MIKULOV
v ruce
Jarmila Červená

Milý čtenáři,
v rukou držíš knihu o Mikulově, která vypráví kresbami. Před dobou fotografie nabízeli knihkupci tehdejším
turistům knihy rytin s pohledy na pozoruhodná města, Florencii, Benátky nebo Paříž. Ty knihy byly suvenýrem z cesty, svědectvím o kulturní úrovni turisty, který neželel peněz na jejich koupi a pro jeho dědice
byly zprávou o vykonané cestě. Dnes patří tyto soubory vedut k ceněným knihám a není to jen jejich uměleckohistorickou hodnotou. Mnoho bylo řečeno a napsáno o kouzlu veduty, grafického zobrazení kulturního
sídla. I když kreslíři dodržovali dobová pravidla věrnosti zachycení místa, vždy jejich práce prozrazují osobní
zaujetí v zachycení detailů, které jiný, byť stejně dobrý mistr pominul. Cítíme, že autor své práci věnoval čas,
zastavil se, díval se a vnímal nejen celek.
V naší době, která nezná zastavení a posečkání, je trh zaplaven turistickými průvodci, bohatě vybavenými
fotografiemi, hýřícími barvami. Tato kniha je jiná. Jarmila Červená svými kresbami nabízí svůj pohled na Mikulov, který důvěrně zná. Zastavila se. Chce znát příběhy ulic, jejich domů a kostelů, zámku a jeho zahrady, umí
vidět a všímat si. Zkušenou kreslířskou rukou zdůrazňuje v celku detail, muškáty v květináči nebo kamenné
dětské ručky, které nesou těžký erb nad branou do zámku. Oceňuje změny k lepšímu v místech, kterým před
desetiletími nerozumné stavební zásahy vzaly jejich půvab a nedávno dobrý architekt defekt elegantní stavbou
napravil. Je hezké, že Mikulov má svoji vedutistku.
Dobromila Brichtová
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NÁMĚSTÍ

dům číslo 1
Mikulov má dnes dvě radniční budovy. Stojí vedle
sebe na vyvýšeném místě náměstí. Ta první byla
původně vrchnostenský pivovar. Dnešní vzhled
radnice není původní. Před katastrofálním požárem v roce 1784 měla radnice věž s cibulovitou
bání a tři štíty. Středověkou minulost připomíná
jen podloubí radnice, tři půlkruhové oblouky nesené masivními hranolovitými sloupy.
Fasáda byla pozměněna roku 1830. V 19. století,
v období historismu, prováděli architekti „vylepšování“ v historizujícím stylu a původně skromná
renesanční fasáda dostala pseudogotické římsy
na oknech prvního podlaží. Dvoudílná okna byla
opatřena superfenestrami ve tvaru zalamovaných
trojúhelníků. Trojdílné okno je zakončeno vysokým obloukem, vyzdobeným variací na vylepšený
znak města, který vymohl na Ferdinandu II. roku
1625 kardinál Dietrichstein.

dům číslo 2
renesanční dům s empirovou fasádou. budova
bývalé dědičné pošty. připomínané k r. 1592.
od r. 1692 do 50. let 19. stol. pravidelnou
poštovní stanicí na cestě z brna do vídně.

Ani druhá radniční budova si nezachovala původní vzhled. Dnešní podoby nabyla různými
přestavbami a přístavbami. Když se pošta přestěhovala do nové budovy, koupil tento dům
JUDr. Paul Knöpfmacher a zařídil si tady banku – Länderbank. Důležitost budovy měla podtrhnout empirová fasáda. Charakteristický je nízký,
trojúhelníkovitý štít a okna. Dosud jednoduchá
okna se mění ve dvojitá, zakončená půlkruhem
a dělená paprskovitě.

dům číslo 3
dům s renesančním jádrem z 2. pol. 16.
století a pozdější barokní úpravou, původně hostinec „u zajíce“, zpustošen r. 1688.
od 2. pol. 18. stol. sídlo solničního a bankálního úřadu. r. 1784 zde vypukl požár, který
zachvátil na 350 domů. do r. 1960 budova
sloužila okresnímu soudu s věznicí. pro
potřeby internátu sztš upravena r. 1961.

S budovou bývalé pošty sousedil zájezdní hostinec U Zajíce, který vlastnil pan Johann Eisdorfer.
Na vývěsním štítě měl sice zlatého orla, ale jmenoval se tak jako dnes U Zajíce. Soudě podle počtu místností a stájí to musel být znamenitý hostinec. Sedm místností sloužilo k ubytování, stáje
stačily pro čtyřicet dva koní. Do dějin se zapsal
historické jádro města
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BRNĚNSKÁ
Prastará ulice, uváděná v urbáři 1414, z níž vedla
cesta na zámek serpentinami kolem kostela. Kudy
přesně cesta vedla, v tom historici nejsou zajedno. Stopy jsou zaváté navždy. V každém případě
však mají všechny domy pod zámeckým kopcem
renesanční jádro a jsou nesmírně zajímavé.
Neblahý vliv na vývoj města měly na počátku
19. století napoleonské války spojené s průchody domácích i nepřátelských vojsk. Lidstvo se
z historie zřejmě nikdy nepoučí – nejedna další
armáda přijížděla do Mikulova po této ulici.
dům číslo 1
Hned na začátku ulice nás svou nevšední fasádou
zaujme řadový jednopatrový dům. Má zvýšené
přízemí, okna v různé výši a vzácná vrata. Průjezd za nimi je neobyčejně vysoký a valeně zaklenutý. Projdete-li až do malého dvorku s ještě
menší zahrádkou, octnete se hluboko pod starou
zámeckou věží s přilehlým domem zámeckého
hejtmana.
V domě na Brněnské číslo 1 bydlel pan Johann
Ellinger. Pocházel z Bavor a v letech 1811–1819
působil jako starosta Mikulova. Byl to patrně hodně bohatý obchodník, navíc vlastnil pozemky,
které obhospodařoval. Lidé si dlouho vyprávěli
o Ellingerové, původně chudé služce, která se
provdala za starostova syna a rázem zbohatla.
Po požáru v roce 1561 začali jednotlivci zakládat obchodní centrum právě v této ulici, na cestě
do Brna.

dům číslo 3
Vedle stojí – trochu posunutý dozadu – další jednopatrový dům, s fasádou naprosto nevyváženou.
Avšak zdá se, že i odklon od symetrie může mít
kladný estetický účinek. Záměrná asymetrie se
objevuje v architektuře pozdního baroka – rokoka
a neoklasicismu. Fasáda domu odpovídá slohu
označovaného styl Louis Seize.

dům číslo 5
je jako z pohádky o Šípkové Růžence. Z jeho fasády nevidíme téměř nic. Jen dvoje dveře, ostatně
velmi krásné, napovídají, že dům je dvoukřídlý.

město za hradbami
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ALFONSE MUCHY
domy číslo 18–20
budovy s renesančními jádry a klenbami, dům
č. 20 zdobí secesní fasáda, kulturní památky.
ve dvorní části obou domů zbytky aškenázské
synagogy. k soukromým modlitbám si ji barokně vystavěl lazar či beer salomon v r. 1675,
užívána byla do zač. 2. pol. 19. stol. přístup
k ní byl chodbou domu č. 18 a ze dvorku
po kamenných schodech do patra. místnost
o rozměrech asi 9 x 5 m byla plochostropá.
zbytek kamenocihelných obvodových zdí
s výklenkem pro tóry na východní straně a kamenné umyvadlo bývalé předsíně na západní
straně dosud stojí. šikmo naproti stával dům
staré čp. 104, který nesl na průčelí hebrejské znamení pro ukončení ghetta – eruv.

dům číslo 2
postavil architekt Petr Ryšavý pro průmyslníka
Huga Galluse. Třípodlažní budova odpovídá rozměrem i situováním bohatému podnikali, majiteli
cihelny. Tato budova tvoří podnož zámeckému
areálu a se sousedícím vchodem do zámeckého
parku se významně podílí na vzhledu města.

Tam, kde je dnes parkoviště, stály domy. Jedním
z nich byl hostinec U Lva, kde se mladý Mucha
ubytoval, když přišel do Mikulova. Na fasádě tohoto hotelu byla umístěna jeho první pamětní
deska. Slavnostního odhalení se zúčastnil osobně
Alfons Mucha i s manželkou. V pátek 7. června
1935 vyjeli z Prahy, přespali v Brně a v sobotu
podvečer dorazili vlakem přes Břeclav do Mikulova. Ubytováni byli u magistra Kubíčka. Večer
8. června se Mucha se svou paní účastnil slavnostního večírku na jeho počest. Byla tam spousta
lidí, mikulovští ctitelé umění i Muchův mecenáš,
hrabě Khuen-Belasi z Hrušovan nad Jevišovkou.

město za hradbami
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VÍDEŇSKÁ
Původně začínala u Vídeňské brány, která byla
společně s Brněnskou bránou v roce 1837 stržena,
prý aby se získal prostor. V obou branách bydleli zaměstnanci města. Ve Vídeňské byl zavěšen
zvon darebáků a vyzváněl v létě v 10 hodin, v zimě
v 9 hodin, aby každý věděl, že už má být doma.
dům číslo 1
Měšťanský dům z druhé poloviny 18. století
s umělecky vysoce hodnotným průčelím. Je však
mnohem starší – zapsán jako nemovitá kulturní
památka v ÚSKP. Když jsem se chtěla o domě
dozvědět více, prolistovala jsem mnoho stran.
Našla jsem pouze žádost o povolení chodníku
před domem, kde roku 1906 sídlila SPAR und
CREDITBANK. Krásná klasicistní fasáda se v přízemí nezachovala. Ale když zajdete do prodejny
paní Ďuricové, můžete obdivovat krásný zachovalý strop.
dům číslo 7
je nápadně veliký a starý. Pochází z doby renesance, v baroku byl přestavován, dnes má fasádu
z přelomu 19. a 20. století. Je členěna nejen pilastry, ale i lisenami, obrubami bez patek a hlavic.
Přízemí člení pásová omítková bosáž.
Na křižovatce čtyř silnic – Vídeňské, Koněvovy,
Komenského a Pod Platanem, tam kde Sv. kopeček končí skalnatým bradlem Olivetské hory, stojí
hned několik domů, které zasluhují pozornost.
Auta se řítí jedno za druhým, musíte chvíli po-

čkat, abyste pořádně viděli. Domy, jejichž honosné fasády by mohly vyprávět o lepších časech, zatím živoří pod pojmem „barabizny na Vídeňské“.
dům číslo 15
je třípodlažní renesanční dům, který se k velkému
překvapení začal v říjnu 2012 opravovat.

dům číslo 17
je bývalý renesanční a raně barokní zájezdní hostinec „U Bílého koníčka“. Ten malý rezavý koníček nad portálem průjezdu, vývěsní štít hostince
připomíná, jak dlouho žijí věci, kolik generací tu
procházelo kolem. Doufám, že při opravě pozdně klasicistní fasády nedojde k odstranění, ale
město za hradbami
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