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Podoba měšťanského domu je jedním z máIa existu-
jících dokladů vzestupu či úpadku města v uplynulých
staletích. Zdá se, že v městě Bmě lze jedno takové období
rozmachu vysledovat prostřednictvím nejstarší kamenné
měšťanské zástavby. Předložený příspěvek si klade za cíl
stručně nastínit současný stav poznání této oblasti.

od počátku devadesáých let je sledována ta\ěka
veškerá stavební čirrrrost v historickém jádru Brna. od
tohoto období |ze také mluvit o systematickém archeolo-
gickém ýzkumu Městské památkové rezervace Brno
(MPR Bmo) a postupném prosazování takzvané totá|n
archeologie, která odhalila celou Íaďu zcela noých
anenahraditelných obecných pomatku. Archeologické

ýzkumy ýznamné přispěly nejen k získáni nepřebemého
množství pramenů z oblasti hmotrré kultury' ale
i k celkovému poznání stavebního ývoje sledovaných
parcel. V případě Velkého ŠpalíČku lze hovořit o celém
domovním bloku' Zejména v posledních letech se ukazu-
je, že přínos archeologie v oblasti ýkajici se charakteru
avývoje nejstarší městské zástavby je zce|a nezastupitel-
ný'

V odbomé literatuře byly dosud nejstarší měšťan-
ské stavby v Brně uvedeny pod názvem věžový dům'
Jednalo se o objekty Radnická č. 8 (Stará radnice), ZeIný
trh č' 7, a Starobrněnská č. 2 - 4.' Na zák|adě noých
poznatlď jsme konstatova|i, že termín ''věžoý dům''
obecně nelystihuje charakter nejstarších kamenných
staveb, u většiny těchto domů totiž nepředpokládáme
vice než dvě nadzemni podlůi. Zvo|i|íjsme proto podle
nás ýstižnější termín - ''kamenné jádro domu''., Násled-
ný výčet záckranných archeologiclcých 1týzkumů zakr-
nuje akce, při kteých byly identifikovány reliký těchto
kamenných jaďet, pÍevážně sklepů zasazených do 13.,
případně počátku 14. století. Mimo skutečnost, že se
jednalo o nejstarší kamenné stavby na zkoumaných par-
celách' objekty lrykazova|y další nezaměnitelné společné
znaky:
- umístění při hranici parcely v čele nebo urmitř.
- jednoprostorové členění, případně s přičleněnou prosto-
rou schodiště (trezoru?) o nepravidelně čtvercovém
(lichoběžníkovém) nebo obdélném půdoryse.

- plochostropé řešení suterénu
- zaklenuté první nadzemni podlaži křížovou klenbou

(Minoritská 2, Starobměnská2 - 4).
- použíli maloformátoých cihel o rozměru 22 x 11 až 12

x4,5 až 5'5 cm k lyzdění architektonických detailů.
P w ni ze zácllr arlný ch archeo 1o gi ckých výzkumů'

na kterém se podařilo identif,rkovat kamenné jádro' byl
uskutečněn v areálu minoritského kláštera. Výzkum
probíhal v letech 1988 - 199l, naposledy pak v roce

l B. Samek, Yěžové domy v Brně, Bmo v minulosti a dnes XI,
Brno 1993, s 104 - 108.
2 Souhmně o nejstarší měšťanské architekíře v Bmě pojedná-
vá obsáhlá studie: D Mer1a' Nejstarší měšťanská kamenná
architekfura v Bmě, Pruzkumy památekll2002' v tisku'
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1998 a odhalil jedno, respektive dvě kamerrrrá jádra.
Plošný odkryv v prostorách takzvané ''markraběcí min-
covny'' v ulici Mečová č, 2 z let |990l9I a 2000 obsáhl
šest středověkých parcel, na kteých byla identif,tkována
čtyři kamenná jáďra, Ve stejném domovním bloku pro-
běhl ýzkum čtyř středověkých parcel v ulici Starobr-
něnská č.2 - 4,6 a 8, kde by|y rozpoznány ďva kamenné
suterény. Při dohledu nad rekonstnrkcí sklepů domu or1í
č. 3 byly dokumentovány relikty dvou kamenných jader.
V domě na náměstí Svobody č. 8 byla zkoumána opět
celáparce|a, kamennéjádro bylo rozpoznáno ve sklepě.
Následoval ýzkum při rekonstrukci sklepních prostor
domu Kobližná č. |0lÍ2 s nálezem jednoho kamenného
suterénu. Další velký záchranný výzkum byl vyvolán
celkovou rekonstrukcí budovy a zástavbou dvora
Schrattenbachova paláce v ulici Kobližná č. 4. Na pů-
vodně třech středověkých parcelách odhalil ýzkum
relikty dvou kamenných jader' Stavebně historický pru-
zkum domu Dominikánská č. Ill13, doplňující starší
archeologický ýzkum, identifikoval dvě kamenná jádra.
Výzkum prováděný při rekonstrukci vozovky ulice
Františkánské zachýl| část kamenného jádra před dnešní
Františkánskou č. 4. Archeologický výzkum v prostoru
Františkánské č,9 zachýll suterén v přední části parcely.
V rámci sanace poďzemi bloku 26 byl ve vozovce v ulici
Poštovská před domem č. 1/3 dokumentován jeden sute-
rén, další dvě kamenná jáďrabyla zachycena V prostoru
Dominikánského náměstí při dohledu nad pruzkumnými
sondami v domorrrrím bloku 20. Při hloubení pruzkum-
ných sond domovního bloku 48 byl zachycen fragment
zdiva kamenného jádra v ústí ulice Masarykova do ná-
městí Svobody poměrně hluboko v prostoru náměstí. Na
ulici Běhounská byla ve ýkopu před domem č. 5/7
dokumentována část kamerné zdi suterénu. Relikt ka-
menného sklepa byl odhalen i výko.pem pro kanalizaci
Ve vozovce před domem na or1í č. 6..

3 Podrobněji ojednotlivých náIezech: Minoritský klášter:
D. Merta _ R. Procházka, Minoritská ul. č'1, Přehled ýzkumů
40 (|997-1998), Bmo 1999, s. 290-295; Mečová 2, Domini-
kánská 1, 3, 5, 7: R. Procházka Z. Hímmelová, Příspěvek
k vývoji středověké zástavby tzv' Velkého Špalíčku v Bmě,
Archaeologia historica 20, Brno 1995' s. 233-245 (v rámci této
ata|ýzy nebyla ještě jádra spolehlivě rozpoznáta); D' Merta,
obchodní galerie Velký Špalíček, nepubl. ttá|,ezová zpráva
Archaia 2001; Starobměnská č.2-4,6 a 8: D. Merta, Starob'r-
něnská ul. č. 2, 4 6, 8, Přehled ýzkumů 40 (1997-|998),
Bmo l999, s. 306 _ 309' orlí Č.3: P Borslcý _ D. Cemoušková,
objekt orlí 3 v Bmě. Stavebněhistorické posouzení sklepů
a části parteru, nepubl. rkp., Bmo' Náměstí Svobody č. 8: P.
Kováčik D' Merta M. Peška, Archeologický ýzkum
náměstí Svobody 8, Zprávy památkového ústavu v Brně, 200 1,
v tisku. Kobliárá č:. 10l]'2: R Procházka, Koblifuá ul. č. l0'
Přehled výzkumů 40 (L997-1998), Bmo 1999, s. 288. Kobližná
č' 4: D. Merta _ M. Peška _ R. Procházka J. Sadílek, PŤed-
běžné ýsledky záchranných archeologických ýzkumů v Bmě
v roce 1999, Přehled ýzkumů 41 (1999), Brno 2000' s. 40-44;
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obr. ]: Historiclry střed Brna s vyznačením jednotlivych staveb. 1 - Zelný trh č. 7' 2
- Mečová ě. 2' 3 - Starobruěnská č. 2 - 4. 4 - Starobrněnskó č. 8. 5 - Dominikónská
č. 11/]3.6-Dominikánskáč.7'7 -Mečovťtč.2 8 -or líč.6.9 - or líč.3. 10al l
Minoritská č. ]' 12 - Minoritská č. 2.13 - Poštovskó č. 1/3., 14 - Kobližná č' 10/]2.
15 - Kobližnó č.4' 16 - náměstí Svobody č.8. 17 - náměstí Svobody č. 15. 18 - Do-
minikánské náměstí 19 - Běhounská č' 6. 20 - Ceská č. 10. 21 - Dominikánská č. 7.
22 - Radnická č. 6 (Stará radnice). 23 - kostel sv. Mikuláše. 24 - kaple Panny Ma-
rie.2|5 - katedrála sv. Petra a Pavla.

J. Dvorská _ D. Merta _ M. Peška' Dendrochronologie
v historickém jádru Brna, Ve službách archeologie III, 2000,
v tisku Dominikánská č,. |Íl13: D. Merta R, Procházka
J. Sadílek, Bmo, Dominikánská 11/13, nepubl. stavebněhisto-
rický pruzkum, Archaia čj' 13199, 1999. Františkánská č. 4:
D. Merta _ M' Peška _ R. Procházka _ J. Sadílek, Předběžné
ýsledky ..., s. 52-54. Františkánská č. 9: P. Kováčik _
D. Merta - M. Peška _ R. Procházka _ J. Sadílek' PŤedběŽré
ýsledky zácfuarných archeologic\ich ýzkumů v Bmě v roce
2000' Přehled ýzkumů 42 (2000), Brno 2001, vtisku. Poznat-

Sledované stavby v žáď-
ném případě nebyly zcela
totožné. Každé nově identifi-
kované kamenné jádro při-
neslo další, dosud neznámé
informace týkajicí Se jeho
vzhledu a architektonického
řešení' Řada společných prvlď
se tedy projevila postupně,
během vyhodnocování j"d-
notlivých dokumentovaných
situací.

Datace
Zál<Jadni otázkou, která

dosud nebyla přesvědčivě
zodpovézena, je problematika
absolutní datace kamenných
jader. Možnost datování je
vzhledem k absenci písem-
ných pramenů (ýkajících se
stavebních úprav domů ve 13'
a 14. století) i původních
architektonických detailů
velice omezena. K dataci je
možno využít dendrochrono-
logii. archeologickou stratigra-
fii a stavebně histoncké ana-
logie. Dendrochronologicky
neměřitelné náIezy původních
dřevěných prvků učiněné
v trámové kapse na náměstí
Svobody č. 8 a v osvětlovací
nice ve sklepě domu Domini-
kánská č. 5 jsou prozatim
pouze příslibem do budoucna.

Nejvhodnější metodou
datace je v současnosti arche-
ologická stratigrafie' taje však
použitelná pouze pro kamenná
jádra ve stratigrďickém yzta-

hu k odkrytým archeologickým
situacím. Datace výstavby je
většinou pouze rámcová (v in-
tervalu dvaceti až třrceti let).
Prozatjm jediné absolutrrí datum
vymezu1íci dobu vzniku těchto
staveb bylo získáno na Kobližné
č. 4. Pod maltovou podlahou
kamenného jádra (''domu I'')
byly ze starší odpadni jámy

vyzvednuty vzorky ze dvou bukových fošen, které byly
pomocí dendrochronologie datovány do roku 1260, re-
spektive 1261 ." v ostatních případech j sm e závis|í pouze
na dataci pomocí archeologických náIezi. Vzhledem
k tomu, že většina archeologických ýzkumů je v sou-

ky o ostatních zmítĚných objektech jsou prozatím dostupné
pouze v terénní dokumentaci uložené v archivu spol. Archaia.
* J. Dvorská - D. Merta - M. Peška, Dendrochronologie '.' ,
v tisku.
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obr. 2.. Brno, půdorys stayebního bloku Vellql špalíček s vyznačenou plochoujednotlivých záchranných archeologic-
bý ch ý zkumů (š r afov an ě)

veb je převážně kamenné, někdy v pruběhu drrrhé polo-
viny 13. století však nastupuje i zdivo smíšené se zlomky
maloformátových cihel. Jako stavební materiál jsou
\ryužity kameny z místních zdrojů.6 Spojovacím materi-
álem je brubá,pÍevážně oranžová vápenná malta ostřená
malými ob|ázky. Této technice odpovídá nejstarší sta-
vebnifáze hradu Spilberku, datovaná do 70.let 13' sto-
1eti,7 Íaďi Se Sem i II. stavební fáze chrámu na Petrově.ó
V obou případech by|avylžita shodná stavební technika
s použitím maloformátoých cihel. Nálezy těchto cihel
jsou dále doloženy z ýzkumu blízkého hradu Obřany,
za|oženého před rokem 1270,, ale například i z měst-
slcých hradeb, kde byly použity k vyzďěni stinek cimbu-
ří.10 K ýstavbě opevnění v tomto období se snad váže
i,listina Yáclava II., kterou V roce 1293 daroval městu
zdejší clo na mostech určené k opravě hradeb.11 K dataci
přispívá i odhalené zák|adové zdivo kaple Panny Marie
na Dominikánském náměstí wstavěné steinou technolo-

časnosti ve stadiu vyhodnocováni, zminime zde několik
reprezentatiwích případů. Suterén Starobrněnská č.2 - 4
byl postaven do staršího sklepa, z jehož zásypll by|a
ziskána keramika druhé poloviny 13. stoleti' Z náIezové
situace nebylo patmé, zďa by| sklep zasypán před vý-
stavbou kamenného jádra, nebo jeho zánik s výstavbou
přímo souvisel' Stavba kamenného jádra domu Domini-
kánská č. 5 porušila starší dřevohliněný suterén, kteý
byl záměrtě zasypán. I z tohoto zás;1pu pochází kerami-
ka druhé poloviny l3. století. Ani zde nelze jednoznačně
lrčit, zďa zasypáni sklepa bylo důsledkem stavby jádra,
nebo jí předcházelo. Ze zásypu kamenného sklípku na
parcele domu Dominikánská č, 7, zanlklého požárem,
byl získán soubor keramiky datované do období okolo
roku 1300. Sklípekby|reparaci (vyzděním) starší dřevo-
h1iněné stavby zn1čené také požárem někdy po roce
1250. Zajimavá je skutečnost, že po zániku sklípku po
roce 1300 nebyla stavba obnovena. Výjimkou meztka-
mennými jáď,y j" ''dům I'' z minoritského kláštera,

v jehož zás5,pupocházi rozsáhlý celek keramiky spadají-
cí těsně před polovinu 13' století.)

Dataci stavebního horizontu kamenných jader
z hlediska stavebně historického nám umožňuje srovnání
s ýznačnými sakrálními i profánními stavbami v Bmě
a jeho blízkém okolí. Lze tak učinit především porovná-
ním stavební techniky, zv!áště pak zhodnocením použití
malofotmátoých cihel k vyzďěni architektonických
detailů' typiclcých pro tento horizont. Zdivo těchto sta-

5 R. Procházka : Minoritský klášter v zástavbě středověkého
Brna, Archaeologia historica 14, 1989, s. 131 - I40; Zrod
středověkého města na příkladu Bma, Mediaevalia Archeolo-
gica2,2000, s.65-69n.

II2

o Podrobněii o místním stavebním materiálu v Brně: J. Dvořák,
Stavební materiál nejstarších etap výstavby kostela sv. Petra
a Pavla na Petrově, Pruvék|99414' s 307-309.
1 Za neplb|lkované informace děkujeme PhDr. Lubomíru
Konečnému.
8 L Jan - R. Procházka - B' Samek' Sedm set let bměnské
kapituly, Brno 1998, s.25 n.
o L. Konečný' Dosavadní ýsledky archeologického pruzkumu
hradu obřany u Bma,' Archaeologia historica 2,Bmo 1977,
s.229 n.

'0 Jedná se o nepublikované osobní pozorovríní autonr v prostoru
stojícího úseku městské hradby v ulici Panenská.

'' F. Šujan, Dějepis Brna, Vlastivěda moravská II, Místopis,
Brno 1907. s. 34.
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Damtnlkdnskd

obr. 3.' Brno, Vellcý špalíček, Dominikónská 5 a 7, půdo-
rys parcel v úrovni suterénu s vyznačením dřevohliněné
a kamenné zástavby ze ] 3. století' Cerně kamenná iádra,
šrafov aně dř evo hliněn é sut er ény.

gii.12 Kapli dal 
'stavět 

při markraběcím domě Václav II.
od roku I29J '', Do stejného časového' respektive sta-
vebního horizontu patří patmě i kostel sv. Mikuláše na
náměstí Svobody' Dokumentované stratigrafi cké situace
stavbu jednomačně datují do závěru 13' století.la Není
bez zajimavosti, že maloformátové cihly byly v pruběhu
13. století použivány i k vyzdění vstupních šíjí dřevohli-
něných suterénů a jejich hojné náIezy v zásypech těchto
staveb nabízejí myšlerrku pollžttí i pro některé části nad-
zemtích konstrukcí.', Někdy po roce 1300 tato stavební
technologie spolu s maloformátovými cihlami v bměn-
ské architektuře posfupně mizi. otázka použití malofor-
mátoých cihel v pruběhu 13. století zistává nadále
otevřená a nebude uspokojivě zoďpovězena, dokud se
tezpracuji všechny ná|ezy těchto cihel a nevyhodnotí
jejich náIezové okoInosti.

12 Informace zprobíhajícího archeologického výzkumu v pro-
storu Dominikánského náměstí (domovní blok 20).
13 M. Flodrová, ,,Královský'' a ,,markraběcí.. dům v Bmě' Brno
v minulosti a dnes XIII, Brno 1995, s 73 n.

'a D. Me.ta _ M. Peška _ J. Sadílek _ K. Urbánková, Kostel sv.
Mikuláše v Bmě, Brno v minulosti a dnes XIV, v tisku.
,' Z"i^énu se jedná o publikovaný náIez vyz&né vstupní šíje
v plostoru Radnické 8: I. Loskotová _ R Procházka' Bměnské
zemnice (Příspěvek k vývoji městské zástavby 73 století)'
Brno v minulosti a dnes XIII, Bmo 1995, s. 128 n. Nový nález
byl učiněn vprostoru Dominikánské 5, výzkum je však
v současné době ve fázizpracováni.
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Na základě uvedených skutečností můžeme Wažo-
vat o ýstavbě kamerrných jader někdy ve druhé polovi-
ně třináctého, případně na počátku 14. století. V případě
Radnické č. 8 a ''domu I'' v minoritském klášteře je tomu
tak snad již před polovinou 13. století.

Z hlediska vyvoje měšťanské zástavby se podařilo
prokéuat skutečnost' že kamenná jádra nahrazují dřevo-
hliněné domy a v někteých případech na ně navazuji.
Tato sifuace je ňejmá u Staveb v ulici Starobměnská na
parcelách domů č' 2 - 4 a 8. Umístění kamenných jader
v rámci parcely je závislé rta vztahu ke starším dřevohli-
něným domům. Kamenná jáďra navazýící funkčně
i časově na starší dřevohliněnou stavbujsou čtvercového
nebo lichoběžníkovitého půdorysu. U staveb obdélného
půdorysu se zďá, že vznlkají samostatně, bez vazeb na
starších zástavbu. obdobný stavební vývoj je dobře
známze západoevropshých i českých měst.16

Nadzemní konstrukce
Dnešní stav poznání s sebou přináší řadu dalších

otázek. Jako klíčové se jeví nejasné roz}\rržení naďzemni-
ho půdorysu a konstrukcí. Nevíme, zďa se nadzemni
pod|aží nachine|a pouze nad sklepy nebo se rczk7áďa|a
na větším prostoru. Šachovnicové uspořádání sklepů na
sousedících parcelách nasvědčuje tomu, že by|a zastavě-
na větší plocha, než kterou vymezljí půdorysy kamen-
ných sklepů. obdobná situace byla vypozorována
u nejstarších kamenných domů v Bratislavě.|7 Tuto hy-
potézu zatím ne|ze ničím přesvědčivě podepřit. S otáz-
kou zastavěné plochy úzce souvisí i problematika nad-
zemní konstrukce. Prozatím nevíme, zda byly domy
výhradně kamenné' nebo se jednalo o smíšenou kon-
strukci s hrázděným patrem' případně i přízemím' odpo-
věď na futo otázku je velice obtižná, uváŽíme-Ii množ-
ství přestaveb, kteými většina domů od středověku
prošla. V Brně nebyly dosud nalezeny pozůstatky hráz-
děné konstrukce ze 13. nebo 14' století, pomineme-li
nepřímé doklady v archeologických nálezech otisku
mazaÍ\Lce.I8 Také dochované původní zdivo pÍizemí či

16 Podrobněji o nejstarších kamenných domech ve sťední
azápadní Ewopě např': K. Bedal _ H. Hermann, Bauemhauser
aus dem Mittelalter, Ein Handbuch zur Baugruppe Mittelalter
im Frankischen Freilandmuseum in Bad Windsheim, Bad
Windsheim 1997. M. Chorowska, Sredniowieczna kamienica
mieszczanska we Wroclawiu. Wroclaw 1994. H Rotting, Das
ostsachsische Doppelhaus des hóhen Mittelalters im archeolo-
gisch - rechtshistorischen Befund von Braunschweig. In: H
Brachmann J. Klápště eds', Hausbau und Raumstruktur
friiher stádte in ostmitteleuropa, Památky archeologické -
Supplementum 6, s. 40 - 54. I. - E. Schneider, Der mittelalter-
liche Steinbau in Ziťrrich, stadtluft, Hirsebrai und Bettelmónch,
Landesdenkmalamt Baden - Wiittenberg und der Stadt Ziirich
1992, s. 238 - 247. M. Untermann, Der steinerne Wohnbau in
Sůdwestdeutschland, stadtluft, Hirsebrai und Bettelmonch,
Landesdenkmalamt Baden - Wiirttenberg und der Stadt Ziirich
1992, s.225 - 238.
" V. Ferus - P. Baxa, Das Burgerhaus in Bratislava in der
zweiten halfte des 13 Jahrhunderts, Archeologické rozhledy
XLIIAI99I, s. 285 - 304.
18 vybrané archeologické soubory mazanice jsou v současnosti
zpracovávány v rámci diplomové práce A. ZÍhka na Ústavu
Archeologie FF MU v Brně.
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patra většinou nelze pfiřadit nejstarší stavební fázi,19
přesto nám určitým vodítkem mohou bý odkrýé arche-
ologické situace.

Závěr
Hlal'rrím důvodem, proč nebyla nejstarším měšťan-

ským kamenným stavbám v Brně věnována zas|oužená
pozomost' respektive proč nebyly ve větším měřítku
rozpoznány, je nedůslednost a nedostatečná organlzačni
a legislativní podpora při provádění stavebně histonc-
kých pruzkumů. Vlastní stavebně historické pruzkumy
byly a většinou jsou i nadále prováděny pouze před re-
konstrukcí historichých objektu, což je z památkového
hlediska samozřejmě nevyhnutelné' V pruběhu rea|izace
stavby všakjiž nepokračují' a to i přesto, že se zpravid|a
objeví naprosto nové situace, které dosud získané po-
ztatky o stavebním vývoji jednotlivých domů mohou
upřesnit, případně i zásaďně pozměnit. V této fétzi by
tedy měl bý proveden podrobný (hloubkoý) stavebně
historický průzkum' který je nezbýný k uspokojivé
interpretaci stavebního vývoje domu. Hloubkový pru-
zkum je velice důležiý zvláště pak proto, že mnoho
cenných částí staveb je v pruběhu rekonshukce nená-
watně zničeno (qrbouráno). Druhý problém pak před-
stavuje jednostranné zaměÍeni archeologie na archeolo-
gické situace. Spolupráce a reflexe obou oboru byla
v Brně v minulosti vwžita výjimečně a to pouze v pří-
padech významné církevní architektury (katedrála sv.
PeÍra a Pavla, minoritský a dominikánský klášter).2o
Z archeologického hlediska je to i tím, že do devadesá-

ých let nebyly v MPR Brno provádény záchrawÉ ý-
zLumy tak, aby detailně postihly celou plochu wčenou
ke zničení. V současnosti je snahou pracovníku brněn-
ského pracoviště společnosti Archaia, které se zabývá
systematickým ýzkumem městského jádra' dokumento-
vat archeologické situace i stojící historické objekty
během přestavby. Tato komplexní dokumentace proka-
zateIně přináší mnoho nových a často zásadních zjištění.

o možném počtu dosud stojících kamenných jader

si lze utvořit představu na zák|adé následujících údajů.
Z 580 domů vnitřního města, které si vesměs podržely
středověkou podobu, bylo v letech 1865 až 1905 zbořeno
a znovu postaveno 429 budov,21 Další domy byly zniče-
ny během druhé světové války nebo ustoupily výstavbě
v.poválečném období. K dokumentaci tedy v současnosti
zbývá ast jedno sto domů. Na záklaďě našich dosavad-
ních zkušeností lze téměř s jistotou předpokládat, že
v pÍevážné většině těchto domů jsou zachovány relikty
kamenných jader. Z archeologického hlediska je velmi
pravděpodobné, že další kamenná jádra odkryjí archeo-
logické ýzkumy v prostoru proluk, dvorku a rozšíře-
ných ulic V centru města. Vyhodnocením a dokumentací
nejstarší měšťanské kamenné zástavby v Brně Se v Sou-
časnosti zabývá programoý projekt Ministerstva kultury

19 Vy.jimkou.je dům v Radnické č. 8: B. Samek' Věžové domy
v Bmě ' . . ,  s.  104 _ 108
20 Kostel sv. Petra a Pavla: L' Jan _ R. Procházka - B' Samek'
Sedm set let ..., Brno 1998. Nové poznatky z výzkumu mino-
ritského k1áštera v roce 1998 nejsou prozatím publikovány.
2| C' Há|ová-Jahodová, Bmo' Stavební a urrĚleclcý wjvoj
města, Bmo 1947, s.326.
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ČR - ''Měšťanský dům středověkého Bma,,'22 Výstupem
projektu bude katalog obsahující základni údaje a foto-
grafickou dokumentaci jednotlivých dokumentovaných
staveb.

Zu Anfángen der bůrgerlichen Steinarchi.
tektur in Brno (Brtinn)
David Merta - Marek Peška

Seit dem Anfang der neunziger Jahre kann man von ei-
ner systematischen Forschung des stádtischen Denkmalschutz-
gebietes Brno / Brtinn sprechen sowie von einer allmáhlichen
Durchsetzung der sog. totalen Archáologie sprechen, die vóllig
eindeutige und unersetzliche Ergebnisse liefert. In nachfolgen-
der Zeitspanne wurden ein paar groBe fláchenhafte Rettungs-
forschungen durchgefuhrt, die maBgebend zur Gewinnung
einer riesigen Menge archáologischer Quellen hinsichtlich der
Bauentwicklung einzelner zu erforschenden Baugrundstticke
beigetragen hat; in einigen wenigen Fállen waren das ganze
Háuserblócke (GroBer Stóckel). Die Forschungen brachten
bisher unbekannte, vollkommen ausschlaggebende Erkenntnis-
se zu Charakter und Entwicklung der áltesten Holz-Lehm-
Architektur und der Steinarchitektur aus den Anfángen der
Stadtgeschichte. Bisher ist es gelungen, etwa zwei Dutzende
Úberreste der Steinkerne von Háusem, die auf den Ausgang
des 13., ggs. Anfang des 14. Jh. zurůckgehen, zu identifizieren.
Die Ergebnisse bisheriger Forschungen, die mit weiterer Unter-
suchung, Erórterung und Dokumentierung einhergehen, schlie-
Ben rund ein Hundert Gebáude ein, werden gegenwártig im
Projekt des Kultusministeriums "Btirgerhaus des mittelalterli-
chen Briinns" bearbeitet. Den Ausgang dieses Vorhabens wird
ein Katalog darstellen, der grundlegende Daten einzelner er-
halten gebliebener Bauten darlegen wird.Beschriftungen.

ABBILDUNGEN

Abb. 1: Historischer Stadtkern von Brno / Brtinn mit der Aus-
zeichnung entsprechender Bauten: 1. Ze1ný trh / Kohlmarkt Nr.
7, 2 Mečová / Schwertgasse Nr. 2, 3 Starobměnská l AIt-
Briinner Gasse Nr 2 - 4, 4' Starobměnská / Alt-Briirurer Gasse
Nr' 8' 5' Dominikánská / Dominikanergasse Nr. l l/l3' 6' Domi-
nikánská - Dominikanergasse Nr. 7 ,7 ' Mečová / Schwertgasse
Nr. 2' 8. or1í / Adlergasse Nr. 6, 9' orlí /Ad1ergasse Nr. 3' I0.'
11 Minoritská / Minoritengasse Nr. 1, 12. Minoritská / Minori.
tengasse Nr. 2, 13. Poštovská / Postgasse Nr. l/3, 14. Kobltžná l
Krapfengasse Nr. 10/12, 15. Kobližná / Krapfengasse Nr. 4' 16.
nám. Svobody / Freiheitsplatz Nr. 8, 17' nám. Svobody / Frei-
heitsolatz Nr. 15" 18 Dominikanerplatz' 19. Běhounská / Láu-
fergasse Nr 6, 20. Česká / Bohmische Gasse Nr. l0, 21. Domi-
nikánská / Dominikanergasse Nr. 7 , 22. Radnická / Rathausgasse
Nr. 6 (Altes Rathaus), 23 St. Niklas, 24. Marienkapelle, 25.
Dom St. Peter und Paul
Abb' 2: Bmo / Brtinn, Grundriss des Háuserblocks GroBer Stók-
kel mit ausgezeichneter Fláche einzelner archáologischer Ret-
tungsforsčhungen (sčfu affi ert)
Abb. 3: Bmo / Brtinn, GroBer Stóckel, Dominikánská / Domini.
kanergasse Nr. 5 und 7, Grundriss der Grundstticke auf dem
Niveau des Souterrains mit der Auszeichnung der Holz-Lehm-
und Steinbebauung aus dem 13. Jh. (schwarz - Steinkerne,
schraffiert - Holz-Lehm-Soutelrains). ..

(Ubers etzung M. Blažej ovó)

22 Nositelem projektu - MK ČR PK01P04OPP006 - je spolď-
nost Archaia a vedoucím řešitelem PhDr. Rudolf Procházka,
Csc.
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