Rada města Brna
Z8/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.4.2022

Informativní zpráva o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů
členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z8/36
konaného dne 1. 3. 2022
Anotace
Pravidelně předkládaný materiál obsahující informace o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů
ZMB z předchozího zasedání ZMB, vytvořený z podkladů poskytnutých příslušnými zpracovateli.
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Informativní zpráva
o vyřízení dotazů, připomínek a podnětů členů ZMB ze zasedání Zastupitelstva města Brna
č. Z8/36 konaného dne 1. března 2022
_________________________________________________________________________________
Ing. Karin Karasová:
Já bych se chtěla zeptat kulturní sekce vedení města Brna, že 12. 2. bylo 700 let od narození Jana
Jindřicha Lucemburského. Byl to vlastně první moravský markrabě, zakladatel augustiniánského
kláštera, také kartuziánského kláštera u nás v Králově Poli a je to vlastně moravský markrabě, který byl
tátou Jošta, a byl to bratr Karla IV., což si myslím, že je velmi významná osobnost. Tak se chci zeptat,
proč neproběhla aspoň nějaká zmínka někde v tisku, nebo někde jinde, vzhledem k tomu, kolik peněz
dáváme na jiné kulturní akce?
Odpověď Ing. Marka Fišera, člena Rady města Brna:
Dovoluji si reagovat na Váš dotaz, či připomínku vznesenou při zasedání Zastupitelstva města Brna
č. Z8/36 konaném dne 1. 3 .2022, jež se týkala nedávno proběhlého a dle Vašeho názoru nedostatečně
akcentovaného 700letého výročí narození Jana Jindřicha Lucemburského, prvního moravského
markraběte.
K dané záležitosti bych podotknul, že Odbor kultury Magistrátu města Brna dle článku 47 Statutu města
Brna v rámci samostatné působnosti „zabezpečuje kulturní činnost celoměstského, popřípadě
regionálního významu“. K naplňování tohoto účelu slouží zejména příspěvkové organizace zřizované
městem Brnem v oblasti kultury (především TIC BRNO, p. o., či v případě reflexe historické osobnosti
Muzeum města Brna, p. o., dále jen MuMB).
Dle vyjádření náměstka ředitele pro odbornou činnost PhDr. Petra Vachůta bude MuMB navazovat
na archeologický výzkum místa pohřbu Jošta Lucemburského v kostele sv. Tomáše, který proběhl
na přelomu let 1998/1999. Při odkrývání hrobky markraběte Jošta se předpokládal i objev staršího
hrobu jeho otce, Jana Jindřicha. Výzkum ovšem přítomnost druhého pohřbu nepotvrdil. Za více jak
dvacet let od zmiňované archeologické akce velmi pokročila technika nedestruktivního geofyzikálního
průzkumu, která dokáže přesněji analyzovat stav archeologických souvrství bez jakéhokoliv terénního
zásahu. V letošním jubilejním roce plánuje MuMB navázat na předešlou prospekci a pokusit se rozluštit
„záhadu“ umístění hrobu markraběte Jana. Geoarcheologický průzkum budou provádět přední
odborníci z Ústavu archeologie a muzeologie při Filosofické fakultě Masarykovy univerzity. O výsledcích
geofyzikální prospekce bude MuMB následně informovat veřejnost (např. venkovní výstavou
před kostelem sv. Tomáše). Způsob prezentace závisí na kvalitě výstupů z prospekce, která může být
ovlivněna celou řadou faktorů.
Odbor kultury Magistrátu města Brna také dle totožného článku Statutu města Brna „vytváří a koordinuje
ve spolupráci s městskými částmi a v souladu s ekonomickými možnostmi podmínky pro kulturu a umění
a napomáhá tvůrčím aktivitám při jejich uplatnění v městě“, což se děje prostřednictvím každoročních
finančních transferů městským částem na uspořádání kulturních akcí. Odbor kultury Magistrátu města
Brna také poskytuje dotace z rozpočtu města Brna na projekty v oblasti kultury, a to v rámci několika
dotačních programů, kde jsou výročí akcentována. Při organizaci kulturních akcí a oslav různých výročí
mohou však být kompetentní i městské části a soukromá sféra.
V neposlední řadě je vhodné zmínit, že Jan Jindřich Lucemburský se sice narodil 12. února 1322,
ale v Mělníku, a moravským markrabětem se stal v roce 1349, přičemž Brno si za své sídelní město
zvolil v roce následujícím. Brno za vlády Jana Jindřicha prožívalo období největšího rozkvětu ve svých
starších dějinách. Rozrostla se jeho předměstí a tvářnost města obohatila řada významných staveb
(např. kostel svatého Tomáše).
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Věřím, že 700leté výročí vztahující se k vzájemnému propojení města Brna a osobnosti Jana Jindřicha
Lucemburského, které bychom si měli (a chtěli) s velkou slávou připomínat, nastane v letech 2049
a 2050.
_________________________________________________________________________________

Z podkladu odpovědného řešitele zpracovala:
Jana Sovová
Organizační odbor MMB
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