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Tímto článkem upozorňuji na existenci velkého počtu historických podzemních 
prostor, které nejsou využívány a chátrají. Jako příklad uvádím stručné informace o 

podzemí ve městě Brně - historii těchto prostor, poloze a původní funkci. Hledám 
odpovědi na otázky, jestli má podzemí v  dnešní době potenciál a jakým způsobem by 
se dalo zapojit do systému veřejných prostranství města.  
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Historical underground and its potential 

By this article I'm pointing out the existence of great amount of historical underground 

spaces that are not used and dilapidate. As an example I'm mentioning brief 
informations about underground in Brno - history of these spaces, locations and 
original functions. I'm trying to find answers, whether the underground has any 

potential and in which way get involved it in the systems of public spaces.  
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1 Úvod do problematiky 

Podzemí je nedílnou součástí soudobých měst. V  našich zeměpisných šířkách 
má většina městských sídel bohatou historii a s  počátkem jejich vzniku a staveb 
nadzemních vznikaly i podzemní prostory. Většina lidí si ani neuvědomuje, jak jsou 

rozsáhlé a že se nachází pod místy, která dobře znají, kudy denně prochází. Jejich 
původní funkce byla různá od skladovacích prostor přes hrobky až po tajné úkryty. 
Dnes většina těchto historických prostor chátrá, protože ztratily svou původní funkci, a 

nemáme pro ně nové využití. Kladu si otázku, jestli je to možné napravit. Mají tyto 
prostory potenciál? Je možné je přizpůsobit a znovu využívat? Jakým způsobem 

postupovat? 

2 Brněnské podzemí 

Pro představu, co nám podzemní prostory nabízejí, jsem si vybrala jako příklad 
město Brno, které jsem studovala podrobněji. I když každý člověk, který žije v Brně, 

už zajisté o rozsáhlém brněnském podzemí někdy slyšel a ví, že se tu nachází, ne 
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mnoho lidí si dokáže představit, jak moc je rozlehlé a dochované [1]7. Téměř v každé 

době brněnské podzemí z velké míry vznikalo ilegálně, proto se nám dochovalo tak 
málo plánů a záznamů o jeho rozloze. Již od středověku byly zákonem povolené 

sklepy pouze na parcelách domů a nesměly zasahovat pod veřejné prostory, cesty 
ani náměstí. To kvůli bezpečnosti občanů. Přesto se často stavěly sklepy nebo přímo 
komplexy sklepů na těchto zakázaných místech, někdy i s tichým souhlasem radních, 

protože se jednalo o sklepy tajné (k uskladnění cenných věcí nebo úkryty, kdyby 
došlo k napadení města) [2]. Od roku 1991 brněnský magistrát začal se 
systematickými stavebně historickými průzkumy. V  dnešní době jsou stále objevovány 

nové podzemní prostory.  
Velká část podzemí je pro obyčejného člověka nepřístupná. Je to často příčinou 

špatného technického stavu sklepů, nebezpečného vstupu do nich a nutností 

přítomnosti průvodce či majitele. Dnes jsou veřejnosti přístupné prostory sloužící jako 
expozice [3]. Z těch nejznámějších jsou to Mincmistrovský sklep, Labyrint pod Zelným 
trhem, Kostnice pod kostelem sv. Jakuba, kasematy na Špilberku, Kapucínská 

hrobka, galerie Sklepení a příležitostně i pár dalších prostor jako třeba sklepy pod 
Palácem šlechtičen. S průvodcem je možné navštívit technické kolektory vedoucí 

v centru města, které jsou v některých úsecích součástí historického sklepení. 
V některých historických sklepech jsou provozovány restaurace či vinárny. Do 
budoucna se uvažuje o zpřístupnění i dalších prostor jako například kryt pod 

Špilberkem. 

2.1 Historie 

Podzemní prostory ve městě Brně vznikaly a vznikají v každé době. Je to také 

dáno příznivými geologickými podmínkami (spraše, nivní hlíny a sedimenty). Začátky 
můžeme pozorovat již ve středověku. První sklípky byly jenom jámy vykopané v zemi, 
ale začátkem 13. století nastává rozmach řemesel a obchodu a začínají se stavět 

částečně podsklepené domy. Konstrukce byla rozmanitá. Buď byly jen vyhloubeny do 
spraše bez dalších úprav, nebo se používalo k jejich konstrukci dřevo (mohly je tvořit 
desky a zapřené dřevěné sloupky nebo trámy, ty větší byly předělovány dřevěnými 

příčkami). Vchod byl tvořen žebříkovým schodištěm umístěným mimo dům, pouze 
výjimečně byla u vstupu vrata. Další způsob byl vyzdívání stěn sklepů z kamenů 
spojovaných jílem. Stropy byly ploché trámové. Ve 13. a 14. století jsou nahrazovány 

kamennými, kvůli požárům. Byly vyzděné na maltu z kamene, jen ojediněle se 
objevovaly úlomky cihel, podlaha byla dusaná z jílu. Koncem 15. století začíná nová 
etapa výstavby sklepů. Používá se metoda důlního ražení a sklepy se začínají 

rozšiřovat i pod veřejná prostranství. Jsou opatřovány valenou cihlovou klenbou. Od 
16. století kámen a smíšené zdivo zcela nahrazují cihly. Původní ploché stropy jsou 

nahrazovány valenými a křížovými cihlovými klenbami. V 17. a 18. století se 

                                                 
7  Více informací posky tuje kniha H istorická mapa podzemí do Svobody a Černouškové, kde 

jsou vyobrazené a popsané jednotlivé sklepy.  



115 

 

pokračuje s hloubením dalších pater sklepů a bez ohledu na nadzemní zástavbu 

vybíhají pod ulice i náměstí. Vznikají podzemní „labyrinty“ [4].  

2.2 Místo vzniku 

Sklepy vznikaly nejčastěji pod parcelami jednotlivých domů, ale v pozdním 

středověku a renesanci již hranice domovních parcel a dvorů překročily. Ne  vždy plně 
respektovaly uliční čáru a částečně zasahovaly i do ulice nebo náměstí. Některé leží 
téměř nebo úplně celé pod náměstím či ulicí. Ve 20. století vznikaly kryty, které se 

nachází většinou pod skalním masivem (Petrov, Špilberk). V druhé polovině 20. 
století z důvodu špatného stavu technických sítí začaly vznikat v osách ulice 

kolektory a to ve stejné hloubce, kde se nacházelo historické podzemí. Bohužel tyto 
prostory nebyly v době výstavby známy a tak zanikla nebo se znehodnotila velká 
spousta historicky cenných sklepů [4]. 

2.3 Původní funkce sklepů [2,4]8 

Přirozené lednice: Nejčastěji a už od nejstarších dob sloužily sklepy jako 
přirozené lednice např. pod Zelným trhem se přes noc skladovalo rychle kazící se 
zboží z tržiště. Četné jsou také soukromé sklepy i komplexy sklepů pod kláštery. 

Pro uskladnění vína nebo piva: Neméně časté byly sklepy na víno a pivo. O 
rozlehlých brněnských vinicích se dočítáme v mnoha historických pramenech9. 

Sklady: Tuto funkci si zachovaly sklepy až do dnes. V minulosti se v některých 
schovávaly hodnotné předměty, a proto byly tajné a začaly o nich vznikat legendy 
např. pověst o pohádkovém pokladu, který byl ukrytý ve sklepení domu mincmistra 

nebo legenda o sklepení pod kostelem sv. Mikuláše. 
Výrobní dílny tzv. hlučných řemesel : Do sklepních prostor byly také umísťovány 

výrobny a dílny tzv. hlučných řemesel, která svým hlukem rušila život okolních 

obyvatel. 
Krčmy, hostince, pivnice: Některé byly přímo ve sklepních prostorech. Například 

Hannakova sklepní pivnice na Zelném trhu nebo pivní sklep hostinského Funtana v 

domě U tří kohoutů na nároží Masarykovy ulice a Kapucínského náměstí 10. 
Kostnice, krypty: Vznikaly pro pohřbívání mrtvých. Krypty11 se nachází pod 

kostelem, který většinou přiléhal ke klášteru. Byli tu pohřbíváni příslušníci řádu nebo 

lidé významní pro daný klášter. Dnes je návštěvníkům otevřená Kapucínská krypta, 
která je jednou z nejzajímavějších (díky výbornému větrání se těla mumifikovala a 

                                                 
8  Rozdělení, které jsem tu uvedla, je výsledkem poznatků z knih Aleše Svobody Brněnské 

podzemí kniha první a druhá, on sám ve svých kapitolách dělí prostory dle místa, kde se podzemí 
nachází.  
9  Více informací o brněnských vinicí posky tuje sborník Brno v  minulosti a dnes [5].  
10  Více informací o brněnských hostincích, kavárnách a hotelech poskytuje kniha Brno 
Krčemné [6].  
11  Více informací o kryptě pod Petrovem, ale také podzemí pod přilehlý mi budovami v  knihách 

Aleše F ilipa [7] a Mileny Flodrové a Aleše Svobody [8].  
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dochovala) a Kostnice pod kostelem sv. Jakuba, která je opravdovým evrops kým 

unikátem co se rozsahu týče. 
Úkryty, únikové cesty, vojenské či obranné stavby : Tyto prostory vznikaly tajně. 

Úkryty, pro tajné obřady nebo spolky či úkryty, kdyby došlo k napadení nepřátelskými 
vojsky, si v minulosti stavěli lidé i ve městě. Únikové cesty byly stavěny v blízkosti 
opevnění z důvodů propojení strategických míst (chodba spojující prostor za 

Brněnskou bránou se Špilberkem). Nejznámějšími historickými vojenskými stavbami 
jsou kasematy12, které sloužily i k uskladnění vojenského materiálu (také sklep pod 
dnešním Šilingrovým náměstím). Dále k těmto stavbám patří i novodobější 

protiletecké kryty pod Petrovem a Špilberkem vybudované ve 20. století. Další kryty 
můžeme najít například na Kraví hoře. 

Technické stavby (studny, jímky, kanalizace, vodovody, kolektory, vodojemy atd.): 

Studny: Vzrůstajíc í počet obyvatel bylo třeba zásobovat pitnou a užitkovou vodou. 
Nejstarším zdrojem byly studny, které byly zřizovány v ulicích, na náměstích i v 
domech. První doložená je až z roku 1358 (křížení ulic Běhounské a Jezuitské), 

nejhlubší studnou se svými 114 m hloubky je hradní studna na Špilberku. V roce 1416 
byl vybudován první vodovod, ale studny se stavěly až do roku 1544, kdy byl 

vybudován vodovod z Kartouz (Královo Pole). Dnes jsou některé stále aktivní, jiné 
zasypané a pod vrstvou nánosů nacházíme úlomky keramiky, různé nástroje atd., 
které jsou důležitou výpovědí o životě Brňanů ve středověku. 

Jímky: Byly používané od 14. století.                                          
Vodojemy, cisterny, kanalizace, vodovody: První Brněnský vodovod vznikl už v 

roce 1416, voda byla čerpána ze Svrateckého náhonu na dnešním Mendlově náměstí 

do vodojemu na Petrově (dnes jsou na jeho místě vodojemy z počátku 19. století, 
chátrají a čekají na své nové využití). Zachovalé části vodovodní a odpadní stoky jsou 
pod kašnou Parnas na Zelném trhu. Roku 1544 byl vybudován vodovod z Kartouz 

(Královo Pole) a ten už dostatečně město zásobil pitnou vodou.  
Kolektory: Zřejmě první historický kolektor byl realizován v roce 1731. Stavba, 

jejímž účelem bylo ochránit a umožnit pravidelnou kontrolu kanalizační stoky ležící 
pod Běhounskou ulicí. Novodobé kolektory se dělí na primární, tzv. transportní ve 
hloubce  20- 30 m, a sekundární, tzv. distribuční, které mají průřez něco okolo 3 m a 

jejich podlaha je v hloubce 6-7 m pod povrchem, což odpovídá umístění historických 
sklepů. Brno zahájilo stavbu primárního kolektoru v roce 1973. Roku 1993 se 
započalo se stavbou sekundárních kolektorů v historickém centru města. Protože 

většina sklepů stavěných pod náměstími a komunikacemi byla stavěna tajně a 
nedochovaly se k nim žádné plány, velká část z nich byla objevena až při ražbě 
kolektoru a jeho průchodem znehodnocena nebo úplně zničena. Dnes je část 

zpřístupněná veřejnosti jako prohlídková trasa s  průvodcem.  
Jiné : V novodobém podzemí jsou často zřizována parkoviště atd.. 

                                                 
12  Kasematy jsou také součástí městských hradeb a v  dnešní době jsou stále objevovány nové 

prostory.  
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3 Využívání prostor v současnosti a jejich možnosti 

Na základě ideové studie Brněnského podzemí13, kterou jsem vypracovala 
v předchozím studiu, jsem přesvědčena, že podzemí potenciál má. Je ale velmi 

důležité, kde se nachází a jakou má historickou hodnotu, ale také jakou mají kvalitu 
jeho prostory. Důležité je také to, jak s  ním budeme pracovat. Svou původní funkci ve 
většině případů tyto sklepy ztratily a v dnešní době existuje velký počet historických 

podzemních prostor, které nejsou využívány a chátrají. V našich zeměpisných šířkách 
je obvyklé, že se k nim přistupuje jako k historické památce. Část podzemí, které 
ztratilo svou původní funkci14, se zpřístupní veřejnosti a vytvoří se v něm expozice 

(Brno, Znojmo, Plzeň). V některých městech, jako například ve Znojmě, tvoří sklepy 
jeden rozsáhlý celek a dle mého názoru je tento přístup v pořádku. Město získá na 
atraktivitě další dimenzí prostoru v  podzemí. Jiným případem je například Brno,  kde 

podzemí netvoří jeden souvislý celek. Jedná se spíš o skupiny sklepů nebo velké 
skupiny- labyrinty, které by šlo jen stěží a s velmi vysokými finančními prostředky 
propojit. Proto tímto způsobem nemůžeme postupovat. Je v  pořádku, že některé 

sklepy budou zpřístupněny jako historické památky, ale ne příliš mnoho. Zbývá tak 
velké množství těch, které by mohly být využity jiným způsobem. V  USA jsem našla 

příklady nakupování v podzemí (Atlanta v Georgii nebo Havre v Montaně15). 
Uvědomuji si, že toto podzemí má naprosto odlišné dimenze prostoru než u nás, ale 
přesto to považuji za další způsob, jakým lze podzemí zpřístupnit veřejnosti. Když 

zajdu ještě dále, tak by mohlo být podzemí zpřístupněno jako doplněk veřejných 
prostranství. Tady je důležité si uvědomit, že prostory se dělí na veřejné a soukromé, 
což vysvětluji v následující kapitole. 

4 Veřejné a soukromé 

V městském prostoru se denně pohybujeme, žijeme v něm. Prostory můžeme 
dělit na privátní tedy soukromé a veřejné.  Někdy, pokud území zcela neodpovídá ani 

jedné charakteristice, se používá termín semiprivátní, tedy poloveřejné. Termín 
veřejný prostor je trochu problematický a v  různých oborech může být chápán odlišně 
(urbanismus, právo, sociologie, geografie, Gender studies) [9]. Definujme ho tedy 

jako otevřený prostor sídel, ve kterém se může pohybovat každý člověk. Jsou to ulice, 
náměstí, nábřeží, parky aj.. Platí tu jistá pravidla (zákony či společenský kodex), které 
musíme dodržovat, ale slouží všem lidem nehledě na jejich společenské postavení 

(elita, bezdomovci). Do této kategorie spadají i některé uzavřené prostory, které jsou 
přístupny veřejnosti např. podchody, nadchody aj.. Potkáváme se tu s  lidmi, 

relaxujeme v parcích a na nábřežích, pozorujeme různé aktivity nebo jen procházíme 
nejkratší cestou z bodu A do bodu B [10,11]. Naproti tomu prostor soukromý 
umožňuje majiteli jeho využívání regulovat. Rozumíme jím především prostory 

                                                 
13  vymezila jsem se pouze na historické centrum města a ulici Pekařskou  
14  netýká se to technických kolektorů   
15  v Harve se částečně jedná také o expozici  
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uzavřené, ať už to jsou budovy nebo venkovní prostory. Mají různé funkce: bydlení, 

výroba, administrativa, komerce, služby, atd.. Služby a komerční zařízení využívá sice 
veřejnost, ale ve skutečnosti se jedná o jistou zájmovou skupinu lidí, která je 

omezena. Veřejné budovy stejně jako nákupní centra jsou střeženy. Přesto většina 
lidí vnímá nákupní centra16 nebo jiné budovy pro volnočasové aktivity jako prostor pro 
kontakt s veřejností, kde se potkávají s přáteli, relaxují, pozorují ostatní lidi. 

Možnost propojení podzemních prostor s veřejnými prostranstvími není totéž, 
jako kdyby se jimi staly, ale jde o jejich zpřístupnění veřejnosti. Jsou to „stavby“, které 
mají svého majitele (město, právní osoba, fyzická osoba). Jsou uzavřené a nemají 

potenciál se veřejnými prostranstvími stát, ale můžou je doplňovat a dělat je 
atraktivnější. 

5 Závěr 

Atraktivita místa je nejen pro veřejná prostranství velmi důležitá. Budovy a jejich 
kvality ovlivňují atraktivitu přilehlých veřejných prostranství a naopak. Jestli -že 
prostoru přidáme ještě další dimenzi- podzemí- může tím atraktivita místa velmi 

vzrůst. Pokud by bylo veřejné prostranství nato lik zajímavé, aby se tu lidé zastavovali 
a cíleně sem chodili, tak nová dimenze podzemí přitažlivost místa ještě zvýší. Naopak 
na některá méně zajímavá veřejná prostranství může začít chodit více lidí a to díky 

podzemí. Důležité je si uvědomit, že pokud je místo odlehlé, nic se tu neodehrává, 
ani podzemí nemusí situaci vyřešit a naopak pokud podzemí nebude ať už dimenzí 

prostoru nebo funkcí zajímavé, nebude navštěvováno ani na atraktivních veřejných 
prostranstvích.  

Tím, nad čím se budu zamýšlet ve své další práci, jsou všeobecné principy. 

Otevřít veřejnosti? Jakým způsobem? Může to fungovat? Tyto principy by mohly 
napomoci v otázce, jak s podzemím lze pracovat, jak o něm můžeme uvažovat. 
Nebudou mít za úkol řešení jednotlivých příkladů. Každé místo a každé sklepy jsou 

něčím specifické a je třeba posuzovat situaci individuálně. 
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