
                    Průzkum podzemí Dominikánského
náměstí byl zahájen na jaře roku 1999 z několika dů-
vodů: bylo rozhodnuto o dostavbě proluky v tzv. Vel-
kém Špalíčku, byla plánována výstavba podzemních 
kolektorů a bylo také potřeba připravit podmínky pro 
nové architektonické ztvárnění vzhledu Dominikán-
ského náměstí. Stavebně – archeologický průzkum 
zde nikdy v minulosti prováděn nebyl a tak již první 
výsledky průzkumu předčily všechna očekávání.

  STUDNA, která podle dochovaných rytin a historických map stávala uprostřed tržiště, byla pravděpodobně zřízena na přelomu 14. 
a 15. století a sloužila městu až do roku 1820, kdy byla natrvalo zasypána. Studna měla kamenné roubení a kovovou košovou mříž, kterou byla zřejmě 
opatřena v 17. století. Při průzkumných pracích v roce 1999 byl v hloubce 2 m nalezen fragment cihelné klenby, kterou byla studna o průměru 1.4 m při 
tehdejším zasypání zaklenuta. Studna byla následně v roce 1999 vyčištěna, přespárována a doplněna o chybějící kameny. Nyní je dočasně zastropena 
a po úpravě náměstí by se měla opět objevit na ploše náměstí ve své nové podobě.

                    SKLEPENÍ DOMU MINCMISTRŮ, tak 
jsou nazvány prostory, které byly objeveny pod 
dlažbou Dominikánského náměstí v místech, kde 
pravděpodobně stával dům královského minc-
mistra Bruna. Toto sklepení bylo v průběhu let 
1999 – 2002 kompletně opraveno. Při průzkum-
ných pracích byl v místě původní zástavby obje-
ven objekt o délce téměř 20 m s  klenbou velkého 
rozpětí. Kamenné zdivo s raně barokní klenbou 
a lunetami tvoří monumentální prostor, jehož ve-
likost i historická hodnota se stala inspirací 

k zajímavému záměru pro jeho využití. V místech původního schodiště byla navržena přístupová spojovací chodba napojená na prostory Nové radnice, 
která je od ní vzdálena pouhých 7 m. Tímto způsobem vznikla za podpory Magistrátu města Brna možnost zřídit městské lapidárium, kde jsou umís-
těny gotické, historicky cenné kamenné fragmenty ze zničené královské kaple sv. Václava, která stála na nároží Veselé ulice a Rybného trhu, dnešního 
Dominikánského náměstí. Kaple byla v roce 1908 
přes protesty brňanů i osobností kulturního světa 
zbořena. Lapidárium bude zároveň sloužit také 
jako expozice Muzea brněnského podzemí.

 SKLEP NA ROHU ZÁMEČNICKÉ 
A VESELÉ, toto sklepení barokního domu na pů-
dorysu kříže je staré „pouhých“ 200 let. Klenby 
jsou ve velmi dobrém stavu, bez statických po-
ruch a proto lze uvažovat o jeho případném využití.

                  SKLEPY PŘED KOSTELEM SV. MICHALA 
patří k nejmladším z nalezených prostor pod po-
vrchem Dominikánského náměstí. Vznikly zřejmě 
jako účelové skladovací prostory v 19. století pro 
trhovecké krámky pod terasou kostela sv. Micha-
la. Sklepy ležící pod značně frekventovanou ulicí 
jsou v dobrém statické stavu, i když mnoho let 
nad nimi jezdily tramvaje ve směru ulic Domini-
kánská - Zámečnická. Od 50. let minulého stole-
tí jsou prázdné a bez využití .


