomase Docwry z Londýna. Surová voda byla
tehdy odebírána nad jezem v Kamenném mlýně a byla čištěna na třech otevřených
biologických filtrech o celkové ploše 2 940 m2. V roce 1884 byl přistavěn krytý filtr,
další pak v letech 1889 a 1893. Zvýšený odběr si vynutil dostavbu ještě dvou otevřených filtrů v roce 1901. Součástí úpravny byly i dvě usazovací nádrže po levé straně
kohoutovické silnice, zabezpečující svou kapacitou zdržení 4–5 dnů, a pak čerpací
stanice, která sloužila jako parní až do roku 1923. V letech 1931–1936 došlo k výstavbě
nových objektů – provozní a vstupní budovy, čistírny odpadních vod a filtrů a bytových domů pro zaměstnance podle projektu Bohumila Turečka. Od roku 2001 byla pisárecká úpravna převedena jen do pozice náhradního zdroje pro mimořádné případy,
od roku 2008 už nedodávala vodu do vodovodní sítě vůbec. V květnu 2013 byl provoz
úpravny vody v Pisárkách ukončen. V některých bazénech bývalé úpravny započala
koncem roku 2014 soukromá firma s chovem a prodejem mořských ryb.
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Park u dnešního Anthroposu v Pisárkách při konání prvních brněnských trhů v roce 1907.

Za mostem přes řeku Svratku se dnes nachází park. Prostor u řeky byl známý už
od roku 1813, kdy zde lékař Joseph Vinzenz Bayer založil lázně s parními koupelemi.
Využíval toku Kohoutovického potoka, o kterém se v té době tvrdilo, že má léčebné
účinky. Později, ve čtyřicátých letech 19. století, dal Wilhelm Thiel v místech dnešního
parku vzniknout letnímu divadlu. V roce 1847 zde byla založena střelnice, která vznikla z původní lázeňské budovy. Byl zde sál a restaurace provozovaná Josefem Aschenbrennerem. Střelnice vznikla na popud Brněnské měšťanské střelecké společnosti. Její
důležitost vzrostla po osobní návštěvě císaře Františka Josefa I. 28. června 1892 při
příležitosti IV. rakouských sportovních střeleb, které sám zahajoval.
Na přelomu 19. a 20. století z původního lužního lesíka vznikl park. V roce 1907
se zde konaly první brněnské trhy, které se dají považovat za předchůdce pozdějších
výstav a veletrhů. Prostor vedle střelnice se časem proměnil ve velký zábavní park.
Vedle houpaček, kolotočů, loutkového divadla, pouťových střelnic a jiných atrakcí zde
existovala jedinečná dřevěná dráha zvaná Grand tobogan. Místu se začalo také říkat
„Brněnský Prátr“ podle podobného a samozřejmě většího zábavního parku ve Vídni.
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