
12. Juli 1866 marschierten preußische Regimenter 
in Brünn ein. Deutsche und Tschechen litten 
gleichermaßen unter der Einquartierung  von 
50.000 Soldaten. Der Bürgermeister übergab 
symbolisch den Schlüssel der Stadt dem 
kommandierenden preußischen General und konnte 
so die Schonung der Stadt erreichen.

12. července 1866 vpochodovalo pruské vojsko do 
Brna. České a německé obyvatelstvo trpělo stejnou 
měrou při ubytovávání 50.000 vojáků. Starosta 
symbolicky předal klíč od města velícímu pruskému 
generálu a tím ušetřil město rabování.

Dr. Karl Giskra
Bürgermeister 1866 - 1867 starosta

*1820, †1879, Deutscher,  Professor der Staatswissenschaft an 
der Wiener Universität, Ritter. Während der Revolution von 
1848 war er ein Aufständischer. Nach 1867 wurde er Minister 
des Inneren und Präsident des Wiener Reichsrates. Nach ihm 
wurde die Giskra-Strasse, heute Kounicova, benannt.

*1820, †1879, Němec, profesor státních věd na univerzitě ve 
Vídni, rytíř. Během revoluce 1848 byl mezi revolucionáři. Po roce 
1867 se stal ministrem vnitra a prezidentem Rakouské říšské 
rady ve Vídni. Po něm byla pojmenována Giskrova, dnes 
Kounicova ulice.

Choleraseuche - bereits am 18.7.1866 wurde die 
Cholera durch das preußische Heer nach Brünn 
eingeschleppt. Über 2 000 Menschen erkrankten, 
die Hälfte davon verstarb. 

1867 Regelung der Sprachenfrage durch die 
Staatsgrundgesetze, nach welchen auch den 
Tschechen weiterführende Schulen zustanden. 

1867 Eröffnung des ersten tschechischen 
Gymnasiums in Brünn, Alleegasse 14, heute 
třída Kapitána Jaroše 14. 

Ungeachtet schwieriger politischer Rahmenbedingungen (Preußische Truppen) 
sorgte sich Giskra um die Armenfürsorge, um die Waisenpflege, um die öffentliche 
Beleuchtung, um den Straßenbau. Bei der Wasserversorgung kümmerte er sich 
um die techn. Verbesserung der bestehenden Versorgungssysteme.

Cholera - již 18.7.1866 přineslo vojsko choleru do 
města. Nakazilo se 2 000 lidí, z nich polovina 
zemřela.

1865 - 1868  Modernisierung und 
Erweiterung des Krankenhauses St. Anna 
in der Bäckergasse (Pekařská) im 
Neorenaissance-Stil durchTheophil 
Hansen.

1865 - 1868  modernizace a dostavba 
nemocnice u sv. Anny na Pekařské 
Theophilem Hansenem v neorenesančním 
stylu.

1867 Řízení jazykové otázky státním zákonem, 
díky němuž i česky mluvícímu obyvatelstvu 
přináležely pokračovací školy. 

1867 otevření prvního českého gymnázia v Brně, 
Alleegasse 14, dnes třída Kapitána Jaroše 14.

I při tíživých politických podmínkách se starosta Giskra staral o řešení problémů 
chudiny a sirotků, zlepšoval veřejné osvětlení a výstavbu ulic. Vodovodní systém 
technicky vylepšoval.
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