
Historie budov na Václavské ulici č. 6 
Při procházce areálem na Václavské ulici č. 6 v Brně se setkáte s historií na každém kroku, i když se Vám to 

ani nezdá. Dnes méně vzhledná část Brna byla kdysi pulzující součástí brněnského textilního průmyslu, který 

v období monarchie tvořil špičku tohoto odvětví. Přestože je tento komplex budov zjizven řadou necitlivých 

úprav, jak v období socialismu, tak i v porevolučních dobách, tvoří společně se sousedící Nemocnicí u svaté 

Anny soubor budov typických pro první polovinu 19. století. Navíc budova bývalé textilní továrny má jako 

jedna z mála to štěstí, že se zachovala do současnosti. Je třeba také připomenout, že se jedná o dílo 

významného vídeňského stavitele Ludwiga Friedricha von Förster a v dobách výstavby patřila k největším 

továrním budovám v Brně. Zakladatelem byl Lazar Auspitz, který firmu vybudoval a jeho rodina ji úspěšně 

provozovala až do znárodnění. O tom, že se zde vyráběly zajímavé látky, svědčí i mnohonásobná účast na 

světových výstavách a řada získaných ocenění.  

Brno bylo v období průmyslové revoluce nazýváno Moravským Manchesterem a to z prozaického důvodu 

– moravská metropole byla největším centrem zpracování vlny a chloubou celé monarchie. V dobách 

největší slávy zde bylo 110 továren a manufaktur zpracovávajících vlnu, která proudila do velmi vzdálených 

míst, často i do Ameriky.  

Většina továren byla ve vlastnictví německých podnikatelů, kteří do Brna přišli z oblastí, kde se výrobě 

vlněných textilií věnovaly jejich rodiny po celé generace. Do Brna pak přinesli svůj um, velkou píli a chuť 

něco dokázat. Mnoha z nich se sen splnil a založili továrny, které dávaly práci dělníkům po další desítky let. 

Díky silnému odvětví bylo možné i rozvíjet město, které zájmem dělníků zažilo obrovský příliv pracovní síly, 

jež bylo mnohdy těžké pojmout. Vznikaly tovární čtvrti, podnikatelé budovali pro své zaměstnance zázemí, 

investovali prostředky i do podpůrných sociálních fondů a pomáhali vytvářet i kulturní prostředí města. 

Vždyť i Denisovy sady jsou zhmotněnou myšlenkou majitele firmy J. H. Offermann in Brün.  

Odvětví bylo dlouhou dobu chráněno před vstupem židovských obchodníků a podnikatelů. To se však díky 

josefínským reformám uvolnilo a umožnilo tak příliv dalšího kapitálu, který ale nebyl vítán. Proti vzniku 

továren vlastněných židovskými podnikateli se ohradili němečtí továrníci a společně s vedením města Brna 

se snažili zabránit jejich expanzi. To se do určité doby dařilo, průlomové však bylo rozhodnutí soudu ve 

Vídni, které pak nezadržitelně pustilo stavidla této vlny. V Brně tak vznikla řada továren dnes sice již 

pozapomenutých, ale tehdy věhlasných jmen – Bauer, Fuhrmann, Gomperz, Hecht, Kafka, Löw-Beer, 

Placzek, Skutezky, Stiassni, Strakosch, Tugendhat a další. Mimo jiné i Lazar Auspitz. 

Lazar Auspitz se narodil přibližně roku 1772 v Mikulově do židovské rodiny.  

V mládí pobýval v Bzenci, od roku 1802 byl tolerovaným Židem v Brně. O tom, že k židovským 

podnikatelům se tehdy převážně křesťanský svět stavěl chladně, svědčí také to, že 

povolení bydlet ve městě dostal až v roce 1834.  

Od roku 1796 se věnoval obchodu s vlnou a na Starém Brně zřídil třídírnu a 

exportoval vlnu do zahraničí. Když pak začal obchod se surovou vlnou stagnovat, 

rozhodl se investovat do výroby jemných suken. Poprvé požádal o tovární oprávnění 

v roce 1819, ale nebyl úspěšný. Teprve až v roce 1837 se mu podařilo získat formální 

oprávnění k založení továrny na jemná sukna. Tu již od roku 1850 vedli jeho vnukové, 

Max a Julius Gomperzové a továrna nesla název Lazar Auspitz Enkel. 



Továrna původně sídlila na Hybešové ulici č. 40, později Max a Julius nechali 

vystavět továrnu na bývalé Ugartově ulici – dnešní Václavské. Nejednalo se 

pouze o tovární budovu. Byl to komplex budov, který zahrnoval dvě 

čtyřpodlažní budovy s tkalcovnou se stropním osvětlením a dále budovu pro 

vedoucí zaměstnance a noclehárnu pro dělníky. Areál byl oplocen a tak 

uzavřen před okolním světem. Firma používala logo iniciály firmy v kruhu 

neseného orlem.  

Látky z této továrny z Brna se rozlétly do celého světa. Kvalita byla natolik vynikající, že se hojně vyváželo 

i do Spojeného království, kde (podle kuloárních řečí) se tato jemná sukna přeznačovala jako „vyrobená 

v Anglii“. Sortiment vyráběných tkanin byl velmi široký – od dámských šatovek a kašmírů, přes smokingové 

až po těžší plášťovky, Homespuny a Shetlandy. Firma Lazar Auspitz Enkel byla také velkým dodavatelem 

sukna pro vojenský oděv.  

Rodina Lazara Auspitze vlastnila a provozovala továrnu do druhé světové války.  

Poválečný vývoj této textilní firmy byl analogií ostatních továren. Po znárodnění byla firma transformována 

do Výzkumného ústavu vlnařského a stalo se z ní prestižní pracoviště pro vlnařský průmysl. Porevoluční 

změny pak přinesly privatizaci tohoto unikátního areálu. Z původního Výzkumného ústavu vlnařského 

vznikl Textilní zkušební ústav, který v zadním traktu areálu sídlí dodnes a nabízí služby firmám jak 

z tuzemska, tak i ze zahraničí.  


