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Dopis architektonické a stavitelské kanceláře bratří Ludwigů městečku Modřice, dat. München, 10. 2. 1911,
Státní okresní archiv Brno-venkov (SOkA Brno-venkov)
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Architekti Alois a Gustav Ludwigové na Brněnsku
aneb Návrat rodáků
Aleš Filip

Vídeňská secese v  Brně je téma, jehož průkopníkem byl profesor Jan Sedlák, 
jako první historik umění se mu soustavně věnoval1 a  nakonec mu poskytl značný 
prostor v knize Brno secesní. Pevná vazba mezi Brnem a Vídní byla v architektuřeíí
závěru 19. století založena mimo jiné na  dobré pověsti brněnské stavební průmy-
slovky, na  níž se scházeli studenti z  celé Moravy a  Slezska, a  počínajícím věhlasu 
speciální architektonické třídy Otto Wagnera na vídeňské Akademii umění, kde mnozí 
z nich pokračovali ve studiu. Jako absolventi se pak do Brna vraceli, aby zde reali-
zovali své projekty; konkrétně připomeňme Huberta Gessnera, rodáka z Valašských
Klobouků, Leopolda Bauera z Krnova nebo Gottfrieda Czermaka (Bohumíra Čermáka) 
z Moravského Krumlova.2

Zvláštní postavení měl mezi nimi jeden z prvních Wagnerových žáků, rodák z Brna, 
Alois Ludwig (1872–1969). Ten svoji secesní realizaci v  metropoli Moravy stačil vy-
projektovat už jako student prvního ročníku Wagnerovy speciálky. Byla to vila jeho 
rodičů Anny a Josefa, vystavěná v letech 1895–1896 v údolí Svratky ve Veslařské ulici 
228 v Pisárkách, snad vůbec první secesní stavba v Brně.3 Zdálo se, že tímto raným 
projektem se brněnská i moravská kapitola jeho díla uzavřela, byť už mezitím vešlo 
ve známost, že Alois Ludwig se v roce 1898 oženil s Margarethou Wannieckovou, dce-
rou největšího brněnského německého průmyslníka.4 Friedrich Wannieck (1838–1919)
sice Ludwiga v roce 1905 pozval do Mnichova, aby mu tam postavil dům, ale nakonec 
podnítil jeho přestěhování do Merana v jižním Tyrolsku, kde se Ludwig od roku 1919 
„vzdal architektonické činnosti, aby mohl spravovat tamní ovocnářské a vinařské pod-
niky zesnulého tchána“.5

Je třeba dodat, že předčasně ukončená architektonická činnost Aloise Ludwiga 
byla až do  vypuknutí první světové války dosti intenzivní a  rozvíjela se v  několika
centrech střední Evropy: ve  Vídni, v  Düsseldorfu (s  arch. Gottfriedem Wehlingem,

1 SEDLÁK, Jan. Vídeňská secese v Brně. Umění 22, 1974, s. 68–78.
2 IDEM. Brno secesní. Deset kapitol o architektuře a umění kolem roku 1900. Brno 2004, s. 25.
3 LUDWIG, Alois. Landhaus am Schreibwalde bei Brünn. Der Architekt 5, 1899, s. 9, 11. ZATLOUKAL, 

Pavel. Z počátků brněnské moderní architektury. Bulletin Moravské galerie v Brně č. 48, 1992,
s. 100–101. SEDLÁK, Jan. Vila Anny a Josefa Ludwigových. In IDEM, ed. Slavné brněnské vily.
Praha 2006, s. 22–23.

4 Internetová encyklopedie dějin Brna, heslo Margaretha Wanniecková, staženo 21. 4. 2018,
https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profi l_osobnosti&load=720.

5 SEDLÁK, Vila Anny a Josefa Ludwigových (pozn. 3), s. 23.
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1900–1903), Mnichově a  jihotyrolském Bolzanu, německy nazývaném Bozen.6

Zřejmě proto, aby zvládl velké množství zakázek, přizval si v roce 1907 jako společ-
níka do svého mnichovského ateliéru, založeného o dva roky dříve, mladšího bratra 
Gustava Josefa (1876–1952), který měl zkušenost ze Spojených států amerických.7

Architektonická a  stavitelská kancelář Bratři Ludwigové (Brüder Ludwig) se sídlem
v Mnichově a Bolzanu v první půli roku 1911 zaslala modřické obci návrhy na školu 
a dům vrchního učitele. Toto archivní zjištění, k němuž došlo při práci na nedávno 
vydaných dějinách města Modřic,8 zároveň přineslo odkaz na další stopu působení 
Aloise Ludwiga v sousedních Želešicích, a to v jeho dopise z 20. června 1911 (bude
citován). Že by se podílel na  výstavbě areálu šlechtitelské stanice Victoria, kterou
v  roce 1877 založil jeho tchán Friedrich Wannieck? Její budovy v  secesním stylu 
pocházejí však už z  roku 1902 od  vídeňského architekta Karla Adalberta Fischla.9

Nakonec se podařilo zjistit, že Alois Ludwig navrhl želešickou Turnhalle (tělocvičnu
a společenské centrum), vystavěnou v  letech 1910–1911.10 V roce 1911 se stal zaklá-
dajícím členem Sdružení německo-moravských výtvarných umělců (Vereinigung der
deutsch-mährischen bildenden Künstler), jehož první výstavou byl otevřen Jubilejní 
dům umělců, pozdější Dům umění města Brna. Pro výstavní prezentaci architek-
tury byl Ludwig disponován již od svého studia ve Vídni, když jako bravurní kreslíř 
napomáhal k přijetí projektů profesora Wagnera a  jeho školy na veřejnosti; v nově 
otevřeném moravském stánku umění však nebyl zastoupen žádným dílem.11

Nahlédneme-li do  seznamu staveb bratří Ludwigů, zjistíme, že hlavním půso-
bištěm jejich ateliéru, zvláště pokud jde o veřejné stavby, se stalo Bolzano a místa 

6 Architekturzentrum Wien, Architektenlexikon Wien 1770–1945, heslo Alois Ludwig, staženo
21. 4. 2018, http://www.architektenlexikon.at/de/372.htm. Německá Wikipedia, heslo Alois Ludwig, 
staženo 21. 4. 2018, https://de.wikipedia.org/wiki/Alois_Ludwig; údaje o spolupráci s G. Wehlingem 
dle publikace Düsseldorf und seine Bauten. Düsseldorf 1904.

7 Architekturzentrum Wien, Architektenlexikon Wien 1770–1945, heslo Gustav Josef Ludwig, staženo 
21. 4. 2018. „Sein gestalterischer Anteil ist durch den Mangel an vergleichbaren Werken nicht
möglich, alle bekannten Bauten sind gemeinsam mit Alois ausgeführt worden.“
http://www.architektenlexikon.at/de/373.htm.

8 MARKEL, Martin. Modřice v letech 1848–1914. In MITÁČEK, Jiří a Rudolf PROCHÁZKA, eds. Modřice 
– dějiny města. Modřice 2017, s. 317–347, zde s. 331–332. FILIP, Aleš. Umělecké památky Modřic. 
Ibidem, s. 759–794, zde s. 784.

9 Národní památkový ústav, Památkový katalog, Bývalá Victoria Baumschule (Šlechtitelská stanice 
Victoria), Želešice, staženo 22. 4. 2018. http://pamatkovykatalog.cz/?element=2157986&sequen-
ce=2340&page=94&resultsDisplay=list&action=element&presenter=ElementsResults.

10 BRANDT, Guido. Dorfb uch Schöllschitz. Schöllschitz 1943, s. 111–112. K upřesnění datace viz pozn. 21.
11 Eröff nung des Künstlerhauses, kat. výst., Brünn 1911. Podílu A. Ludwiga a dalších spolupracovní-

ků na „mediální konstituci“ Wagnerova díla věnovalo velký prostor na své letošní výstavě Wien 
Museum, viz NIERHAUS, Andreas a Eva-Maria OROSZ, eds. Otto Wagner, kat. výst. Salzburg 2018, 
viz zvláště s. 44–51.

 221 |

v jeho okolí (Caldaro, Colle Isarco, Castelfi rmiano).12 Od roku 1910 se pracovně vraceli 
do Vídně, přičemž k největší zakázce, řešení budovy ředitelství Pražských železáren 
(Prager Eisenindustrie), jim napomohl Aloisův tchán Friedrich Wannieck, který od roku 
1888 stál v  čele této fi rmy.13 Za  jeho pomoci mělo být v  téže době „dobyto“ také
Brno a obce brněnského německého jazykového ostrova. Návrat Aloise a Gustava 
Ludwigových z Mnichova a jižního Tyrolska – skrze architektonické realizace – do je-
jich rodného kraje se docela nezdařil, přesto stojí za  bližší prozkoumání, a  to ne-
jen kvůli rodáckým vazbám, ale i  jako příspěvek k poznání variabilního „stylu 1910“ 
ve středoevropské architektuře.

Začněme návrhem na školní budovu v Modřicích. Tam byla v roce 1874 předána 
obecní škole radniční budova na náměstí Svobody 5, přičemž radnice se přemístila
na protější stranu náměstí. V roce 1911 byla zřízena měšťanská škola jako spádová pro
Modřice, Želešice a Moravany, případně i Přízřenice.14 Z dílny bratří Ludwigů pochází 
série architektonických návrhů na modrých ozalidových papírech, červeně kolorova-
ných, datovaná lednem 1911.15 Kromě Ludwigů se o zakázku na návrh školní budo-
vy ucházeli ještě nejméně dva další projektanti, brněnský městský stavitel Hermann
Mainx, který v příloze svého dopisu z 27. srpna 1910 poslal plánovou skicu, a rakouský
architekt v  Drážďanech Alexander Tandler, který nabídl dodání plánů dopisem
z 26. srpna 1910 s odvoláním na své bohaté zkušenosti.16

V první polovině roku 1911 probíhala poměrně intenzivní jednání mezi modřickou 
obcí a ateliérem Bratři Ludwigové. Místní stavební úřad sám předložil skici řešení, 
na něž Ludwigové reagovali dopisem z 30. března. Hrozí v něm: „Pokud se neroz-
hodnete pro jedno z našich řešení, pak se vzdáváme dalšího přepracování projektu.“17

Snaha o  nalezení kompromisu však byla dočasně úspěšná, protože Alois Ludwig
poslal 20. června 1911 deset listů podacích plánů (Einreichspläne) s  tím, že v polo-
vině příštího týdne jede na velmi krátký čas do Želešic a při této příležitosti je chce
projednat. Poradil modřickým, aby si přizvali technického konzultanta (einen technis-

12 Viz pozn. 6 a 7.
13 FLODROVÁ, Milena a Libor TEPLÝ. Proměny Vaňkovky. Brno 2005, s. 27. CIBULKA, Pavel. Friedrich 

Wannieck – Mäzen der Brünner Deutschen. In HLAVAČKA, Milan, Magdaléna POKORNÁ, Tomáš 
W. PAVLÍČEK et al. Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil 
Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe. Praha 2010, s. 389–424, zde s. 391.

14 MARKEL, Modřice v letech 1848–1914 (pozn. 8), s. 331.
15 Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, fond C 67, inv. č. 191. Plány zn.: „Bozen im 

Januar 1911.“ Autorství bratří Ludwigů dokládá přiložená korespondence.
16 Ibidem. Tandler Bureau für Architektur, Städtebau und Bebauungspläne, Dresden, dat. 26. 8. 1910. 

Ve fondu též pozvánka na schůzi Schulbaukomitee, 22. 9. 1910, a také níže citované dopisy bratří 
Ludwigů.

17 „Sollten Sie sich für eine unserer Lösungen nicht entschließen können, dann würden wir auf die 
weitere Bearbeitung des Projektes verzichten.“
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chen Beirat). Do těchto plánů byl kromě školní budovy zahrnut i dům vrchního učitele t
(das Oberlehrerhaus). K  dohodě nedošlo, obec Modřice dala přednost Hermannu 
Mainxovi, jehož plány a  rozpočty jsou datovány léty 1913, 1914, 1915 a  1919.18 Jeho
návrhy byly obcí honorovány, ale nakonec zůstaly jen na papíře, ke stavbě nedošlo.

Z plánů bratří Ludwigů se v archivu modřické obce dochovaly pouze ty počáteč-
ní z ledna 1911, tudíž nelze sledovat jejich další rozpracování do června téhož roku. 
Na  listech s čísly 1–5 najdeme půdorysy přízemí, 1. a 2. patra a sklepního podlaží, 
jakož i dvorní pohled ve variantách A a B. Z obrysu stavební parcely a návaznosti 
na starou školu (Anbau des alten Schulhauses(( ) je zřejmé, že jde o dvorní přístavbu
již zmíněné školy na náměstí Svobody 5. Na dvorní křídlo, jež k ní bylo přistavěno 
v letech 1895–1896,19 měla na dlouhé parcele navázat přízemní tělocvična s valbovou
střechou, jejíž zadní stěna kopírovala hranici pozemku, a proto měla v nádvoří sví-
rat tupý úhel s průčelím nové dvojpatrové stavby, orientované rovnoběžně se sta-
rou školou. Navržená, symetricky uspořádaná budova s dvojím schodištěm funkčně 
odpovídá dvojímu rozdělení: jednak na  část chlapeckou a  dívčí nalevo a  napravo, 
a  jednak na  školu obecnou (Volkschule) v  přízemí a  měšťanskou (Bürgerschule) 
v obou patrech. Budova měla být podsklepena jen na levé, východní straně, s ma-
lým suterénním bytem školníka v jihovýchodním nároží. Nadzemní prostory měly mít 
trojtraktovou dispozici se středovou chodbou osvětlovanou pouze na dvorní straně,
protože na obou koncích chodby měly být kanceláře (ředitelna, sborovny). Velkých
tříd, o rozměru 9,3 x 6,65 nebo 6,5 m, mělo být celkem patnáct: pět v přízemí, šest
v 1. patře a čtyři v 2. patře. Návrh byl řešen velmi úsporně, což u školní budovy v oné 
době nepřekvapuje, výraznými výtvarnými prvky měly být vysoká střecha s vikýři, ná-
rožní rizality, a zejména arkádová chodba a nad ní terasa. Tento motiv byl zjednodu-
šeně, v podobě arkádové předsíňky, zopakován u nárožního vstupu do  tělocvičny. 
Půdorysy jsou rozkresleny pro nákladnější variantu A, zatímco u varianty B je 2. patro
řešeno pouze jako střešní (rozdíl ukazuje obrys vyšší budovy v pozadí výkresu).

U  školních budov byla v  době kolem roku 1910 často preferována úspornost 
a „pravdivost“ v duchu oproštěné geometrické secese. Tu do vídeňské architektury 
razantně uvedl Josef Hofmann stavbou sanatoria v Purkersdorfu v letech 1904–1905.
Návrh bratří Ludwigů pro Modřice vykazuje příbuzné pojetí ve střídání velkých a drob-
ných okenních tabulí a  tabulek či v eleganci proporcí hladkých fasád, ale najdeme 
tu i  tradiční prvky – arkády, nárožní pilastry rizalitů, a  především vysokou střechu 
jako znak tzv. Heimatstilu, jenž ještě bude zmíněn. Podle dopisu z 30. března 1911 
považovali Ludwigové za hlavní výzdobný prvek navržené budovy krytou chodbu (die
Wandelhalle) ve vstupní části. Dekor měl být omezený na parapetní výplně horních 
oken a kartuše nad vstupy, ke zdobnosti měly napomoci ještě květináče na terase. 
Architekti těžko hledali shodu s představenstvem obce, dokonce je v témže dopise 

18 Státní okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, fond C 67, inv. č. 191, 192.
19 MARKEL, Modřice v letech 1848–1914 (pozn. 8), s. 331.
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varovali před přehnaným utilitarismem opomíjejícím formu: „Aby bylo řešení stavební-
ho úkolu téměř dokonalé, je třeba neustále brát ohled na architekturu.“20

U návrhu školy pro Modřice bratři Ludwigové využili stejné schéma jako u obecní 
školy v Bolzanu-Griesu, již navrhli a vystavěli v letech 1908–1909.21 Tu i tam dvojpat-
rová budova s vysokou střechou, nárožními rizality a arkádovou chodbou v mělkém 
„čestném dvoře“: v  Griesu navíc s  převýšenou střední částí završenou hranolovou
věžičkou, zatímco skromnější stavba v Modřicích měla mít navíc terasu. Toto dispozič-
ní schéma nevyužívali Ludwigové jen pro školní budovy, jak ukazuje jejich další reali-
zace z doby kolem roku 1910, hotel König Laurin v Bolzanu, u něhož je krytá chodba
redukována na jednoosou arkádovou předsíň.22

Jak už bylo uvedeno, Alois a Gustav Ludwigové nenašli shodu se zástupci měs-
tečka Modřic, a ti se pak obrátili na brněnského stavitele Hermanna Mainxe. U jeho
návrhu, datovaného 1. dubna 1913, je však inspirace odloženými projekty Ludwigů
zcela očividná: hladká fasáda, členěná okenními tabulemi a tabulkami, vysoká stře-
cha s integrovaným druhým patrem… od nich je převzata dokonce i šrafura terénu. 
Mainxův návrh ukazuje jižní fasádu, protilehlou dvornímu průčelí se vstupy. Další ná-
vrh fasády školy od téhož projektanta, jež měla nést letopočet 1914–1915, vykazuje
výraznou proměnu v  architektonickém pojetí, výraznou „barokizaci“: novobarokní 
prvky ve  spojitosti s ohlasy tehdejšího novoklasicismu. Rozdíl mezi oběma časově
blízkými návrhy ukazuje na to, že stavitel Mainx snadno měnil styly a že jeho „ludwi-
govské období“ rychle skončilo.

Turnhalle v Želešicích byla slavnostně otevřena v neděli 18. června 1911. Brněnské 
noviny Tagesbote podrobně popsaly průběh slavnosti včetně vystoupení jednotli-
vých řečníků, z  nichž poslanec Alois Baeran připomněl, že hnutí turnerů založené 
Friedrichem Ludwigem Jahnem slaví přesně sto let od  svého založení, a  profesor 
Josef Reinfuß ve  své řeči vyslovil přání, aby se nový dům stal záštitou němectví 
na ohrožené jazykové hranici. Nová budova byla v témže článku popsána jen stručně:
„Die neue Turnhalle ist ein zwar einfaches, aber praktisch eingerichtetes Gebäude,
bestehend aus einem großen Saale und mehreren Nebenräumlichkeiten. Sie wird 
sicherlich bald zum Mittelpunkte aller Festlichkeiten im Orte werden.“23 Mimořádnou 
zásluhu na uskutečnění této stavby měl Friedrich Wannieck se svou rodinou. Protože 

20 „Man muss, um eine Bauaufgabe annähernd vollkommen zu lösen, auch stets auf die Architektur 
Rücksicht nehmen.“

21 Reprezentativní budova, „der monumentale Schulpalast“, za téměř půl milionu korun. An., Das neue 
Schulgebäude in Greis. Allgemeiner Tiroler Anzeiger, 22. 9. 1909, č. 216, s. 5.

22 Tato významná stavba Ludwigů byla v roce 1911 publikována v časopisech Innendekoration 
a Moderne Bauformen.

23 An. Eröff nung der Turnhalle in Schöllschitz. Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 19. 6. 1911, č. 282, 
s. 4.
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při slavnosti nebyl přítomen, předseda místního Turnvereinu mu zaslal telegram: 
„Anlässlich der Eröff nungsfeier unserer Halle gedenkt dankbarer Herzens unver-
gänglicher Verdienste und beispielloser Opferwilligkeit Friedrich Wanniecks so-
wie jener des Architekten Ludwig und seiner Frau Gemahlin um die Erbauung der 
Schöllschitzer Halle. Heil und treudeutschen Dank den Familien Wannieck-Ludwig!“24

Pro vesnici, která v roce 1910 měla 1 031 obyvatel, byla vlastní Turnhalle nesporně 
nadstandardní stavbou.25 Vděčnost Wannieckovi byla na místě; ještě jako brněnský
průmyslník se zasadil o stavbu Německého domu v centru Brna a o dvacet let poz-
ději podpořil, jak to viděl,26 germánský živel v obležení Slovanů také ve svém dalším 
působišti, byť už bývalém, neboť v té době ovocnářskou školu Victoria vlastnila jeho 
dcera Margarethe s manželem Aloisem Ludwigem. Právě ona věnovala želešickému 
Turnvereinu, založenému roku 1898, pozemek na jižním okraji vsi, při pravém břehu 
Bobravy, doplňující parcelu darovanou obcí.27 Po úroveň hlavní římsy byla stavba rea-
lizována na jaře 1910, pak došly peníze, a dokončení se protáhlo do jara 1911.28 V nouzi
turnerům pomohl Wannieck, když jim k dříve darovaným čtyřem tisícům korun přidal
stejně vysokou částku.29

Nacionalistická motivace hrála u Turnvereinu od počátku důležitou roli, už proto, 
že byl založen za napoleonských válek. Želešická Turnhalle nebyla jen tělocvičnou,
budova s  velkým sálem a menšími prostorami ve vstupní části měla stejně důleži-
tou roli při pořádání nejrůznějších společenských akcí německojazyčných obyvatel.
Po jejich odsunu sloužila jako kulturní dům, po privatizaci po roce 1989 jako restau-
race s kuželnou, diskotéka atd. Nedávno byla adaptována pro kancelář a skladovací 
prostory fi rmy Ocelmat.30 Po všech úpravách se vzhled budovy silně proměnil, skoro 
až k nepoznání, byť ve hmotě zdiva zůstala zachována, ale sál má zvenku dřevěné 

24 Ibidem.
25 Např. sousední Modřice měly roku 1910 statut městečka a 2 205 obyvatel, ale Turnverein bez

budovy. Počty viz Historický lexikon obcí České republiky 1869–2011. III. Počet obyvatel a domů 
podle krajů, okresů, obcí, částí obcí a historických osad/lokalit v letech 1869–2011.
Okres Brno-venkov [online], staženo 22. 4. 2018, https://www.czso.cz/documen
ts/10180/20537734/130084150643.pdf.

26 CIBULKA, Friedrich Wannieck – Mäzen der Brünner Deutschen (pozn. 13), s. 408 a násl.: 
o Wannieckově ideologii mytologického germánství.

27 BRANDT, Dorfb uch Schöllschitz (pozn. 10), s. 101–102, 111–112.
28 Německojazyčné obyvatelstvo bylo vyzýváno k finanční pomoci: viz Deutsche Männer und 

Volksbrüder! Helfst alle mi tam Bau einer Halle für den Schöllschitzer Turnverein! (provolání 
želešického Turnvereinu). Deutsches Südmährerblatt 8, 1910, č. 29, 22. 6. 1910, s. 4. An. (K. K.). Zum 
Bau einer deutschen Festung in der Brünner Sprachinsel. Deutsches Südmährerblatt 8, 1910, č. 30, 
29. 6. 1910, s. 2–3.

29 An. Zum Baue der Turnhalle in Schöllschitz. Tagesbote aus Mähren und Schlesien, 17. 9. 1910, č. 484, 
s. 3.

30 V roce 1966 vyhořela, ale byla opravena. Současná adresa: Družstevní 123.
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obložení zakrývající okna a jeho střecha byla snížena, na všech stranách kromě zá-
padní přibyly přístavby a z původních detailů nezůstalo téměř nic.

Naštěstí máme k dispozici staré pohlednice.31 Charakteristika původní Turnhalle
jako jednoduché a praktické je výstižná; z měřítka stavby i redukce výzdoby je patrné, 
že se dost šetřilo, při výstavbě se ve velké míře zapojili místní dobrovolníci. Velký sál 
měl na delších stranách po pěti oknech a byl kryt vysokou polovalbovou střechou, 
vstupní část s  bočními prostorami měla tři kolmá ramena završená trojúhelníkový-
mi štíty. Za výzdobné prvky stavby lze považovat jen lesény rámující štíty a s nimi 
provázanou korunní římsu, záklenek s  klenákem nad vstupem, okenice ve  vstup-
ní části či opěráky po stranách sálu. Ač se koncepty obou částí jeví jako poměrně 
disparátní, obě mohou být interpretovány jako projevy Heimatstilu. Jako autor archi-
tektonického návrhu se uvádí Alois Ludwig, bez bratra Gustava, snad proto, že měl 
k místu, které bylo i rodištěm jeho ženy Margarethe, přímou osobní vazbu. Můžeme 
se domnívat, že za svůj návrh požadoval jen režijní cenu. Želešická Turnhalle nebyla 
považována za zvláštní architektonický počin, v dobovém tisku ani později se nestala 
předmětem zájmu; zdá se, že i autor ji bral jako prostou stavbu bez větších ambicí.

Závěrem si položme otázku, co přinesli Alois a Gustav Ludwigové při svém ná-
vratu na jižní Moravu. Už svou první architektonickou realizací, domem rodičů v Brně
-Jundrově, se Alois Ludwig přihlásil k reformní architektuře anglikanizujícího směru.
Také oba projekty z let 1910–1911, Aloisův pro želešickou Turnhalle i obou bratří pro 
modřickou školu, jsou výrazem reformního směřování. Pracuje se tu s objemy a gra-
dací hmot, s hladkými fasádami jen velmi střídmě členěnými a dekorovanými. Jistě, 
úspornost byla podmíněna i povahou obou stavebních úloh a omezenými rozpočty; 
na druhé straně při pohledu na realizace bratří Ludwigů z téže doby, ať už z Vídně,
nebo z jižního Tyrolska, nelze tvrdit, že by jim byla cizí. Pokud by měli příznivější pod-
mínky, zřejmě by vystupňovali úsilí o malebnost a/nebo monumentalitu.

Pro „styl 1910“ je charakteristická značná variabilita, návraty historických reminis-
cencí ve spojení s moderními prvky; tak se v jeho rámci uplatňuje novobaroko, novokla-
sicismus i novobiedermeier. Bratři Ludwigové měli zajímavou zkušenost z Bolzana, 
kde byli konfrontováni s Heimatstilem architekta Gustava Nolteho, ve srovnání s je-
jich díly více závislým na historických vzorech.32 Tradici reformní architektury může-
me sledovat až k slavnému domu Red House od architekta Phillipa Weba; ve střední 
Evropě se v době secese transformovala mimo jiné do Heimatstilu zahrnujícího pro-
dukci ve všech stavebních druzích (architektura všedního dne) s těžištěm v obytných

31 Za pomoc při bádání v Želešicích děkuji panu Romanu Veselému, který mi mimo jiné poskytl
reprodukce historických pohlednic.

32 BRENN-RAMMLMAIR, Renate. Stadtbaumeister Gustav Nolte. Der Heimatstil in Bozen. Bozen 2007. 
Viz zvláště kap. 4., kde jsou uvedeny i školní stavby bratří Ludwigů.
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a školních stavbách.33 V podhorských oblastech pod Alpami nahradil oblíbené his-
torizující tyrolské nebo švýcarské domy. V publikaci o Heimatstilu ve Švýcarsku jsou 
jako vzorový příklad školní stavby uvedeny curyšské Limmatschulhäuser bratří Otto 
a Wernera Pfi sterů z let 1908–1911: rozlehlá čtyřpatrová budova, ale stejně jako škola 
navržená pro Modřice s „čestným dvorem“ a arkádovou krytou chodbou s  terasou
v patře.34 Na Moravě se kolem roku 1910 rozšiřuje hnutí „ochrany domoviny“, do jisté 
míry blízké směřování bratří Ludwigů, ve svých architektonických projevech ovšem
více zahleděné do minulosti.35

Alois Ludwig (s bratrem Gustavem) se podobně jako jeho spolužáci z Wagnerovy
speciálky Leopold Bauer a  Josef Hoff mann začal v  éře doznívání secese obracet 
k historickým vzorům, s nimiž stejně jako oni nakládal volně a kombinoval je s mo-
derní konstrukční estetikou. Výsledkem je osobitý, poměrně variabilní styl,36 který 
mohl mít v moravské architektuře dobrou odezvu. Tomu měl napomoci průmyslník 
Freidrich Wannieck, ovšem jen na dálku, neboť tehdy už nežil v Brně. Nakonec to 
bylo jinak, když jej do jižního Tyrolska doprovodili i dva z jeho architektů pocházející 
z Moravy. Kromě Aloise Ludwiga to byl zřejmě i August Prokop, spoluautor brněnské 
Wannieckovy továrny, který se v roce 1911 odstěhoval do Bolzana-Griesu a o čtyři roky 
později tam zemřel.37

Thomas Hardy vystupňoval děj svého románu The Return of the Native do  tra-
gického rozuzlení… návrat rodáků bratří Ludwigů na Brněnsko byl méně dramatický, 
už jen proto, že starší z nich byl, na rozdíl od románového rodáka, při svém návratu 
šťastně ženatý. S aluzí na název jiného slavného románu 19. století, Great Expectations
Charlese Dickense, by se pokus o pracovní návrat bratří dal nazvat Zklamaná očeká-
vání nebo téží Ztracené vyhlídky, ačkoliv jejich snaha nevyšla naprázdno.

33 CREATTAZ-STÜRZEL, Elisabeth. Heimatstil. Reformarchitektur in der Schweiz 1896–1914. Bd. 1. 
Stuttgart – Wien 2005, s. 35.

34 Ibidem, s. 246–248.
35 ZATLOUKAL, Pavel. Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750–1918 na Moravě a ve Slezsku. 

Olomouc 2002, s. 613–624.
36 Stylové rozpětí je patrné u jejich tří vídeňských staveb z let 1910–1913, viz pozn. 6.
37 Nejde o Gries u Badenu ( jak uvádí ZATLOUKAL, pozn. 35, s. 354), viz AICHELBURG, Wladimir. 150 

Jahre Künstlerhaus Wien. Mitglieder-Gesamtverzeichnis: Prokop, August Eduard,
staženo 25. 4. 2018. http://www.wladimir-aichelburg.at/kuenstlerhaus/mitglieder/verzeichnisse/
mitglieder-gesamtverzeichnis/#p.
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Návrh školy pro Modřice, půdorys přízemí, bratři Ludwigové, Bolzano, leden 1911, SOkA Brno-venkov

Návrh školy pro Modřice, půdorys 2. patra, bratři Ludwigové, Bolzano, leden 1911, SOkA Brno-venkov
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Návrh školy pro Modřice, dvorní pohled, varianta A, bratři Ludwigové, Bolzano, leden 1911, SOkA Brno-venkov

Návrh školy pro Modřice, dvorní pohled, varianta B, bratři Ludwigové, Bolzano, leden 1911, SOkA Brno-venkov
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Novostavba (přístavba) školy v Modřicích, uliční fasáda, Hermann Mainx, Brno, 1. 4. 1913  SOkA Brno-venkov

Škola v Bolzanu-Griesu od bratří Ludwigů z let 1908–1909 (po nedávné opravě), zdroj: web Schulsprengel 
Bozen-Gries, staženo 3. 5. 2018, http://www.sspgries.it/157.html
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Novostavba (přístavba) školy v Modřicích, uliční průčelí, Hermann Mainx, Brno, 1914–1915,
SOkA Brno-venkov, reprodukce plánové doumentace Jiří Krejčí

Bývalá Turnhalle v Želešicích, Družstevní 123, současný stav, foto Aleš Filip
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Turnhalle v Želešicích, pohlednice z doby po dokončení stavby v roce 1911, sbírka Romana Veselého

Pozdrav z Želešic, Turnhalle a partie u Bobravy, dobová pohlednice, sbírka Romana Veselého




