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Úvod – komplikované historické dědictví
 Rozvoj většiny našich obcí a měst byl v posledním století výrazným způsobem ovlivněn

historickými událostmi typu německá okupace a nacistická perzekuce obyvatel českých
zemí (1938/1939-1945), odsun německého obyvatelstva po 2. světové válce či totalitní
vláda komunistické strany a boj proti skutečným i potenciálním nepřátelům komunistické
ideologie (1948-1989),

 Mnoho obcí řeší otázky spojené s tímto historických dědictvím typu:
- Jaké události mají být připomínány?
- Jaké osobnosti si zaslouží památníky?
- Jak místa historického dědictví chránit před poškozením či zničením?



Úvod – komplikované historické dědictví
 Starší historické osobnosti či události obvykle nevyvolávají významnější konflikty mezi

občany, ale jsou předmětem diskuzí odborníků – např. historiků, archeologů

Source:  https://brno.idnes.cz/markrabe-jost-zanechal-
moravu-v-troskach-ted-dostane-sochu-pav-/brno-
zpravy.aspx?c=A090424_1179602_brno_dmk

Source:  https://brno.idnes.cz/socha-josta-na-
moravskem-namesti-v-brne-d9a-/brno-
zpravy.aspx?c=A151026_2201180_brno-zpravy_tr



Úvod – komplikované historické dědictví
 Starší historické osobnosti či události obvykle nevyvolávají významnější konflikty mezi

občany, ale jsou předmětem diskuzí odborníků – např. historiků, archeologů

Source:  https://technet.idnes.cz/patnact-stovek-brnanu-
pobilo-osm-tisic-svedu-presilu-porazili-lsti-11z-
/vojenstvi.aspx?c=A121211_141131_vojenstvi_kuz

Source:  https://brno.idnes.cz/model-olomouce-vydrzel-
devet-let-brnensky-rok-f4v-/brno-
zpravy.aspx?c=A110924_1657066_brno-zpravy_dmk



Úvod – komplikované historické dědictví
 Starší historické osobnosti či události obvykle nevyvolávají významnější konflikty mezi

občany, ale jsou předmětem diskuzí odborníků – např. historiků, archeologů

Source:  http://www.napoleonvbrne.cz/en/



Úvod – komplikované historické dědictví
 Novější události a artefakty obvykle vyvolávají významnější konflikty – SSSR osvobodil

Československo od nacismu v roce 1945, ale v roce 1948 pomohl nastolit komunistickou
diktaturu a v roce 1968 zemi obsadil

Source:  https://brno.idnes.cz/ruzovy-fenomen-tank-
brno-pamatkari-rusove-fjy-/brno-
zpravy.aspx?c=A170525_2328320_brno-zpravy_krut Source:  https://brno.idnes.cz/ruzovy-tank-od-davida-cerneho-pretreli-v-brne-na-

zeleno-pgt-/brno-zpravy.aspx?c=A170521_154255_domaci_dtt



Úvod – komplikované historické dědictví
 Zatímco nacističtí zločinci byli často po právu potrestáni, tak zločiny z komunistického

období potrestány ve většině případů nebyly – komunistická totalita byla dlouhá (1948-
1989) –spolupráce s režimem byla dlouhodobá a je otázka, zda si chce společnost
komunistickou totalitu připomínat…..

Zdroj: 
https://www.fronta.cz/dota
z/posledni-verejna-poprava-
v-ceskych-zemich Zdroj:  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10565076526-vrahem-z-povolani-utrpeni-soudce-karla-vase/



Úvod – komplikované historické dědictví
 Novější události a artefakty obvykle vyvolávají významnější konflikty…..

Source:  https://brno.idnes.cz/na-moravske-namesti-se-
vratil-pomnik-rudoarmejce-fbl-/brno-
zpravy.aspx?c=A130717_154844_brno-zpravy_lva

Source:  https://www.novinky.cz/domaci/368984-na-
pamatniku-rudoarmejcu-v-brne-se-objevilo-srdce-v-
ukrajinskych-barvach.html



Úvod – komplikované historické dědictví
 Novější události a artefakty obvykle vyvolávají významnější konflikty…..

Source:  https://brno.idnes.cz/pomnik-z-nejz-
mistostarosta-vybrousil-srp-a-kladivo-opravi-v-dubnu-
1p8-/brno-zpravy.aspx?c=A090304_190216_brno_krc

Source:  https://brno.idnes.cz/srp-a-kladivo-v-brne-zakryl-
portret-milady-horakove-fhk-/brno-
zpravy.aspx?c=A090429_094453_brno_dmk



Úvod – komplikované historické dědictví
 Novější události a artefakty obvykle vyvolávají významnější konflikty…..

Zdroj:  https://brno.idnes.cz/pomnik-na-hrbitove-zdobi-
portret-stalina-odstranovat-se-zatim-nebude-1kf-/brno-
zpravy.aspx?c=A110708_1615052_brno-zpravy_bor

Zdroj:  https://brno.idnes.cz/vyobrazeni-stalina-na-pomniku-
padlych-z-valky-v-brne-odbornikum-nevadi-13d-/brno-
zpravy.aspx?c=A110711_1616510_brno-zpravy_dmk



Úvod – komplikované historické dědictví
 Město Brno se snaží s novější historií vyrovnat různými způsoby – například v roce 2015

byla přijata Zastupitelstvem města Brna Deklarace smíření a společné budoucnosti

Zdroj:  https://roksmireni.cz/cs/deklarace-smireni-spolecne-budoucnosti



Úvod – komplikované historické dědictví
 Město Brno se snaží s novější historií vyrovnat různými způsoby – organizování tzv. Poutí

smíření

Zdroj:  https://meetingbrno.cz/program/pout-smireni-2017



Úvod – komplikované historické dědictví
 Akce na Moravském náměstí připomínala složitý vývoj této lokality – výstavba makety

německého domu a informační tabule



Úvod – komplikované historické dědictví
 Akce na Moravském náměstí připomínala složitý vývoj této lokality – výstavba makety

Německého domu a informační tabule



Úvod – komplikované historické dědictví
 Akce na Moravském náměstí připomínala složitý vývoj této lokality – ten se projevil i ve

vývoji názvu Moravského náměstí….



Úvod – komplikované historické dědictví

Zdroj:  https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/hollan-jako-hitler-aktiviste-vyvesili-
na-maketu-nemeckeho-domu-fotku-namestka-20170527.html

 Ne všichni takový přístup k historii oceňují a dochází i ke kritice organizátorů těchto akcí..

Zdroj:  
https://brnensky.denik.cz/zpravy_r
egion/nemecky-dum-pripominat-
nechceme-lidem-vadi-planovana-
rekonstrukce-namesti-
20160908.html



Úvod – komplikované historické dědictví

Zdroj:  https://brno.idnes.cz/pout-smireni-brno-protesty-komuniste-krajni-pravice-p06-/brno-
zpravy.aspx?c=A170517_2326481_brno-zpravy_krut

 Ne všichni takový přístup k historii oceňují a dochází i ke kritice organizátorů těchto akcí..

Zdroj:  
https://brnensky.denik.cz/zpra
vy_region/pout-smireni-z-
pohorelic-do-brna-prou-se-o-
jejim-vyznamu-20160526.html



Úvod – komplikované historické dědictví
 Situaci komplikuje fakt, že řada historicky cenných staveb byla v období let 1948-1989

podfinancována a některé z nich zanikly nebo chátrají a jsou v zanedbaném stavu.
 Po roce 1989 se začala problematice památkové péče věnovat větší pozornost, ale finance

směřovaly k nejznámějším památkám a jiné hodnotné stavby dále chátrají…..

Zdroj:  https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/necekane-
nalezy-prodrazily-opravu-vily-tugendhat-o-miliony.html

Zdroj:  https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nahlednete-do-arnoldovy-vily-
zapomenute-a-chatrajici-secesni-pamatky_1709212000_ber



Případ bývalé věznice v Brně
 Jednou z významných památek je bývalá věznice na Cejlu v Brně…..

Zdroj:  https://www.gotobrno.cz/misto/byvala-kaznice-na-cejlu/



Případ bývalé věznice v Brně
 Velmi komplikovaná historie místa…..

Zdroj:  https://www.gotobrno.cz/misto/byvala-kaznice-na-cejlu/



Případ bývalé věznice v Brně

Zdroj:  http://www.kreativnibrno.cz/projekt-kreativniho-centra/

 Velmi komplikovaný proces o opětovné využití místa



Případ bývalé věznice v Brně

Zdroj:  https://prezi.com/pim3cjuba2k4/kreativni-brno-pro-jihlavu-rijen-2017/

 Snahy o dočasné využití a zvýšení hodnoty nemovitosti



Případ bývalé věznice v Brně

Zdroj:  http://www.kreativnibrno.cz/kontakt/ Zdroj:  http://www.zitbrno.cz/zastupitele/matej-hollan/

 Projekt odborně rozpracovaný mladou generací a v posledním volebním období politicky
podporovaný netradičními politickými uskupeními



Případ bývalé věznice v Brně

Zdroj:  https://brno.idnes.cz/byvala-kaznice-brno-pamatka-odvolani-dvh-/brno-zpravy.aspx?c=A160720_2260876_brno-zpravy_krut

 Realizace projektu se pro město zkomplikovala díky prohlášení objektu za památku



Případ bývalé věznice v Brně

Zdroj:  https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/stavebnehistoricky-pruzkum-upresnil-misto-popraviste-v-byvale-kaznici-na-cejlu/

 Po prohlášení objektu za památku se rozběhly stavebněhistorické průzkumy lokality



Případ bývalé věznice v Brně

Zdroj:  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2284591-krev-na-stenach-byvale-veznice-na-cejlu-muze-byt-stopou-vyslechu-veznu-z-50-let

 Výzkumy zjistily další podrobnosti z historie lokality….



Zdroj:  https://brno.idnes.cz/vystava-o-
veznici-brno-0by-/brno-
zpravy.aspx?c=A151112_2205087_brno-
zpravy_vh

 Další podrobnosti jsou zjišťovány díky posledním žijícím pamětníkům….



Případ bývalé věznice v Brně

Zdroj:  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1659676-byvala-veznice-na-cejlu-pamatkou-krajsti-radni-jsou-pro-brno-proti

 Rozhodnutí o zpamátnění a jeho rozsahu vyvolalo kritiku zastánců projektu. Brno se
odvolalo k Ministerstvu kultury.



Případ bývalé věznice v Brně

Zdroj:  http://www.munimedia.cz/prispevek/vznik-kreativniho-centra-v-byvale-kaznici-na-cejlu-stale-neni-jisty-ceka-se-na-rozhodnuti-
ministerstva-kultury-9930/

 Zpamátnění objektu mělo příznivce i odpůrce…..



Případ bývalé věznice v Brně

Zdroj:  https://brno.idnes.cz/trestni-oznameni-na-restauratory-kaznice-v-brne-cejl-p04-/brno-zpravy.aspx?c=A160303_2229866_brno-zpravy_tr

 Konflikty mezi oběma skupinami byly vyhrocené…..



Případ bývalé věznice v Brně

Zdroj:  https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/na-pripominkove-zdi-je-i-jmeno-brnenskeho-mengeleho-nekteri-politici-jsou-proti-20161121.html

 Konflikty mezi oběma skupinami byly vyhrocené…..



Případ bývalé věznice v Brně

Zdroj:  https://brno.idnes.cz/kaznici-na-cejlu-muze-brno-prestavet-dv6-/brno-
zpravy.aspx?c=A161202_2290030_brno-zpravy_vh

 Ministr kultury památkovou ochranu ponechal, ale výrazně ji zmírnil……



Případ bývalé věznice v Brně

Zdroj:  Kusáková. A. (2016) Nekázeň v káznici, aneb ochrana památek v Brně v podání politiků a 
ministra kultury, Věstník Klubu za starou Prahu, ročník XLVI. Číslo 3, s. 24-30

 Rozhodnutí ministra vyvolalo kritiku ze strany památkářů – viz např. článek A. Kusákové



Zdroj:  Kusáková. A. (2016) 
Nekázeň v káznici, aneb 
ochrana památek v Brně v 
podání politiků a ministra 
kultury, Věstník Klubu za 
starou Prahu, ročník XLVI. 
Číslo 3, s. 24-30



Zdroj:  Kusáková. A. (2016) 
Nekázeň v káznici, aneb 
ochrana památek v Brně v 
podání politiků a ministra 
kultury, Věstník Klubu za 
starou Prahu, ročník XLVI. 
Číslo 3, s. 24-30



Zdroj:  Kusáková. A. (2016) 
Nekázeň v káznici, aneb 
ochrana památek v Brně v 
podání politiků a ministra 
kultury, Věstník Klubu za 
starou Prahu, ročník XLVI. 
Číslo 3, s. 24-30



Případ bývalé věznice v Brně
 V listopadu 2017 město zorganizovalo mezinárodní konferenci – byly prezentovány i

zkušenosti z Německa - věznice Stasi v Drážďanech…..

Zdroj:  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2312629-brno-planuje-za-pul-miliardy-opravit-kaznici-cejl-vzorem-je-muzeum-stasi-v



Případ bývalé věznice v Brně
 V březnu 2018 město vyhlásilo výsledky architektonické soutěže na kreativní centrum –

první cenu získal návrh architektů z pražského ateliéru KAVA.

Zdroj:  https://brnensky.denik.cz/kultura_region/byvalou-kaznici-premeni-v-kreativni-centrum-podle-navrhu-prazskych-architektu-20180327.html



Případ bývalé věznice v Brně
 práce by měly začít za dva roky a termín dokončení by měl být v roce 2022.

Zdroj:  https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/byvala-kaznice-se-promeni-v-kreativni-centrum-radni-schvalili-vysledky-souteze-architektu/



 Mezi hlavní podporovatele projektu kreativní centrum patří aktéři spojení s nápadem na
vznik kreativního centra a jeho realizací

 V posledním volebním období projekt politiky podpořil Matěj Hollan ze Žít Brno
 Podporovatelé projektu argumentovali významem projektu nejen pro kreativní obory, ale i

pozitivními dopady na oblast tzv. Brněnského Bronxu – projekt Housing first
(https://hf.socialnibydleni.org/rapid-re-housing-brno), který je hodnocen jako úspěšný
https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/byty-pro-chude-v-brne-projekt-je-prekvapive-
uspesny-hodnoti-i-opozice-20170327.html

Zdroj:  http://www.kreativnibrno.cz/kontakt/
Zdroj:  http://www.zitbrno.cz/zastupitele/matej-hollan/

Případ bývalé věznice v Brně



 Mezi hlavní aktéry, kteří hájili zájmy památkové ochrany patřili historici a lidé z oblasti
památkové péče (profesionálové i nadšenci)

Zdroj:  http://www.vhu.cz/pavel-palecek-phd/

Zdroj:  https://brno.idnes.cz/rozhovor-zdenek-vacha-narodni-pamatkovy-ustav-flr-/brno-
zpravy.aspx?c=A170116_160133_brno-zpravy_mav

 Anna Kusáková – autorka článku o káznici a aktivní
členka Klubu za starou Prahu

Případ bývalé věznice v Brně

Angažuje se především v rámci ochrany památek v Praze, které jsou v mnoha 
případech ohroženy investicemi developerů – např. 
http://www.zastarouprahu.cz/vas-dum-je-nase-mesto-fotoreportaz-z-
demonstrace/aktualita-103/
https://www.prazskypatriot.cz/tema-z-orechovky-a-stresovic-mizi-starobyle-
vily/

Zdroj:  http://www.zastarouprahu.cz/vas-dum-je-nase-mesto-fotoreportaz-z-
demonstrace/aktualita-103/



 Do procesu opětovného využití bývalé věznice zasáhli svými rozhodnutími významní politici
– např. ministr kultury ČR Daniel Herman (http://www.danielherman.cz/) a primátor města
Brna Petr Vokřál (https://primator.brno.cz/index.php?pg=zivotopis)

Zdroj:  https://brno.idnes.cz/kaznici-na-cejlu-muze-brno-prestavet-dv6-/brno-
zpravy.aspx?c=A161202_2290030_brno-zpravy_vh

Zdroj:  https://brno.idnes.cz/kaznice-cejl-kreativni-centrum-architektonicka-soutez-pgy-
/brno-zpravy.aspx?c=A171125_366685_brno-zpravy_dh

Případ bývalé věznice v Brně



Závěry
 Případ bývalé věznice v Brně ukazuje, že regenerace objektů spojených s moderní historií je

velmi komplikovaná a časově náročná – jedná se o několik volebních období
 Pokud vše půjde dle předpokladů, tak se očekává dokončení v roce 2022

Zdroj: https://prezi.com/pim3cjuba2k4/kreativni-brno-pro-jihlavu-rijen-2017/



Závěry
 Do projektu vstupovalo velké množství aktérů a různých organizací

Zdroj: https://prezi.com/pim3cjuba2k4/kreativni-brno-pro-
jihlavu-rijen-2017/



Závěry
 Z historické perspektivy je to velmi citlivé téma, protože věznice byla místem perzekuce

nejen v období nacismu (němečtí okupanti a jejich kolaboranti zde popravovali a mučili
odpůrce), ale i v období stalinismu (komunisté zde popravovali a mučili své odpůrce) –
popravování a mučení zde trvalo déle než například v Kounicových kolejích v Brně a krev
obětí je zde stále na stěnách…..

Zdroj: https://www.gotobrno.cz/misto/kounicovy-studentske-koleje/

Zdroj:  
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2284591-
krev-na-stenach-byvale-veznice-na-cejlu-muze-byt-
stopou-vyslechu-veznu-z-50-let



Závěry
 V rámci projektu hrají důležitou roli inspirace zahraničními vzory – na stránkách

https://kambrno.cz/zpravy-z-brna/soutez-na-kreativni-centrum-zna-sveho-viteze/ je
uvedeno, že podobné projekty jsou známé například z Holandska (Leuwaarden, Hoorn).…..

Zdroj: 
http://yourpost.eu/en/blokhuispoort-the-
old-jail-of-leeuwarden-is-now-the-cultural-
heart-of-the-city/

Zdroj:  
https://www.bautzner
-strasse-dresden.de/

Další příklady konverzí 
věznic:
https://www.theguard
ian.com/society/shortc
uts/gallery/2013/jun/1
7/prisons-converted-
hotels-pictures



Příklady z jiných lokalit
 Snahy o vyrovnávání s historickým dědictvím probíhají i v jiných městech a lokalitách České

republiky…..

Zdroj: https://www.respekt.cz/tydenik/2015/51/nejlepsi-zula-ve-meste
Zdroj:  http://www.bbc.com/news/world-europe-39973195



Příklady z jiných lokalit
 Snahy o vyrovnávání s historickým dědictvím probíhají i v jiných městech a lokalitách České

republiky…..

Zdroj: https://www.reflex.cz/koncentracni-tabor-lety
Další článek: https://www.reflex.cz/clanek/komentare/82720/romsky-
koncentrak-v-letech-450-verejnych-milionu-za-prasecak-je-ok.html

Zdroj:  https://www.reuters.com/article/us-czech-roma/czech-pig-farm-to-quit-ww2-
roma-concentration-camp-site-idUSKBN1AN1RL



Příklady z jiných lokalit
 Snahy o vyrovnávání s historickým dědictvím probíhají i v jiných městech a lokalitách České

republiky…..

Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/v-postoloprtech-odhalili-
pamatnik-sudetskym-nemcum_201006032030_avojtech

Zdroj:  http://www.spiegel.de/international/europe/revenge-on-ethnic-germans-czech-
town-divided-over-how-to-commemorate-1945-massacre-a-646757.html



Příklady z jiných lokalit
 Snahy o vyrovnávání s historickým dědictvím probíhají i v jiných městech a lokalitách České

republiky…..

Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/na-kriz-k-pamatce-dobroninske-vrazdy-nekdo-
prispendlil-hanlive-napisy-1zi-/krimi.aspx?c=A110312_1547695_jihlava-zpravy_ab

Zdroj:  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/1528870-dobronin-1945-vrazdili-
tehdy-cesi-nebo-nemci



Příklady z jiných lokalit
 Snahy o vyrovnávání s historickým dědictvím probíhají i v jiných městech a lokalitách České

republiky…..

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=D4x-z_anTw8

Zdroj:  http://www.ji-hlava.com/database/movie/10332%7CHra-o-kamen

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=Q9m-9-E5lhk



Příklady z jiných lokalit
 Snahy o vyrovnávání s historickým dědictvím probíhají i v jiných městech a lokalitách České

republiky…..

Zdroj: http://www.pozemkovyspolek.cz/clanky/1681-bojkot-vyrobku-spolecnosti-
mattoni

Zdroj:  http://www.radio.cz/en/section/marketplace/after-decades-of-devastation-
finally-some-hope-for-historic-kyselka-spa



Příklady z jiných lokalit
 Snahy o vyrovnávání s historickým dědictvím probíhají i v jiných městech a lokalitách České

republiky…..

Zdroj: http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/controversial-marian-column-to-
return-to-old-town-square-after-almost-100-years

Zdroj:  http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/controversial-marian-column-to-
return-to-old-town-square-after-almost-100-years



Otázky, připomínky, náměty?

Zdroj:  https://www.youtube.com/watch?v=t7kBAhIaGLM


