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Vila V ulici Na Vyhlídce 1581/5 Ve ZNojmě
V širším uličNím, historickém městském 

a krajiNářském koNtextu
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Abstract: The author of the paper examines the investor‘s motivation and the demands on the 
builders of two functionalist villas from the 1930s in the newly laid out and built street called Na 
Vyhlídce in Znojmo. These are the villa number1590/4 owned by the then czech Mayor of Znojmo 
Judr. Josef Mareš and the villa number 1581/5 owned by the former Znojmo Jewish entrepreneur 
Jakob riesenfeld. The architectonic and, above all, the layout of the mayor‘s villa is an obvious 
attempt at his political representation with the external architectural features facing towards the 
street. On the contrary, the Jewish entrepreneur strives for family intimacy and the architectural 
concept of his villa is closed towards the street, but open towards the immediately adjacent nature 
of the Gránické údolí forest park. both villas are included in the urbanistic and architectural con-
cept of the new Na Vyhlídce Street. This street is also explored in the wider street, historical urban 
concept of Znojmo, but also in the landscape concept, which passes into nature on the territory of 
the podyjí National park. 

key words: Na Vyhlídce Street in Znojmo, two functionalist villas, mayors and jewish, wider, 
street, historical, urbanistic and landscape context

ÚVOd 

Ve vile v ulici Na Vyhlídce 1581/5 ve Znojmě se v současné době nachází odbor-
né a správní sídlo Národního parku podyjí. ulice Na Vyhlídce je sice mimo území 
tohoto Národního parku, ale zde sídlící Správa zajišťuje rozsáhlý komplex aktivit 
na tomto přírodně chráněném území. Národní park Podyjí je územím výjimečných 
přírodních a krajinářských hodnot, které se rozprostírá mezi městem Znojmem 
a městečkem Vranov nad Dyjí kolem dramaticky utvářených skalnatých meandrů 
řeky Dyje. Bez zajímavosti ale není ani uliční a krajinářský kontext i samotná vila 
Na Vyhlídce 1581/5. 
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HiStorický uličNí koNtext ulice Na VyHlíDce 

Prostorovou podstatu tohoto uličního kontextu tvoří sousedící ulice Na Vyhlídce, 
Bala, Školní a Na Valech. Základním historickým aspektem je samozřejmě doba 
vzniku a vývoj charakterizujících názvů těchto ulic. Název ulice Na Vyhlídce se po-
prvé objevuje za první československé republiky po roce 1918. obdobné je to v pří-
padě ulice Bala. Název ulice Školní vzniká až po ii. světové válce oddělením od uli-
ce s názvem Slovenská, který také vznikl v meziválečném období Janků (2000). 
Historie ulic s názvy Školní – Slovenská a Na Vyhlídce jako komunikačních ulič-
ních prostor nepochybně začíná s existencí první československé republiky. Na roz-
hraní ulic Školní a Slovenská byla po roce 1931 budována funkcionalistická stav-
ba Měšťanské obecné školy podle plánů brněnského architekta Bohuslava Fuch-
se (RichteR et al. 1966, str. 82 a 85; StaRá 2005, str. 55; StaRá 2012, str. 131). uli-
ce Na Vyhlídce byla prostorově a komunikačně dotvořena na konci třicátých let mi-
nulého století a její název vznikl z krajinářské situace – skvělé vyhlídky do nádher-
né krajiny s údolími Gránického potoka a řeky Dyje. cesta pro povozy byla v těch-
to místech asi již na konci 19. století v souvislosti s budováním budov a zahradních 
teras sousedící hospodářsko vinařské školy (Filip & Švec 2009, str. 156). ale již dří-
ve byly na okolní terénní plošině a jihovýchodních svazích pozemky s vinohrady a 
ovocnými sady1. Zcela odlišný je název Bala, byť název – úřední pojmenování uli-
ce Bala vznikl také v době první československé republiky. trhová ves Bala, tedy 
Vala – Hradiště, tedy sídlo asi opevněné valy, je ale v dnešních místech připomíná-
na již k roku 1252 (RichteR et al. 1966, str. 26). lokalita Bala zřejmě byla místem 
dávného pohanského kultu, který později překryla křesťanská svatyně sv. Michae-
la archanděla. křesťanský, nejdříve velkomoravský, kostel sv. Michaela archandě-
la je situován na nejvyšším místě historické zástavby města Znojma. V těchto mís-
tech jsou vodní prameny, či spíše podzemní protékající vodní zdroje, neobvyklé na 
návrší. tyto podzemní vody mimo jiné zřejmě napájely – rozbahňovaly vodní příko-
py přiléhajícího opevnění královského města Znojma. Velmi vydatné vodní zdroje se 
v uměle vyhloubených podzemních prostorách nacházejí i v současné době (Bouda 
2009, str. 10–23). od roku 1624 zde v klášterních objektech při kostele sv. Michaela 
archanděla sídlil řád tovaryšstva Ježíšova – jezuité, který od tohoto roku velmi in-
tenzivně ovlivňoval dějiny města Znojma i celé rozsáhlé krajiny Znojemska. Sv. Mi-
chael archanděl je po staletí velmi uctívaným světcem, což bylo v době baroka vel-
mi intenzivní také ve Znojmě a na Znojemsku. Při tvaroslovném pojetí západního 
štítu svého kostela se znojemští jezuité inspirovali kostelem al Gesú v Římě kde je 
pohřben zakladatel tovaryšstva Ježíšova řádu jezuitů ignác z loyoly (SchauBeR & 
SchindleR 2002, str. 393–396 a 505–506). Řád jezuitů byl zatížen četnými historic-
kými fámami, které ale zpravidla neodpovídaly realitě 2. Například znojemští jezui-
té se zasloužili o rozvoj místního školství, protože u svého kláštera a kostela sv. Mi-

1 Viz situační plán královského krajského města Znojma, zakresleno a zaznamenáno v září a říjnu 
1815 kadety ctěného 22. řádového pěšího pluku s jejich učitelem a šikovatelem thomasem Weebe-
rem, sbírka Jihomoravského muzea ve Znojmě, vydáno v Brně 1998, Plán indikační skici stabilního 
katastru znojemského Horního předměstí z roku 1875, archivní fond Moravského zemského archi-
vu v Brně.
2 Viz např. kiechle (2012) – autor přesvědčivě vyvrací historické fámy, že jezuité byli například 
pouze nepřáteli protestantů i osvícenectví a armádou katolického papeže. 
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chaela archanděla založili a vybudovali objekty gymnasia a studentské koleje (Rich- 
teR et al. 1966, str. 63; touFaRová 2012, 2013). obě budovy se sice do dnešních dnů 
nedochovaly v celém historickém rozsahu, ale stojí i nadále na znojemském Jezuit-
ském náměstí. Budova bývalého gymnasia slouží obytným účelům a v bývalé stu-
dentské koleji sídlí Státní okresní archiv Znojmo. Jen poněkud stranou od celkové 
výše popisované uliční lokality Na Vyhlídce je také ulice s názvem Na Valech, který 
existoval jako úřední uliční název již před rokem 1918 v německém znění Burgwall 
(Janků 2000). Není bezpečně jisté kam obranné valy z ulice Na Valech přiřadit. Zda 
k bývalé vsi Bala, či je spíše považovat za předsunuté opevnění podél středověkého 
hradebního parkánu již městského opevnění královského města Znojma mezi Hor-
ní bránou s cestou směřující do Prahy a klášterem minoritů a klarisek 3. Na svahu 
v těchto místech byl navíc středověký židovský hřbitov s pohřbíváním do roku 1454 
– židé byli v tomto roce vyhoštěni českým králem ladislavem Pohrobkem z králov-
ského města Znojma. 

kraJiNáŘSký koNtext ulice Na VyHlíDce a JeHo ZáklaDNí HiS-
TOrIcKý VýVOJ 

Město Znojmo, ale také jeho okolní krajina, je považováno z více hledisek za mez-
ní – například hlediska klimatického, přírodního a krajinářského, které jsou obdobná 
v sousedním Dolním rakousku s obdobně mezním historickým městem retz (Rich- 
teR et al. 1966, str. 7–8; BeneSch et al. 1990, str. 962–976). Na Moravě mezní také 
z měnícího se dějinného hlediska státně územního a dnes jednostranně odlišného  
národnostního. Před rokem 1945 vzájemně se prolínající česko německá národnostní 
hranice v podstatě probíhala historickým městským jádrem Znojma. ulice na sever-
ním okraji historického městského jádra a severní části města Znojma byly převážně 
české a naopak historické centrum s náměstími a jižní části města Znojma byly pře-
vážně německé. V podstatě ale dlouho šlo o státně – zemsky uvažující Moravany, 
kteří za svůj mateřský jazyk považovali češtinu anebo němčinu, popřípadě tyto oba 
jazyky. 

krajinářský kontext ulice Na Vyhlídce vytváří hlavně dvě impozantní přírodní 
a lesoparková území tvořená hlubokým údolím řeky Dyje a obdobně hlubokým údo-
lím jejího přítoku Gránického potoka. Jejich prvotním velkolepým tvořitelem byla 
sama příroda a až později na velmi různé úrovni člověk. Gránice (Gránický potok) 
vychází ze slova granice – hranice, tedy hranice mezi majetkem a vlivem královské-
ho města Znojma a mezi majetkem a vlivem rytířského Řádu křižovníků s červenou 
hvězdou na Hradišti sv. Hippolyta u Znojma. tito dva vlastníci byli těmi hlavními, 
kteří jako první v poměrně dobře historicky doložených dobách do tohoto přírodního 
majestátu tvořivě vstoupili a jejich tvorba je zde doposud znát a to v rozsáhlém mo-
numentálním pojetí. 

V době středověku šlo hlavně o zakládání a postupné budování dvou stavebních 
souborů, které ovšem navazovaly na starší lidská sídla. krátce před rokem 1226 za-
ložil český král Přemysl otakar i. královské město Znojmo (RichteR et al. 1966, str. 
30–48; RichteR 2001, str. 271–286). Šlo o město v dnešním rozsahu historického já-
dra vymezeného historickým městským opevněním. V roce 1240 daroval český král 

3 k městskému středověkému opevnění ještě Razím (2003), Kacetl (2008).
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Václav i. Hradiště u Znojma rytířskému Řádu křižovníků s červenou hvězdou (Rich- 
teR et al. 1966, str. 13–14; SládeK 2011, str. 22). opět šlo o sídlo v dnešním rozsahu 
historického klášterního stavebního souboru, včetně hospodářských objektů a his-
torického opevnění. oba stavební soubory prošly rozsáhlým stavebně historickým  
vývojem – uplatněny byly zvláště slohy románský, raně, vrcholně i pozdně gotický, 
renesanční, raně, vrcholně i pozdně barokní a klasicistní. Pro pozdější lokalitu Na 
Vyhlídce byl velmi důležitý vznik a stavební rozvoj znojemského Horního předměstí 
se špitálem, zájezdními hostinci a zemědělskými stavbami 4. 

tato ve středověku rozsáhlá stavební sídla a konfigurace terénu s hlubokými údo-
lími řeky Dyje a Gránického potoka vyvolala potřebu velmi náročného budování 
nejrůznějších cest a různě velikých mostů. když v roce 1253 (nebo 1252) získal 
rytířský Řád křižovníků s červenou hvězdou z Hradiště sv. Hippolyta obec Popice, 
která leží na opačném a ještě navíc poněkud vzdáleném břehu řeky Dyje, šlo o nut-
nost budování další náročné cesty velmi složitým terénem (hoSáK 1938, str. 99; 
peřinka 1904, str. 439). tato cesta z klášterního Hradiště nejprve musela překonat 
údolí Pivovarského potoka u bývalého klášterního pivovaru. Velmi obtížné bylo pře-
konání dlouhého strmě klesajícího údolí pod Vlčí jámou směrem k řece Dyji, včetně 
vzájemného vyhýbání povozů. Následně šlo o dlouhou cestu po břehu řeky Dyje 
a v posledním úseku o stoupání trauznickým údolím do Popic. Budování a údržbě 
této cesty věnovali křížovníci z Hradiště velkou pozornost. Například poslední velká 
údržba cesty proběhla v letech 1829 až 1832 (SládeK 2011, str. 169). Z královského 
města Znojma vedly čtyři (po husitských válkách pouze tři) městské brány. Z Dolní 
brány vycházela cesta na Vídeň, z Prostřední později zrušené brány vycházela cesta 
na Brno, z Napajedelské brány směřovala cesta k napajedlu u řeky Dyje a z Horní 
brány vycházela cesta na Prahu. Mimo specifické Napajedelské brány procházely, 
všechny cesty vycházející z městských bran poměrně rovinatým terénem a jejich 
založení i údržba byla méně náročná. rytířský Řád křižovníků s červenou hvězdou 
z Hradiště sv. Hippolyta u Znojma na tom byl z hlediska náročnosti budování a údrž-
by nejrůznějších cest podstatně hůř. Vedle cesty do Popic museli starou hradišťskou 
cestou – silnicí překonat údolí Gránického potoka. tato stará hradišťská cesta spojo-
vala klášterní Hradiště s cestou ze Znojma na Prahu. Brzy se také stala příčinou spo-
rů rytířského Řádu křižovníků s červenou hvězdou z Hradiště sv. Hippolyta s krá-
lovským městem Znojmem. Projíždějící povozy se totiž mohly cestou přes Hradiště 
a Popice vyhnout Znojmu, které to považovalo za zásah do svých společenských 
a ekonomických zájmů. Další serpentinovou cestu ve strmém svahu museli křížov-
níci vybudovat z klášterního Hradiště k ústí Gránického potoka do řeky Dyje, proto-
že zde měli další pozemky a stavební nemovitosti – ve vycházkově upravené podobě 
je tato cesta zachována doposud. Velmi specifickou byla pěší serpentinová pěšina 
křížové cesty s jednotlivými zastaveními v podobě zděných výklenkových kaplí, 
která směřovala ke kostelu sv. antonína Paduánského při hraně svahu na klášterním 
Hradišti. křížová cesta musela existovat a sloužit liturgickým účelům již v druhé 

4 Viz například Situační plán královského města Znojma zakreslený a zaznamenaný v září a říjnu 
1815 kadety ctěného 22. řádového pěšího pluku s jejich učitelem a šikovatelem thomasem Weebe-
rem, sbírka Jihomoravského muzea ve Znojmě, vydáno v Brně 1998, Plán indikační skici stabilního 
katastru znojemského Horního předměstí z roku 1875, sbírkový fond Moravského zemského archi-
vu v Brně.
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polovině 18. století, protože k roku 1772 je zmiňována její oprava (SládeK 2011, str. 
148). První plánové zobrazení křížové cesty je z roku 1815 5. první kresebné vyob-
razení křížové cesty z let 1820 až 1821 je od toskánského malíře Giovanniho Marii 
Monsorna (vácha 2004, str. 127–136; SládeK 2011, str. 97).

Velký vliv na vznik občanské společnosti v celé evropě a tudíž také v habsburské 
monarchii měla na konci 18. století Velká francouzská revoluce, inspirovaná úspě-
chem americké války za svobodu. občan toužící po občanské svobodě a suverenitě 
se zahleděl do přírody, jenž mu připadala svobodná a suverénní. Začal proto zaklá-
dat veřejné parky a zpřístupňovat přírodu, protože zahradní úpravy již neměly pat-
řit pouze feudální šlechtě a klášterům, ale zvláště občanům. Ve Znojmě byly v roce 
1804 na nedalekém vnějším obvodu městského opevnění mezi Horní (Pražskou) 
a Dolní (Vídeňskou) bránou založeny a vysázeny stromové Horní a Dolní aleje, po-
sléze rozdělené na Horní, Střední a Dolní aleje. Ještě v první čtvrti 19. století byly 
všechny aleje doplňovány o kroužené pěšiny a další stromové, keřové a květinové 
výsadby i různé zahradní prvky. Zjevnou urbanisticko- architektonickou a kraji-
nářskou snahou bylo propojit aleje s údolími řeky Dyje a Gránického potoka. Šlo 
o záměr a postupnou realizaci parkového a lesoparkového mohutného vycházko-
vého prstence kolem celého historického jádra města Znojma. V roce 1824 pod 
městským farním kostem sv. Mikuláše prolomila klasicistní karolínina brána do-
savadní sevření města Znojma středověkým opevněním směrem do přírody údolí 
řeky Dyje, kde vznikl lesopark karolíniných sadů. V roce 1875 byl zemědělský vi-
nohrad před karolíninou bránou zasypán zeminou a přetvořen na malý přírodně kra-
jinářský park, který na rozdíl od vinice charakterizoval tužby svobodné a suverénní  
občanské společnosti. V roce 1874, a nebo krátce po tomto roce, došlo k druhému 
otevření přístupu z města Znojma přes středověké opevnění do přírodního okolí, ten-
tokrát do Gránického údolí. Bylo to na konci dnešní ulice Přemyslovců formou vy-
hlídky s vnějším schodištěm do údolí. Jde o místo a lesoparkovou lokalitu, která je 
již v přímém krajinářském a pohledovém kontaktu s ulicí Na Vyhlídce. tento vstup 
do Gránického údolí podnítil postupné budování rozsáhlých lesoparkových za-
hradních úprav na obou svazích tohoto údolí. Šlo o hustou síť vycházkových pě-
šin a cest, ale také altánů i dalších zahradních prvků, včetně malého kamenného 
jezu na Gránickém potoku s vodopádem. Zřejmě nejnáročnější realizací bylo v roce 
1880 vybudování cesty, která spojila vstup na konci dnešní ulice Přemyslovců s ús-
tím Gránického potoka do řeky Dyje. Pod znojemským Hradem – zámkem musela 
být tato cesta částečně vylámána do skály. V současnosti je zajímavou otázkou jak 
by se k tomuto záměru vyjádřila dnešní státní ochrana přírody, pokud by byl nasto-
len. k spojení lesoparku karolíniných sadů v údolí řeky Dyje a lesoparku Podhradí 
v údolí Gránického potoka došlo až v roce 1923 Muckovou cestou. Pozoruhodnou 
soukromou zahradní realizací na mohutné skále nad ústím Gránického potoka do 
řeky Dyje byla kolem roku 1900 krammerova zahrada ve formě gigantické skalky 
– krammerova vila zde byla postavena až počátkem dvacátých let 20. století. V roce 
1878 došlo k významné společenské události, kterou bylo ustanovení znojemského 
okrašlovacího a zalesňovacího spolku, který byl zřejmě pouze německý. Společný 

5 Situační plán královského města Znojma zakreslený a zaznamenaný v září a říjnu 1815 kadety 
ctěného 22. řádového pěšího pluku s jejich učitelem a šikovatelem thomasem Weeberem, sbírka 
Jihomoravského muzea ve Znojmě, vydáno v Brně 1998.
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česko německý znojemský okrašlovací a zalesňovací spolek byl ustanoven až v roce 
1921 zásluhou čecha Jakuba Jirala a Němce Johanna Mucka (KozdaS 2003; KozdaS 
& ŠmeRda 2004). Název okrašlovacího a zalesňovacího spolku charakterizoval  
základní praktický obsah jeho činnosti, tedy okrašlování a zalesňování. Většina str-
mých skalnatých svahů dyjského a gránického údolí pod znojemským Hradem 
– zámkem a křížovnickým klášterním Hradištěm sv. Hippolyta byla až do počátku 
20. století stepního charakteru bez hustších stromových porostů (Filip & Švec 2009, 
str, 25–28, 155–157, 160–162, 164). Spolek svými stromovými výsadbami vý-
razně změnil krajinářské pojetí obou údolí. Nicméně zůstává otázkou, zda bezlesý 
stepní charakter byl výsledkem přírodních procesů, a nebo šlo o výsledek lidské čin-
nosti. Zřejmě šlo o kombinaci obojího. Zvláště křížovníci budovali na svazích pod 
Hradištěm sv. Hippolyta terasy, kde vysazovali vinohrady a ovocné sady. Bezlesé 
svahy pod znojemským Hradem a křížovnickým Hradištěm byly ovšem i důsledkem 
středověkého období. obě sídla byla totiž ve středověku opevněna hradbami a jejich 
obránci museli dobře vidět před opevnění a sledovat pohyb nepřítele, což by samo-
zřejmě v hustém lese nešlo. odbornými a praktickými garanty okrašlovacího a za-
lesňovacího spolku při stromových výsadbách byli často zkušení lesníci a nikoliv 
zahradní architekti. Přestože měli základní povědomí o tom, že zahradní architek-
tura není les a příroda, protože stromy a keře jsou „stavebním materiálem zahrad“, 
jsou jejich husté stromové porosty, včetně zplaněných trnovníků akátů, z hlediska 
zahradní architektury problémem. Doba po ii. světové válce zapříčinila zanedbání 
údržby i devastace zahradních areálů v údolích řeky Dyje a Gránického potomka. 
Projevy bezbřehé naivity a také diletantstvím trpěly i některé zahradní úpravy po 
roce 1989. V karolíniných sadech byl zcela nepochopitelným způsobem otočen do-
savadní promyšlený systém odtoku dešťových vod, které začaly erodovat rozsáhlé 
úseky dyjských svahů (KozdaS & ŠmeRda 2004, str. 19, foto 101 a 102). Hluboké 
naivity z hlediska zahradní architektury a krajinářského kontextu se dopustila in-
dividuálně pojatá státní ochrana přírody při zahradní „chalupářské“ úpravě okolí 
Mariacelské (cholerové) kaple na Hradišti sv. Hippolyta. Vysázela kolem kaple ob-
louk stromů, takže ji pohledově zakryla a současně zrušila pozdější exponovanou 
pohledovou osu v prodloužení ulice Slovenská. Jiné aktivity zrušily sice značně po-
škozený, ale přesto pozdně osvícenecký zahradní symbol svobodné a suverénní  
občanské společnosti, tedy malý přírodně krajinářský park s názvem rajská zahrada, 
který nahradil starší zemědělský vinohrad. 

VIlA  A  ArEál VIlY V ulIcI NA VYHlídcE 1581/5 

Vozová cesta v místech dnešní ulice Na Vyhlídce začala vznikat již na konci 19. 
století, ale ulicí v malé moderní čtvrti se stala až v třicátých letech 20. století. Ne-
pochybně se o to zasloužili budovatelé obytných domů v nejbližším okolí, z nichž 
nejvýznamnější a také nejvlivnější byli dva, zvláště ten, jenž postavil dům – vilu 
jako první. tím prvním byl český meziválečný starosta města Znojma JuDr. Josef 
Mareš a následoval židovský inženýr Jakob riesenfeld. Přestože je ulice Na Vyhlíd-
ce poměrně komorního měřítka, charakterizují ji dva základní záměrné urbanisticko 
architektonické funkčně prezentační principy tohoto uličního prostoru mimo histo-
rické jádro města Znojma, které ale na historické jádro prostorovou a komunikační 
logikou navazují, včetně hledisek exponovaných pohledů – starosta JuDr. Josef 
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Mareš „byl pohledově pořád na radnici“. těmito dvěma principy – jejich podstatou 
je, že šlo o ulici pro místní „republikovou“ honoraci, včetně mocenskopolitických 
aspektů, a o prostor na vysoké velmi promyšlené urbanisticko architektonické úrov-
ni, která je v obecných kvalitativních aspektech porovnatelná s tehdejší „císařskou“ 
honorační zástavbou budovanou po roce 1871 ve znojemských lokalitách dnešního 
Mariánského náměstí a náměstí republiky, dříve náměstí Salisovo (KozdaS 2002; 
zatlouKal 2002, str. 293–298; ČeRná-ŠevČíková 2012). V srpnu 1936 stály poblíž 
vily Na Vyhlídce 1581/5 následující domy: V ulici Na Vyhlídce šlo o dominantní 
vilu 1590/4 starosty města Znojma JuDr. Josefa Mareše a dvojdům 1589/4 a 6 vlevo 
– severozápadně od Marešovy vily. Pod tímto domem na opačné straně ulic Na Vy-
hlídce vedle vily Na Vyhlídce 1581/5 byly dvě ještě nezastavěné parcely. Na druhé 
straně ve větší zahradě již stála vila v ulici Gránická 1580/8. V ulici Bala přiléhaly 
domy 1591/3, 1592/5 a 1593/7 (obr. 1). Po druhé světové válce proběhlo z urbanis-
tického a architektonického hlediska velmi problematické rozdělení a zrušení části 
plochy zahrady u Marešovy vily s následnou výstavbou obytného domu Bala 2917/1 
typového pojetí a bez větší architektonické invence. odborné práce zabývající se 
meziválečnou stavební historií města Znojma věnovaly pozornost hlavně vile JuDr. 
Josefa Mareše (RichteR et al. 1966, str. 82; StaRá 2006 str. 56–57, 2012 str. 133). 

obr. 1. Zastavovací situace ulice Na Vyhlídce z roku 1936, plánový archiv stavebního úřadu Měst-
ského úřadu Znojmo.
Fig. 1. actual situation on Na Vyhlídce Street in 1936, Planning archive of the Building office of 
the Znojmo Municipal Authority.
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postavena byla asi kolem roku 1932 na velmi exkluzivním místě v zahradě. auto-
rem projektu, zpracovaného ve dvou časových etapách byl brněnský architekt Jan 
Víšek a stavbu prováděl znojemský stavitel ladislav Všetečka. Stavebník JuDr. Jo-
sef Mareš zřejmě ovlivnil zvláště vnitřní prostor vlastní vily, když v jedné místnosti 
prosadil klasicizující kazetový strop a řadu místností nechal vybavit luxusním histo-
rickým mobiliářem. tato velmi intaktně dochovaná památka v zahradě, včetně velké 
části historického inventáře je považována za nejhodnotnější funkcionalistickou 
stavbu ve Znojmě, ale současně patří k nejcennějším vilovým funkcionalistickým 
stavbám alespoň na jižní Moravě. Po ii. světové válce docházelo pouze k druhovým 
změnám porostů v zahradě, ale s průběžným respektováním historického zahradního 
architektonického pojetí. Velkou změnou ale bylo již uvedené zrušení – zmenšení 
zahrady o část plochy zahrady do ulice Bala, část plochy zahrady směrem do ulice 
Na Vyhlídce však naštěstí zůstala zachována v původním rozsahu z doby výstavby 
vily. Vila doposud slouží svému původnímu obytnému účelu z doby vzniku a patří 
rodině původního majitele a stavebníka JuDr. Josefa Mareše. Starosta Mareš vilu 
užíval nejenom k bydlení své rodiny, ale také k společenským příležitostem, včetně 
přijímání politických návštěv, jimž sloužily společenský salon, pracovna starosty 
a vyhlídková terasa. tento účel vyžadoval rovněž dostatečně dimenzovaný prostor 
ulice Na Vyhlídce. Nepochybně byla vybudována v souvislosti s výstavbou vily, 
včetně mohutného oblouku opěrné kamenné zdi, která je souběžná s uliční ohradní 
zdí její zahrady. Struktura opěrné kamenné zdi sice působí značně archaicky, ale 
částečně pohledově patrné lité betonové základové zdivo na skalním podloží svědčí 
o době vzniku kolem roku 1932. obdobné závěry lze vyvodit také z podoby subtil-
ní koruny zdi odlité z cementové malty a jednoduchého kovového zábradlí. Z této 
doby je také chodník s historickými kamenicky opracovanými žulovými obrubníky, 
včetně dlažby vjezdu z tzv. šatovského špalíčku. Neobvykle subtilní je také uliční 
oplocení dekorativní zahrady u vily, které zahradu spíše jen opticky vymezuje pouze 
s minimální bezpečnostní funkcí. Zdá se, že šlo o vědomé architektonické a funkční 
propojení zahrady a ulice. Host starosty přicházející nebo přijíždějící do ulice Na 
Vyhlídce se již na ulici ocital v jednom architektonickém reprezentativním prostoru 
s úchvatnou vyhlídkou do krásné krajiny a současně s pohledem na město Znojmo. 
tyto všechny aspekty stanovovaly omezující podmínky pro stavební aktivity jiných 
vlastníků v ulici Na Vyhlídce. Starosta města Znojma JuDr. Josef Mareš tudíž stav-
bu ulice Na Vyhlídce nechal u své vily velkoryse realizovat jako místo reprezentace 
města Znojma, ale současně do značné míry také z důvodů osobní reprezentace a to 
z tehdejších veřejných zdrojů. tato realizace je ale doposud zde, byť v době po ii. 
světové válce znehodnocená pozdějšími zásahy, a tak říkajíc „do hrobu si ji nevzal“. 

Přísně formulované urbanisticko- architektonické a krajinářské podmínky k dal-
ší zástavbě ulice Na Vyhlídce se v roce 1936 dotkly právě vily 1581/5 židovského 
podnikatele a inženýra Jakoba riesenfelda, ve které dnes sídlí Správa Národního 
parku podyjí (StaRá 2012 str. 134–135). Současně ale mohlo jít o záměr tohoto sta-
vebníka chránit své soukromí pohledovým „uzavřením“ vily směrem do ulice Na 
Vyhlídce a naopak „otevřít“ vilu do lesoparkové krajiny (obr. 2). Soukromí Jakoba 
riesenfelda bylo samozřejmě zcela iluzorní v případě pohledů z ulice dolů do jeho 
zahrady. Zde byl nucen respektovat veřejný zájem, ale současně také individuální 
mocenskopolitický zájem i zájmy sousedské. Výstavba vily Jakoba riesenfelda byla 
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projednána s Městskou radou ve Znojmě 10. června 1936. od samého počátku ji ale 
provázely námitky nejbližších sousedů. Soused přes ulici Na Vyhlídce JuDr. Josef 
Mareš měl námitky vůči zužování komunikace a střešní terase, u níž se obával za-
mezení možnosti vlastních pohledů do krajiny. Zároveň měl námitky vůči komínům, 
které by vylučováním zplodin znehodnocovaly životní podmínky v jeho vile. Pokud 
jde o ovlivnění pohledů do krajiny, byly Marešovy obavy důvodné, což ukázala ná-
sledná stavební realizace vily Jakoba riesenfelda. Přestože byla jeho vila stavebně 
doslova „tlačena“ k úrovni ulice Na Valech, tak brání pohledům z její plochy na dno 
Gránického údolí (obr. 3). Větším sporům paradoxně zřejmě zabránil nástup němec-
kého nacismu, který velmi krutě zasáhl do života obou mužů a jejich rodin – JuDr. 
Josefa Mareše a Jakoba riesenfelda. opační sousedé, manželé karel a Marie Hrub-
covi majitelé pozemku pod vilou Jakoba riesenfelda protestovali proti údajnému 
vysunutí opěrné zdi a proti zatékání dešťových vod na svůj pozemek, což mimo jiné 
ohrožovalo jejich stavební záměry. Založení vily Na Vyhlídce 1581/5 navíc vyžado-
valo náročné odtěžení části skalnatého terénu, což je doposud v terénu pohledově 
dobře patrné. 

Projektové podklady vily inženýra Jakoba riesenfelda zpracoval vídeňský archi-
tekt ernst Brandl a stavbu realizoval znojemský německý stavitel Wilhelm kraus 6. 
Zjevná základní podmínka byla ta, aby vila Na Vyhlídce 1581/5 svojí stavební hmo-

obr. 2. Schéma návrhu průčelí vily Jakoba riesenfelda směrem do Gránického údolí, archiv sta-
vebního úřadu Městského úřadu Znojmo.
Fig. 2. Schematic design of the fasade of the Jakob riesenfeld villa towards the Gránické údolí val-
ley, archive of the Building office of the Znojmo Municipal authority.

6 Plánový a spisový archiv stavebního úřadu Městského úřadu Znojmo.
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tou nebránila pohledům do krajiny a na město Znojmo již z úrovně této ulice, natož 
ze zahrady a vily starosty JuDr. Josefa Mareše. Ve stavební realizaci se z těchto dů-
vodů odlišila od návrhu zvláště ve střešní části, kde měla být vynechána střešní za-
hrada. Možná inženýr Jakob riesenfeld také šetřil na finančních nákladech. Poněkud 
odlišný byl architektonický funkcionalismus obou vil. Starostenskou vilu navrhoval 
a prosazoval brněnský architekt Jan Víšek jako velmi progresivní českomoravskou 
architekturu. Naopak vídeňský architekt ernst Brandl navrhoval a prosazoval pod-
nikatelskou vilu v poněkud konzervativním klasicizujícím vídeňském pojetí. V obou 
případech ale jde o skvělé architektonické, urbanistické a krajinářské realizace, které 
jsou dokladem vysoké stavební i společenské kultury ve Znojmě mezi světovými 
válkami. tato hodnotová kritéria naopak výrazně selhala při realizacích a dostav-
bách sousedících obytných domů v ulici Na Vyhlídce 2529/7 a 2685/9, ale zvláště 
Bala 2917/1, který zastavěl, tedy zničil, velkou část okrasné zahrady u starostovské 
vily. Zodpovědní ale nejsou pouze stavebníci, ale také příslušní projektanti a úřady, 
kteří nesplnili své profesní poslání a projevili se jako nezodpovědní diletanti a lhos-
tejní k danému smyslu věci. 

Židovskou rodinu inženýra Jakoba riesenfelda tragicky postihl německý nacis-
mus. Nicméně restituentce lucii Fischlové, bytem v Praze xii, kouřimská 10, neby-
lo v roce 1952 vyhověno v její žádosti o vydání nemovitost vily Na Vyhlídce 1581/5. 
Formálním důvodem byl veřejný zájem provozování dětských jeslí. restituentce ale 
byla přiznána blíže nespecifikovaná náhrada. Poukazováno bylo také na úřední ne-
jasnosti v identifikačních údajích o vile (chybějící vyznačení v pozemkové knize) 
a trvající stav konfiskace z roku 1945 německému vlastníkovi z doby nacistické oku-

obr. 3. Střecha vily Na Vyhlídce 1581/5 clonící pohledům z uliční úrovně na dno Gránického údolí 
(foto p. lazárek).
Fig. 3. roof of villa at Na Vyhlídce 1581/5 blocking the view from street level to the floor of the 
Gránické údolí valley (photo p. lazárek).
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pace. Ponechání vily ve vlastnictví Městského národního výboru ve Znojmě umožni-
lo projekční přípravu a realizaci udržovacích prací i větších stavebních úprav. k těm 
větším patřilo po roce 1961 uzavření a zastřešení západní terasy podle projektu Ma-
rie růžičkové z projekčního oddělení okresního stavebního podniku Znojmo. V lis-
topadu 1989 ale Ing. arch. Zuzana Votavová a Ing. arch. blanka rudolfová ze stejné 
znojemské projekce ve „Vyhodnocení stávajícího stavu jeslí Na Vyhlídce 1581/5“ 
pro Městský národní výbor, odbor sociálních věcí a zdravotnictví konstatovali, že ze 
stavebního hlediska nelze v této vile umístit další oddělení dětských jeslí, což zřejmě 
zachránilo její nesporné kulturně historické hodnoty 7. V základní historické staveb-
ní podobě přešla vila do vlastnictví a užívání Správy Národního parku Podyjí a v té 
zůstala nezměněna doposud (obr. 4). 

ZáVěr 

tento příspěvek si předsevzal zařadit a vyhodnotit židovskou vilu inženýra Jakoba 
riesenfelda z hlediska stavební historie, včetně historického uličního a krajinářské-
ho kontextu. lze konstatovat, že uliční lokalita Na Vyhlídce zvláště s vilou starosty 
JuDr. Josefa Mareše – 1590/4 a židovskou vilou inženýra Jakoba riesenfelda – 
1581/5, vytváří malou památkovou rezervaci moderní meziválečné funkcionalistické 
7 Plánový a spisový archiv stavebního úřadu Městského úřadu Znojmo, konzultace s badatelem Bc. 
Silvestrem Kozdasem. 

obr. 4. Panorama ulice Na Vyhlídce v roce 2018 (foto r. Hetflaiš).
Fig. 4. Panorama of Na Vyhlídce Street in 2018 (photo r. Hetflaiš). 
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architektury ve výrazném krajinářském kontextu. lze jen doufat, že stávající brutální 
hloubení hlubokých příkopů v uličním prostoru připomínající práci v kamenolomu, 
nezpůsobí její statické poruchy, či dokonce sesuv do Gránického údolí.
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