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Petr Holub, Václav Kolaﬁík, David Merta, Marek Pe‰ka,
Lenka Sedláãková, Dana Zapletalová, Antonín ZÛbek
BRNùNSKÉ ST¤EDOVùKÉ A RANù NOVOVùKÉ
H¤BITOVY Z POHLEDU ARCHEOLOGIE

Historick˘ odkaz nám zÛstává zachován nejen prostﬁednictvím nejrÛznûj‰ích
památek, které zde postupnû, generace za generací zanechaly na‰i pﬁedkové, ale
i prostﬁednictvím míst jejich posledního odpoãinku. Star‰í pohﬁebi‰tû, farní, Ïidovské
a od 18. století mûstské hﬁbitovy jsou jedním ze základních v˘razÛ kontinuity na‰í
kultury a vazby k na‰í minulosti. Proto bychom mûli v‰echna tato místa dobﬁe znát,
umût je chránit a pohﬁben˘m prokazovat patﬁiãnou úctu stejnû, jako to dûlali na‰i
pﬁedkové. A protoÏe vût‰ina brnûnsk˘ch stﬁedovûk˘ch hﬁbitovÛ, pokud ov‰em zcela
nezanikly, leÏí pod dne‰ní mûstskou zástavbou, ulicemi a chodníky, rozhodli jsme se
napsat tento ãlánek.
Ná‰ pﬁíspûvek, jak napovídá jeho název, je vûnován stﬁedovûk˘m a ranû novovûk˘m
hﬁbitovÛm, a to pﬁeváÏnû z pohledu archeologick˘ch v˘zkumÛ. Zahrnuty jsou zde
pouze hﬁbitovy náleÏící k vlastnímu mûstu, jeho historick˘m pﬁedmûstím a k sídli‰tní
aglomeraci Starého Brna.
Z archeologického hlediska shrnul naposledy problematiku pohﬁebi‰È a hﬁbitovÛ
na území Brna v roce 2000 Rudolf Procházka.1 Z historického pohledu se tématu
dot˘kají pﬁehledné historické práce, ve kter˘ch jsou hﬁbitovy zmiÀovány.2 V tomto
ohledu nesmíme zapomenout na ojedinûlou práci Mileny Flodrové, vûnovanou historii brnûnsk˘ch hﬁbitovÛ.3 Historickou topografii, zahrnující také problematiku hﬁbitovÛ ve vnitﬁním mûstû i na pﬁedmûstích pro polovinu 14. století preciznû, a jak
archeologické v˘zkumy postupnû dokládají, také velmi pﬁesnû, ﬁe‰il ve sv˘ch dvou
zásadních ãláncích Oldﬁich Viãar.4
Z období velkomoravského známe na území historického mûsta, jeho pﬁedmûstí
a Starého Brna doposud dvû pohﬁebi‰tû. Ve vnitﬁním Brnû se jedná o nûkolik ojedinûl˘ch hrobÛ, dokládajících snad mlad‰í zástavbou poru‰en˘ ﬁadov˘ hﬁbitov, táhnou-

1
Rudolf PROCHÁZKA, Zrod stﬁedovûkého mûsta na pﬁíkladu Brna, in: Mediaevalia archaeologica 2, Praha –
Brno 2000, s. 7–158.
2
Franti‰ek ·UJAN, Dûjepis Brna, Brno 1928; Cecílie HÁLOVÁ-JAHODOVÁ, Brno. Dílo pﬁírody, ãlovûka
a dûjin, Brno 1975; Jaroslav D¤ÍMAL – Václav PE·A, Dûjiny Brna 1, Brno 1969; Karel KUâA, Brno. V˘voj
mûsta, pﬁedmûstí a pﬁipojen˘ch vesnic, Praha – Brno 2000.
3
Milena FLODROVÁ, Brnûnské hﬁbitovy, Brno 1992.
4
Oldﬁich VIâAR, Místopis Brna v polovinû 14. století (Prostor uvnitﬁ mûstsk˘ch hradeb), in: Brno v minulosti
a dnes (dále BMD) 7, 1965, s. 242–283; T¯Î, Místopis Brna v polovici 14. století (Pﬁedmûstí), in: BMD 8, 1966,
s. 226–273.
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cí se v linii pﬁi severní stranû dne‰ní ulice Starobrnûnské. Dal‰í známé pohﬁebi‰tû
z téhoÏ období se nacházelo na pravobﬁeÏí Svratky, v dne‰ním areálu klá‰tera Milosrdn˘ch bratﬁí. Pﬁípadné tﬁetí pohﬁebi‰tû dokládá prozatím ojedinûl˘ stﬁedohradi‰tní
hrob situovan˘ jiÏnû baziliky minor na Starém Brnû, v místech zboﬁeného kostela
Panny Marie, jehoÏ poãátky sahají snad do pﬁelomu 10. a 11. století.5 V tûchto
místech se rozkládal i mlad‰í ranû stﬁedovûk˘ hﬁbitov, kter˘ doprovázel sídli‰tní aglomeraci na Starém Brnû. BliÏ‰í popis tohoto pohﬁebi‰tû, dokreslující jeho rozsah
a poãet zkouman˘ch hrobÛ, nebyl doposud publikován.6
Pﬁedlokaãnímu období ve vlastním historickém jádﬁe mûsta mÛÏeme pﬁiãíst asi
24 hrobÛ náleÏejících k první fázi kostela na Petrovû z 2. poloviny 12. – poãátku
13. století.7
Dal‰í dnes známé hﬁbitovy jsou jiÏ vázány k období zaloÏení mûsta v 1. polovinû
13. století nedlouze pﬁedcházejícímu. Jedná se pﬁedev‰ím o hﬁbitovy pﬁi farních
kostelech – sv. Petru a sv. Jakubovi a pﬁi kostele sv. Michala. Do 1. poloviny 13. století patrnû sahá i zaloÏení hﬁbitova pﬁi kostele V‰ech svat˘ch na Provaznickém vr‰ku.
Stejnému období odpovídá nejstar‰í pohﬁební horizont hﬁbitova pﬁi kostele
sv. Prokopa na Starém Brnû. Nesmíme také zapomenout na hﬁbitov Ïidovsk˘, kter˘ se
nacházel jiÏnû od mûstsk˘ch hradeb, a hﬁbitovy, jeÏ se nacházely pﬁi mûstsk˘ch ‰pitálech8: pﬁi ‰pitále sv. Ducha na dne‰ní Pekaﬁské ulici, pﬁi kostele sv. Anny u klá‰tera
cisterciaãek na Starém Brnû a pﬁi ‰pitále sv. ·tûpána v prostoru dne‰ní ulice Kﬁenové. Zvlá‰tní kapitolu pﬁedstavuje pohﬁbívání v areálech minoritského, dominikánského, herburského a augustiniánského klá‰tera. Na pﬁedmûstí pak pﬁi klá‰teﬁe franti‰kánÛ sv. Bernardina Sienského, kter˘ stával pﬁed Îidovskou bránou, v prostoru
dne‰ní ulice NádraÏní, na Starém Brnû pak v klá‰teﬁe cisterciaãek.9
Vût‰ina tûchto jmenovan˘ch hﬁbitovÛ byla v minulosti v souvislosti s nejrÛznûj‰ími
stavebními aktivitami podrobena vût‰ím ãi men‰ím záchrann˘m archeologick˘m
v˘zkumÛm. Dosavadní v˘sledky získané tûmito v˘zkumy jsou shrnuty v následujícím
textu.

5

Dana CEJNKOVÁ, Archeologick˘ v˘zkum ve starobrnûnském klá‰teﬁe, in: Forum brunense 1992, s. 17–19.
TÁÎ, Archeologick˘ v˘zkum starobrnûnského klá‰tera, in: Archaeologia historica (dále AH) 5, 1980,
s. 335–337.
7
R. PROCHÁZKA, Zrod stﬁedovûkého mûsta, s. 128.
8
Historii brnûnsk˘ch ‰pitálÛ se pokusil naposledy shrnout jiÏ v roce 1952 Vladimír ZAPLETAL, Stﬁedovûké
poãátky brnûnsk˘ch ‰pitálÛ, in: Lékaﬁské listy VII/1952 ã. 20, s. 506–510; TamtéÏ, ã. 21, s. 528–533; TamtéÏ,
ã. 22, s. 554–556.
9
K brnûnsk˘m klá‰terÛm naposledy souhrnnû spolu se star‰í literaturou Du‰an FOLT¯N a kol., Encyklopedie moravsk˘ch a slezsk˘ch klá‰terÛ, Praha 2005, s. 180–182.
6
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Ranû stﬁedovûké hroby v prostoru ulic Starobrnûnská a Radnická
V prostoru severní strany uliãní fronty byly doposud dokumentovány ãtyﬁi kostrové hroby. V roce 1954 byl na parcele domu Starobrnûnská ã. 8 vyzvednut blíÏe nedatovan˘ hrob. Pﬁi v˘zkumu doprovázejícím v˘stavbu obchodního domu C&A byly na
stejné parcele odkryty pozÛstatky dvou kostrov˘ch hrobÛ. Jeden z nich pﬁedstavoval
pohﬁeb asi 15ti leté dívky pohﬁbené ve skrãené poloze na levém boku. Hrobová jáma
byla pﬁekryta prknem. V oblasti zápûstí pak byl doloÏen pozÛstatek l˘kového provazu, z ãehoÏ lze usuzovat na to, Ïe pohﬁbená mûla svázané ruce. Tyto anomálie jsou
bûÏnû vykládány jako projev „vampyrismu“. Druh˘ hrob, z nûhoÏ se dochovala ve
velmi ‰patném stavu pouze horní polovina tûla, byl z doposud identifikovan˘ch
pohﬁbÛ nejbohat‰í. Po obou stranách lebky leÏely bronzové náu‰nice, v oblasti krãní
páteﬁe se nacházel modr˘ sklenûn˘ korálek. Pﬁi pravé stranû pasu pak byl uloÏen
drobn˘ Ïelezn˘ noÏík.10 Dal‰í z hrobÛ byl vyzvednut v roce 1959 na Radnické ã. 2,
v prostoru tzv. Kaple. Z v˘bavy pochází kování dﬁevûného vûdérka. Je pravdûpodobné, Ïe v‰echny tyto hroby náleÏely pÛvodnû rozsáhlej‰ímu pohﬁebi‰ti, které v‰ak bylo
zniãeno jiÏ stﬁedovûk˘mi stavebními aktivitami. Dle jednotliv˘ch nálezÛ lze datovat
pohﬁebi‰tû zﬁejmû do 9. nebo 10. století.11

Ranû stﬁedovûké pohﬁebi‰tû areálu konventu Milosrdn˘ch bratﬁí na ulici Polní
V areálu dne‰ního klá‰tera Milosrdn˘ch bratﬁí bylo doposud nadvakrát archeologicky zkoumáno velkomoravské pohﬁebi‰tû. V roce 1999 stavební práce zasáhly ãást
kostrového pohﬁebi‰tû, archeologicky zde byly dokumentovány tﬁi hroby. Pﬁi stavbû
pavilonu akutní medicíny severov˘chodnû od konventu bylo v roce 2003 dokumentováno celkem osm hrobÛ a pût druhotn˘ch uloÏení lidsk˘ch ostatkÛ. Hroby nevykazovaly Ïádné anomálie vyboãující z pro tuto dobu bûÏného pohﬁebního ritu. Zemﬁelí byli uloÏeni na zádech v nataÏené poloze s rukama podél tûla, orientováni pﬁibliÏnû
západ – v˘chod. Pouze pohﬁeb mladé dívky byl bohatûji vybaven. Dívka mûla náu‰nice a náhrdelník ze sklenûn˘ch korálkÛ. Antropologick˘ soubor obsahoval kosterní
pozÛstatky 14ti osob (sedm dûtí, dva mladiství, tﬁi dospûlí a dva neurãení jedinci).
Na lokalitû byly tedy doposud vyzvednuty ostatky 17ti jedincÛ, kteﬁí byli situováni
na v˘chodním aÏ jihov˘chodním okraji pohﬁebi‰tû.12

10

Vilém HRUB¯, Staroslovanské Brno, in: BMD 3, 1961, s. 130–148; David MERTA, Brno, Starobrnûnská ul. ã. 2–4,
6 a 8, parc. â. 448, 452, 453, in: Pﬁehled v˘zkumÛ 40 (1997–1998), s. 306–309; Dana ZAPLETALOVÁ,
Slovanské osídlení na území Brna. Diplomová práce na Ústavu archeologie a muzeologie FFMU Brno 2002.
11
D. ZAPLETALOVÁ, Slovanské osídlení.
12
Andrea MAËEJÍâKOVÁ, Brno - ·t˘ﬁice, konvent Milosrdn˘ch bratﬁí. Nálezová zpráva ã.j. 213/99 archiv Ústavu archeologické památkové péãe v Brnû; D. ZAPLETALOVÁ, Brno, Nemocnice Milosrdn˘ch bratﬁí, pavilon
akutní medicíny – 1. etapa. Nálezová zpráva ã.j. 01/06, archiv Archaia Brno o.p.s.
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Farní hﬁbitov pﬁi kostele sv. Petra a Pavla
Na poãátku 90. let minulého století se uskuteãnil rozsáhl˘ v˘zkum v prostorách
interiéru katedrály na Petrovû v souvislosti s budováním podpodlaÏního topení. Vlastní kostel sv. Petra a Pavla byl zaloÏen nûkdy kolem poloviny 12. století. Pro‰el zásadní pﬁestavbou asi o sto let pozdûji. Na pﬁelomu 14. a 15. století vznikla na místû star‰ího kostela novostavba. V dÛsledku oprav po ‰védském obléhání Brna byl kostel
barokizován a na poãátku minulého století regotizován.13
Jak jiÏ bylo ﬁeãeno, nejstar‰í hroby, které byly dokumentovány v románské kryptû,
lze pﬁiãíst druhé polovinû 12. století. V kostele se pohﬁbívalo po cel˘ stﬁedovûk,
v období novovûku a baroka. Z interiéru kostela bylo vyzvednuto mnoÏství pohﬁbÛ
i kosterních pozÛstatkÛ náleÏících celému tomuto období. Pozornost byla v minulosti
vûnována i okolnímu hﬁbitovu, kter˘ byl v minulém desetiletí protnut nûkolika liniov˘mi v˘kopy inÏen˘rsk˘ch sítí. Hﬁbitov byl ãásteãnû zniãen pﬁi srovnání vybíhajícího
skalního podloÏí v západní polovinû skalního v˘bûÏku, na nûmÏ kostel stojí. Naopak
v˘chodní ãást ostroÏny byla dorovnána mocn˘mi naváÏkami v pozdním stﬁedovûku,
takÏe mÛÏeme pﬁedpokládat, Ïe hﬁbitov je v tûchto místech doslova zakonzervován.14
Celkem 219 hrobov˘ch celkÛ bylo postoupeno k antropologické anal˘ze, posléze
i k diagnostice patologick˘ch kostních lézí.15 Vûk muÏÛ se pohyboval mezi 50 aÏ 60 lety,
u Ïen 30 aÏ 40 let. PrÛmûrná v˘‰ka dosahovala u muÏÛ 167,7 cm u Ïen 153,4 cm.16

13

V˘sledky archeologického v˘zkumu jsou popsány v pracích R. PROCHÁZKA – Josef UNGER, Poãátky
katedrály sv. Petra a Pavla ve svûtle archeologick˘ch v˘zkumÛ, in: BMD 13, 1995, s. 90–111; R. PROCHÁZKA,
Poãátky osídlení a církevního Ïivota, in: Libor JAN – Bohumil SAMEK – R. PROCHÁZKA, 750 let brnûnské kapituly, Brno 1999, s. 17–39; R. PROCHÁZKA, Zrod stﬁedovûkého mûsta, s. 32–37, 128–131. Zde jsou i zmínky
o pohﬁbívání, následn˘ text situaci pouze shrnuje. K funkci a nejstar‰ím stavebním dûjinám kostela pak
nelze opomenout Lubomír J. KONEâN¯, Nejstar‰í krypty a funkce svatopetrského chrámu v Brnû, in: Umûní 44,
1996, s. 315–344; T¯Î, Poãátky Brna ve svûtle nejnovûj‰ích poznatkÛ, in: Forum brunense 1995/1996, s. 7–20.
K novûj‰ím dûjinám kostela pak B. SAMEK, Umûlecké památky Moravy a Slezska, I. svazek A/I, Praha 1994,
s. 160–163; Petr KROUPA, Dobov˘ vzhled gotick˘ch kostelÛ, in: Kaliopi CHAMONIKOLA (ed.), Od gotiky
k renesanci, v˘tvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550. II., Brno 1999, s. 97–99.
14
Ke hﬁbitovu kolem kostela sv. Petra a Pavla a pohﬁbívání v interiéru napﬁíklad R. PROCHÁZKA –
J. UNGER, Poãátky katedrály sv. Petra a Pavla, s. 90–111; J. UNGER, Hroby z 15. a 16. století s nádobami dnem
vzhÛru na jiÏní Moravû, in: Jana KUBKOVÁ – Jan KLÁP·Tù – Martin JEÎEK – Petr MEDUNA et al. Îivot
v archeologii stﬁedovûku, Praha 1997, s. 639–648; Ladislava HORÁâKOVÁ – Lenka VARGOVÁ, Antropologická charakteristika kosterních nálezÛ v hrobech s nádobami dnem vzhÛru. TamtéÏ, s. 649; R. PROCHÁZKA, Poãátky osídlení a církevního Ïivota, s. 17–39; R. PROCHÁZKA, Zrod stﬁedovûkého mûsta, s. 32–37, 128–131.
15
L. HORÁâKOVÁ – Lenka BENE·OVÁ, Antropologické hodnocení kosterních nálezÛ z katedrály sv. Petra
a Pavla, in: Pravûk, nová ﬁada 4, 1994, s. 319–322.
16
R. PROCHÁZKA, Zrod stﬁedovûkého mûsta, s. 128–130.
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Farní hﬁbitov pﬁi kostele sv. Jakuba Vût‰ího
Rozsahem nejvût‰í archeologické v˘zkumy byly dosud uskuteãnûny v prostoru
farního hﬁbitova pﬁi kostele sv. Jakuba, proto na‰e zpráva o tomto hﬁbitovû bude
ponûkud rozsáhlej‰í.
Podle listiny olomouckého biskupa Roberta (1201–1240) z roku 1231 byl kostel
sv. Jakuba zaloÏen v dobû vlády markrabûte Vladislava Jindﬁicha (1197–1222). Poprvé se
pﬁímo uvádí k roku 1228, kdy jeho patronát daroval král Pﬁemysl Otakar I. oslavansk˘m
cisterciaãkám. Podle svûdectví z roku 1423 stál pÛvodní kostel na místû nynûj‰ího chrámu, av‰ak nic se z nûho nedochovalo. Souãasná stavba kostela sv. Jakuba ve svém jádru
pochází z let 1450 aÏ 1530. V rozmezí let 1871–1879 probûhla regotizace.17 Záchranné
archeologické v˘zkumy doposud odkryly dvû star‰í stavební fáze kostela sv. Jakuba.
Nejstar‰í stavební horizont kostela pﬁedstavují relikty základového zdiva odkryté
v roce 2001. Oporou datace je prozatím jedin˘ architektonick˘ ãlánek nacházející se
„in situ“. Jedná se o relikt ﬁímsy, jejíÏ profilace je takﬁka shodná s ﬁímsou románské
baziliky na Velehradû,18 mÛÏe tedy náleÏet období kolem roku 1220. Druhou stavební fázi pﬁedstavují nepomûrnû rozsáhlej‰í relikty základového zdiva odkrytého pﬁi
severní i jiÏní stûnû kostelní lodi. Tuto stavební aktivitu mÛÏeme na základû archeologické stratigrafie i analogick˘ch stavebních technologií pouÏit˘ch na jin˘ch církevních i mû‰Èansk˘ch stavbách v Brnû poloÏit do období kolem roku 1300.
V prostoru hﬁbitova stávalo v období vrcholného a pozdního stﬁedovûku, tedy
v dobû pﬁed v˘stavbou souãasného kostela, pût kaplí, které byly zaloÏeny jako mû‰Èanské fundace.19 Pouze u kaple sv. Moﬁice známe její pﬁesnou polohu. Kaple se nacházela proti západnímu prÛãelí kostela, pﬁi ústí ulice Jakubské, a byla zbourána na
pﬁelomu 19. a 20. století.20 Do prostoru kostnice pod kaplí sv. Moﬁice zasáhla
prÛzkumná sonda poloÏená v rámci prÛzkumu bloku 32. Po odhalení neznámé
podzemní prostory zcela zasypané kosterními pozÛstatky byla sonda ukonãena
a následnû zasypána.21 Zb˘vající ãtyﬁi kaple mÛÏeme lokalizovat pouze hypoteticky.
Záchrann˘ archeologick˘ v˘zkum odkryl relikty tﬁí staveb, jeÏ lze interpretovat jako
stﬁedovûké kaple, respektive jejich základy. V‰echny se nepochybnû vztahovaly ke
kostelu II., vrcholnû stﬁedovûké stavební fáze. Jedna kaple stála pﬁi severní, dvû pﬁi
jiÏní stranû kostelní lodi. Pokud je pﬁesn˘ údaj, Ïe kaple BoÏího Tûla mûla b˘t vybu-

17

B. SAMEK, Umûlecké památky, s. 163–169, P. KROUPA, Dobov˘ vzhled gotick˘ch kostelÛ, s. 90–96.
Srov. Jiﬁí KUTHAN, âeská architektura v dobû posledních PﬁemyslovcÛ, Vimperk 1994, s. 431–442; Miloslav
POJSL, Velehrad, stavební památky b˘valého cisterciáckého klá‰tera, Brno 1990.
19
Ke kaplím se naposledy souhrnnû vyjádﬁil Tomá‰ BOROVSK¯, Kaplani, oltáﬁníci a jejich beneficia v kostele
sv. Jakuba v Brnû, in: BMD 15, 2001, s. 271–312.
20
Kaple sv. Moﬁice zatím jako jediná z dokumentovan˘ch kaplí mûla kryptu, pomûrnû zvlá‰tní je i její
orientace a návaznost na mû‰Èanskou zástavbu. Sv˘m vzhledem by naplÀovala kritéria, jeÏ mûla mít kaple
BoÏího Tûla, coÏ vedlo F. ·ujana k jejich ztotoÏnûní viz F. ·UJAN, Dûjepis Brna, s. 154.
21
Marek PE·KA, Brno, Blok 32. Nálezová zpráva ã.j. 25/02, archiv Archaia Brno o.p.s.
18
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dována z b˘valého mû‰Èanského domu, z jehoÏ sklepa mûla b˘t zbudována kostnice,
nemÛÏeme s ní ztotoÏnit ani jednu z odkryt˘ch kaplí. Tato kaple musela nepochybnû
stát v návaznosti na mû‰Èanskou zástavbu, tedy na okraji hﬁbitova.22 Z dat t˘kajících se
zaloÏení jednotliv˘ch kaplí, datace zdiv jejich odkryt˘ch základÛ a jediné zmínky vztahující se v pramenech k lokalizaci kaple 11 000 panen, mÛÏeme jednotlivé kaple
identifikovat (pokud je v˘klad pramenÛ a archeologick˘ch situací správn˘). Záchrann˘m archeologick˘m v˘zkumem odkrytou kapli I.23 lze tedy ztotoÏnit s kaplí sv. Doroty zaloÏenou roku 1389, kapli II. mÛÏeme interpretovat jako kapli 11 000 panen
z roku 1404 a kapli III. jako kapli Zvûstování Panny Marie zaloÏenou po roce 1428.24
Areál hﬁbitova, rozkládající se kolem kostela, byl vyuÏíván od poãátku 13. století aÏ
do josefínsk˘ch reforem. Urãit˘ pﬁelom zﬁejmû znamenal rok 1580, kdy byl zaloÏen
nov˘ mûstsk˘ hﬁbitov v prostoru dne‰ního Zemského domu na Îerotínovû námûstí.25
Po tomto roce byli na jakubském hﬁbitovû uloÏeni pﬁeváÏnû mû‰Èané a v˘znamné
osobnosti spjaté s farním chrámem nebo chodem mûsta. Z pramenÛ víme, Ïe na hﬁbitovû se pohﬁbívalo i kolem roku 1600, v období ostr˘ch sporÛ mezi jakubskou farností, která byla luteránská, a v˘raznû katolickou petrskou za‰títûnou biskupem Prusinovsk˘m. V této dobû se katolíci snaÏili o zákaz pohﬁbívání evangelíkÛ v prostoru
hradeb, tedy i na hﬁbitovû u sv. Jakuba, coÏ se jim následnû podaﬁilo.26

PﬁedbûÏné zhodnocení archeologick˘ch v˘zkumÛ hﬁbitova u sv. Jakuba
V rozmezí let 1997 aÏ 1998 se uskuteãnil archeologick˘ v˘zkum na Ra‰ínovû ulici
ã. 6 (parcely ã. 48 a 549), pﬁedcházející v˘stavbû budovy Kooperativy.27
V˘zkumem se podaﬁilo zachytit prÛbûh b˘valé ulice Hﬁbitovní. Pﬁi ulici byla doloÏena vrcholnû stﬁedovûká zástavba reprezentovaná dﬁevohlinûn˘mi domy. Domy na
západní stranû ulice zanikly nûkdy kolem roku 1300. V polovinû 14. století se aÏ do
tûchto míst rozrostl hﬁbitov. Dokumentováno bylo celkem 89 pohﬁbÛ, z nichÏ byly
vyzvednuty ostatky 92 jedincÛ. V jednom pﬁípadû se jednalo o souãasn˘ pohﬁeb dvou,
ve druhém pﬁípadû tﬁí osob. Hroby se soustﬁedily do relativnû sypk˘ch zásypÛ zanikl˘ch sklepÛ dvou dﬁevohlinûn˘ch domÛ leÏících právû na západní stranû uliãky.
Pohﬁby vykazovaly bûÏn˘ pohﬁební ritus pouÏívan˘ v období stﬁedovûku a raného
novovûku. Pouze tﬁi zkoumané hroby pﬁedbûÏnû datované do období vrcholného
stﬁedovûku vykazují jisté anomálie. Dospûl˘ muÏsk˘ jedinec, obrácenû orientovan˘
(v˘chod-západ), tedy neuloÏen˘ pietnû, se stopami po seãn˘ch ranách na temeni

22
23
24
25
26
27

Pokud není totoÏná s kaplí sv. Moﬁice, jak dovozuje F. ·ujan. Viz pozn. 20.
Znaãení kaplí viz plán pÛdorysu nálezové situace odkryt˘ch stavebních konstrukcí v pﬁíloze.
K jednotliv˘m kaplím naposled podrobnûji T. BOROVSK¯, Kaplani, oltáﬁníci a jejich beneficia, s. 271–312.
M. FLODROVÁ, Brnûnské hﬁbitovy, Brno 1992, s. 32.
Vladimír BURIAN, V˘voj náboÏensk˘ch pomûrÛ v Brnû 1570–1618, Brno 1948.
D. MERTA, Ra‰ínova 4, nálezová zpráva ã.j. 1/98, díl I., díl II., archiv Archaia Brno o.p.s.
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hlavy a dva „pohﬁby“ novorozencÛ, orientované také obrácenû. Vût‰ina pohﬁbÛ
pochází z poloviny 14. století, nûkolik pak ze 16. století. Nejmlad‰í horizont hrobÛ,
respektive jiÏní ãást hﬁbitova byla ãásteãnû zniãena v˘stavbou zadního traktu lichten‰tejnského paláce v 17. století. Místy bylo dokumentováno aÏ pût hrobov˘ch horizontÛ. Z tohoto dÛvodu byla vût‰ina pohﬁben˘ch ostatkÛ neúpln˘ch. Nejstar‰í pohﬁby
byly v tûchto místech uloÏeny ve 14. století. Îádn˘ z hrobÛ nebyl zapu‰tûn více neÏ
1,2 m pod souãasn˘ terén (dne‰ní i tehdej‰í, kter˘ se v tûchto místech v˘‰kovû neli‰il). Po celou dobu své existence hﬁbitov v tûchto místech respektoval uliãku Hﬁbitovní. Pohﬁbívání zde skonãilo v samém závûru 16. století.
Vzhledem k odlehlosti od vlastního farního hﬁbitova snad mÛÏeme pﬁedpokládat,
Ïe se jedná o místo na nûmÏ byly pohﬁbeny obûti morové epidemie, která Brno zasáhla na podzim roku 1349.28 K odprodeji mû‰Èanského pozemku k roz‰íﬁení hﬁbitova
do tûchto míst se pravdûpodobnû váÏe zmínka v rejstﬁíku z roku 1348. V roce 1350
byl vykoupen dal‰í dÛm v tûchto místech. A tento v˘kup bychom jiÏ mohli spojit
s roz‰íﬁením hﬁbitova pro obûti moru.29
Kosterní pozÛstatky se staly pﬁedmûtem antropologického posouzení zpracovaného
v práci Patrika Galety.30 Z dnes jiÏ neznám˘ch dÛvodÛ bylo analyzováno pouze 75 jedincÛ z 92 vyzvednut˘ch pﬁi v˘zkumu. Z tûchto 75 jedincÛ bylo 25 Ïen, 24 muÏÛ a 26 se
nepodaﬁilo urãit. Dospûlí muÏi dosahovali v˘‰ky 167 aÏ 172 cm, Ïeny 152 aÏ 158 cm.
PrÛmûrn˘ vûk muÏÛ dosahoval 35 let, Ïen 36 let. Nejvy‰‰í úmrtnost se vyskytovala
u jedincÛ star˘ch 20 aÏ 24 let, a to u obou pohlaví stejnû (devût Ïen, osm muÏÛ), dal‰í
vrchol následoval u Ïen 35 aÏ 39 let (‰est jedincÛ) a muÏÛ 45 aÏ 49 let (‰est jedincÛ).31
Pﬁi sanaci podzemí bloku 41 bylo v roce 2001 poloÏeno v prostoru Jakubského
námûstí nûkolik sond.32 Nûkteré z nich zasáhly b˘val˘ hﬁbitov. Jednalo se pﬁedev‰ím
o sondu pﬁi jiÏní stranû presbytáﬁe a dal‰í pﬁibliÏnû uprostﬁed severní strany lodi
kostela sv. Jakuba, která byla následnû roz‰íﬁena.
Sonda poloÏená pﬁi presbytáﬁi doloÏila intenzivní pohﬁbívání od poloviny 13. století. K tomuto období lze pﬁiﬁadit tﬁi pohﬁební horizonty. V˘znamn˘ nález pﬁedstavuje
brakteát Pﬁemysla Otakara II. pouÏit˘ jako obolus mrtv˘ch. Pomûrnû zásadní zji‰tûní
pﬁedstavoval fakt, Ïe horní vrstvy pohﬁbÛ byly zplan˘rovány v souvislosti s novostavbou
kostela nûkdy v polovinû 15. století. Mimo jiné se lze opﬁít o nález feniku Albrechta
Rakouského, kter˘ byl na bázi této plan˘rky objeven. Z druhotné polohy pochází
i nález fixaãního pﬁípravku pro upevnûní kolenního nebo ramenního kloubu.
28
Srovnej napﬁ. Jaroslav MEZNÍK, Mory v Brnû, in: Mediaevalia historica Bohemica 3, 1993, s. 225–235;
Karl BERGTOLD, âerná smrt v Evropû, Praha 2002, s. 69.
29
Srov. O. VIâAR, Místopis Brna v polovinû 14. století (Prostor uvnitﬁ), s. 266.
30
Patrik GALETA, Antropologick˘ rozbor kosterního materiálu ze hﬁbitova kostela sv. Jakuba (15. a 16. století),
nepublikovan˘ rukopis roãníkové práce na katedﬁe antropologie PﬁF MU v Brnû. Brno 2000.
31
Autor konstatuje, Ïe dosaÏené v˘sledky je tﬁeba hodnotit opatrnû, protoÏe kvalita anal˘zy byla po‰kozena stavem studovaného kosterního materiálu.
32
D. MERTA – M. PE·KA – Antonín ZÒBEK, Brno – blok 41 (Jakubské námûstí). Nálezová zpráva
i. ã. 49/02, archiv Archaia Brno o.p.s..
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Roz‰íﬁená sonda D5 zachytila první pohﬁební horizont takﬁka tûsnû pod povrchem
vozovky. Hroby se k na‰emu pﬁekvapení nacházely na korunû ubouraného zdiva
kostela II. stavební fáze. V optimálních pﬁípadech byly do zdiva dokonce vylámány.
V tûchto místech lze rozli‰it pohﬁební horizonty váÏící se ke v‰em tﬁem stavebním
fázím kostela. Celkem bylo vyzvednuto asi 350 jedincÛ. Z nálezÛ si pozornost zaslouÏí zejména ve druhotné poloze „uloÏen˘“ zlat˘ prsten se zelenou kamejí.
Pﬁi v˘zkumu doprovázejícím rekonstrukci Jakubského námûstí v letech 2003 aÏ
2004 bylo vyzvednuto 1 015 pohﬁbÛ.33 Mimo to bylo získáno velké mnoÏství dal‰ího
osteologického materiálu, kter˘ byl rozpt˘len v hﬁbitovních vrstvách, zásypech hrobÛ
a ve v˘plních rÛzn˘ch jam stﬁedovûkého aÏ novodobého stáﬁí. Tento materiál, ani
pohﬁby samotné, nebyl dosud antropologicky zpracován. Anal˘za si vyÏádá pomûrnû
dlouh˘ ãasov˘ úsek. Obdobnû nebyla zcela ukonãena anal˘za hﬁbitova po archeologické stránce.34
PﬁedbûÏnû mÛÏeme struãnû shrnout známé informace vztahující se pﬁeváÏnû
k uloÏení neboÏtíkÛ a dataci pohﬁbÛ. V˘zkum v podstatû prokázal to, co známe
z historick˘ch pramenÛ. Datace hrobÛ se v drtivé vût‰inû pohybuje v rozmezí
13.–16. století. Pohﬁbívání zcela ustalo koncem 18. století. Z terénních pozorování
(hlavnû pﬁi star‰ím v˘zkumu „bloku 41“) se zatím jeví, Ïe na profilu hﬁbitova lze místy
(dosud pﬁedev‰ím v blízkosti stávajícího kostela) rozeznávat dva základní horizonty
pohﬁbÛ.35 Jeden náleÏí stﬁedovûkému období ze 13. a 14. století, druh˘ pak mlad‰ímu období novovûkému, po v˘stavbû dne‰ního kostela. Tento stav byl zﬁejmû zpÛsoben asanací star‰ího kostela a úpravou okolního terénu pro novostavbu, kdy do‰lo
k naru‰ení ãástí hﬁbitova v tûsné blízkosti kostela. Tehdy do‰lo v podstatû k odtûÏení,
popﬁípadû zplan˘rování svrchních vrstev hrobÛ z období pﬁedcházejících této stavební aktivitû.
U vût‰iny pohﬁbÛ nebyla zaznamenána osobní v˘bava ãi milodary. Pouze
u 93 pﬁípadÛ byly nalezeny doprovodné pﬁedmûty. Jednalo se vût‰inou o bûÏn˘
hrobov˘ inventáﬁ, kter˘ se nachází na hﬁbitovech sledovaného období. Pﬁezky, spon-

33

D. Merta – Lenka SEDLÁâKOVÁ – A. ZÒBEK, Nálezová zpráva o provedení archeologického v˘zkumu pﬁi stavbû „Komplexní regenerace historického jádra – ostatní komunikace – rekonstrukce Jakubského nám.“. Nálezová zpráva i.ã. 22/05 (sv. I aÏ VI), archiv Archaia Brno o.p.s..
34
Základní informace ke kaÏdému pohﬁbu byly zpracovány, dosud v‰ak chybí podstatná informace o pﬁesnûj‰ím datování. Nezbytn˘m podkladem pro jeho urãení je vypracování stratigrafické matice celého úseku
zkoumaného hﬁbitova. K jejímu vyhotovení povede peãliv˘ rozbor nálezov˘ch okolností jednotliv˘ch
pohﬁbÛ a jejich vzájemná korelace. Jde o práci ãasovû velice nároãnou. Bylo moÏné si to ovûﬁit pﬁi zpracovávání dílãích úsekÛ zkoumané ãásti hﬁbitova. Nebylo reálné dobrat se celkového v˘sledku v ãasovém
horizontu, kter˘ byl urãen k vypracování nálezové zprávy. V rukopise jsou vyhodnoceny pouze zkoumané
úseky hﬁbitova severnû od kostela sv. Jakuba, v˘chodnû od presbytáﬁe a z prostoru jiÏnû kostelní vûÏe pﬁi
Ra‰ínovû ulici. Dále byly dílãím zpÛsobem opût jen v rukopise vypracovány matice ze severních ãástí sond
40, 41 a 42. Ostatní úseky budou analyzovány v budoucnosti. Na sam˘ závûr by mûlo dojít k vypracování
celkové stratigrafické matice zahrnující v‰echny zkoumané pohﬁby.
35
Toto bylo pozorováno hlavnû na profilech sond dosahujících geologického podloÏí. Hranice nebyla
vût‰inou pﬁíli‰ v˘razná. Pﬁi postupném sniÏování terénu a preparaci pohﬁbÛ nebyla vût‰inou patrná.
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ky „oãko – háãek“, ‰pendlíky, medailonky, rÛÏence, korálky a knoflíky. Vyzvednout
musíme nálezy mincí, uÏit˘ch jako „obolus mrtv˘ch“. Jednoznaãnû byly doloÏeny
u pohﬁbÛ 5818, 8812 a 8885, kdy byly vloÏeny do úst pohﬁben˘ch. Stejn˘ v˘znam snad
mÛÏeme pﬁedpokládat také u mince nalezené u pohﬁbu 8812. Unikátním pﬁípadem
byl novovûk˘ pohﬁeb 843 na severní stranû kostela, vybaven˘ kordem. Zatím i bez
podrobnûj‰ího studia lze prohlásit, Ïe se jedná v kontextu ãesk˘ch zemí o unikátní
jev.36 Domníváme se, Ïe se jedná o pohﬁeb osoby spojené s váleãn˘mi událostmi
v roce 1645. Toto období naznaãuje typ zbranû i stratifikace nálezové situace.
Z obdobného dÛvodu je velmi v˘znamn˘ pohﬁeb jedince (6897), kter˘ mûl u sebe
poutní odznak – mu‰li dokládající absolutorium pouti do ‰panûlského Santiago de
Compostela. Jednalo se o pohﬁeb ze závûru 13. století.
Poloha pohﬁbÛ vypl˘vala z kﬁesÈanského ritu. Kostry byly uloÏeny v nataÏené poloze na zádech, hlavou orientovány k západu. U 161 pohﬁbÛ byla orientace jihozápad severov˘chod, u 91 pak severozápad – jihov˘chod. Pouze ve dvou pﬁípadech byla
zaznamenána orientace opaãná, tedy hlavou k v˘chodu. Nûkolik pohﬁbÛ bylo uloÏeno v ponûkud nerituální poloze. NeboÏtíci byli napﬁíklad skrãeni na boku, nohy
s tûlem nebyly uloÏeny ve stejné ose apod. Ruce se nacházely podél tûla, na bﬁi‰e, na
hrudi nebo smûﬁovaly do klína. Byly zaznamenány i rÛzné kombinace, kdy napﬁíklad
jedna ruka smûﬁovala do klína a druhá byla uloÏena na bﬁi‰e. I bez podrobné anal˘zy lze konstatovat, Ïe v poloze rukou nelze jednoznaãnû spatﬁovat chronologick˘
v˘znam. Je v‰ak pravdûpodobné, Ïe podrobná anal˘za doloÏí, Ïe urãitá poloha rukou
mohla v jisté dobû pﬁevaÏovat.37
Nûkolik pohﬁbÛ bylo uloÏeno spoleãnû. Ve vût‰inû pﬁípadÛ mÛÏeme uvaÏovat
o rodinn˘ch pﬁíslu‰nících; napﬁíklad matka s dûtmi, manÏelsk˘ pár apod. V˘jimku
pﬁedstavuje hrobová jáma, v níÏ byly uloÏeny ãtyﬁi pohﬁby ve dvojicích nad sebou.
Situace byla interpretována jako „hrobka“, do které byly obû dvojice pohﬁbeny
postupnû. „Klasická“ zdûná hrobka byla objevena nedaleko v˘chodnûj‰ího ze stávajících jiÏních vstupÛ do kostela. Byla v‰ak zkoumána pouze ãást zásypu a dokumentována její obnaÏená konstrukce.
Zcela unikátní situaci pﬁedstavoval masov˘ hrob obsahující 14 jedincÛ, z nichÏ
nûkteﬁí byli uloÏeni ve v˘raznû nepietních polohách. V tomto pﬁípadû mÛÏeme
uvaÏovat o následcích epidemie, pﬁípadnû váleãn˘ch událostí. Hrob dle stratigrafické situace náleÏí období druhé poloviny 13. století.
U 61 pohﬁbÛ byla doloÏena, pﬁípadnû z nálezové situace bylo moÏné uvaÏovat
o pﬁítomnosti rakve. Tu vût‰inou dokládají relikty rozpadajícího se ãi ztrouchnivûlé-

36

K pohﬁbu s kordem, respektive kordu více viz Alena SELUCKÁ – Antonie RICHTROVÁ – Radim
DUFEK – D. MERTA – A. ZÒBEK, PrÛzkum a konzervace kordu z archeologického nálezu, in: Sborník konference konzervátorÛ a restaurátorÛ, Brno 2004, s. 120–124, obrazová pﬁíloha XV.
37
Srovnej J. UNGER, Pohﬁební ritus a zacházení s tûly zemﬁel˘ch v ãesk˘ch zemích (s analogiemi i jinde v Evropû)
v 1.–16. století, Brno 2002.
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ho dﬁeva. UÏívání rakví naznaãují také pomûrnû ãetné nálezy hﬁebíkÛ. Ukládání
neboÏtíkÛ do rakví pﬁedpokládáme dle analogií spí‰e aÏ pro období 16. století
a mlad‰í.38
Poãátky hﬁbitova mÛÏeme nepochybnû vztáhnout k zaloÏení kostela sv. Jakuba ve
20. letech 13. století. Pﬁesnou genezi a promûny jeho topografie i pﬁes mnoÏství získan˘ch informací nejsme doposud schopni pﬁesnû rekonstruovat. V souãasné dobû
mÛÏeme prohlásit, Ïe kosterní pozÛstatky se nacházejí kolem celého kostela sv. Jakuba, na jiÏní stranû zcela jistû v celé plo‰e Jakubského námûstí. Z historick˘ch pramenÛ, jejichÏ v˘povûì byla potvrzena archeologick˘m v˘zkumem z roku 1997 aÏ 1998,
víme, Ïe hﬁbitov vybíhal aÏ na parcelu domu ã. 6 v ulici Ra‰ínova. Na západní stranû
jsou pohﬁby doloÏeny i ve vozovce ulice Ra‰ínova. Od v˘chodu byl od 16. století hﬁbitov vymezen ohradní zdí pﬁi Bûhounské ulici. PÛvodnû v tûchto místech sahala hranice hﬁbitova více k západu. Pﬁi ulici se zde od 2. poloviny 13. století utváﬁela mû‰Èanská zástavba, která hﬁbitov z tûchto míst postupnû vytlaãila. Na severní stranû byl areál
hﬁbitova v 1. polovinû 13. století ohrazen mûlk˘m pﬁíkopem a palisádou, která se
nacházela cca 12 m od severní stûny lodi dne‰ního kostela.39 JiÏ ve 2. polovinû 13. století zde v‰ak ve své v˘chodní ãásti ustoupil mû‰Èanské parcele, na které od 2. poloviny 15. století sídlila stavební huÈ realizující stavbu dne‰ního kostela sv. Jakuba. Jedná
se pravdûpodobnû o jednu z nejstar‰ích ãástí hﬁbitova, která zaniká je‰tû bûhem
1. poloviny 13. století. I na ní byly zaznamenány superpozice jednotliv˘ch pohﬁbÛ.
Od tohoto období se pohﬁbívalo pouze do vzdálenosti pﬁibliÏnû 9 m od severní stûny
stávajícího kostela.40
Ke hﬁbitovu náleÏel od poloviny 14. století i prostor nacházející se dnes pod stavbou Kooperativy na Ra‰ínovû ulici ã. 6.
V jiÏní ãásti námûstí zabíral areál hﬁbitova témûﬁ celou jeho dne‰ní plochu, zatímco pﬁi severní stranû kostela a v˘chodnû presbytáﬁe bylo pohﬁbívání jiÏ ménû intenzivní a nezasahovalo celou plochu. Na v˘chodní stranû kostela se podaﬁilo ãásteãnû
zachytit i hﬁbitovní zeì ohrazující hﬁbitov od období renesance. Zeì uzavírající areál
hﬁbitova za presbytáﬁem kostela byla v˘zkumem dokumentována taktéÏ. Dle informací pamûtníkÛ poslední v˘mûny kolejového svr‰ku na ulici Ra‰ínova na pﬁelomu
60./70. let minulého století se hﬁbitov rozkládá i v prostoru pﬁed západním prÛãelím,
takﬁka v celé nezastavûné ãásti aÏ k b˘valému Lichten‰tejnskému paláci a kapli
sv. Moﬁice. Tento stav dokládá i plán ze druhé poloviny 18. století.41

38

Viz pﬁede‰lá poznámka.
Je více neÏ pravdûpodobné, Ïe pﬁíkop ohrazoval cel˘ areál kostela, archeologicky se jej v‰ak nepodaﬁilo
na dal‰ích místech prozatím doloÏit.
40
Severov˘chodním smûrem byl nejodlehleji uloÏen osamocen˘ pohﬁeb hlavou na v˘chod orientovaného
dítûte. Lze se domnívat, Ïe se jedná o nepokﬁtûného novorozence, kter˘ byl uloÏen mimo hﬁbitovní areál,
pﬁípadnû na jeho okraji.
41
Berthold BRETHOLZ, Die Pfarrkirche St. Jakob in Brünn, Brünn 1901, s. 167.
39
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Vzhledem k tomu, Ïe Jakubská farnost byla z obou brnûnsk˘ch ta vût‰í, a Ïe hﬁbitov byl vyuÏíván po dobu asi 350 let, lze uvaÏovat o ﬁádovû desítkách tisíc hrobÛ uloÏen˘ch v jeho prostoru.

Dominikánsk˘ klá‰ter
Kostel sv. Michala b˘val tradiãnû povaÏován za kostel pﬁedhradí brnûnského hradu
situovaného ﬁadou historikÛ na Petrovsk˘ vrch. Kostel vznikl pﬁed r. 1228 a pÛvodnû
byl filiální ke sv. Petru. Nûkdy na poãátku 2. tﬁetiny 13. století, nejpozdûji v‰ak pﬁed
rokem 1239, byl pﬁi kostele zaloÏen markrabûtem Pﬁemyslem klá‰ter dominikánÛ.
K roku 1248 se pﬁipomíná jiÏ „novû zaloÏen˘ klá‰ter“.42 Dne 24. 10. 1784 byl dominikánsk˘ klá‰ter zru‰en a pﬁemûnûn na vojenské skladi‰tû.
JiÏ v roce 1908 byly odkryty pﬁi v˘kopu v kapitulní síni gotické náhrobky a pohﬁeb
pﬁevora dominikánského klá‰tera Ondﬁeje, kter˘ zemﬁel v roce 1463.43 V souvislosti
s druhou etapou rekonstrukce prostor kﬁíÏové chodby a rajského dvora nûkdej‰ího
klá‰tera dominikánÛ a odvlhãením obvodov˘ch stûn 1. a 2. nádvoﬁí areálu Nové radnice, byl uskuteãnûn v prosinci 2001 aÏ dubnu 2002 záchrann˘ archeologick˘ v˘zkum.
V západním kﬁídle kﬁíÏové chodby byly zaãi‰tûny hrobové zásypy a pﬁi vnitﬁním,
severozápadním rohu byla napﬁíã chodbou poloÏena sonda, ve které byl dokumentován jeden novovûk˘ pohﬁeb. V severním kﬁídle kﬁíÏové chodby pﬁi realizaci roz‰íﬁení vchodu do krypty, která zabírá vût‰í ãást chodby, bylo odkryto celkem sedm
pohﬁbÛ. Vût‰í ãást chodby byla naru‰ena v˘stavbou barokní krypty.
Zkoumána byla i kapitulní síÀ – refektáﬁ. V severozápadním rohu místnosti byla
poloÏena pro ovûﬁení stratigrafie sonda, ve které byly vypreparovány tﬁi pohﬁby, které
v‰ak pochází aÏ ze závûru 16. století. V˘znamn˘ nález byl uãinûn pod vchodem do
kﬁíÏové chodby. Pod star‰í dlaÏbou zde byl odkryt v druhotné poloze gotick˘ náhrobek z roku 1344, kter˘ náleÏí brnûnskému mû‰Èanu magistru Alexandrovi.44 Náhro-

42

K dominikánskému klá‰teru naposledy i s pﬁehledem star‰í literatury napﬁ.: Petr HOLUB – D. MERTA
– M. PE·KA – A. ZÒBEK, Poznámky k historické topografii Dominikánského námûstí, in: BMD 17, 2003, s. 41–78;
D. FOLT¯N a kol., Encyklopedie, s. 154–160.
43
Zoroslava DROBNÁ, Nová radnice, Brno 1937, s. 22.
44
Stﬁedová plocha náhrobku je bez jak˘chkoli v˘tvarn˘ch prvkÛ. Nápis se uchoval neúpln˘ a v místech
vût‰ího opotﬁebení pak zcela neãiteln˘, nicménû jeho smyslová kompletizace pﬁinesla pﬁekvapivé zji‰tûní.
Dochovan˘ text: +AN : DO : M : CCC : / XLIIII : : KL : MARCII : OBIIT : MAGISTER : ALLE / X - - D
- - : PHY / SICˇ : ORATE PRO EO : / v pﬁepisu: Anno Domini MCCC / XLIIII X kalendas marcii obiit
magister Alle /x(an)d(er) phy / sicus / et concivis Brunnensis. Orate pro eo. v pﬁekladu: Léta Pánû 1344,
X. den pﬁed bﬁeznov˘mi kalendami (20. 2. 1344) zemﬁel magister Allexander, fysicus a spolumû‰Èan
brnûnsk˘. Modlete se za nûho. Z opisu vyplynulo pﬁedev‰ím to, Ïe jde o zatím nejstar‰í nalezen˘ náhrobník na území mûsta Brna. Náhrobek náleÏí v˘znamnému brnûnskému mû‰Èanu magistru Allexandrovi
(za pﬁepis a v‰echny poskytnuté informace dûkujeme M. Flodrové).
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bek slouÏil coby práh v závûru 15. století proraÏeného vstupu. PouÏití stﬁedovûk˘ch
náhrobkÛ, respektive vyuÏití jejich fragmentÛ bylo zji‰tûno v konstrukci portálu pﬁi
vstupu do dne‰ního kostela ve v˘chodním prÛãelí.45

Hﬁbitov a dal‰í pohﬁby v areálu dominikánského klá‰tera
Plo‰n˘ v˘zkum doprovázel v roce 1996 sanaci terasy pﬁed v˘chodním prÛãelí a pﬁi
severní stûnû lodi kostela sv. Michala.46
Zmínûn˘m v˘zkumem se podaﬁilo odkr˘t nûkolik horizontÛ stﬁedovûkého a ranû
novovûkého hﬁbitova, osária a základy neznámé stﬁedovûké stavby. Vyzvednuto bylo
62 lidsk˘ch kosterních pozÛstatkÛ v rÛzném stavu uchování. Urãen˘ poãet jedincÛ byl
vy‰‰í díky pﬁimíchan˘m kostem v hrobov˘ch zásypech.
Na základû archeologické anal˘zy hﬁbitova mÛÏeme soudit, Ïe pohﬁbívání v tomto
prostoru zaãalo od poãátku 13. století a následnû bylo spojeno s existencí kostela
sv. Michala. Pohﬁbívat se zde pﬁestalo na konci 16., pﬁípadnû poãátku 17. století, coÏ
souviselo se vznikem nového mûstského hﬁbitova v roce 1580. JelikoÏ nemáme spolehlivé dÛkazy, nelze poãátek pohﬁbívání pﬁesnûji ãasovû zasadit.47 UváÏit lze pouze polohu rukou, která mÛÏe b˘t urãit˘m chronologick˘m vodítkem, zejména poloha podél
tûla se zdá b˘t dokladem star‰ích etap pohﬁbívání. Celkovû jsou na hﬁbitovû polohy
rukou podél tûla ve v˘razné pﬁevaze, coÏ ale mÛÏe b˘t zpÛsobeno i nereprezentativností zkoumaného vzorku hﬁbitova. V˘hradnû v‰ak byla tato poloha uplatnûna pouze
u stratigraficky nejstar‰ích fází, podobnû jako tomu bylo u pohﬁbÛ pﬁi nejstar‰ím
kostele sv. Petra v Brnû. Zde v‰ak zaznamenáváme ve v˘bavû nûkter˘ch hrobÛ kruhové pﬁezky s trnem, zatímco pﬁi kostele sv. Michala obdobné nálezy nebyly zachyceny.
Zdá se, Ïe ani orientace hrobÛ nemá na pohﬁebi‰ti pﬁesnûj‰í chronologick˘ v˘znam.
Objevila se zde povût‰inou orientace západ - v˘chod s nûkolika v˘jimkami.
Nejvût‰í koncentrace pohﬁbÛ byla zji‰tûna pﬁi severní zdi dne‰ního kostela. V tomto
místû byl pÛvodní terén hﬁbitovem natolik naru‰en, Ïe zcela zmizel pÛdní typ a stratigraficky nejníÏe uloÏené pohﬁby nelze identifikovat. Nejstar‰í pohﬁby dokumentované
pﬁed dne‰ním v˘chodním prÛãelím kostela naru‰ily sídli‰tní aktivity z 1. poloviny
13. století. Tato fakta vedou k domnûnce, Ïe nejstar‰í kostel se nacházel pod stﬁední
ãástí kostela dne‰ního. Analogickou situaci známe z v˘zkumu katedrály sv. Petra
a Pavla, kde bylo zachyceno pohﬁbívání v okruhu 10 m od nejstar‰ího kostela.48

45
Eva STA≈KOVÁ – Barbora ZDRAÎILOVÁ, Fragmenty pozdnû gotick˘ch náhrobníkÛ skryté v prÛãelí kostela
sv. Michala v Brnû, in: Zprávy Státního památkového ústavu v Brnû 6/2002, s. 77–81.
46
M. PE·KA, Brno (okr. Brno - mûsto). Dominikánské nám., parc. ã. 503, in: Pﬁehled v˘zkumÛ 39 (1995–1996),
s. 384–385; R. PROCHÁZKA, V˘zkumy mendikantsk˘ch klá‰terÛ v Brnû, in: Pravûk, nová ﬁada 6, Brno 1999,
s. 277–296; P. HOLUB – D. MERTA – M. PE·KA – A. ZÒBEK, Poznámky k historické topografii, s. 41–78.
47
Ze zásypÛ hrobÛ bylo získáno pouze nûkolik zlomkÛ keramiky z 1. poloviny 13. století.
48
Viz R. Procházka, Zrod stﬁedovûkého mûsta, s. 32–37.
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Na hﬁbitovû sv. Michala by tato skuteãnost mohla b˘t podpoﬁena i existencí sídli‰tních
aktivit z 1. poloviny 13. století, dokumentovan˘ch pﬁed v˘chodním prÛãelím kostela,
které se nalézaly zcela jistû mimo areál tehdej‰ího hﬁbitova. Severní ohraniãení hﬁbitova doloÏily sondy hloubené v rámci projektu „Sanace brnûnského podzemí“ bloku
20 na jiÏní stranû Dominikánského námûstí, pﬁibliÏnû v ose prÛjezdu na první nádvoﬁí Nové radnice.49
Vyzvednut˘ kostrov˘ celek zpracovala Eva Drozdová.50 Antropologick˘m rozborem
v‰ak bylo urãeno minimálnû 106 jedincÛ. Podaﬁilo se rozli‰it 22 muÏÛ, 18 Ïen
a 32 dûtí. Neidentifikovateln˘ch jedincÛ bylo 34. Deset dûtí zemﬁelo ve vûku
0 aÏ 6 let, z toho dvû do pÛl roku vûku. Devût dûtí zemﬁelo ve vûku 7 aÏ 19 let,
ãtyﬁi mezi 7 aÏ 13 rokem. V rozmezí 20 aÏ 29 let zemﬁeli dva muÏi a dvû Ïeny.
Mezi 30 a 39 rokem dva muÏi a tﬁi Ïeny. Pro 40 aÏ 49 rok jsou zastoupeny pouze tﬁi
Ïeny. V vûku 50 aÏ 59 let pak po tﬁech Ïenách i muÏích, dvû Ïeny byly star‰í 60 let.
V˘‰ka muÏÛ se pohybovala v intervalu od 159,5 aÏ 184 cm (prÛmûr 173 cm), u Ïen
146 aÏ 169 cm (prÛmûr 158,7 cm).51

Minoritsk˘ klá‰ter
Minorité pﬁi‰li pravdûpodobnû do mûsta podobnû jako dominikáni jiÏ mezi lety
1227–1239. Podle pozdních pramenÛ se v Brnû jiÏ roku 1244 mûla konat provinciální kapitula a lze pﬁedpokládat, Ïe v této dobû jiÏ také stál kostel sv. JanÛ.52
Pﬁi archeologickém v˘zkumu v letech 1988 aÏ 1990, probíhajícím v prostoru malé
kvadratury situované jiÏnû od klá‰terního kostela sv. JanÛ, byly vyzvednuty kosterní
pozÛstatky mnichÛ uloÏen˘ch v tomto prostoru.53 Jednotlivé hroby nebyly nijak
podrobnû dokumentovány, po vyzvednutí byly následnû uloÏeny v prostoru dvora za
presbytáﬁem kostela sv. JanÛ.
Ve vlastním kostele sv. JanÛ byla pﬁi v˘zkumu doprovázejícím v˘mûnu dlaÏby zkoumána centrálnû poloÏená krypta. V˘stavbu dokládá nápis s letopoãtem 1494, kter˘
zároveÀ oznamuje, Ïe byla postavena tohoto roku za kvardiána AmbroÏe. Kosterní
pozÛstatky se v kryptû nezachovaly, byly zﬁejmû pﬁeneseny na nám neznámé místo
a prostor krypty byl zasypán stavební sutí.54

49

P. HOLUB – D. MERTA – M. PE·KA – A. ZÒBEK, Poznámky k historické topografii, s. 41–78.
Eva DROZDOVÁ, Antropologick˘ rozbor kosterních pozÛstatkÛ ze stﬁedovûkého hﬁbitova na Dominikánském nám.
v Brnû, in: Ve sluÏbách archeologie I, 1998, s. 71–74.
51
TamtéÏ.
52
D. FOLT¯N a kol., Encyklopedie, s. 167.
53
K tomuto v˘zkumu více viz R. PROCHÁZKA, Zrod stﬁedovûkého mûsta, s. 65–72, tam i více literatury.
54
J. UNGER, Objev pozdnûgotické krypty v brnûnském minoritském kostele, in: Pravûk nová ﬁada 8/1998,
s. 298–302.
50
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Hﬁbitov a dal‰í pohﬁby v areálu minoritského klá‰tera
V severní ãásti minoritského klá‰tera, v prostoru sevﬁeném dne‰ními ulicemi
Jánská a Minoritská, se rozkládal stﬁedovûk˘ hﬁbitov, nejnovûji doloÏen˘ archeologick˘m v˘zkumem proveden˘m v souvislosti se zaji‰tûním statiky Loretánské kaple, která
dnes stojí na jeho místû.55 Z v˘chodu byl vymezen stavbami náleÏícími k zázemí klá‰tera a vûÏí stﬁedovûké zvonice, z jihu kostelem sv. JanÛ, ze severu ulicí Jánskou a na
stranû západní Minoritskou. Hﬁbitov byl zaloÏen nûkdy po roce 1300, coÏ dokládají
pod ním se nacházející stratigraficky star‰í pozÛstatky pravdûpodobnû mû‰Èanské
dﬁevohlinûné i zdûné architektury, náleÏící horizontu 13. a poãátku 14. století.
Na hﬁbitovû se pohﬁbívalo aÏ do v˘stavby Loretánské kaple, se kterou bylo zapoãato
v roce 1716.56 O jeho vzhledu a rozsahu si lze uãinit alespoÀ ãásteãnou pﬁedstavu
z vyobrazení jehoÏ se mu dostalo na vedutû Beyer-Zeiserovû z roku 1650.57

Pohﬁbívání v areálu herburského klá‰tera
Dle ojedinûlé zprávy ze 16. století mûl b˘t pﬁi herburském klá‰teﬁe hﬁbitov. Tuto
informaci doposud Ïádn˘ archeologick˘ v˘zkum nedoloÏil. Jediné pohﬁby, které by
snad mohly náleÏet pﬁedjezuitskému období, se nacházejí v kryptû pod kaplí Panny
Marie.58

Pohﬁbívání v areálu augustiniánského klá‰tera
Dne 2. února 1350 ohlásil markrabû Jan Jindﬁich úmysl zaloÏit augustiniánsk˘ klá‰ter. Jeho zﬁízení povolil 18. ãervence 1356 papeÏ Inocenc VI. a koneãnû 26. prosince
1356 Jan Jindﬁich vystavil zakládací listinu klá‰tera, kterému souãasnû daroval znaãné
pozemky kolem Brna. Klá‰ter byl zam˘‰len jako rodov˘ klá‰ter a hrobka moravsk˘ch
LucemburkÛ.59

55

P. HOLUB – Václav KOLA¤ÍK – D. MERTA – M. PE·KA – D. ZAPLETALOVÁ – A. ZÒBEK, PﬁedbûÏné
v˘sledky záchrann˘ch archeologick˘ch v˘zkumÛ v Brnû v roce 2004, in: Pﬁehled v˘zkumÛ 46, s. 111–169, zvl. s. 134,
135; P. HOLUB – Petr POLÁNKA – A. ZÒBEK, Brno – minoritsk˘ klá‰ter. Terénní dokumentace z akce
A106/03 uloÏená v archivu Archaia Brno o.p.s..
56
K Loretánské kapli více B. SAMEK, Umûlecké památky, s. 179–182.
57
Hieronymus Benno BEYER – Hanns Jörg ZEISER, ObleÏení Brna ·védy v roce 1645, pohled z ptaãí
perspektivy, olejomalba na plátnû z roku 1650, uloÏen v Muzeu mûsta Brna, inv.ã. 2284.
58
P. HOLUB – V. KOLA¤ÍK – D. MERTA – A. ZÒBEK, Poznámky k topografii nejbliÏ‰ího okolí b˘valého herburského klá‰tera v Brnû, in: BMD 18, 2005, s. 485–528.
59
K dûjinám klá‰tera a jeho stavebnímu v˘voji viz C. HÁLOVÁ-JAHODOVÁ, Brno, stavební a umûleck˘ v˘voj,
Brno 1947, s. 52, J. D¤ÍMAL, Dûjiny Brna , s. 48, 75–76, B. SAMEK, Umûlecké památky, s. 193, K. KUâA,
Mûsta a mûsteãka v âechách, na Moravû a ve Slezsku I, Praha 1996, s. 264–265; J. MEZNÍK, Lucemburská Mora-
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Archeologické v˘zkumy, které doposud v tomto prostoru probûhly, byly pﬁeváÏnû
drobnûj‰ího charakteru. V roce 1991 byl proveden v˘zkum hrobky pﬁiléhající z jiÏní
strany k presbytáﬁi kostela sv. Tomá‰e a sledován v˘kop v rajském dvoﬁe. V kryptû
o tﬁech komorách bylo dokumentováno nûkolik kosterních pozÛstatkÛ mnichÛ,
uloÏen˘ch v dnes jiÏ rozpadl˘ch rakvích.60
V roce 1999 probûhlo otevﬁení hrobky markrabûte Jo‰ta, kter˘ zde byl pohﬁben
20. února 1411.61 V˘zkum byl zamûﬁen i na vyhledání hrobky markrabûte Jana
Jindﬁicha, jehoÏ ostatky mûly b˘t uloÏeny pﬁed velk˘m oltáﬁem pod mramorov˘m
kamenem po jeho úmrtí 12. listopadu 1375.62 Hrob markrabûte se v‰ak v˘zkumem
lokalizovat nepodaﬁilo.

Îidovsk˘ hﬁbitov v prostoru dne‰ního hlavního nádraÏí
Îidovsk˘ hﬁbitov se nacházel jiÏnû od mûstsk˘ch hradeb, v˘chodnû od Îidovské
brány. Z dne‰ního pohledu jeho nejsevernûj‰í ãást leÏela v místech podchodu pﬁed
budovou hlavního vlakového nádraÏí, nejjiÏnûj‰í hroby byly zji‰tûny takﬁka pﬁi ústí
podchodu do ulice Uhelné.63 Po vypovûzení ÎidÛ z Brna byly náhrobky ze hﬁbitova
pouÏity jako stavební materiál64 a hﬁbitov byl zlikvidován. âást hﬁbitova daroval Ladislav Jagellonsk˘ roku 1454 cechu ﬁezníkÛ jako kompenzaci za odstoupení pozemku
pro v˘stavbu franti‰kánského klá‰tera. Terén hﬁbitova pozdûji pﬁekrylo barokní

va 1310–1423, Praha 1999, s. 381; Jan SEDLÁK, Architektura na Moravû a ve Slezsku za vlády lucembursk˘ch
markrabat, in: Morav‰tí Lucemburkové, Brno 2000, s. 170. Novostavbû klá‰terního areálu se podrobnû
vûnuje: Jiﬁí KROUPA, Promûny svatotomá‰ského klá‰tera v 18. století, in: Bulletin Moravské galerie v Brnû 50,
1994, s. 49–59.
60
ZdeÀka HIMMELOVÁ – Lubomír KUNDERA – R. PROCHÁZKA – J. UNGER, Záchranné v˘zkumy v Brnû
v roce 1991 (okr. Brno - mûsto), in: Pﬁehled v˘zkumÛ 1991, s. 85–88.
61
Archeologick˘ v˘zkum hrobky markrabûte Jo‰ta veden˘ PhDr. D. Cejnkovou uskuteãnilo Muzeum
mûsta Brna na zaãátku roku 1999, viz Karel MARÁZ – D. CEJNKOVÁ – Irena LOSKOTOVÁ, V˘zkum hrobek
moravsk˘ch LucemburkÛ Jo‰ta a Prokopa v Brnû, in: Bronislav CHOCHOLÁâ – Jiﬁí MALÍ¤ (edd.), Pocta Janu
Janákovi, Pﬁedsedovi Matice moravské, profesoru MU, vûnují k jeho sedmdesátinám jeho pﬁátelé a Ïáci,
Brno 2002, 565–581. Zpráva o antropologickém vyhodnocení kosterních pozÛstatkÛ markrabûte viz: Marta
DOâKALOVÁ, 650th Anniversary of The Luxembourgs rule over Moravia, Czech republic, Anthropological – medical Reserch of Jost of Luxemburg, in: Anthropologic XXXVII/3, 1999, s. 285–287.
62
Jeron˘m HAVRA, Dûjiny starobylého a pﬁeslavného klá‰tera sv. Tomá‰e apo‰tola v Brnû na Moravû, které podle
nejstar‰ích a pÛvodních rukopisÛ archivu téhoÏ klá‰tera zapoãal a podle rokÛ sestavil Otec Jeronym Havra, âech
z Vltavského T˘na, profes ﬁádu poustevníkÛ sv. Otce Augustina v Brnû u sv. Tomá‰e, toho ãasu archiváﬁ, dne 1. dubna
1744, s. 2. Rukopis uloÏen˘ v MuMB, rkps. ã. 21–91, s. 51. Na náhrobku pr˘ bylo vytesáno: „Jan, nûkdy markrabû, kníÏe nejjasnûj‰í (jenÏ byl bratrem velikého císaﬁe Karla IV., jejichÏ otcem byl Jan Slep˘, kníÏe nejjasnûj‰í, velmi
mocn˘ král ãesk˘ a polsk˘, dûdem v‰ak jejich Jindﬁich VII., jenÏ byl nejkﬁesÈan‰tûj‰ím císaﬁem), tohoto svatého chrámu
první zakladatel, poÏívaje uÏ pokoje s nebe‰Èany, tu leÏí pohﬁben tûlem. Roku 1375.“
63
R. PROCHÁZKA, Zrod stﬁedovûkého mûsta, s. 87, 89, 131.
64
Pﬁi archeologickém v˘zkumu doprovázejícím v˘stavbu budovy VZP na Bene‰ovû ulici byly vyzvednuty
fragmenty dvou náhrobkÛ, které byly pouÏity druhotnû ve zdi opevnûní mûsta. M. PE·KA, Brno, Bene‰ova
10, VZP. Nálezová zpráva ã.j. 05/01, archiv Archaia Brno o.p.s.
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opevnûní. V minulém století bylo nalezeno pouze nûkolik ojedinûl˘ch náhrobkÛ
nebo jejich zlomkÛ. Dnes jsou uloÏeny v lapidáriu Muzea mûsta Brna, nûkolik
fragmentÛ je zazdûno v obﬁadní síni novodobého hﬁbitova.65

Farní hﬁbitov pﬁi kostele V‰ech svat˘ch v prostoru dne‰ní Kopeãné ulice
První zmínka o kostele V‰ech svat˘ch na Provaznickém vr‰ku66 je k roku 1260, kdy
zde dostaly patronát oslavanské cisterciaãky. Z této listiny vypl˘vá, Ïe kostel zaloÏili
pﬁedkové Rudolfa, syna Posoldova, tedy brnûn‰tí mû‰Èané. Farní obvod, kter˘ kostel
spravoval, zabíral Pekaﬁskou ulici a pozdûj‰í Malou Pekaﬁskou neboli pod Puhlíkem
(Kopeãnou), území sv. Anny, KﬁiÏovnické území a snad i Novosady.67 Kostel se hﬁbitovem zanikl po obléhání Brna ·védy roku 1645, kdy byla poniãená stavba zbourána
a zanikla i fara.68
V roce 1963 byly v prostoru Lochenberku uãinûny pﬁi roz‰iﬁování mateﬁské ‰kolky
nálezy lidsk˘ch kostí.69 Roku 1993 probûhla na parcele ã. 1117/1 zji‰Èovací sondáÏ,
která doloÏila skládku kostí v severozápadní ãásti parcely.70 V roce 1998 se v tomto
prostoru uskuteãnil v˘zkum doprovázející sanaci podzemí bloku 91.71 Sonda umístûná v severní ãásti Provaznického vr‰ku protnula lomové kamenné zdivo, jeÏ bylo
tehdy interpretováno jako torzo obvodové zdi kostela. JiÏnû od nûj byl zachycen hﬁbitov. Na západní stranû pﬁi okraji návr‰í byly zachyceny dva kruhovité do skály zapu‰tûné objekty, interpretované jako jímka ãi cisterna na vodu. Byly zasypány v prÛbûhu
14. století a jejich horní ãásti zaneseny snad v prÛbûhu století následujícího. Poté se
i do tohoto prostoru roz‰íﬁil hﬁbitov.
V létû 2004 se zde uskuteãnil záchrann˘ archeologick˘ v˘zkum v souvislosti s v˘stavbou bytového domu na volné parcele.72 V˘zkumem byl mimo jiné odkryt presbytáﬁ
kostela V‰ech svat˘ch a v˘chodní ãást k nûmu pﬁiléhajícího hﬁbitova. Pﬁi dﬁívûj‰ím
sníÏení terénu byly odtûÏeny i horní horizonty hﬁbitova, zkoumány tedy byly jen

65

J. D¤ÍMAL – V. PE·A, Dûjiny Brna 1, s. 116; K. KUâA, Brno. V˘voj mûsta, s. 633. V lapidáriu Muzea mûsta
Brna je uloÏeno ‰est náhrobkÛ. Náhrobek rabína Jechiele z roku 1411, nedatovan˘ náhrobek rabína Davida, náhrobní kámen z roku 1390, náhrobek Zlaty, dcery rabína Jakuba z roku 1349, náhrobek rabína Jakuba z roku 1349 a náhrobek bez letopoãtu. Viz Z. DROBNÁ, Nová radnice, s. 12–14.
66
Ve stﬁedovûku se tomuto návr‰í ﬁíkalo Lochenberg, pozdûji, spí‰e aÏ po tﬁicetileté válce se ujal název
Provaznick˘ vr‰ek, tedy Seilerberg ãi Seilersteig. Srov. M. FLODROVÁ, Brnûnské ulice a v˘voj jejich názvÛ od
13. století po dne‰ek, Brno 1997, s. 193–194.
67
J. D¤ÍMAL – V. PE·A, Dûjiny Brna 1, s. 72.
68
J. D¤ÍMAL – V. PE·A, Dûjiny Brna 2, Brno 1973, s. 264–265; K. KUâA, Brno. V˘voj mûsta, s. 539.
69
C. HÁLOVÁ-JAHODOVÁ, Brno, dílo pﬁírody, s. 61, 148, pozn. 89.
70
Richard ZATLOUKAL, Brno (okr. Brno - mûsto), in: Pﬁehled v˘zkumÛ 1993–1994, s. 184.
71
Peter KOVÁâIK, Brno, blok 91 (ul. Pekaﬁská, Anenská, Kopeãná). Nálezová zpráva ã.j. 6/98, archiv Archaia Brno o.p.s.
72
P. HOLUB – V. KOLA¤ÍK – D. MERTA – M. PE·KA – D. ZAPLETALOVÁ – A. ZÒBEK, PﬁedbûÏné v˘sledky záchrann˘ch archeologick˘ch v˘zkumÛ v Brnû v roce 2004, in: Pﬁehled v˘zkumÛ 46, 2005, s. 111–169.
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hroby uloÏené nejníÏe. Dokumentováno a vyzvednuto jich bylo 137. Pohﬁbení byli
pomûrnû ãasto vybaveni mincemi, bûÏné jsou doklady rakví ãi odûvu nebo rubá‰e
(spínadla, pﬁezky, prsten). Pﬁi zaãi‰Èování v prostoru hﬁbitova byly nalezeny i dva
medailony, respektive poutní odznaky a drobné kování knihy. Vût‰inu dokumentovan˘ch hrobÛ mÛÏeme pﬁiãíst renesanci. V presbytáﬁi kostela byly doloÏeny hroby star‰í, nûkteré evidentnû poru‰ené základov˘m zdivem, které nasvûdãují tomu, Ïe se
nejedná o primární kostel.73
Hﬁbitov byl v mlad‰ím období své existence ohraniãen zdí, která byla v˘zkumem
zachycena takﬁka v celém svém v˘chodním úseku. V severozápadní ãásti stavební jámy
byl zachycen okraj sekundární skládky kostí.
Zejména v zásypu sklepa zasahujícího pod presbytáﬁ, ale i v mlad‰ích zdivech byly
nalezeny fragmenty kamenick˘ch ãlánkÛ pocházejících z kostela a zlomky náhrobních kamenÛ. Podle uÏitého písma lze usuzovat, Ïe se jedná o náhrobky pozdnû
gotické a renesanãní, v jednom pﬁípadû je doloÏen prozatím neidentifikovateln˘ erb.

Farní hﬁbitov pﬁi kostele sv. Prokopa
Kostel sv. Prokopa je poprvé zmiÀován v men‰ím privilegiu pro Brno roku 1243.
Dal‰í zpráva o tomto kostelu je v listinû z roku 1288 a poté aÏ 1314. Pozdûj‰í listiny
souvisejí jiÏ s pﬁedáním patronátních práv královnû vdovû Eli‰ce Rejãce a z jejich
rukou pak novû zaloÏenému klá‰teru cisterciaãek. Farní hﬁbitov se rozkládal v nejbliÏ‰ím okolí kostela.74
Archeologick˘ v˘zkum z roku 2003 na kﬁiÏovatce ulic KﬁíÏová a Václavská na
Starém Brnû pomohl dûjiny kostela sv. Prokopa ãásteãnû objasnit. V˘zkumem byly
zachyceny základy ohradní zdi hﬁbitova ze 13. století a ãást základu severní stûny
kostela. Základy ohradní zdi i severní zdi kostela mûly totoÏné sloÏení stavebního
materiálu, spojovaného charakteristickou rÛÏovou maltou, takÏe se jednalo bezpeãnû
o jednu stavební fázi. Z vlastního hﬁbitova bylo dokumentováno nûkolik hrobÛ nezaﬁaditelného stáﬁí.75

Hﬁbitov pﬁi kostele sv. Martina
Podle Oldﬁicha Viãara se hﬁbitov nacházel severnû od kostela sv. Martina. Ten vznikl na tehdej‰ím nejvût‰ím pﬁedmûstí v prostoru mezi Îidovskou a Mûnínskou bránou,

73

Hﬁbitov není v souãasnosti je‰tû podroben podrobnému archeologickému vyhodnocení.
Podrobnûji o zaloÏení kostela: D. ZAPLETALOVÁ – M. PE·KA, Nové poznatky ke starobrnûnskému kostelu
sv. Prokopa a jeho okolí. Pﬁíspûvek k historické topografii Starého Brna, in: BMD 18, 2005, s. 529–556.
75
TamtéÏ, s. 530–544.
74
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v místech dne‰ního parãíku pﬁed autobusov˘m nádraÏím na Bene‰ovû tﬁídû, pod
schody z ulice Josefské. Zprávy o kostele i okolním hﬁbitovû pochází aÏ ze 14. století,
ale mÛÏeme pﬁedpokládat, Ïe vznikl nûkdy kolem poloviny století tﬁináctého.76 Hﬁbitov, stejnû jako vlastní kostel a okolní osada zanikly pravdûpodobnû v dÛsledku ‰védského obléhání Brna roku 1645.77 Cel˘ prostor byl následnû pﬁekryt pát˘m bastionem
novû budovaného barokního opevnûní mûsta.
V roce 1957 zde byla pﬁi stavebních pracích zachycena ãást stﬁedovûkého hﬁbitova.78 V roce 1985 byl snad zachycen pilíﬁ náleÏící ke zdivu kostela sv. Martina. V dobû
tohoto v˘zkumu ani pozdûji nebyly zachyceny hroby v pramenech doloÏeného hﬁbitova.79 Lze pﬁedpokládat, Ïe kostel i hﬁbitov je doposud alespoÀ ãásteãnû zachován
pod dne‰ním parãíkem.

Hﬁbitov ‰pitálu pﬁi kostele sv. Ducha v prostoru dne‰ní Pekaﬁské ulice
Star‰í osídlení v prostoru nûkdej‰ího hﬁbitova existovalo nejpozdûji v 1. ãtvrtinû
13. století. ·pitál zaloÏil roku 1238 nebo o nûco málo dﬁíve brnûnsk˘ mû‰Èan Rudger/
Rudlin s manÏelkou Hodavou. Tento ústav byl ﬁízen mû‰Èansk˘m bratrstvem
sv. Ducha. Po vstupu zakladatele do ﬁádu sv. Jana Kﬁtitele Jeruzalémského nûkdy
okolo roku 1243 se ‰pitál i bratrstvo dostaly do johanitské správy a Rudger se stal
prvním pﬁedstaven˘m komendy. Johanitsk˘ ‰pitál a komenda (tj. konvent) stály pﬁi
jiÏní stranû dne‰ní Pekaﬁské ulice, západnû od královské zahrady, pozdûji klá‰tera
dominikánek u sv. Anny. ZároveÀ se ‰pitálem vznikl i hﬁbitov a oratorium, zﬁejmû jiÏ
i kostel sv. Václava a sv. Antonína, pozdûji i sv. Jana Kﬁtitele.80 Podle ikonografick˘ch
pramenÛ ze 17. a 18. století stál ‰pitální kostel proti johanitské komendû pﬁi severní
stranû ulice, zhruba v místech domÛ ã. 78 – 80. V˘chodnû od kostela se nacházel
‰pitální hﬁbitov. V letech 1481–1497 ‰pitál zabrala mûstská rada, následnû do dûjin
komendy zasáhla tﬁicetiletá válka. Komenda a hﬁbitov po roce 1645 zanikly.
V souvislosti s v˘stavbou bytového domu na nezastavûné parcele Pekaﬁská ulice
ã. 72, probûhl v záﬁí 2003 záchrann˘ archeologick˘ v˘zkum.81 Domníváme se, Ïe tato
parcela se nachází pravdûpodobnû v místech ‰pitálního hﬁbitova. Podstatná ãást
archeologického terénu na plo‰e stavby v‰ak byla bohuÏel zniãena uÏ v minulosti.
Nejstar‰í doloÏenou antropogenní aktivitu pﬁedstavuje jáma, jejíÏ v˘plnû obsahovaly
76

Miroslav FLODR, Brnûnské mûstské právo, Brno 2001, s. 136.
Cecílie Hálová-Jahodová pí‰e, Ïe kostel zanikl roku 1610, ov‰em bez udání pramene. Srovnej C. HÁLOVÁ-JAHODOVÁ, Brno, dílo pﬁírody, s. 115.
78
O. VIâAR, Místopis Brna v polovici 14. století (Pﬁedmûstí), s. 476–477. Ke kostelu také J. D¤ÍMAL – V. PE·A,
Dûjiny Brna 1, s. 73.
79
R. PROCHÁZKA, Zrod stﬁedovûkého mûsta, s. 89–90.
80
Dûjiny nejnovûji spolu se star‰í literaturou viz D. FOLT¯N a kol., Encyklopedie, s. 202–205.
81
L. SEDLÁâKOVÁ – D. ZAPLETALOVÁ – A. ZÒBEK, Pekaﬁská 72. Nálezová zpráva ã.j. 24/04, archiv
Archaia Brno o.p.s.
77
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lidské kosti. Stáﬁí jámy nebylo moÏné pﬁesnû urãit, mûla funkci jako deponie zeminy
odebrané nûkde v prostoru ‰pitálního hﬁbitova. Situace byla poru‰ena zdûnou stavbou ãásteãnû zapu‰tûnou do svahu ·pilberku. Stavba vystavûná z vysok˘ch cihel byla
pravdûpodobnû obdélného nebo ãtvercového pÛdorysu. Její zásyp mûl obdobn˘
charakter jako v˘plÀ v˘‰e popsané jámy. Zastoupeny v nûm byly i zlomky keramiky
datované do 15. a 16. století. Není jasné, zda stavbu mÛÏeme interpretovat od samého poãátku jako kostnici nebo zda se jednalo budovu vystavûnou pÛvodnû k jinému
úãelu, která byla po ztrátû své funkce vyuÏita zﬁejmû k deponování zru‰en˘ch hrobÛ
ze ‰pitálního hﬁbitova. Vlastní hroby nebyly pﬁi archeologickém v˘zkumu doprovázejícím v˘kopové práce nalezeny. Lze pﬁedpokládat, Ïe byly zniãeny jiÏ v minulosti.

Klá‰ter cisterciaãek na Starém Brnû
Starobrnûnsk˘ klá‰ter cisterciaãek – „Aula Mariae“ byl zaloÏen „pro odpu‰tûní
hﬁíchÛ“ ãeskou a polskou královnou – vdovou Eli‰kou Rejãkou roku 1323.82 V areálu
klá‰tera a v prostoru vlastního kostela Nanebevzetí Panny Marie se pohﬁbívalo po cel˘
stﬁedovûk aÏ do novovûku, coÏ nám dokládá jedin˘ v˘zkum, realizovan˘ v prostoru
kostela Borisem Novotn˘m v roce 1966. Z historick˘ch pramenÛ víme, Ïe byla v kostele pohﬁbena jeho zakladatelka Eli‰ka Rejãka a její Ïivotní druh Jindﬁich z Lipé, jehoÏ
ostatky byly v rámci v˘zkumu v roce 1966 vyzvednuty.83

Hﬁbitov pﬁi ‰pitále u kostela sv. Anny na Starém Brnû
V rozmezí let 1976 aÏ 1983 probûhl v prostoru jiÏnû od basiliky Minor na Starém
Brnû archeologick˘ v˘zkum, kter˘ odkryl kostel Panny Marie, jemu pﬁedcházející star‰í
kostel a rotundu spolu s pﬁiléhajícím pohﬁebi‰tûm.84 Kostel slouÏil jako kaple sv. Anny
pﬁi novû zaloÏeném ‰pitálu královnou Rejãkou v roce 1331.85 Mûlo v nûm b˘t místo pro
osm knûÏí, jáhna a osm nemocn˘ch.86 U ‰pitálu byl zaloÏen hﬁbitov pokraãující v tradici star‰ích pohﬁebi‰È. Jmenovan˘ v˘zkum odkryl vût‰í mnoÏství hrobÛ v okolí kostela.
Jejich stáﬁí není zcela jednoznaãné, poãet také ne. Z hrobov˘ch zásypÛ byla získána keramika v rozpûtí 11. aÏ 13. století, tedy období pﬁedcházející zaloÏení ‰pitálu.87

82

D. FOLT¯N a kol., Encyklopedie, s. 208.
Boris NOVOTN¯, Záchrann˘ v˘zkum ve Starobrnûnském kostele a nález hrobky pana Jindﬁicha z Lipé,
in: Pﬁehled v˘zkumÛ 1966, Brno 1967, s. 58; Milan STLOUKAL, Antropologick˘ posudek o pozÛstatcích nalezen˘ch v hrobce pána z Lipé ve starobrnûnském klá‰teﬁe, in: Pﬁehled v˘zkumÛ 1966, Brno 1967, s. 59–60.
84
D. CEJNKOVÁ, Archeologick˘ v˘zkum, s. 11–20.
85
K. KUâA, Brno. V˘voj mûsta, zvl. s. 42.
86
D. FOLT¯N a kol., Encyklopedie, s. 209.
87
Srov. D. CEJNKOVÁ, Archeologick˘ v˘zkum, s. 17.
83
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Nov˘ mûstsk˘ hﬁbitov
Roku 1580 byl mûstem zﬁízen na zaãátku Malé nové ulice, proti Veselé bránû, nov˘
mûstsk˘ hﬁbitov, na kterém byla postavena kaple Panny Marie Pomocné. Hﬁbitov byl
zru‰en roku 1785 a kaple zbourána roku 1826.88
âást hﬁbitova, nacházející se v prostoru nádvoﬁí Zemského domu III., byla archeologicky zkoumána na pﬁelomu let 1994 a 1995.89 Z vlastního hﬁbitova byla vyzvednuta asi desítka hrobÛ, která byla spolu s dal‰ími posbíran˘mi kosterními pozÛstatky
postoupena zatím nevyhodnocené antropologické anal˘ze. Drtivá vût‰ina hﬁbitova
byla odtûÏena bez archeologického v˘zkumu. Hﬁbitov byl zaloÏen v b˘valém hliníku
stﬁedovûké cihelny, kter˘ byl následnû vyplnûn domovním odpadem z vnitﬁního
mûsta.90 Zachytit se podaﬁilo i ãást základového zdiva kaple Panny Marie Pomocné.
Ze zru‰eného hﬁbitova pochází ‰est náhrobních kamenÛ uloÏen˘ch dnes v lapidáriu Muzea mûsta Brna.91
Jak plyne z pﬁedchozího textu, archeologie se dotkla témûﬁ v‰ech znám˘ch brnûnsk˘ch stﬁedovûk˘ch a novovûk˘ch hﬁbitovÛ. Za více neÏ patnáctileté systematické
pÛsobení v Brnû se podaﬁilo získat ohromné mnoÏství informací t˘kajících se pohﬁebního ritu, v˘bavy a odûvu zesnul˘ch. Terénní v˘zkumy v˘znamnû upﬁesnily i lokalizaci a rozsah hﬁbitovÛ. Velk˘m dluhem v‰ak zÛstává vyhodnocení vyzvednut˘ch lidsk˘ch
ostatkÛ z antropologického a epidemiologického hlediska, jeÏ nám v budoucnu
mÛÏe pﬁinést pomûrnû zásadní informace o stﬁedovûké a novovûké brnûnské populaci. Stejnû tak má pﬁed sebou dlouhou cestu i podrobné zpracování v‰ech poznatkÛ
získan˘ch o pohﬁbívání. Nakonec doufáme, Ïe ná‰ pﬁehled o brnûnsk˘ch hﬁbitovech
pﬁinese pﬁedev‰ím zkvalitnûní ochrany v‰ech hﬁbitovÛ v Brnû, které jsou v souãasnosti
ohroÏeny intenzivní stavební a investiãní aktivitou. ProtoÏe pouze památky, se kter˘mi jsme dobﬁe obeznámeni, mÛÏeme opravdu ochránit.
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K. KUâA, Brno. V˘voj mûsta, s. 448.
D. MERTA – R. PROCHÁZKA, Brno – Veveﬁí, Îerotínovo námûstí 8. Nálezová zpráva ã.j. 4/96-I, 4/96-II.
a 4/96-III, archiv ÚAPP Brno.
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D. MERTA – Jiﬁí MERTA, Stﬁedovûká cihelna „Na leãi“, in: AH 26, Brno 2001, s. 221–226.
91
Jedná se o náhrobní kámen Îofie Tﬁískovny z Tﬁí‰tû, která zemﬁela 15. 9. 1619, náhrobek Amadea
Schdicha z roku 1599, náhrobek Ur‰uly Kabrové z roku 1612, BlaÏeje Langa z roku 1614 a náhrobník
manÏelÛ Klebrov˘ch z let 1579 a 1588. V lapidáriu je uloÏen i fragment dal‰ího neidentifikovatelného
náhrobku. Viz Z. DROBNÁ, Nová radnice, s. 14–19.
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Petr Holub, Václav Kolaﬁík, David Merta, Marek Pe‰ka,
Lenka Sedláãková, Dana Zapletalová, Antonín ZÛbek
Brünner mittelalterliche un frühneuzeitliche Friedhöfe
aus der Sicht der Archäologie
RESÜMEE
Ältere Begräbnisstätten, Pfarrfriedhöfe, jüdische Friedhöfe und seit dem 18. Jahrhundert auch städtische Friedhöfe gehören zu Grundausdrücken der Kontinuität
unserer Kultur und unseres Verhältnisses zur Vergangenheit. Daher sollten wir diese
Orte gut kennen, schützen und den Bestatteten gebührliche Ehre erweisen, so wie
es unsere Vorfahren machten. Und da die meisten Brünner mittelalterlichen Friedhöfe, falls sie nicht aufgelöst wurden, unter der heutigen Bebauung, Straßen und
Gehsteigen liegen, entschieden wir uns, den vorliegenden Text zu schreiben.
Der Artikel ist – wie es sein Titel andeutet – mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Friedhöfen gewidmet, und zwar überwiegend aus der Sicht archäologischer
Grabungen. Einbezogen sind darin nur Friedhöfe, die zur eigenen Stadt, ihren historischen Vororten und Siedlungsagglomerationen Alt-Brünns angehören.
Aus der archäologischen Sicht faßte die Problematik der Begräbnisstätten und
Friedhöfe auf dem Gelände Brünns zuletzt Rudolf Procházka im Jahre 2000 zusammen. Aus historischer Sicht behandeln das Thema historische Übersichtsarbeiten, in
welchen Friedhöfe erwähnt werden. In dieser Hinsicht ragen die Arbeiten von Milena Flodrová und Oldﬁich Viãar heraus, der die historische Topographie Brünns in
der Mitte des 14. Jahrhunderts präzis bearbeitete.
Aus der großmährischen Periode sind aus dem Gelände der historischen Stadt,
ihrer Vororte und Alt-Brünns bisher zwei Gräberfelder bekannt. In der Brünner
Innenstadt handelt es sich um ein Paar Einzelgräber, die den wohl durch die jüngere Bebauung gestörten Reihenfriedhof im Raum der Starobrnûnská-Straße belegen.
Eine weitere Begräbnisstätte aus derselben Periode befand sich auf dem rechten
Svratka-Ufer, im heutigen Areal des Klosters der Barmherzigen Brüder. Der potentielle dritte Friedhof ist bisher durch ein mittelburgwallzeitliches Einzelgrab südlich
der Basilika Minor des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters in Alt-Brünn belegt,
an der Stelle der abgerissenene Marienkirche, deren Anfänge wohl an die Wende
des 10. und 11. Jahrhunderts zu datieren sind. Dort befand sich auch der jüngere
frühmitelalterliche Friedhof, der zur Siedlungsagglomeration in Alt-Brünn gehörte.
Der Vorlokationsperiode im eigenen historischen Stadtkern werden ca 24 Gräber
zugeschrieben, die mit der ersten Bauphase der Kirche auf dem Petrov-Hügel
aus der 2. Hälte des 12. – Anfang des 13. Jahrhunderts im Zusammenhang stehen.
Weitere heute bekannte Friedhöfe sind schon mit der Zeit kurz vor der Stadtgründung in der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts verknüpft. Es handelt sich vor allem
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um Friedhöfe an den Pfarrkirchen – der St. Peters-Kirche, der St.Jakobs-Kirche und
der St.Michaels-Kirche. In die 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts fällt wohl auch
die Gründung des Friedhofs an der Allerheiligen-Kirche auf dem Provaznick˘-Hügel.
Aus derselben Periode stammt der älteste Bestattungshorizont des Friedhofs
an der St.Prokops-Kirche in Alt-Brünn. Nicht zu vergessen ist der Jüdische Friedhof,
der sich südlich der Stadtmauer befand, und die Friedhöfe an den städtischen
Spitalen -an dem Spital des Heiligen Geistes in der heutigen Pekaﬁská-Straße,
an der St.Anna-Kirche im Zisterzienserinnenkloster in Alt-Brünn und an dem
St.Stephan-Spital im Raum der heutigen Kﬁenová-Straße. Ein selbständiges Kapitel
stellt die Bestattung in den Arealen des Minoriten-, Herburger- und Augustinenserklosters dar. In Vororten dann an dem Franziskanerkloster des Hl. Bernadin
von Siena, der vor dem Jüdischen Tor stand, im Raum der heutigen NádraÏní-Straße, in Altbrünn dann im Zisterzienserinnenkloster.
Die Archäologen befaßten sich mit fast allen bekannten Brünner mittelalterlichen
und frühneuzeitlichen Friedhöfen. Während der mehr als 15-jährigen Betätigung
konnte in Brünn eine riesige Menge Informationen über den Bestattungsritus,
die Ausstattung und die Kleidung der Verstorbenen gewonnen werden. Feldforschungen präsizierten auch die Lokalisierung und den Umfang der Friedhöfe. Eine
große Schuld bleibt jedoch die Auswertung der ausgehobenen menschlichen Überreste aus anthropologischer und epidemiologischer Sicht, die künftig wichtige Informationen über die mittelalterliche und neuzeitliche Population in Brünn liefern
könnte. Ähnlich steht uns eine detaillierte Bearbeitung aller Erkenntnisse über
die Bestattung bevor. Und schließlich hoffen wir, daß unsere Übersicht der Brünner
Friedhöfe einen besseren Schutz aller Brünner Friedhöfe zur Folge haben wird,
die gegenwärtig durch intensive Bautätigkeit gefährdet sind. Denn nur die Denkmäler, mit welchen wir vertraut sind, können wirklich gut geschützt werden.
Die Ergebnisse einzelner Forschungen sind im tschechischen Text in Katalogform
zusammengefaßt.
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Pﬁíloha ã. 5: Odkryté pohﬁby v prostoru farního hﬁbitova pﬁi kostele V‰ech Svat˘ch.
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