
 1860 - Gründung des  Deutschen Gymnasiums (E. 
v. d. Nüll u. A. Siccardsburg), heute Janáček-
Musikakademie am Komeniusplatz.  Dieses 
Gymnasium besuchte auch der erste 
tschechoslowakische Präsident  T. G. Masaryk.

1860 - založení Německého gymnázia (E. v. d. Nüll a 
A. Siccardsburg), dnes Janáčkova hudební akademie 
na Komenského náměstí. Toto gymnázium 
navštěvoval i první československý prezident T. G. 
Masaryk.

Dr. Rudolf Edler von OTT
Bürgermeister 1855 - 1861, 1868 - 1870 starosta

*1806, †1880, Deutscher, mährischer Landesadvokat, nach ihm 
wurde die Ottgasse, heute Soudní benannt. 

*1806, †1880, Němec, moravský zemský advokát, byla po něm 
pojmenována Ottova ulice, dnes Soudní.

1868 - Bau der  Deutschen (Jahn-)Turnhalle  
(A. Prokop, ein roter, neugotischer 
Ziegelbau)in der Talgasse .
1857 – 58  Seminarium puerorum diogesis 
Bruensis, heute Petronium (J. Arnold, 
neoromanischer Romantismus), 
Eichhorngasse 15 (Veveří). 

Die Stadtbefestigung wurde bis 1863 abgerissen, 
neue Straßen und Bauten werden auf diesen 
Flächen gebaut, z.B. das Grandhotel auf dem 
Bahnring (Benešova 18-20). Es bot nicht nur Kaiser 
Franz Joseph, sondern auch Thomas Mann „eine 
angemessene Bleibe“. Beliebter Treffpunkt  bis 
heute. Die Stadt wächst und erreicht 73 770 
Einwohner.

1868 – stavba německé tělocvičny 
(A. Prokop; červená, novogotická cihlová 
stavba) na Údolní ulici.
1857 – 58  chlapecký seminář, dnes 
Petronium (J. Arnold, neorománský 
romantismus) na ulici Veveří 15.

1869 -  Eröffnung der ersten Pferdeeisenbahn.  Die 
Linie verbindet Brünn mit Karthaus.  Brünn war die 
dritte Stadt in der Monarchie, die eine 
Pferdeeisenbahn besaß. 

1869 - zprovoznění první koňské tramvaje v 
Čechách a na Moravě. Trasa spojovala centrum 
města s Královým Polem. Brno bylo třetím městem 
monarchie, které vlastnilo koňku.

Roku 1863 bylo strženo městské opevnění, na jeho 
místě byly stavěny nové ulice a budovy, např. 
Grandhotel na nádražním okruhu (Bahnring, dnes 
Benešova 18 - 20). Nabídl nejen císaři Františkovi, 
ale také Thomasu Mannovi „přiměřený odpočinek“. 
Dodnes je oblíbeným místem schůzek. Město roste 
a dosahuje počtu 73 770 obyvatel.  

1860 - Regulierungsplan von Ludwig Förster  (1858 konzipierte er  
bereits die Wiener Ringstraße). Modern an Försters Entwurf war 
die Rücksicht auf das Gleichgewicht zwischen Bebaungsdichte 
und städtischem Grün. Die Anforderungen  des fließenden 
Verkehrs wurden fortschrittlich gelöst. 

1860 - regulační plán od Ludwiga Förstera (r. 1858 koncipoval 
také vídeňskou okružní třídu (Ringstraße). Na Försterově návrhu 
bylo moderní zohlednění rovnováhy mezi hustotou zástavby a 
městskou zelení. Pokrokově byly řešeny požadavky na plynulou 
dopravu. 
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