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Velké dějiny města Brna
Cílem projektu, realizovaného v letech 
2009–2021 statutárním městem Brnem 
a Masarykovou univerzitou v Brně, je vydání 
sedmidílných dějin Brna. Město převzalo 
prostřednictvím Archivu města Brna záštitu 
finanční i realizační. Odbornou garancí byl 
pověřen Historický ústav FF MU. Ve spo-
lupráci s dalšími paměťovými institucemi 
vzniká unikátní dílo, které spoluvytváří nový 
náhled na dějiny historického města. Jednot-
livé svazky vycházejí dle předem schváleného 
pořadí, které se odvíjí od stupně zpracova-
nosti dějinných etap města. 

Již vyšly tyto svazky:
DB1 Od pravěku k ranému středověku, 
red. Rudolf Procházka (2011)
DB2 Středověké město, red. Libor Jan (2013)
DB4 Modernizace města, red. Lukáš Fasora – Jiří 
Malíř (2020)

DB6 Předměstské obce, red. Lukáš Fasora – Václav 
Štěpánek (2017)
DB7 Uměleckohistorické památky. Historické jádro, 
red. Jiří Kroupa (2015) 

Posledních pat-
náct let se v Archivu 

města Brna intenzivně 
věnuji činnosti výkonné 

redaktorky v rámci redakce periodika Brno v minulosti 
a dnes, k níž se v roce 2009 připojila ještě intenzivnější 
a možná i náročnější práce tajemnice projektu Velkých 
dějin města Brna. Jeho cílem je postupně vydat dějiny 
Brna v sedmi svazcích. Počátkem letošního října se nám 
podařilo vydat čtvrtý díl této série (DB4), který pod ná-
zvem Modernizace města představuje Brno v takzvaném 
dlouhém 19. století (1790–1918). Kniha o bezmála 
třinácti stech stranách představuje přerod města v mo-
derní industriální centrum a život jeho obyvatelstva 
v době průmyslové revoluce. DB4 se tak řadí po bok 
k již vydaným svazkům, totiž DB1, který čtenářům 
přibližuje počátky Brna, DB2, představujícímu město 
v jeho středověké podobě, DB6, zachycujícímu dějiny 

původních předměstských obcí, a DB7, který čtenáře 
provází po uměleckohistorických památkách histo-
rického centra. V současnosti pracujeme na přípravě 
zbývajících svazků řady, DB3 a DB5, věnovaných Brnu 
v raném novověku a období 20. století. V rámci redak-
ce Brno v minulosti a dnes dokončujeme letošní číslo 
periodika (BMD 33/2020), sborník z loňské konference 
Paměť země, chystáme dotisk velmi úspěšné knihy o br-
něnském gestapu a v tisku máme supplementum o Brně 
v období předbělohorském. Naše vydavatelské plány 
na monografie pro příští rok jsou spjaty s tématy brněn-
ského pivovarnictví, prvorepublikového četnictva, jízdou 
Marie Terezie na Moravu v roce 1748, s pokračováním 
úspěšné série knih pamětí Brňanů na život ve 20. století 
a také s vydáním již dlouho plánovaného prvního dílu 
katalogu pečetí Archivu města Brna, v řadě s názvem 
Fontes brunenses. Doufám, že aspoň některé z těchto 
projektů se nám podaří realizovat. 
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