
Dům pánů z Kunštátu v Brně
Jan o. Eliáš

Písemné údaje k dějinám domu jsou čerpány pře-

devším z většinou překvapivě hodnověmých excerpt
brněnského místopisce GÓdla.' Jelikož u zkoumaného
domu šlo již od počátku 18. století o městský majetek,
dochoval se naštěstí v Archilu města Brna materiál sta-
vební povahy, existující mimo spisovnu stavebního úřa-
du města, která shořela na konci 2. světové války. Na
rozdíl od většiny brněnslcých historických domů lze
tudiž v tomto případě nejdůležitější stavební etapy ob-
jektu sledovat názorně od doby lrcholného baroka včet-
ně i na plánoých dokumentech., Hojná je také historic-
ká fotodokumentace k novodobým rekonstrukčním ak-
cím ve 40. a 50. letech 20. století.'

Situace, dispozice
Zkolmaná polovina dvojdomu Dominikánská ul.

č. 9 / Starobměnská č. |6 patÍi zástavbě na západni stra-
ně historického jádra města a je řadovou součástí jižní

fronty Dominikánské, dříve Dolní Brněnské ulice. Náleží
do zbytku malebné, donedávna autenticky historické
části bloku takzvaného Velkého Špalíčku, vymezeného
ďáIe Dominikánským náměstím, ulicemi Mečovou
a Starobrněnskou a Šilingrovým náměstím. Umístění
domu na spojnici někdejšího Rybného trhu se západni
městskou bránou' Zyanou| Brněnská, zvyšovalo jeho

důležitost, ačkoliv ještě podstatnější v tomto ohledu bylo

' Archi,, města Bma - dále jen AMB -, Gódlorry výpisky
k dějinám bměnských domů,.nesignováno, dům Dominikánská
tl|. č.9 lStarobměnská č.l6.
2 V AMB to jsou zqmét:ra'. Tři anonymní nedatované plány

zkoumaného dvojdomu, kladené k r. I.72,7, sig..N W476' 411 ,
478; Anonymní půdorys krovů tzv. Salmovského donl (1727)'

sig..IY hl479; Plán - situace podzemního kanálu, projektované-
ho z tzv. Salmovského domu nynější Dominikánskou ulicí,
s napojením do stoky mezi budovou městského pivovaru

a královským hospoďířslcým domem' Kreslil Josef Zeyssl.
1790' sign. IV h/480; Situační plán tzv. Salmovského domu
č' 348 s jeho okolím v Dolní a Homí Bměnské ulici, Alb'
Rúžička' Městshý stavební uřad' 18. března 1835, sign. IV
h/482, r. 1835; Plán na zaklenutí moučnic a ňzeni nového
krovu na tzv. Salmovském domě č. 348. Městský stavební
úřad, 18. 3. 1835, sign. IV W48|;P|én Schmetterhausu, půdo-

rys prvního patra' Městslcý stavební uřad' prosinec |872, sigtt'
IV h/488; Plrán prvního patra Schmetterhausu. Městslcý staveb-
ní úřad, 1874' sign. IV. h/488; ZaméÍení tzv. Poděbradského
domu, pohledy, půdorys' 1: 50. Kumpošt, Cemil, Bmo 1948,
E 143, sign. E II 283; Adaptační plán Poděbradského domu,
Ing, arch' M. Kyselka, 1953, půdorys pÍízemí 1: 100, E 143'
sisn. E II 281.
, -AMB' 

Sb' pohledů a fotografií, lokalita Starobrněnská
aDominikánská u1.; Památkoý ústav v Bmě, historická foto-
dokumentace a spisy domu Brno, Dominikánská 9' Z exisýí-
cích snímků je ňejmé, že při fotografování hlavního pručelí
budoly byl vždy vážnou překážkou úzký prostor střední části
Dominikánské ulice, neumoáující potřebný odstup. Špatná
viditelnost a po barokních i klasicistních úpravách celkem
nezajímavé pručelí domu v úzké komunikaci ostatrrě negatil'rrě
ovlivnila četrrost ikonograÍrckého materiálu vůbec.
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bezprostřední sousedství dominikánského kláštera, jenž

byl místem konání zemských sněmů a soudů a bylo tudíž
zájmem zemských hodnostářů, kninž patřívali šlechtičtí
majitelé domu, ubytovávat se v jeho blízkosti.

Řadoý Dům pánů z Kunštátu (dříve Salmovský
dům, pak Schmetterhaus) vykazuje hloubkově od severu
k jihu rozvinutou dispozici o třech jednopatrových jed.

notraktových křídlech, obemykajících r'nitřní dvůr, na
zaďní čtvrté straně uzavřený druhou z arkádoých cho-
deb, vložených do kratších stran nádvoří. Hlavní vstup
a původně i vjezd přicházi sevemím křídlem z Domini-
kánské ulice' aby pokračoval diagonálně dvorem k pru-
chodu zaústěnému v pÍizemi arkády do dvora domu
Starobrněnská 16. Vertikální komrrnikaci umožňují
schodiště vzadu ur'nitř paralelních dvorních křídel. Hori-
zontáLni komunikaci v patře zprostředkují zminěné arká-
dové chodby a otevřené pavlače.

Gotický dům
Nástin stavební historie se věnuje původně samo-

statné severní polovině dvojdomu, to jest jeho palácové
části Dominikánská č. 9. Slohově uchopitelné počátky
této budovy sahají do doby definitivního konstituování
středověkého Brna v pruběhu 13. století' Šířka (cca 28
metrri) i zák\aďni dispozice hlar'ního' čelního křídla
r,'ypovídají o tom, že dům se rozkládá nejméně na dvou
středovělcých městištích. Z raně gotického období druhé
poloviny 13. století pocházi pozoruhodný, nedávným
vytěžením odhalený roz|eh|ý sklepní prostor' zahloubený
při ulici na zápaďním městišti a zýimajici téměř třetinu
rozlohy dnešního vstupního křídla s tim, že jej donedáv-
na reflektovala dispozice příslušného prostoru v pÍizemí.
odkytá suterénní místnost lrykaruje téměř čtvercoý,
mírně lichoběžníkoý půdorys a je vymezena obvodo.
vými zdmi vyzděnými ze smíšeného, pÍevátžně lomové-
ho materiálu' proloženého kratšími nepravidelnými řád-
ky z dobově charakteristických nizkých cihel celkově
velmi drobného formátu 5 x 24 x 11 cm. V lomovém
materiálu je početně zastoupen místní červený pískovec
a droba. Týéž cihly byly použity v záklenku někdejšího
vstupu na jlžni straně, přičemž stříškoviý strmý tvar
tohoto záklenku dokládá Stavitelské a konstrukční Íorya-
ky v raném údobí gotického slohu. Z téhož smíšeného
materiálu musela býtvyzděna i východní vnitřní zeď, jež

se bohužel po nedávném odkrytí samovolně rozpad|a
a musela být postavena úplně znoytl, tentokrát z cihel.
Známe ji tudiž v autentické podobě povze z fotodoku-
mentace. Vlevo niky někdejšího vstupu byl narušený líc
jIžni zďi nově přezděn lomovým kamenem. odkryté raně
gotické zdivo nenese žáďné pozistatky po možné klenbě,
raně gotický sklepní prostor poměrně impozantní rozIo-
hy byl zÍejmé zawšen trámoqým Stropem. Z hlediska
dalších stavebně historických osudů objektu je zajima-
vé severní čelo sklepní místnosti, k jehož líci byl do-
datečně přiložen cihloý téměř půlkruhový vynášecí
pas, tentokrát z vysokých pokročile gotických cihel
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znači ařazgni hypotet|cké

obr. ]: Brno, Dominikánská 9, vyhodnocení stavebně
historického ývoj e sklepů.

formátu 8,5 - 9 x 27 x 13,5 cm, Související zřejmě
s přestavbou domu a jeho pručelí v druhé polovině 14.
století. V ose téže č,elni zďi těsně nad podlahou se pak
nacházi z lyšších goticlcých cihel vyzděný půlkruhoý
zžů<|enek snad znršeného těsného vstupu do dalšího skle-
pa pod terénem ulice.

Na ýchodní straně ýchodního městiště pak jtž
pokročilej šímu čtmáctému století přísluší více zahloube-
ný ještě rozsáhlejší prostor sklepa zawšený široce roze-
pjatog dodatečně omítnutou jednoduchou valenou cihlo-
vou klenbou téměř půlkruhového profilu. Gotickou
klenbu spoluidentifikují cihly formátu 8,5 x |4,5 x 21
cm. Vřetenová zeď schodové rampy uličního vstupu je
podle formátu cihel 8 x 13,5 x 27 cm, použiých v cihlo-

'vé annatuře aný, patrně z o něco mladší gotické staveb-
ni fžne, soudobé s rovněž goticlcým těsným a úzkým
dvouramenným valeně cihlami klenuým sklípkem,
jdoucím už pod terén ulice. Kromě zmíněného přímého
gotického vstupu z ulice, jenžby| dodatečně upravován,
a 1ehož schodová rampa je nyní odbouraná, měl sklep
ještě těsné cihlami sklenuté schůdky vložené do síly

ýchodní hraniční zďi pÍí jihovýchodním koutě. Na Qrto
schůdky se vcházelo z přizemi levého dvomího křídla,
jehož goticlcý původ potvrzují dispoziční souvislosti
i mocnější dimenze zdí a délku vyznaóuje v líci dvorního
pručelí pod omítkou patrná kametlná armatwra kdysi
volného nároží. znate7ná v rozsahu parteru.
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obr. 2.. Brno' Dominikánska 9, lyhodnocení stavebně
hi s t orického ýv oj e příz emí.

Po majetkoprávním spojení dvou městišť v 60. le-
tech 14. století v rukou pánů z Kunštátu v dalším prubě-
hu druhé poloviny 14. století proběhla sjednocující sta-
vební akce. Přestavěný wcholně goticlcý dům je v dneš-
ním stavebním organismu pa|áce stále čitelný v rozsahu
piizemi. Na straně ulice jej skládal dvouprostoroÚ šíř-
kový trakt, v němž východní prostof zaljíma|a obdélná
prijezďná síň, proti zápaďnímu prostoru nad ýše zmině.
ným raně gotichým sklepem vymezená vnitřní zdí zbo-
řenou při rekonstrukci v 50. letech 20. století. Na Ú-
chodní straně objektu poněkud do dvora zasahoval jed-
noprostoroý hloubkově rozvinutý trakt s jíž vzpome-
nutým valeně klenut'ým sklepem apÍizemnim prostorem,
dnes vykazujícím dodatečnou renesanční hřebínkovou
klenbu. Hypoteticky už tehdy existovalo nebo o málo
mladší bylo původně tříprostorové dvorní levé křídlo'
z jehož nejmenší severní místnosti se schody v síle zdi
vstupovalo do klenutého sklepa při ulici. I zde vnitřní
zeď, vymenljící tento prostor, byla zboŤena při rekon-
strukci v 50. letech 20. století. Klenby v gotickém dvor-
ním křídle jsou nicméně mladší' raně renesanční a rene-
sanční. Přesnější datování gotických částí zkoumaného
objektu bohužel není možné, neboť při dalších přestav-
bách byly odstraněny nebo překryty všechny přesněji
slohově uchopitelné, zejména kamenicky opracované
architektonické detaily. Zůstal vlastně jen cihlami for-
mátu 8 - 9 x27 - 28 x 13 - 13,5 crn vyzděný lomový
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oblouk prujezdu do dvora, zasazený do smíšené, pÍeváž-
ně lomové nádvorní zdt, jejiž vnější líc byl v renesanci
apozději několikanásobně oplentovén tak, že pob|iž
kouta sevřeného s renesančním zápaďním dvorním kříd-
lem zůstal ve spodní wstvě jen fragment autentické go-
tické, nerovnost zdiva sledující, vápnem líčené a peko-
vané omítky.

Vrcholně goticlcý šlechtický dům byl nepochybně
j ednopatroý, určitě nikoliv nižší prokazatelně j ednopat-
rového sousedního domu Dominikánská č' 7, jenž by|
právě v období lucemburské gotiky v nadzemních kon-
strukcích vybudován jako od základů provedená jedno-
rázová cihlová novostavba." Patro předmětného domu
pak bylo zce|a pÍezďěno při renesanční přestavbě,
v meziokenních pilířích hlavního pručelí po něm zbyly
druhotně použité lysoké gotické cihly formátu 8 x 27 x
13 cm.

V domě jistě proběhly i pozdně gotické úprar,y
azměny. Pod mladšími přestavbami je však nelze identi-
fikovat. Pozdně gotické ryté kvádrování, doložené histo-
rickou fotodokumenÍací ze 40. let 20. století) užbohužel
po pozdějším úplném okopání omítek není možné loka-
Tizovat.

obr. 3' Brno, Dominikánslai 9, hlavní pručelí před rekon-
strukcí (foto in AMB 40, léta 20' stol')'

Renesanční palác
' Stavební vývoj objektu v době renesance se jeví

poněkud ýmluvnější. V rané renesanci první poloviny
16. století byla parabolickou valenou klenbou a jedním
travé kŤížové klenby o parabolických čelech bez pasů
zak|enuta nynější místnost č. 3 na severu ýchodního
původem gotického dvorního křídla. Casněji renesanční
se jeví zápaďní dvorní křídlo, původně kratší dnešního,
obsahující svého času konímu, jakožto nezbýné příslu-
šenství šlechtického sídla. Pod pozdně renesanční pavla-
či se nachánejici kamenná armatura kdysi volného jiho-
východního nároží tohoto křídla obsahuje druhotně pou-
žité kusy okosených gotických ostění. obvodové zdi

a viz J. o. EIiáš, Bmo, Dominikánská 1,3, 5l.7, stavebně histo-
rický pruzkum, PC tisk 1998 objednatel Intercom a s. Brno.
Srovnej též Gotické domy v Dominikánské ulici, substránka

7,ptávy na internetových stránkách web.quick.cz /shp.elias.
. AMB, Sb. pohledů a fotografií'
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obr. 4. Brno, Dominikťtnská 9, dvorní průčelí z průjezdu
(foto in ABM 40. léta 20. stol').
jsou provedeny ze značně nepořádně kladeného smíše.
ného zdiva. Původně asijen pŤizemní křídlo bylo nejprve
plochostropé, což dokládají plochy interiérové omítky
pod podlahou patra lystupující nad rub dodatečné pozd-
ně renesanční valené lunetové klenby.

Silnější lehce nepravtďelná a mímě kolísající di-
menze pručelní zdi v prvním patře východního dvorrrího
křídla' jakož i druhotně použité fragmenty okosených
gotických ostění v líci tamější hraniční zdi nasvědčují
hypoteticky časněji renesančnímu lyzdění prvního p.atra
na gotickém pÍízemí ýchodního dvorního křídla. Usu-
dek o renesančním přezdění plochostropého patra zde
potwzuje Skutečnost, že armatuta gotického nároži, paÍrrrá
v zóně parteru, v úrol'ni prvního patra nepokračuje

obr. 5. Brno, Dominikánská 9' dvorní průčelí od jihu
(foto JoE' nvněiší stav)'
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obr. 6.. Brno, Dominikánská 9, lokalizace domu na plánu města z r. ]8]7, AMB' kat 4.

Nejdůležitější stavební etapu znamenala přestavba
zatím trojkšídlého, půdorys nepravidelného písmena
U opisujícího objektu na patrové palácové sídlo, staveb-
ně obemykající ze všech čtyř stran co moŽná pravidelný
vnitřní dvůr. V rámci této přestavby byla obě dvorní
křídla prodloužena až na konec spojeného městiště. Zá-
padní křídlo, do té doby asi přízemní' bylo při tom rov-
néž zvednuto na patro. Severní vstupní křídlo bylo
v patře znovu vyzďěno tak, že dispozice zďe pÍestala
o&ážet nepravidelnosti rozvrhu gotického přízemi, což
si mimo jiné lynutilo podvlečení nosného pasu o něco
starší renesanční valené lunetové klenbě v místnosti č' 2
na ťj'chodě pÍizemi, PÍi znoluvyzdění uliční pručelní zdi
byly zďe druhotně použity i lysoké gotické cihly, nachá-
.zející se v meziokenních pilířích. Gotická hraniční zeď
na straně domu Dominikánská č.1 až po půdorysný lom
v místě někdejšího dvorního pručelí domu č. 7 však
v patře ztstala zachována - ve spodní části zděná z |o-
mového kamene, nahoře pak cihlová. Hmotoý objem
paláce dosáhl v podstatě dnešního rozsahu a úrovně. Do
kratších stran protáhlého lichoběžníkového dvora byly
vloženy patrové arkádové chodby na toskánských slou-
pech, zabezpečené kuželkovými balustráďami' ochoz
podél delších stran dvora umožnily otevřené pavlače na
masivních odstupněných krakorcích okna v patře dvor-
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ních křídel ozdobila pravoúhlá lištová jednou ustoupená
okenní ostění, zaližená poměrně subtilními přímými
profilovanými nadokenními římsami. ostění se naštěstí
vzdor četným dodatečným úpravám a proměnám osové-
ho rozwhu v autentické podobě dochovala v pravé krajní
ose v patře východního křídla a v první a třetí ose z\eva
v patře kÍiďla zápaďního' Pavlače a severní arkáďová
chodba kromě ochozu Se vstupy do jednotlivých míst-
ností na obvodu dvora umožňovaly obsluhu ve dvou
případech ještě fragmentálně existujících topenišť.

Ačkoliv detailní tvarosloví obou arkád má vyváže-
né proporce, k období pozďni renesance palácovou pře-
stavbu posunují zřetelně stlačené archivolty v pruním
patře severní arkády a současně s nimi i subtilně tvaro-
vaná, profilačně zjemnělá okenní ostění v patře dvorních
křídel. Na pruchod do domu na straně Starobrněnské
ulice přestavba reagovala už jako na hotový fakt. Byl
umožněn prostřednictvim západního křížového travé
v pÍizemí jižni arkáďy tak, že levou patku pruchozího
oblouku vynesl Stejný toskánský sloup s hranolovým
postamentem jako v pÍízemí vlastní arkádové chodby.

Pozdně renesanční palácovou přestavbu |ze zÍejmě
připsat poslednímu majiteli z rodu Pernštejnů, Janovi,
jenŽ zaďIužený rodový majetek zdědil po otci Vratisla-
vovi roku 1582. Ačkoliv dům v Brně potřeboval přesta-
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vět především ze společenských důvodů' nevalná fi-
nanční situace stavebníka vysvětluje celkem stÍízltý

ýsledek stavební akce, realízované někdy před koncem
osmdesátých let.

Barokní proměna
I v pruběhu třicetileté války' kdy jíž byl pa|ác

v majetku hrabat Salmů' byl dům nepochybně udržován
v dobrém stavebním stavu, aniž by oproti renesanční
přestavbě dozna| wýtaarějších změn. Ty sebou přineslo
až vrcholné baroko poté, co roku 1708 dvojdům zakou-
pilo město Brno za účelem zÍízeni obchodního' respekti-
ve tržního domu. Funkční proměna šlechtického sídla na
komerční budor,u by|a provázena tomu odpovídajícími,
do značné míry utilitámími stavebními úpravami. Nejpr-
ve dům přestavoval na objednávku města brněnslcý sta-
vitel Petr Koller a po něm byl roku 1713 zaangažován
i známější Mořic Grimm.o PÍ1zemí dvojdomu bylo
adaptováno na více než 40 samostatných nájemních
kÍámků Se Samostatnými vstupy, ježby|y pod půlkruho-
Vou archivoltou většinou kombinovány s výkladcovým
oknem. Prostory v prvním patře byly nejprve pro tržú
pÍovoz propojeny širolcými prostupy, což se ďejmě neo-
svědčilo a proto záhy, j|ž v roce |727,bylo zace|ením
těchto prostupů a novým přepříčkováním proměněno
v nájemní býové využití. Zména funkce si už před ro-
kem 112,7 vyžáďa|a nové řešení problému vertikální
komunikace, neboť stará paIácová schodiště uvnitř dvor-
ních křídel zamýšlenému mnohem frekventovanějšímu
obchodnímu provozu v patrech nemohla stačit. K oběma
arkádoým chodbám by|a fidiž zevně přistavěna nová
schodiště., Podle smlouvy zminěné k roku 1713 stavitel
M. Grimm pod terénem dvora vybudova| rozsáhlý, roz-
větvený' cihlami valeně klenuý sklep s hlavním vstupem
z pŤizemí domu ve Starobrněnské ulici a s propojením
do sklepa pod vstupním křídlem zkoumaného domu.
Vrcholně barokní přestavba byla prováděna velmi
úspomě, nicméně alespoň část krámcových vstupů byla
zarámována kamenicky opracovanýrni ostěními se stoji-
nami a archivoltami rámovanými mělkou lištou a úsfup-
kem. V patře při změnách osového rozwhu byly přepra-
cované okenní otvory armovány jednak druhotně použi-

ými kusy renesančních ostění, jednak jednoduchými
štukovymi zŤejmě pravoťrhlými šambránami.. 

Parter hlarmího pručelí domu do dnešní Domini-
kánské ulice byl ve dvou etapách zesílen mocnou při-
zdívkou' Pnmí se uskutečnila brzo po roce 1708, takže
pÍlzdivka k ýchodní polovině pručelí byla na plánu
z,roku l.727 již skutečností. Na celé pručelí pak byla
vztůena asi nedlouho po roce I,72.7, v souvislosti s hy-
poteticky pozdněji barokním noým zaklenutim interiéru

o Sror'nej nedatovaný přípis stavitele Mořice Grimma, odvolá-
vající se na nyní chybějící půdorysné plány A, B' ke zkouma-
nému dvojdomu, s \ysvětlivkami jejich legendy; cca 2. deseti-
letí 18' stol. AMB, sign. |v W4.79.
, Tři anonymní nedatované plány zkoumaného dvojdomu'
kladené k r. |127 - půdorys pŤizemi, stary stav, plán prr,ního
patra, stý stav, půdorys prvního patra s projektovanými změ-
nami a s číselnou legendou využití nově upravených prostor.
Červené zdivo staré ztlstávajicí, žItlté zďivo nově doplněné.
AMB, sign. lV W416,477,4'78
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v pÍizemi vsfupního křídla (místnost č. 1). Podle plánu
zroku 172,7 dům také obdržel noý krov' příslušející na
všech třech křídlech sedlové střeše.

Klasicistní zásahy
Z klasicistních změn za zvláštní zmínku stojí hlav-

ně to, že roku 1835 východní křídlo domu na straně
Starobměnské ulice a dům do Dominikánské ulice do-
stďy nové krovy.8 U zkoumaného domu se změnil tvar
střechy. Na uličním křídle zůstala střecha sedlová,
kdežto boční křídla obdržela dnešní střechy pultové'
Jtžní |oďžie byla zastřešena jednoduchým krokvoým
sedlem. K]asicistní je také přefasádování hlavního pru-
čelí, v němž zvětšená okna v patře obdržela šambrány
a nadokenní i parapetní římsy, historizujicim způsobem
odvozené od pozdně renesančních detailů v patře dvor-
ních křídel. Pručelí orámoval štukoý pás a předsfupující
nároží pÍizdivky parteru byla iluzívně armována stupně-
nou štukovou bosáží.

Novodobé úpraly a rekonstrukce
V 70. letech 19. století bylo býové nájemní využiti

prostor v prvním patře objekfu změněno na využití škol-
ské a posléze kancelářské, respektive administrativní
a společenské. To se obešlo bez podstatnějších staveb-
ních změn. obchodové v7užití přízemku trvalo nadále,
ba rozšířilo se i do pÍizemí vstupního křídla při nynější
Dominikánské ulici.

Prvním pokusem o památkovou obnovu budovy se
stala rekonstrukční akce provedená německou správou
města v letech 194l - 1942. Během ní v zkoumaném
domě byly jako architektonicky závaďné odbourány
schodové přístavky u arkád, rozestavěno nové schodiště
na jlžním konci uvnitř ýchodního dvorního křídla
a v interiérech odstraněny některé dodatečné příčky.

Zásadni přelom ve stavební historii objektu při-
nesla pronikavá rekonstrukce z 50.let 20. století, prová-
děná podle projektové dokumentace Ing. arch. Mojmíra
Kyselky z |et 1949 - 1953 a rea|izoyattá do roku 1955.
Mě|a za úkol jednak napravit škody způsobené bombar-
dováním na konci války' jednak přepracovat budor.u pro
nové vývarně expoziční využit| Zahrnova7a přepraco-
vání osového rozvrhu parteru hlavního pručelí, kde starší
novodobé krámce opět nahradila okna a přepracování
dvomích pručelí, kde po sniženi terénu dvora byly ně-
kdejší krámské vstupy přeměněny na velkoplošná okna.
Před jižní arkádou byl nově snížený terén dvora \ryÍov-
nán třemi kamerrrrými stupni. Při sevemí arkádě byl
qtvořen jednoduchý kamenem obložený stupeň - podi-
um a instalována barokní socha, Alegoie zimy od Igná-
ce Lengelachera. Byla provedena anasýlóza středních
arkádoých polí narušených před tím odstraněnými ba-
rokními schodoými přístavky. Rozrušené architekto-
nické detaily arkád včetně většiny sloupů nahradily ko-
pie. Znovu byla zkonstruována z větší části runózni
renesanční pavlač na západnim Kídle. V prvním patře
dvorních fasád chybějící okenní ostění nahradily stan-
ďatdizované historizující šambrány. V interiérech příze-
mí spolu s odstraňováním architektonicky závadných

'Viz po'' '. č. 3, plán zr.1835
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obr. 7', Brno, Dominikónská 9, půdorys prvního patra
s projektovanými změnami a s číselnou legendou ,využiti

nově upravených prostor, bez autora a data, cca r ]727'
AMB.sis M/476 477 478

dodatečných příček byly záměru vývoření sálových
prostor bohužel obětovány i architektonicky závažné
a památkově hodnotné vnitřní zdi gotické provenience,
ato jak v nynější místnosti č. 1' tak v místnosti č. 3'
Interiéry v patrech dvorních Kídel byly bez ohledu na
historickou dispozici spojeny v celistvé sály. Bylo do-
končqno roku 1941 rozestavěné schodiště na jižním
konci ýchodního Kídla' Na ýchodním křídle byl zho-
toven nový krov místo klasicistního |<tovu, zde vážně
poškozeného bombardováním.

Poslední nedokončená rekonstrukčni akce byla za.
hájerla ta zák|adě projektu SURPMO Brno v přelomu
80' a 90' let, pohříchu i v tomto případě bez Íáďného
stavebně historického pruzkumu. Do přerušeni prací
r' 1993 se realizovalo masivní statické zabezpečeni
ohrožených svislých a vodorovných konstrukcí v suteré-
nu a pÍízemí. Po té do odkrytého raně gotického sklepa
na zápaďní straně vstupního křídla, nově završeného
betonovou deskou' byly vloženy betonové víceramenné
schody s mezipodestami. Nově scelený prostor na jížním
konct západního křídla posloužil k vložení víceramenné-
ho betonového schodiště jdoucího až do půdního podla-
ží, v jeho zrcaď|e se počítalo s ýtahem. Půdní prostor
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s novodobým krovem na východním křídle, ale i s klasi-
cistními krovy na křídlech ostatních byl zaplněn nedo-
končenou vestavbou kancelářských a depozitních míst-
ností. Dvomí pručelí a podstatná část interiéru byl.a zba-
vena omítek' Rozrušené renesanční krakorce nádvorních
pavlačí nahradily kopie. Ze stropů v prvním patře byly
sejmuty omítané podhledy.

Na samém konci 90. let vzdor nedávnému static-
kému zajištění vzniklo nové závůné ohrožení východní-
ho křídla budovy po zboření dvorrrího křídla sousedního
domu č. 7 a po následujícím enormním vyhloubení ta-
mějšího terénu. Klenby, ale i betonové podlahy v přize-
mí ýchodního křídla jsou nyní vážně,bahtozivě roztr-
hány, hraniční a pručelní zdi musely být provizomě
staženy svařovanými kleštinami, klenby v přízemí pode-
přeny nouzovou výdřevou.

obr 8, 9'. Bruq Dominikánská 9' zaměření tzv Podě-
bradského domu, pohledy na hl. průčelí a pručelí západ-
ního křídla, l ,- 50, Kumpošt, Cernil, 1948' AMB, E 143,
sis. E II 283.

Závěrem poznamenávám, že v době zpracování
SHP nebyly k dispozici výsledky archeologického pru-
zkumu. Nicméně zůstalo odkryto a mohlo být stavebně
historicky hodnoceno vše podstatné z konstrukcí a de-
tailů, odhalených před tím provedenými vyklízecími
pracenu.

!:Í
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Metodická poznámka
Elaborát SHP domu Brno'

Dominikánská ú. 9 byl na konci
roku 2000 zpracovárl' jako podklad
pro dokončení rekonstrukční akce
rea|ízované nákladem Města Brna
a přerušené v roce 1993. Pruzku-
mové dílo bylo provedeno v inten-
cích metodiky standardního nede-
struktirmího stavebně historického
pruzkumu, kterou v roce 1997 do-
poručil Státní ústav památkové
péče v Waze., Po té, co p|ány zuně-
ření stávajícího staw vrastrovém
formátu TIF zajistil objednatel, se
digita|tzace elaborátu uskutečnila
zkusmo s co nejmenšími náklady
na software, nicméně pokud možno
ještě s dostatečně dobým ýsled-
kem. Toho doufám bylo dosaženo.
Z programi byl pod operačním i
systémem Windows 98 použit
textový procesor a editor 602 Pro
PC SUITE (zpracování a editace
textu i fotografií), rastrový grďický
editor GIMP pro Windows (úprava
a vybarvování plánových podkla-
dů, editace obrazových příloh); HP
Precision Scan LT (skenování | i
fotografií a příloh). K tomu elek- ll
ffonickou distribuci tiskem do f+
formátu PDF umožňuje program
Adobe Acrobat yerze 4,0 a vyšší.
Při větších nárocích na komfort
a hlarmě rychlost práce, ale i s
vyššími ťrnančními náklady je

vhodné program 602 Pro PC
SUITE nahradit textovým proceso-
rem a editorem Microsoft Word v. 7,0 a vyšší; místo

GIMPu použit graťlclcý editor Adobe Photoshop 4,0

a vyšší; programové vybavení doplnit DTP systémem
Adobe Page Maker v. 6,5 a vyšší.

Minimátní nároky na hardware uspokojí počítač s
pfocesorem Pentium III, alespoň 128 MB operační pa-

měti a s kvalitní nejméně 8 MB grafickou kartou. Nutná
je CD RoM mechanika i zapisovací mechanika CD Rw.
Hrozbu zhoršení zraku oddálí I7,,,|épe však 19'', neřku-
li 21'' monitor. V příslušenství je třeba mít kvalitní stolní

9 Zprávy památkové péče 5711997, příloha. Dlužno nlcméně

upozomit na dvě formální odlišnosti' Jednak jinde samostahré

stati Dějiny objektu a Stavební historie objektujsou diky zpra-

cování jedním aýmž altorem v předmětném elaborátu spoJeny

ve stať jednu. Jednak, že v zájml lepší barevné čitelnosti byla

v plánech památkově architektonického vyhodnocení objektu
použlta škála odvozená zmodré barvy, místo příliš splývajících
tónů barvy hnědé' V přiložené legendě je tato odchylkawzÍIa-
čena. Vzhledem k černobílému tisku tohoto sborníku odkazuji

na barermost v zjednodušené podobě uvedenou na substriínce
IJkánka elaborátu SHP na webových stránkách:
web.quick.czlshp.elias .
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obr. ]0, ]]. Brno, Dominikanskó 9, adaptační plán Poděbradslcého domu, Ing.

arch. M. Kyselka, 1953, pohled na průčelí západního křídla a půdorys přízemí, I :

100. AMB, E 143, sig. E 11281.

Scanner a barevnou inkoustovou tiskárnu, v mém případě
obojí pro formát A,4 a se značkou HP.

Počáteční nadšené mínění, že dígitáIni zpracováni
elaborátu SHP jejich tvorbu usnadňuje a hlavně zrych-
luje, se časem samo uvede na pravou míru. Především
nestačí mít více méně dokonalé hardwarové a softwaro-
vé vybavení, je také nutné si je na odpovídající úrovni
pracovně osvojit, což představuje vlastně zvládnutí dru-
hé specializované profese. Tedy přibližně jednoroční

obětování volného času jinak normálně vytíženého ''pru-
zkumníka''. Ani pak digitální autorské zpracování elabo-
rátu SHP určitě není kratší tradičního posfupu. Co je

opravdu lepší a co za to skutečně stojí, je jinak nedosa-
žite|ná sdělnost, pregnantní grafická informace, uživatel-
ský komfort a vůbec lysoká formální kvalita elaboráfu.
Nenahraditelná je snadnost elektronické distribuce
aptezentace na Internefu. S přibývajícími lety práce
a hromaděním papírového materiálu v archivu velmi
oceníme také minimální objem jak elektronicky zazna-
menaných podkladů, tak i konečného výstupu.

DĚJINY STAVEB 2001



I.o' Eliáš - Dům oániz Kunštáfu v Brně

Haus der Herren yon Kunstat in Brtinn
Jan o. Eliáš

Die untersuchte Hžilfte des Doppelhauses in der Domi-
nikanska-StraBe Nr' 9 / Starobrnenska-StraBe Nr. 16 gehórt zu
den Bauten im westlichen Teil des historischen Stadtzentrums;
und sie ist ein Teil der Reihenháuser der siidlichen Front der
Dominikanska-StraBe, frtiher Dolni-Bmenska-StraBe. Sie
gehórt zu den Resten des malerischen Blocks (bis vor kurzem
des authentisch historischen Blocks) des sogenannten Velky
Spalicek. Die Bauanfiinge dieses Hauses reichen bis in die Zeit
der definitiven Konstituierung des mittelalterlichen Brtinns im
Laufe des 13. Jahrhunderts. Das gotische pďastartige objekt
mit seinem frÍ.ihgotischen Kern entstand durch Verbindung der
Háuser auf zwei stádtischen Parzellen. Seit der zweiten Hálfte
des 14. Jahrhunderts war es das Freihaus der Herren von
Kunstat, die das Objekt zum erstenmal einheitlich umbauen
lieBen. In den 80-er Jahren des 16. Jahrhunderts wurde es
hóchstwahrscheinlich von Jan aus Pernstein um ein Hinterhaus
(Starobrnenska-straBe Nr. 16) vergróBert Es entstand ein
bequemer Stadtpalast im Renaissancestil mit einem Innenhof
mit Arkaden. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts kaufte die Stadt
den Palast, und sie lieB ihn von den Baumeistem Peter Koller
und Moritz Grimm in eine stádtische Markthalle _ ein Barock-
kauthaus mit Ladenverkauf - umbauen. Zrm letzten MaI
wurde das Haus in den Jahren 1952 - 1955 ftir den Bedarf der
Gďerie der bildenden Kiinste nach dem Projekt des Architek-
ten Mojmir Kyselka grtindlich rekonstruiert.

Das bauhfstorische Projekt wurde versuchsweise mit ge-
ringen Ansprtichen auf die Software digital verarbeitet. Trotz
des guten Ergebnisses zeigte es sich, daB es nicht empfehlens-
wert ist, an der Software zu viel zu sparen. Wegen der kom-
fortablen und móglichst schnellen Arbeit ist es nótig, im Sy-
stem Windows 98 den Textprozessor Microsoft Word Version
7.0 oder seine hóhere Version und den rastergrďischen Editor
Adobe Photoshop 4'0 oder seine hóhere Version zu installieren.
Die Programme sind mit dem DTP-System Adobe Page Mar-
ker Version 6,5 oder mit seiner hdheren Version zll ergánzen'
Die elektronische Distribution im Druck in das Format PDF ist
mit dem Programm Adobe Acrobat Version 4,0 oder mit seiner
hóheren Version zu sichern. Minimďe Ansprtiche auf die
Hardware erfullt ein Computer mit dem Prozessor Pentium III,
mit dem Operationsspeicher von mindestens 128 MB und mit
der grafischen Karte von mindestens 8 MB. Unentbehrlich
sind die CD-ROM-Mechanik und die CD-RW-
Registriermechanik Damit sich Ihre Augen nicht verschlim-
mern, empfehlen wir Ihnen einen mindestens 19-2o11-Monitor.
Als Zubehór brauchen Sie einen Tischscanner guter Qualitát
und ei'nen Farbtintenstrahldrucker. Es geniigt ein Drucker auf
das A4-Format.

T,ABBILDUNGEN
Abb.'l: Brtinn, Dominikanska-StraBe 9, die Auswertung der
bauhistorischen Entwicklung der Keller, 1 :200
Abb. 2: Brtinn, Dominikanska-StraBe 9, die Auswertung der
bauhistorischen Entwicklung des Erdgeschosses, I :200
Abb. 3: Brúnn, Dominikanska-StraBe 9, das Hauptportal vor
der Rekonstruktion (Foto in AMB aus den 40-er Jahren des 20.
Jahrhunderts)
Abb.4: Brtinn, Dominikanska-StraBe 9, das Hofportal aus der
Passage (Foto in AMB aus den 40-er Jahren des 20 Jahrhun-
derts)
Abb. 5: Brtinn, Dominikanska-StraBe 9, das Hofportal vom
Siiden (Foto JOE, gegenwlirtiger Zustand)

Abb. 6: Brúnn, Dominikanska-StraBe 9, die Lokalisation des
Hauses auf dem Stadtplan aus dem Jahre 1817, AMB Kat. 4
Abb. 7: Brtinn, Dominikanska-StraBe 9, der Grundriss der
ersten Etage mit den projektierten Anderungen und mit der
numerischen Legende der Nutzung der neu hergerichteten
Ráumlichkeiten, ohne Autor und Datum, ca. das lahr |727.
AMB, Sig. IY hJ476,477,478.
Abb. 8, 9: Brtinn, Dominikanska-StraBe 9, die Vermessung des
sog. Podebradsky-Hauses, Ansichten auf das Hauptportal und
auf das Portal des westlichen Fliigels, 1:50, Kumpost, Cemil,
1948. AMB, E 143, Sig. E II283.
Abb. 10, 11: Briinn, Dominikanska-StraBe 9, der Adaptie-
rungsplan des Podebradsky-Hauses, Ing. Arch. M. Kyselka,
1953' Ansicht auf das Portal des westlichen Flůgels und der
Grundriss des Erdgeschosses, 1:100. ABM, E 143, Sig. E II
281.

(Úbersetlung J. Šimonovó)
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