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Vila Stiassni, dříve Vládní vila v Brně

Mezi čtyřlístkem známých brněnských vil je Vila Stiassni (www.
vilastiassni.cz), více známá pod názvem „Vládní vila“, jedinou u níž je 
nesoulad mezi vnějším a vnitřním stylem. Tedy mezi funkcionalistic-
kým puristickým exteriérem a zdobným pojetím obytných interiérů ve 
stylu šlechtických sídel. Vila je veřejnosti po rekonstrukci přístupná 
od prosince 2014. Více než tříhektarová rozlehlá zahrada – největší 
v Brně – byla rekonstruována do původní podoby v roce 2015. 
A nově ozeleněna a osázena jako zahrada je i rovná střecha technic-
kého objektu, který spolu s vilou a opěrnou zdí tvoří rozlehlý dvůr.
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Návrh funkcionalistické vily, včetně skic 
a výkresů odpovídajícího zařízení inte-
riérů, předal architekt Ernst Wiesner 
v roce 1927 zadavateli, brněnskému 
textilnímu továrníkovi Alfredu Stiassni. 
Ale jeho manželka, paní Hermine, ne-
souhlasila s minimalistickým návrhem 
obytných interiérů a objednala vytvoření 
historizujících interiérů u vídeňského ar-
chitekta Franze Wilferta. Stavba a interiér 
obslužného zázemí tak byly realizovány 
podle původního Wiesnerova návrhu, 
zařízení obytného křídla podle návrhu 
architekta Wilferta. 
Jádrem obytného křídla je galerie s mo-
hutným jednoramenným schodištěm 
v hale, ze které jsou přístupné i spole-
čenské místnosti a jídelna. Při prohlídce 
vily má návštěvník pro srovnání k dispozi-
ci skici architekta Wiesnera, jeho návrhy 
haly se schodištěm. Jsou sice dispozič-
ně shodné, ale funkcionalisticky čisté. 

V patře byly umístěny ložnice rodiny 
Stiassných (manželé i dcera měli každý 
své samostatné šatny, koupelny, ložni-
ce), pokoj vychovatelky a dětská herna 
s východem na terasu. Zdobné pojetí 
vnitřních prostor (štuky, kazetové stropy, 
mramorové krby, pseudohistorizující ná-
bytek) i jejich členitost zřejmě odpovída-
lo vkusu paní Hermíny. Celkové vyznění 
stavby se tak od funkcionalismu posou-
vá spíše ke klasicizujícím tendencím. Za 
normalizace byl podle návrhů architektů 
Kamila Fuchse a Adély Jeřábkové upra-
ven také interiér domu, což zahrnovalo 
změnu koupelen na luxusní mramorové 
a vybavení společenských prostor nefo-
remným soudobým nábytkem. Některé 
místnosti byly zaplněny dalším původně 
zámeckým mobiliářem, což ještě zdůraz-
nilo těžkopádnou přebujelost vnitřního 
zařízení.
Jídelna byla propojena se zahradou 

velkou lodžií, z vedlejšího salonu vedl 
do zahrady další východ. Tato propo-
jení však byla při úpravách architekta 
Kamila Fuchse z 80. let, autora zasklení 
původně venkovní monumentální přízem-
ní lodžie, zrušena či změněna. Lodžie 
byla při poslední rekonstrukci obnovena. 
Památkáři se v otázce koupelen rozhodli, 
že ponechají některé luxusní mramorové 
koupelny jako doklad „vkusu“ normali-
začních vládců. Do původního stavu byla 
uvedena koupelna pána domu včetně 
kopie ribstolu, u kterého každé ráno 
Stiassni cvičil. Oba manželé byli spor-
tovně založeni, v zahradě měli konírnu 
s jezdeckými koňmi, hojně využívali pla-
vecký bazén a tenisový kurt v zahradě. 
Architekt Wiesner také navrhl základní 
kompoziční členění zahrady. O tom, kdo 
na jeho návrh navázal, není zcela jasno: 
v dobové literatuře je jako autor zahra-
dy uveden vídeňský zahradní architekt 

Vstup do vily z rozlehlého dvora – vlevo do obslužného zázemí, 
vpravo do obytného křídla
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Albert Esch, dle ústního podání dcery 
vrchního zahradníka to byl brněnský za-
hradní architekt Otto Eisler, rodinný přítel 
manželů Stiassni. 
Realizaci stavby zajišťovala firma Artur & 
Mořic Eisler. Povolení k užívání stavby 
je z 1. 7. 1929, záznam o kolaudaci je 
z 6. 6. 1930. Kolaudace byla ve stejném 
roce jako Vily Tugendhat. 
V roce 1938 rodina Stiassni odjela z obav 
před nacismem do Londýna. Během 
druhé světové války byla vila zabavena 
německou státní policií a využívaná jako 
„Offizierskasino“. V roce 1945 vystřídali 
gestapo ruští kozáci, kteří částečně zni-
čili původní nábytkové vybavení a cenné 
gobelíny.
Dvakrát ve vile pobýval prezident Edvard 
Beneš. Poprvé to bylo těsně po válce, 
od 12. do 16. května 1945. Tehdy se, 
s cílem setkat se s lidmi a povzbudit 
je, vydal automobilem za postupující 
linií Rudé armády. Vila, ve které strávil 
Beneš pět dní, se od té doby označuje 
jako vládní vila. Podruhé prezident na-
vštívil vilu jen krátce při návštěvě města 
9. července 1946. Po 2. světové válce 
byl majetek zkonfiskován, 6. 6. 1946 
připadl československému státu a dále 
byla vila využívána k reprezentativním 

účelům. Ubytováni zde byli například 
první indonéský president Sukarno, 
egyptský president Násir a kubánský 
president a premiér Fidel Castro.
Architekt Wiesner v roce 1948 ode-
šel kvůli politickému vývoji natrvalo do 

Anglie, kde získal pedagogické místo 
na prestižní Škole architektury na uni-
verzitě v Liverpoolu. Zde působil až do 
své penze a byl za svou práci odmě-
něn prestižním vyznamenáním – titulem 
Master of Architecture.

Rekonstruovaná monumentální přízemní lodžie Salon

Společenský pánský pokoj

Schodišťová hala, realizovaný návrh arch. Wilferta 2. NP nad schodišťovou halou


