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5 Radnice

Radní dům pozdně středověkého města 
představoval v mnoha ohledech mimořád-
nou budovu. Z hlediska funkce plnil řadu 
různorodých úloh, jako bylo sídlo úřadu, ar-
chiv, soud a často i šatlava, zbrojnice a také 
šenkovní prostor. Navenek měla radnice pů-
sobit jako symbol hrdé městské samosprávy, 
a proto se dbalo na její exkluzivní vzhled. 
Právě to bylo jistě hlavním motivem pro vy-
tvoření nového radničního portálu, který 
byl pořízen pro nově vytvořený průchod při 
přestavbě budovy na počátku 16. století. 
Náročného úkolu od městské rady se Anton 
Pilgram zhostil skvěle. Portál dokončený 
roku 1511 představuje společně s kazatel-
nou svatoštěpánského dómu jeho špičkové 
kamenické dílo, které se vyznačuje zvláštní 
hravostí pozdně gotického sochařství. V bo-
haté fiálové struktuře nástavce portálu se 
nachází pět figur – heroldi držící starý měst-
ský znak, měšťané zastupující městkou obec 
a samosprávu a nejvýše je umístěna perso-
nifikace Spravedlnosti upomínající na soudní 
funkci radního domu i spravedlivou vládu, 
kterou konšelé vykonávali nad městem. So-
cha Spravedlnosti byla součástí portálu už 
v Pilgramově době, ovšem figura, jež se na 
něm nachází dnes, pochází ze 17. století, 
stejně jako kartuše s polepšeným městským 
znakem umístěná přímo nad vchodem. 

Kostel svatého Jakuba

Při výstavbě chóru farního kostela sv. Jaku-
ba většího, který byl dokončen před rokem 
1473, mohl získat Anton Pilgram vůbec první 
zkušenosti s kamenickým řemeslem. Zda se 
tehdy stavby jako učedník zúčastnil, nevíme. 
Zcela určitě však už coby známý a ověřený 
mistr s vídeňskými zkušenostmi od roku 1502 

vedl jako magister operis výstavbu kostelní-
ho trojlodí, kde se na portálu v bývalé severní 
předsíni nachází jeho značka s letopočtem 
a nápisem informujícím o započetí stavby. 
Severní předsíň, z vnější strany dekorova-
ná rafinovaným předivem slepých kružeb, 
fiál a vimperků s kytkami, dnes slouží jako 
boční kaple, v níž je umístěna gotická socha 
ukřižovaného Krista. Pilgram byl také auto-
rem točitého schodiště při sakristii farního 
kostela, zaklenutého spletitou krouženou 
klenbou. Tento pozoruhodný prostor však 
zcela nepochopitelně neušel zkáze při rego-
tizaci chrámu v letech 1871–1879.

2 Minoritský klášter

Minoritský klášter patřil k významným cír-
kevním, společenským i architektonickým 
prvkům města už od doby svého založení 
v polovině 13. století. Efektně se vlnící průčelí 
kostela svatých Janů stejně jako dekorace 
interiéru chrámu jsou v podstatě jen slupkou 
z 18. století, pod níž se ukrývají středověké 
zdi nesoucí barokní klenbu s působivou 
freskou moravského malíře Františka Řehoře 
Ignáce Ecksteina. V době, kdy po roce 1500 
pracoval Anton Pilgram jako sochař a archi-
tekt pro brněnskou městskou radu, působili 
v Brně i další umělci. Jedno z významných 
děl tohoto období je částečně dochováno 
právě za zdmi minoritského kláštera. Malíři 
patrně z oblasti Podunají, jejichž jména ne-
jsou známa, vymalovali roku 1504 nebo 1508 
v klášterním ambitu rozsáhlý pašijový cyklus 
zpodobující například Krista nesoucího kříž 
či Vysmívání Kristu. 

3 Jánská ulice

Po tovaryšské cestě patrně na západ Ev-
ropy a po prvním významném angažmá při 

Mistr Anton Pilgram 
a Brno

Komiks Kameník

„Procházka po stopách brněnského sochaře 
a architekta pozdního středověku“

Architekt, sochař a kameník Anton Pilgram, 
jeden z nevýraznějších umělců pozdní gotiky 
ve střední Evropě, se svou tvorbou nesma-
zatelně zapsal do tváře města Brna. Z jeho 
života je známo jen několik detailů – místo 
a datum narození v Brně okolo roku 1460 
se odvozuje jen z nepřímých indicií – na-
příklad z toho, že v písemných pramenech 
bývá označován jako „Magister Antoni 
aus Prin“ – tedy mistr Anton z Brna. Vel-
mi rafinované a hravé formy Pilgramových 
soch, architektonických dekorací i kleneb 
napovídají, že prošel školením v některém 
významném západoevropském centru po-
zdně gotického stavitelství a sochařství – 
snad Štrasburkem, kde působil nejvlivnější 
sochař Evropy poloviny 15. století Nicolas 

Gerhaert z Leydenu. Po návratu do střed-
ní Evropy už jako zkušený kameník získal 
zakázku na kazatelnu dómu sv. Štěpána 
ve Vídni, svou nejpůsobivější sochařskou  
práci. Po roce 1500 se jeho osudy na více 
než deset let opět propojily s Brnem, kde 
pracoval na nejprestižnějších městských 
i církevních stavbách. Vrchol jeho brněnské 
tvorby představuje portál Staré radnice. Mi-
mořádná kariéra Antona Pilgrama se uzavřela 
ve Vídni, kam byl roku 1511 opět pozván, aby 
vedl katedrální huť. Na rozdíl od místa a doby 
narození, úmrtí „Mistra Antona z Brna“ ve 
Vídni roku 1515 bezpečně dokládají písemné 
prameny. Autoportrét pod svatoštěpánskou 
varhanní kruchtou je vskutku epitafem mi-
mořádného architekta – prezentuje jej jako 
stavitele zodpovědně nesoucího tíhu stavby 
na svých bedrech a bohabojného muže na 
věky hledícího k hlavnímu oltáři.

svatoštěpánské huti ve Vídni se domovem 
Antona Pilgrama na řadu let opět stalo město 
Brno. V Jánské ulici v Měnínské čtvrti, přímo 
naproti minoritskému klášteru, zakoupil od 
šlechtické rodiny pánů z Tovačova dům, kte-
rý vlastnil až do své smrti. Později byl dům 
spojen s domem obráceným do Minoritské, 
v jehož přízemí a sklepech se dochovaly stře-
dověké klenby. Koupě měšťanského domu 
od rodiny aristokrata nebyla v Pilgramově 
době ničím neobvyklým. V královském městě 
Brně zasedaly zemské sněmy, soudy a sídlily 
zde nejvyšší úřady Markrabství moravského, 
proto měli přední aristokraté vykonávající 
úřední povinnosti vedle svých hlavních ven-
kovských sídel i městské domy či paláce. 
V dnešním Brně se upomínka na městská 
sídla moravských šlechticů uchovala v ná-
zvech několika domů (Dům pánů z Lipé, Dům 
pánů z Kunštátu).

4 Židovská brána

V roce 1508 získal Anton Pilgram od městské 
rady zakázku na přestavbu brány v místě 
staršího průchodu v jižní hradební zdi, kde 
ústila hlavní příjezdová cesta směrem od Víd-
ně. Pojmenování Židovská brána vycházelo 
ze skutečnosti, že právě tento vchod jako 
jediný z pěti středověkých bran umožňoval 
přístup do města i utiskovaným Židům. Pil-
gram vtiskl přestavěné bráně osobitý vzhled 
s reprezentativním průčelím dekorovaným 
architektonickými prvky se dvěma figura-
mi, erbovními štítky a konzolami v podobě 
různě se pitvořících hlav. Pozdně středověká 
brána byla roku 1835 zbořena a nahrazena 
praktičtější a reprezentativnější klasicistní 
stavbou, jež byla upravena pro bezpečný 
pohyb vozů i pěších a nesla jméno tehdejšího 
císaře Ferdinanda V. Na svém místě však se-
trvala jenom třicet let, v roce 1864 došlo i na 

její demolici společně s hradbami, jež bránily 
urbanistickému rozvoji města. Zhruba v mís-
tě někdejších bran, nad vchodem do domu na 
nároží Masarykovy a Nádražní ulice, se do-
dnes nachází nenápadná upomínka na obě 
brány – reliéf s německým nápisem Das Alte 
Ferdinandstor připomínajícím Ferdinandovu 
bránu, vyobrazena je ale její předchůdkyně, 
Pilgramova Židovská brána. 

6 Špilberk

Středověká pevnost nad městem sama 
o sobě s životem mistra Antona Pilgrama 
v zásadě nic společného neměla, snad jen, 
že na jižním svahu pod Špilberkem se kdysi 
nacházely vinice a dle berního rejstříku jednu 
z nich brněnský sochař a architekt vlastnil. 
Současný Špilberk však návštěvníkům nabízí 
autentická sochařská díla z ruky Pilgrama 
a jeho pomocníků. Když v roce 1835 zanika-
la Židovská brána, úplné destrukci zůstala 
ušetřena sochařská výzdoba. Díky prozíra-
vosti historika, archeologa a památkáře Mo-
řice Trappa se v polovině 19. století dostaly 
fragmenty brány včetně sedmi kamenných 
hlav do sbírek někdejšího Františkova muzea. 
V současné době jsou vystaveny ve stálé 
expozici Muzea města Brna. Návštěvníci tak 
mohou zblízka obdivovat precizní kamenic-
kou práci, například karikatury dvou bláznů 
s kravíma ušima, Turka v turbanu nebo muže 
se zakrouceným knírem – domnělý auto-
portrét jednoho z Pilgramových pomocníků.

DÍLO A. PILGRAMA, MUZEUM MĚSTA BRNA

KOMIKS KAMENÍK

RADNICE

KOSTEL SVATÉHO JAKUBA

MINORITSKÝ KLÁŠTER

JÁNSKÁ ULICE

ŽIDOVSKÁ BRÁNA

ŠPILBERK

Život jedné z nejvýznamnějších osobností 
středoevropské pozdní gotiky, brněnského 
rodáka Antona Pilgrama, vám originálně při-
blíží komiks Kameník.

K dostání v infocentrech TIC BRNO 
a na www.darkyzbrna.cz.

VSTUPNÉ

Plné vstupné 75 Kč

Zlevněné vstupné 40 Kč 
(studenti, senioři, ZTP, ZTP/P, 
děti 6–15 let) 

Děti do 6 let ZDARMA

Rodinné vstupné 150 Kč 
(max. 2 děti)

Novináři, průvodci, ZDARMA 
pedagogický doprovod, focení, kamera

Turistická karta BRNOPAS ZDARMA

KONTAKT 

www.ticbrno.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

I–III PÁ–NE 10.00–18.00

IV PO–NE 10.00–18.00

V PO–NE 10.00–20.00

VI–IX PO–NE 10.00–22.00

X PO–NE 10.00–21.00

XI NE–ČT 12.00–19.00 
 PÁ–SO 12.00–21.00

XII PO–ČT 14.00–20.00 
 PÁ 12.00–22.00 
 SO 10.00–22.00 
 NE 10.00–20.00
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Zcela určitě však už coby známý a ověřený 
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trvala jenom třicet let, v roce 1864 došlo i na 

její demolici společně s hradbami, jež bránily 
urbanistickému rozvoji města. Zhruba v mís-
tě někdejších bran, nad vchodem do domu na 
nároží Masarykovy a Nádražní ulice, se do-
dnes nachází nenápadná upomínka na obě 
brány – reliéf s německým nápisem Das Alte 
Ferdinandstor připomínajícím Ferdinandovu 
bránu, vyobrazena je ale její předchůdkyně, 
Pilgramova Židovská brána. 

6 Špilberk

Středověká pevnost nad městem sama 
o sobě s životem mistra Antona Pilgrama 
v zásadě nic společného neměla, snad jen, 
že na jižním svahu pod Špilberkem se kdysi 
nacházely vinice a dle berního rejstříku jednu 
z nich brněnský sochař a architekt vlastnil. 
Současný Špilberk však návštěvníkům nabízí 
autentická sochařská díla z ruky Pilgrama 
a jeho pomocníků. Když v roce 1835 zanika-
la Židovská brána, úplné destrukci zůstala 
ušetřena sochařská výzdoba. Díky prozíra-
vosti historika, archeologa a památkáře Mo-
řice Trappa se v polovině 19. století dostaly 
fragmenty brány včetně sedmi kamenných 
hlav do sbírek někdejšího Františkova muzea. 
V současné době jsou vystaveny ve stálé 
expozici Muzea města Brna. Návštěvníci tak 
mohou zblízka obdivovat precizní kamenic-
kou práci, například karikatury dvou bláznů 
s kravíma ušima, Turka v turbanu nebo muže 
se zakrouceným knírem – domnělý auto-
portrét jednoho z Pilgramových pomocníků.
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5 Radnice

Radní dům pozdně středověkého města 
představoval v mnoha ohledech mimořád-
nou budovu. Z hlediska funkce plnil řadu 
různorodých úloh, jako bylo sídlo úřadu, ar-
chiv, soud a často i šatlava, zbrojnice a také 
šenkovní prostor. Navenek měla radnice pů-
sobit jako symbol hrdé městské samosprávy, 
a proto se dbalo na její exkluzivní vzhled. 
Právě to bylo jistě hlavním motivem pro vy-
tvoření nového radničního portálu, který 
byl pořízen pro nově vytvořený průchod při 
přestavbě budovy na počátku 16. století. 
Náročného úkolu od městské rady se Anton 
Pilgram zhostil skvěle. Portál dokončený 
roku 1511 představuje společně s kazatel-
nou svatoštěpánského dómu jeho špičkové 
kamenické dílo, které se vyznačuje zvláštní 
hravostí pozdně gotického sochařství. V bo-
haté fiálové struktuře nástavce portálu se 
nachází pět figur – heroldi držící starý měst-
ský znak, měšťané zastupující městkou obec 
a samosprávu a nejvýše je umístěna perso-
nifikace Spravedlnosti upomínající na soudní 
funkci radního domu i spravedlivou vládu, 
kterou konšelé vykonávali nad městem. So-
cha Spravedlnosti byla součástí portálu už 
v Pilgramově době, ovšem figura, jež se na 
něm nachází dnes, pochází ze 17. století, 
stejně jako kartuše s polepšeným městským 
znakem umístěná přímo nad vchodem. 

Kostel svatého Jakuba

Při výstavbě chóru farního kostela sv. Jaku-
ba většího, který byl dokončen před rokem 
1473, mohl získat Anton Pilgram vůbec první 
zkušenosti s kamenickým řemeslem. Zda se 
tehdy stavby jako učedník zúčastnil, nevíme. 
Zcela určitě však už coby známý a ověřený 
mistr s vídeňskými zkušenostmi od roku 1502 

vedl jako magister operis výstavbu kostelní-
ho trojlodí, kde se na portálu v bývalé severní 
předsíni nachází jeho značka s letopočtem 
a nápisem informujícím o započetí stavby. 
Severní předsíň, z vnější strany dekorova-
ná rafinovaným předivem slepých kružeb, 
fiál a vimperků s kytkami, dnes slouží jako 
boční kaple, v níž je umístěna gotická socha 
ukřižovaného Krista. Pilgram byl také auto-
rem točitého schodiště při sakristii farního 
kostela, zaklenutého spletitou krouženou 
klenbou. Tento pozoruhodný prostor však 
zcela nepochopitelně neušel zkáze při rego-
tizaci chrámu v letech 1871–1879.

2 Minoritský klášter

Minoritský klášter patřil k významným cír-
kevním, společenským i architektonickým 
prvkům města už od doby svého založení 
v polovině 13. století. Efektně se vlnící průčelí 
kostela svatých Janů stejně jako dekorace 
interiéru chrámu jsou v podstatě jen slupkou 
z 18. století, pod níž se ukrývají středověké 
zdi nesoucí barokní klenbu s působivou 
freskou moravského malíře Františka Řehoře 
Ignáce Ecksteina. V době, kdy po roce 1500 
pracoval Anton Pilgram jako sochař a archi-
tekt pro brněnskou městskou radu, působili 
v Brně i další umělci. Jedno z významných 
děl tohoto období je částečně dochováno 
právě za zdmi minoritského kláštera. Malíři 
patrně z oblasti Podunají, jejichž jména ne-
jsou známa, vymalovali roku 1504 nebo 1508 
v klášterním ambitu rozsáhlý pašijový cyklus 
zpodobující například Krista nesoucího kříž 
či Vysmívání Kristu. 

3 Jánská ulice

Po tovaryšské cestě patrně na západ Ev-
ropy a po prvním významném angažmá při 

Mistr Anton Pilgram 
a Brno

Komiks Kameník

„Procházka po stopách brněnského sochaře 
a architekta pozdního středověku“

Architekt, sochař a kameník Anton Pilgram, 
jeden z nevýraznějších umělců pozdní gotiky 
ve střední Evropě, se svou tvorbou nesma-
zatelně zapsal do tváře města Brna. Z jeho 
života je známo jen několik detailů – místo 
a datum narození v Brně okolo roku 1460 
se odvozuje jen z nepřímých indicií – na-
příklad z toho, že v písemných pramenech 
bývá označován jako „Magister Antoni 
aus Prin“ – tedy mistr Anton z Brna. Vel-
mi rafinované a hravé formy Pilgramových 
soch, architektonických dekorací i kleneb 
napovídají, že prošel školením v některém 
významném západoevropském centru po-
zdně gotického stavitelství a sochařství – 
snad Štrasburkem, kde působil nejvlivnější 
sochař Evropy poloviny 15. století Nicolas 

Gerhaert z Leydenu. Po návratu do střed-
ní Evropy už jako zkušený kameník získal 
zakázku na kazatelnu dómu sv. Štěpána 
ve Vídni, svou nejpůsobivější sochařskou  
práci. Po roce 1500 se jeho osudy na více 
než deset let opět propojily s Brnem, kde 
pracoval na nejprestižnějších městských 
i církevních stavbách. Vrchol jeho brněnské 
tvorby představuje portál Staré radnice. Mi-
mořádná kariéra Antona Pilgrama se uzavřela 
ve Vídni, kam byl roku 1511 opět pozván, aby 
vedl katedrální huť. Na rozdíl od místa a doby 
narození, úmrtí „Mistra Antona z Brna“ ve 
Vídni roku 1515 bezpečně dokládají písemné 
prameny. Autoportrét pod svatoštěpánskou 
varhanní kruchtou je vskutku epitafem mi-
mořádného architekta – prezentuje jej jako 
stavitele zodpovědně nesoucího tíhu stavby 
na svých bedrech a bohabojného muže na 
věky hledícího k hlavnímu oltáři.

svatoštěpánské huti ve Vídni se domovem 
Antona Pilgrama na řadu let opět stalo město 
Brno. V Jánské ulici v Měnínské čtvrti, přímo 
naproti minoritskému klášteru, zakoupil od 
šlechtické rodiny pánů z Tovačova dům, kte-
rý vlastnil až do své smrti. Později byl dům 
spojen s domem obráceným do Minoritské, 
v jehož přízemí a sklepech se dochovaly stře-
dověké klenby. Koupě měšťanského domu 
od rodiny aristokrata nebyla v Pilgramově 
době ničím neobvyklým. V královském městě 
Brně zasedaly zemské sněmy, soudy a sídlily 
zde nejvyšší úřady Markrabství moravského, 
proto měli přední aristokraté vykonávající 
úřední povinnosti vedle svých hlavních ven-
kovských sídel i městské domy či paláce. 
V dnešním Brně se upomínka na městská 
sídla moravských šlechticů uchovala v ná-
zvech několika domů (Dům pánů z Lipé, Dům 
pánů z Kunštátu).

4 Židovská brána

V roce 1508 získal Anton Pilgram od městské 
rady zakázku na přestavbu brány v místě 
staršího průchodu v jižní hradební zdi, kde 
ústila hlavní příjezdová cesta směrem od Víd-
ně. Pojmenování Židovská brána vycházelo 
ze skutečnosti, že právě tento vchod jako 
jediný z pěti středověkých bran umožňoval 
přístup do města i utiskovaným Židům. Pil-
gram vtiskl přestavěné bráně osobitý vzhled 
s reprezentativním průčelím dekorovaným 
architektonickými prvky se dvěma figura-
mi, erbovními štítky a konzolami v podobě 
různě se pitvořících hlav. Pozdně středověká 
brána byla roku 1835 zbořena a nahrazena 
praktičtější a reprezentativnější klasicistní 
stavbou, jež byla upravena pro bezpečný 
pohyb vozů i pěších a nesla jméno tehdejšího 
císaře Ferdinanda V. Na svém místě však se-
trvala jenom třicet let, v roce 1864 došlo i na 

její demolici společně s hradbami, jež bránily 
urbanistickému rozvoji města. Zhruba v mís-
tě někdejších bran, nad vchodem do domu na 
nároží Masarykovy a Nádražní ulice, se do-
dnes nachází nenápadná upomínka na obě 
brány – reliéf s německým nápisem Das Alte 
Ferdinandstor připomínajícím Ferdinandovu 
bránu, vyobrazena je ale její předchůdkyně, 
Pilgramova Židovská brána. 

6 Špilberk

Středověká pevnost nad městem sama 
o sobě s životem mistra Antona Pilgrama 
v zásadě nic společného neměla, snad jen, 
že na jižním svahu pod Špilberkem se kdysi 
nacházely vinice a dle berního rejstříku jednu 
z nich brněnský sochař a architekt vlastnil. 
Současný Špilberk však návštěvníkům nabízí 
autentická sochařská díla z ruky Pilgrama 
a jeho pomocníků. Když v roce 1835 zanika-
la Židovská brána, úplné destrukci zůstala 
ušetřena sochařská výzdoba. Díky prozíra-
vosti historika, archeologa a památkáře Mo-
řice Trappa se v polovině 19. století dostaly 
fragmenty brány včetně sedmi kamenných 
hlav do sbírek někdejšího Františkova muzea. 
V současné době jsou vystaveny ve stálé 
expozici Muzea města Brna. Návštěvníci tak 
mohou zblízka obdivovat precizní kamenic-
kou práci, například karikatury dvou bláznů 
s kravíma ušima, Turka v turbanu nebo muže 
se zakrouceným knírem – domnělý auto-
portrét jednoho z Pilgramových pomocníků.
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Život jedné z nejvýznamnějších osobností 
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blíží komiks Kameník.
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5 Radnice

Radní dům pozdně středověkého města 
představoval v mnoha ohledech mimořád-
nou budovu. Z hlediska funkce plnil řadu 
různorodých úloh, jako bylo sídlo úřadu, ar-
chiv, soud a často i šatlava, zbrojnice a také 
šenkovní prostor. Navenek měla radnice pů-
sobit jako symbol hrdé městské samosprávy, 
a proto se dbalo na její exkluzivní vzhled. 
Právě to bylo jistě hlavním motivem pro vy-
tvoření nového radničního portálu, který 
byl pořízen pro nově vytvořený průchod při 
přestavbě budovy na počátku 16. století. 
Náročného úkolu od městské rady se Anton 
Pilgram zhostil skvěle. Portál dokončený 
roku 1511 představuje společně s kazatel-
nou svatoštěpánského dómu jeho špičkové 
kamenické dílo, které se vyznačuje zvláštní 
hravostí pozdně gotického sochařství. V bo-
haté fiálové struktuře nástavce portálu se 
nachází pět figur – heroldi držící starý měst-
ský znak, měšťané zastupující městkou obec 
a samosprávu a nejvýše je umístěna perso-
nifikace Spravedlnosti upomínající na soudní 
funkci radního domu i spravedlivou vládu, 
kterou konšelé vykonávali nad městem. So-
cha Spravedlnosti byla součástí portálu už 
v Pilgramově době, ovšem figura, jež se na 
něm nachází dnes, pochází ze 17. století, 
stejně jako kartuše s polepšeným městským 
znakem umístěná přímo nad vchodem. 

Kostel svatého Jakuba

Při výstavbě chóru farního kostela sv. Jaku-
ba většího, který byl dokončen před rokem 
1473, mohl získat Anton Pilgram vůbec první 
zkušenosti s kamenickým řemeslem. Zda se 
tehdy stavby jako učedník zúčastnil, nevíme. 
Zcela určitě však už coby známý a ověřený 
mistr s vídeňskými zkušenostmi od roku 1502 

vedl jako magister operis výstavbu kostelní-
ho trojlodí, kde se na portálu v bývalé severní 
předsíni nachází jeho značka s letopočtem 
a nápisem informujícím o započetí stavby. 
Severní předsíň, z vnější strany dekorova-
ná rafinovaným předivem slepých kružeb, 
fiál a vimperků s kytkami, dnes slouží jako 
boční kaple, v níž je umístěna gotická socha 
ukřižovaného Krista. Pilgram byl také auto-
rem točitého schodiště při sakristii farního 
kostela, zaklenutého spletitou krouženou 
klenbou. Tento pozoruhodný prostor však 
zcela nepochopitelně neušel zkáze při rego-
tizaci chrámu v letech 1871–1879.

2 Minoritský klášter

Minoritský klášter patřil k významným cír-
kevním, společenským i architektonickým 
prvkům města už od doby svého založení 
v polovině 13. století. Efektně se vlnící průčelí 
kostela svatých Janů stejně jako dekorace 
interiéru chrámu jsou v podstatě jen slupkou 
z 18. století, pod níž se ukrývají středověké 
zdi nesoucí barokní klenbu s působivou 
freskou moravského malíře Františka Řehoře 
Ignáce Ecksteina. V době, kdy po roce 1500 
pracoval Anton Pilgram jako sochař a archi-
tekt pro brněnskou městskou radu, působili 
v Brně i další umělci. Jedno z významných 
děl tohoto období je částečně dochováno 
právě za zdmi minoritského kláštera. Malíři 
patrně z oblasti Podunají, jejichž jména ne-
jsou známa, vymalovali roku 1504 nebo 1508 
v klášterním ambitu rozsáhlý pašijový cyklus 
zpodobující například Krista nesoucího kříž 
či Vysmívání Kristu. 

3 Jánská ulice

Po tovaryšské cestě patrně na západ Ev-
ropy a po prvním významném angažmá při 

Mistr Anton Pilgram 
a Brno

Komiks Kameník

„Procházka po stopách brněnského sochaře 
a architekta pozdního středověku“

Architekt, sochař a kameník Anton Pilgram, 
jeden z nevýraznějších umělců pozdní gotiky 
ve střední Evropě, se svou tvorbou nesma-
zatelně zapsal do tváře města Brna. Z jeho 
života je známo jen několik detailů – místo 
a datum narození v Brně okolo roku 1460 
se odvozuje jen z nepřímých indicií – na-
příklad z toho, že v písemných pramenech 
bývá označován jako „Magister Antoni 
aus Prin“ – tedy mistr Anton z Brna. Vel-
mi rafinované a hravé formy Pilgramových 
soch, architektonických dekorací i kleneb 
napovídají, že prošel školením v některém 
významném západoevropském centru po-
zdně gotického stavitelství a sochařství – 
snad Štrasburkem, kde působil nejvlivnější 
sochař Evropy poloviny 15. století Nicolas 

Gerhaert z Leydenu. Po návratu do střed-
ní Evropy už jako zkušený kameník získal 
zakázku na kazatelnu dómu sv. Štěpána 
ve Vídni, svou nejpůsobivější sochařskou  
práci. Po roce 1500 se jeho osudy na více 
než deset let opět propojily s Brnem, kde 
pracoval na nejprestižnějších městských 
i církevních stavbách. Vrchol jeho brněnské 
tvorby představuje portál Staré radnice. Mi-
mořádná kariéra Antona Pilgrama se uzavřela 
ve Vídni, kam byl roku 1511 opět pozván, aby 
vedl katedrální huť. Na rozdíl od místa a doby 
narození, úmrtí „Mistra Antona z Brna“ ve 
Vídni roku 1515 bezpečně dokládají písemné 
prameny. Autoportrét pod svatoštěpánskou 
varhanní kruchtou je vskutku epitafem mi-
mořádného architekta – prezentuje jej jako 
stavitele zodpovědně nesoucího tíhu stavby 
na svých bedrech a bohabojného muže na 
věky hledícího k hlavnímu oltáři.

svatoštěpánské huti ve Vídni se domovem 
Antona Pilgrama na řadu let opět stalo město 
Brno. V Jánské ulici v Měnínské čtvrti, přímo 
naproti minoritskému klášteru, zakoupil od 
šlechtické rodiny pánů z Tovačova dům, kte-
rý vlastnil až do své smrti. Později byl dům 
spojen s domem obráceným do Minoritské, 
v jehož přízemí a sklepech se dochovaly stře-
dověké klenby. Koupě měšťanského domu 
od rodiny aristokrata nebyla v Pilgramově 
době ničím neobvyklým. V královském městě 
Brně zasedaly zemské sněmy, soudy a sídlily 
zde nejvyšší úřady Markrabství moravského, 
proto měli přední aristokraté vykonávající 
úřední povinnosti vedle svých hlavních ven-
kovských sídel i městské domy či paláce. 
V dnešním Brně se upomínka na městská 
sídla moravských šlechticů uchovala v ná-
zvech několika domů (Dům pánů z Lipé, Dům 
pánů z Kunštátu).

4 Židovská brána

V roce 1508 získal Anton Pilgram od městské 
rady zakázku na přestavbu brány v místě 
staršího průchodu v jižní hradební zdi, kde 
ústila hlavní příjezdová cesta směrem od Víd-
ně. Pojmenování Židovská brána vycházelo 
ze skutečnosti, že právě tento vchod jako 
jediný z pěti středověkých bran umožňoval 
přístup do města i utiskovaným Židům. Pil-
gram vtiskl přestavěné bráně osobitý vzhled 
s reprezentativním průčelím dekorovaným 
architektonickými prvky se dvěma figura-
mi, erbovními štítky a konzolami v podobě 
různě se pitvořících hlav. Pozdně středověká 
brána byla roku 1835 zbořena a nahrazena 
praktičtější a reprezentativnější klasicistní 
stavbou, jež byla upravena pro bezpečný 
pohyb vozů i pěších a nesla jméno tehdejšího 
císaře Ferdinanda V. Na svém místě však se-
trvala jenom třicet let, v roce 1864 došlo i na 

její demolici společně s hradbami, jež bránily 
urbanistickému rozvoji města. Zhruba v mís-
tě někdejších bran, nad vchodem do domu na 
nároží Masarykovy a Nádražní ulice, se do-
dnes nachází nenápadná upomínka na obě 
brány – reliéf s německým nápisem Das Alte 
Ferdinandstor připomínajícím Ferdinandovu 
bránu, vyobrazena je ale její předchůdkyně, 
Pilgramova Židovská brána. 

6 Špilberk

Středověká pevnost nad městem sama 
o sobě s životem mistra Antona Pilgrama 
v zásadě nic společného neměla, snad jen, 
že na jižním svahu pod Špilberkem se kdysi 
nacházely vinice a dle berního rejstříku jednu 
z nich brněnský sochař a architekt vlastnil. 
Současný Špilberk však návštěvníkům nabízí 
autentická sochařská díla z ruky Pilgrama 
a jeho pomocníků. Když v roce 1835 zanika-
la Židovská brána, úplné destrukci zůstala 
ušetřena sochařská výzdoba. Díky prozíra-
vosti historika, archeologa a památkáře Mo-
řice Trappa se v polovině 19. století dostaly 
fragmenty brány včetně sedmi kamenných 
hlav do sbírek někdejšího Františkova muzea. 
V současné době jsou vystaveny ve stálé 
expozici Muzea města Brna. Návštěvníci tak 
mohou zblízka obdivovat precizní kamenic-
kou práci, například karikatury dvou bláznů 
s kravíma ušima, Turka v turbanu nebo muže 
se zakrouceným knírem – domnělý auto-
portrét jednoho z Pilgramových pomocníků.

DÍLO A. PILGRAMA, MUZEUM MĚSTA BRNA

KOMIKS KAMENÍK

RADNICE

KOSTEL SVATÉHO JAKUBA

MINORITSKÝ KLÁŠTER

JÁNSKÁ ULICE

ŽIDOVSKÁ BRÁNA

ŠPILBERK

Život jedné z nejvýznamnějších osobností 
středoevropské pozdní gotiky, brněnského 
rodáka Antona Pilgrama, vám originálně při-
blíží komiks Kameník.
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Freskový sál

Věž a expozice ve věži 
Staré radnice

Šifrovací hra
Tajemství Staré radnice

Klenotnice
Prohlídkovou trasu sálů Staré radnice začne-
te v nejstarší místnosti dochované v téměř 
původní podobě (1. polovina 13. století). Nad 
vámi se kříží mohutná žebrová klenba, která 
se sbíhá do čtyř kalichových konzolí. Všimně-
te si, že ani jedna konzola není stejná a kaž- 
dá se něčím liší. Jedná se o sloh burgund- 
sko-cisterciácký (gotický sloh podobný 
slohu románskému), se kterým se můžete 
setkat například v nedalekém Předklášteří 
u Tišnova. 

Na stěnách vidíme původní výmalbu, tzv. 
hrubé kvádrování, kdy tahy širokého štětce 
bylo napodobeno zdivo z kamenných kvádrů. 

V této místnosti měl svoji kancelář slavný 
písař Jan, který je autorem právní knihy měs-
ta Brna z roku 1343. Jedná se o nejstarší 
městskou knihu na celé Moravě, která se 
stala důležitým právním dokumentem. Kopie 

knihy je umístěna ve výstavním prostoru rad-
niční věže.

Dále se zde nacházely dvě dřevěné truhlice 
zdobené znaky moravských rodů. Truhlice 
měly tři zámky, od kterých měli klíče ko-
morník, sudí a písař. V truhlách byly uloženy 
v letech 1494—1642 zemské desky. Dnes jsou 
originály truhlic z 1. poloviny 16. století ulože-
ny v Muzeu města Brna. Kopii jedné truhlice 
můžete vidět cestou na věž.

V bocích okenního výklenku jsou zabudovány 
dvě masivní lavice hradního typu (neobvyklé 
pro budovu radničního typu). V místech, kde 
stojíte, se z venkovní strany radnice nachá-
zí portál Staré radnice, který byl přistavěn 
v letech 1510—1511 a ozdobil tak nově prolo-
mený průjezd mezi radničním dvorem a ulicí 
Ostružnickou (dnes Radnickou).

Křišťálový sál
Dalším důležitým rokem v historii radnice byl 
rok 1645, doba, kdy bylo město Brno oblé-
háno Švédy a radnice byla velmi poškozena. 
Následovala celková rekonstrukce radnice, 
byly přikoupeny sousední budovy, protože 
stávající prostory byly nedostatečné (mnoho 
úředníků, mnoho spisů a dokumentů). Sta-
vební úpravy řídil nejvýznamnější brněnský 
architekt této doby – Jan Křtitel Erna, který 
prostory zbarokizoval a místnost nově za-
klenul. Jednalo se údajně o dům městského 
syndika (přísežný písař u hrdelního soudu). 

Dominantou sálu jsou tři původní křišťálo-
vé lustry z 1. poloviny 19. století, vyrobené 

v Kamenickém Šenově. Díky své vynikající 
akustice je sál využíván ke koncertům, svat-
bám a jiným společenským akcím.

V roce 1850 bylo k Brnu připojeno celkem 
29 obcí. Budova přestala zcela vyhovovat, 
nebylo možné rozšiřovat ani navyšovat. 
V roce 1873 město zakoupilo Zemský dům 
na Rybném trhu (dnes Dominikánském ná-
městí), kde sídlí od roku 1935. Od tohoto roku 
v Brně rozlišujeme Novou a Starou radnici.

Budova, v níž se nachází Freskový sál, 
byla ke stávající budově Staré radnice 
přistavěna v letech 1587—1588 a propo-
jena arkádovou pavlačí, po které jste přišli, 
osazenou kamennými štíty s namalova-
nými znaky. Stavbou byli pověřeni italští 
stavitelé Antonio Silva a Pietro Gabri.

Původně zde byly stěny i strop obloženy 
dřevem. Z bezpečnostních důvodů byly 
dřevěné obklady v roce 1789 strženy 
a v roce 1790 nahrazeny stávající klasi-
cistní výmalbou. Autorem výmalby je Jo-
sef Winterhalter mladší. Jedná se o tzv. 
grisaillovou malbu, která byla prováděna 
v odstínech šedé či hnědé.

Kolem sebe vidíte iluzi pilastrů, římsy 
a okenních výklenků se sochami. Fresky 
zobrazují ctnosti soudní moci.

Hlavní stěnu naproti vchodu do sálu zdo-
bí nápis FUNDAMENTUM (panovník je zá-
kladem všeho podstatného). Nad římsou 
vidíte postavy Pokoje a Spravedlnosti 
líbající zeměkouli. Dva delfíni upozorňují 
na dobrotu panovníka.

V iluzivních nikách jsou zobrazeny tempe- 
ramenty:

→ SERENITAS (jasno) – muž s mečem v ruce,  
u nohou stojí lev, popsán jako Arenuus – 
cholerik, který skrze svůj meč (zákony) 
rozetne i ty nejsložitější případy.

→ AEQVITAS (spravedlnost) – postava star- 
šího muže s knihou v v ruce, opřená 
o kamenný sokl, představuje Arctatu-
se – melancholik, který porovnává jed-
notlivé skutky a jejich následky, rozplétá 
lži a díky jeho radám jsou zákony správ-
ně uplatňovány.

→ MODERATIO (umírněnost) – postava 
pastýře s kloboukem v ruce drží pas-
týřskou hůl a u nohou mu stojí dvě ovce, 

V rámci prohlídky areálu můžete vystou-
pat na věž Staré radnice, která je vysoká 
62,66 m a vede na ni 173 schodů. Míst-
nost těsně pod věží si vzali na starost 
historik Michal Konečný a architekt 

Během celé prohlídky si můžete zahrát 
šifrovací hru Tajemství staré radnice. Hra, 
ke které je potřeba mít chytrý telefon, vás 
provede sedmi stanovišti. Ta jsou rozmís-
těna nejen po Staré radnici, ale i ve věži 
tak, abyste si užili i výhled na Brno.

představuje Moderatus – flegmatik, který 
je znakem dobroty beránka, zháší pocho-
deň sporu, potírá úklady a stranickost.

→ BONITAS (dobrota) – postava kráčející po 
květinách s rohem hojnosti představuje 
Aguus – sangvinik, který je mírumilovný, 
snášenlivý a představuje i štědrost.

→ INQVISITIO (pátrání) – postava má po-
dobu Minervy, která ze sebe strhává ovčí 
roucho. Poslední postava je označená 
jako CONSILIUM (rada).

V centrálním kruhovém poli na stropě vi-
díte postavy andělů s trubkami obklope-
né věncem květin. Na praporcích trubek 
jsou dnes obtížně čitelná písmena SPQB 
(SENATUS POPULUSQUE BRUNENSIS – senát 
brněnského lidu).

Na malbě nade dveřmi jsou zachovány po-
stavy dvou géniů, kteří symbolizují trest 
nebo odměnu a stráží Spravedlnost. Jeden 
drží pouta, hůl a oprátku. Druhý drží mimo 
jiné vavřínový věnec.

Skleněné dveře do sálu byly vyrobeny li-
tou technikou (sklo nalito do formičky 
a zastřiženo – puntíky uprostřed). Na dve-
řích si všimněte nápisu F III – císař Ferdi-
nand III. Habsburský povýšil městský znak, 
neboť město Brno uchránilo město Vídeň 
před Švédy, a proto se brněnský znak objevil 
na hrudi dvouhlavého orla, dostal písmeno 
F a římskou III.

Tři barevné vitráže před Freskovým sálem 
jsou inspirovány výjevy z právní knihy písaře 
Jana. Vitráže pochází z hutě v Innsbruc-
ku a byly zasazeny do renesanční pavlače 
v roce 1894. Na stěně vidíte torzo renesanč-
ní malby ze 16. století. Vidíte na ní tehdejší 
město Brno, znak města Brna a moravskou 
orlici.

Portál Staré radnice
Autorem portálu je Anton Pilgram. Po levé 
a pravé straně portálu vidíte postavy dvou 
zbrojnošů, jejichž štíty nesou znak města 
Brna. Výše jsou umístěny další dvě postavy 
městských radních. Celou kompozici zavr-
šuje socha ženské postavy představující 
alegorii spravedlnosti z roku 1660 (dříve 
zde byla socha Justicia, kterou zničili Švé-
dové). Portál je známý díky svojí legendární 

pokroucené věžičce. Vypráví se o tom, že 
mistr Pilgram nedostal za svoji práci slíbenou 
odměnu, a proto naschvál ohnul prostřední 
fiálu portálu. Dále do areálu Staré radnice se 
vstupuje klenutým průchodem. V průchodu 
jsou umístěny další dvě připomínky známých 
legend – loukoťové kolo a krokodýl neboli 
brněnský drak.

Místnost 
s nejstarším stropem

Strop pochází z 1. poloviny 17. století. Jde 
o tzv. táflování, kdy byly desky kladeny ve-
dle sebe, spojovány na polodrážku a zdo-
beny buď řezbami či malbami s rostlinnými 
motivy. Strop byl dochován díky přísným 

protipožárním opatřením v době vlády Jo-
sefa II. Veškerá dřevěná obložení musela být 
stržena. Zde byly stropy zakryty rákosím 
a omítnuty. Po letech byly stropy odkryty 
a jsou zde dodnes.

VĚŽ STARÉ RADNICE

PORTÁL STARÉ RADNICE

KŘIŠŤÁLOVÝ SÁL

KLENOTNICE EXPOZICE VE VĚŽI

FRESKOVÝ SÁL

NÁDVOŘÍ STARÉ RADNICE

VITRÁŽE PŘED 
FRESKOVÝM SÁLEM

a grafický designér Martin Hrdina. Vnikla 
zde moderní expozice, ve které se seznámí-
te s osobou stavitele, sochaře a architekta 
Antona Pilgrama.

MÍSTO STARTU

IC pod krokodýlem, Radnická 8

CENA

Šifrovací hra je v ceně vstupného 
na věž a do sálů Staré radnice.
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5 Radnice

Radní dům pozdně středověkého města 
představoval v mnoha ohledech mimořád-
nou budovu. Z hlediska funkce plnil řadu 
různorodých úloh, jako bylo sídlo úřadu, ar-
chiv, soud a často i šatlava, zbrojnice a také 
šenkovní prostor. Navenek měla radnice pů-
sobit jako symbol hrdé městské samosprávy, 
a proto se dbalo na její exkluzivní vzhled. 
Právě to bylo jistě hlavním motivem pro vy-
tvoření nového radničního portálu, který 
byl pořízen pro nově vytvořený průchod při 
přestavbě budovy na počátku 16. století. 
Náročného úkolu od městské rady se Anton 
Pilgram zhostil skvěle. Portál dokončený 
roku 1511 představuje společně s kazatel-
nou svatoštěpánského dómu jeho špičkové 
kamenické dílo, které se vyznačuje zvláštní 
hravostí pozdně gotického sochařství. V bo-
haté fiálové struktuře nástavce portálu se 
nachází pět figur – heroldi držící starý měst-
ský znak, měšťané zastupující městkou obec 
a samosprávu a nejvýše je umístěna perso-
nifikace Spravedlnosti upomínající na soudní 
funkci radního domu i spravedlivou vládu, 
kterou konšelé vykonávali nad městem. So-
cha Spravedlnosti byla součástí portálu už 
v Pilgramově době, ovšem figura, jež se na 
něm nachází dnes, pochází ze 17. století, 
stejně jako kartuše s polepšeným městským 
znakem umístěná přímo nad vchodem. 

Kostel svatého Jakuba

Při výstavbě chóru farního kostela sv. Jaku-
ba většího, který byl dokončen před rokem 
1473, mohl získat Anton Pilgram vůbec první 
zkušenosti s kamenickým řemeslem. Zda se 
tehdy stavby jako učedník zúčastnil, nevíme. 
Zcela určitě však už coby známý a ověřený 
mistr s vídeňskými zkušenostmi od roku 1502 

vedl jako magister operis výstavbu kostelní-
ho trojlodí, kde se na portálu v bývalé severní 
předsíni nachází jeho značka s letopočtem 
a nápisem informujícím o započetí stavby. 
Severní předsíň, z vnější strany dekorova-
ná rafinovaným předivem slepých kružeb, 
fiál a vimperků s kytkami, dnes slouží jako 
boční kaple, v níž je umístěna gotická socha 
ukřižovaného Krista. Pilgram byl také auto-
rem točitého schodiště při sakristii farního 
kostela, zaklenutého spletitou krouženou 
klenbou. Tento pozoruhodný prostor však 
zcela nepochopitelně neušel zkáze při rego-
tizaci chrámu v letech 1871–1879.

2 Minoritský klášter

Minoritský klášter patřil k významným cír-
kevním, společenským i architektonickým 
prvkům města už od doby svého založení 
v polovině 13. století. Efektně se vlnící průčelí 
kostela svatých Janů stejně jako dekorace 
interiéru chrámu jsou v podstatě jen slupkou 
z 18. století, pod níž se ukrývají středověké 
zdi nesoucí barokní klenbu s působivou 
freskou moravského malíře Františka Řehoře 
Ignáce Ecksteina. V době, kdy po roce 1500 
pracoval Anton Pilgram jako sochař a archi-
tekt pro brněnskou městskou radu, působili 
v Brně i další umělci. Jedno z významných 
děl tohoto období je částečně dochováno 
právě za zdmi minoritského kláštera. Malíři 
patrně z oblasti Podunají, jejichž jména ne-
jsou známa, vymalovali roku 1504 nebo 1508 
v klášterním ambitu rozsáhlý pašijový cyklus 
zpodobující například Krista nesoucího kříž 
či Vysmívání Kristu. 

3 Jánská ulice

Po tovaryšské cestě patrně na západ Ev-
ropy a po prvním významném angažmá při 

Mistr Anton Pilgram 
a Brno

Komiks Kameník

„Procházka po stopách brněnského sochaře 
a architekta pozdního středověku“

Architekt, sochař a kameník Anton Pilgram, 
jeden z nevýraznějších umělců pozdní gotiky 
ve střední Evropě, se svou tvorbou nesma-
zatelně zapsal do tváře města Brna. Z jeho 
života je známo jen několik detailů – místo 
a datum narození v Brně okolo roku 1460 
se odvozuje jen z nepřímých indicií – na-
příklad z toho, že v písemných pramenech 
bývá označován jako „Magister Antoni 
aus Prin“ – tedy mistr Anton z Brna. Vel-
mi rafinované a hravé formy Pilgramových 
soch, architektonických dekorací i kleneb 
napovídají, že prošel školením v některém 
významném západoevropském centru po-
zdně gotického stavitelství a sochařství – 
snad Štrasburkem, kde působil nejvlivnější 
sochař Evropy poloviny 15. století Nicolas 

Gerhaert z Leydenu. Po návratu do střed-
ní Evropy už jako zkušený kameník získal 
zakázku na kazatelnu dómu sv. Štěpána 
ve Vídni, svou nejpůsobivější sochařskou  
práci. Po roce 1500 se jeho osudy na více 
než deset let opět propojily s Brnem, kde 
pracoval na nejprestižnějších městských 
i církevních stavbách. Vrchol jeho brněnské 
tvorby představuje portál Staré radnice. Mi-
mořádná kariéra Antona Pilgrama se uzavřela 
ve Vídni, kam byl roku 1511 opět pozván, aby 
vedl katedrální huť. Na rozdíl od místa a doby 
narození, úmrtí „Mistra Antona z Brna“ ve 
Vídni roku 1515 bezpečně dokládají písemné 
prameny. Autoportrét pod svatoštěpánskou 
varhanní kruchtou je vskutku epitafem mi-
mořádného architekta – prezentuje jej jako 
stavitele zodpovědně nesoucího tíhu stavby 
na svých bedrech a bohabojného muže na 
věky hledícího k hlavnímu oltáři.

svatoštěpánské huti ve Vídni se domovem 
Antona Pilgrama na řadu let opět stalo město 
Brno. V Jánské ulici v Měnínské čtvrti, přímo 
naproti minoritskému klášteru, zakoupil od 
šlechtické rodiny pánů z Tovačova dům, kte-
rý vlastnil až do své smrti. Později byl dům 
spojen s domem obráceným do Minoritské, 
v jehož přízemí a sklepech se dochovaly stře-
dověké klenby. Koupě měšťanského domu 
od rodiny aristokrata nebyla v Pilgramově 
době ničím neobvyklým. V královském městě 
Brně zasedaly zemské sněmy, soudy a sídlily 
zde nejvyšší úřady Markrabství moravského, 
proto měli přední aristokraté vykonávající 
úřední povinnosti vedle svých hlavních ven-
kovských sídel i městské domy či paláce. 
V dnešním Brně se upomínka na městská 
sídla moravských šlechticů uchovala v ná-
zvech několika domů (Dům pánů z Lipé, Dům 
pánů z Kunštátu).

4 Židovská brána

V roce 1508 získal Anton Pilgram od městské 
rady zakázku na přestavbu brány v místě 
staršího průchodu v jižní hradební zdi, kde 
ústila hlavní příjezdová cesta směrem od Víd-
ně. Pojmenování Židovská brána vycházelo 
ze skutečnosti, že právě tento vchod jako 
jediný z pěti středověkých bran umožňoval 
přístup do města i utiskovaným Židům. Pil-
gram vtiskl přestavěné bráně osobitý vzhled 
s reprezentativním průčelím dekorovaným 
architektonickými prvky se dvěma figura-
mi, erbovními štítky a konzolami v podobě 
různě se pitvořících hlav. Pozdně středověká 
brána byla roku 1835 zbořena a nahrazena 
praktičtější a reprezentativnější klasicistní 
stavbou, jež byla upravena pro bezpečný 
pohyb vozů i pěších a nesla jméno tehdejšího 
císaře Ferdinanda V. Na svém místě však se-
trvala jenom třicet let, v roce 1864 došlo i na 

její demolici společně s hradbami, jež bránily 
urbanistickému rozvoji města. Zhruba v mís-
tě někdejších bran, nad vchodem do domu na 
nároží Masarykovy a Nádražní ulice, se do-
dnes nachází nenápadná upomínka na obě 
brány – reliéf s německým nápisem Das Alte 
Ferdinandstor připomínajícím Ferdinandovu 
bránu, vyobrazena je ale její předchůdkyně, 
Pilgramova Židovská brána. 

6 Špilberk

Středověká pevnost nad městem sama 
o sobě s životem mistra Antona Pilgrama 
v zásadě nic společného neměla, snad jen, 
že na jižním svahu pod Špilberkem se kdysi 
nacházely vinice a dle berního rejstříku jednu 
z nich brněnský sochař a architekt vlastnil. 
Současný Špilberk však návštěvníkům nabízí 
autentická sochařská díla z ruky Pilgrama 
a jeho pomocníků. Když v roce 1835 zanika-
la Židovská brána, úplné destrukci zůstala 
ušetřena sochařská výzdoba. Díky prozíra-
vosti historika, archeologa a památkáře Mo-
řice Trappa se v polovině 19. století dostaly 
fragmenty brány včetně sedmi kamenných 
hlav do sbírek někdejšího Františkova muzea. 
V současné době jsou vystaveny ve stálé 
expozici Muzea města Brna. Návštěvníci tak 
mohou zblízka obdivovat precizní kamenic-
kou práci, například karikatury dvou bláznů 
s kravíma ušima, Turka v turbanu nebo muže 
se zakrouceným knírem – domnělý auto-
portrét jednoho z Pilgramových pomocníků.

DÍLO A. PILGRAMA, MUZEUM MĚSTA BRNA

KOMIKS KAMENÍK

RADNICE

KOSTEL SVATÉHO JAKUBA

MINORITSKÝ KLÁŠTER

JÁNSKÁ ULICE

ŽIDOVSKÁ BRÁNA

ŠPILBERK

Život jedné z nejvýznamnějších osobností 
středoevropské pozdní gotiky, brněnského 
rodáka Antona Pilgrama, vám originálně při-
blíží komiks Kameník.

K dostání v infocentrech TIC BRNO 
a na www.darkyzbrna.cz.

VSTUPNÉ

Plné vstupné 75 Kč

Zlevněné vstupné 40 Kč 
(studenti, senioři, ZTP, ZTP/P, 
děti 6–15 let) 

Děti do 6 let ZDARMA

Rodinné vstupné 150 Kč 
(max. 2 děti)

Novináři, průvodci, ZDARMA 
pedagogický doprovod, focení, kamera

Turistická karta BRNOPAS ZDARMA

KONTAKT 

www.ticbrno.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

I–III PÁ–NE 10.00–18.00

IV PO–NE 10.00–18.00

V PO–NE 10.00–20.00

VI–IX PO–NE 10.00–22.00

X PO–NE 10.00–21.00

XI NE–ČT 12.00–19.00 
 PÁ–SO 12.00–21.00

XII PO–ČT 14.00–20.00 
 PÁ 12.00–22.00 
 SO 10.00–22.00 
 NE 10.00–20.00


