
Er verfasste historische Bücher -30 Bände 
„Geschichte Mähren und Schlesien“, „Geschichte 
Brünns“, „Schweden vor Brünn“,…

Napsal 30 svazků historických knih, např. „Dějiny 
Moravy a Slezska“, „Dějiny Brna“, „Švédové před 
Brnem“ a další.

*1803, †1896, Ritter, Deutscher, Abgeordneter im 
Österreichischen Reichsrat, 1861 Brünner Ehrenbürger, 1883 
Errichtung eines Denkmals, das 1945 zerstört, im Jahre 2004 im 
Originalzustand wieder hergestellt wurde. 

*1803, †1896, rytíř, Němec,  poslanec Rakouské říšské rady, 
1861 čestný občan Brna, 1883 mu byl postaven pomník, který 
byl v průběhu doby roku 1945 zničen a v roce 2004 obnoven.

Er beginnt den neuen Regulierungsplan (Stadt- und Raumplan) 
Brünns zu verwirklichen. Die gesamte Architekturelite der 
Monarchie war an dem Projekt beteiligt. Eine von ihm initiierte 
Brünner  Bürgerinitiative konnte durchsetzen, dass die  
Bauflächen  in der  Innenstadt um ein Drittel  reduziert und 
mehrere Parks geschaffen wurden. 

1863 - Ausbau der Elisabethstraße (Husova)

Gründung des Botanischen Gartens, des Parkes am 
Getreidemarkt, und des Kuhberg - Parks, etc.

Der Bürgermeister verbessert  das Schulwesen, baut 
Schulen, kümmert sich um die Gasbeleuchtung, die 
Kanalisation, die Straßenpflasterung, sowie um 
Waisenhäuser. 1863 gründet er die Irrenanstalt in 
Czernowitz.

Začal s uskutečňováním nového regulačního plánu. Na projektu 
se podílela veškerá elita architektů tehdejší monarchie.  
Brněnské občanské iniciativě, podporované starostou, se 
podařilo prosadit, že se o třetinu snížila plocha ve středu města, 
určená k zástavbě, a bylo jí využito ke zřízení parků.

 1863 - Výstavba Eliščiny třídy (Husova) 

 Entstehung der grünen Lunge der Stadt - Der 
Park Spielberg. Bewaldung und Begrünung des  
Spielbergs krönte d´Elverts  Arbeit. 17 ha der bis 
dahin kahlen und öden Abhänge des 
Spielbergswurden  in anmutige Anlagen 
verwandelt.  Zwecks Durchführung der 
Erdbewegungen mobilisierte der Bürgermeister 
auch das Militär. Schließlich rief er auch die 
Bevölkerung zur Mithilfe auf. Tausende von 
Bäumen, Sträuchern wurden gespendet. Später 
hat d`Elvert aus eigenen Mittel (2000 Gulden) 
den oberen Aussichts-Pavillon bauen lassen.

Vznik největší zelené plochy ve městě - Park 
Špilberk. Zalesnění a zatravnění Špilberku bylo 
vrcholem d` Elvertovy činnosti v této oblasti. Do 
té doby pusté a holé 17 ha svahy se přeměnily   
v půvabné zelené plochy. Na opatřeních  proti 
sesuvu půdy se podílela i armáda. Nakonec 
požádal starosta o pomoc i občany města, kteří 
darovali tisíce stromků a keřů. Sám starosta 
daroval na výstavbu horního vyhlídkového 
pavilonu částku 2 000 zlatých.

Založení botanické zahrady, parku na Obilném trhu 
a parku na Kraví hoře, atd.

1873 - Der Kaiser stuft die Technische 
Lehranstalt hoch in eine k. k. Technische 
Hochschule (Komeniusplatz). Die Lehr-
Sprache ist Deutsch. Die Bemühungen zur 
Gründung einer Hochschule gehen zurück bis 
1751. Damals sprach man von der 
„Mechanischen Lehrschule“.    

1873 - Císař povýšil Technické učiliště na c. k. 
Vysokou školu technickou (Komeniusplatz, 
dnes Komenského nám.). Vyučovacím 
jazykem byla němčina. První snahy o založení 
této vysoké školy se datují již od roku 1751. 
Tenkrát se mluvilo o "mechanickém učilišti".

Starosta se mimo jiné snažil zlepšit školství, staví 
školy, sirotčince a v roce 1863 zakládá Ústav pro 
duševně nemocné v Černovicích. Rozšiřuje plynové 
osvětlení, kanalizaci, městskou dlažbu, rozvod 
vody. 

Christian d´Elvert
Bürgermeister 1861 - 1864, 1870 - 1876 starosta


	Seite 1

