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Vln�na – historie a sou�asnost 
Ing. arch. Old�ich Navrátil 

prof. Ing. arch. Helena Zemánková CSc. 
VUT v Brn� FA – Ústav navrhování IV. 

P�ísp�vek na konferenci doktorand� fakulty architektury se v�nuje problematice 
industriálního d�dictví se zam��ením na areál bývalé textilní továrny Vln�na. Popisuje 
podmínky vzniku a rozvoje textilního pr�myslu na Morav� a v samotném Brn�. Dále 
se zam��uje na historii továren, jejich založením, rozvojem až po ukon�ení výroby a 
sou�asným stavem. Zabývá se také aspekty, které determinují možnosti jejího 
dalšího vývoje v budoucnosti v rámci m�sta a p�ístupem orgán� státní správy, 
ve�ejnosti a odborník� k jejímu dalšímu využití. 

Klí�ová slova: Industriální d�dictví, památková pé�e, textilní pr�mysl, Vln�na, Jižní 
centrum 

The Vln�na - History and the Present 

Article for the conference of PhD students at Faculty of Architecture is dedicated to 
the topic of industrial heritage with a focus on the former woolen textile factory site. It 
describes the circumstances of formation and development of textile industry in 
Moravia and in the city of Brno itself. It focus on both of the factories established on 
this site and on their development till the closure of production and their current 
condition. It also deal with the aspects, which determinate the possibilities of its future 
development in connection with the city, and the approach of local authorities, public 
and specialists to its future use. 

Keywords: Industrial heritage, care of historical monuments, wool textil industry, 
Vln�na, South Center Brno 

 

Obrázek 1: Vln�na Brno. Zdroj: Archiv autora 
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1 Historie 

1.1 Textilní pr�mysl v �echách 
Textilní pr�mysl, byl jako sou�ást zpracovatelského pr�myslu na území �ech a 
Moravy jednou z hnacích sil hospodá�ství od p�elomu 18.-19. století až do 30. lech 
20. století, kdy nastal jeho ústup ve prosp�ch jiných obor�. Zásadní impulzy pro 
prudký rozvoj textilních manufaktur na území �ech, Moravy a Slezska byly dva. 
Prvním bylo zrušení nevolnictví na konci 18. století, které uvolnilo obrovské množství 
pracovní síly d�íve vázané na panstvích. Druhým byla politická situace na za�átku 19. 
století, kdy došlo v rámci vále�ného konfliktu ke kontinentální blokád� Britským 
impériem. To zp�sobilo nedostatek anglického textilu v Evrop�, který tehdy ovládal 
trh. Vy�azení konkurence umožnilo razantní navýšení výrobních kapacit a rozší�ení 
oblastí vývozu. V 18. a 19. století byla v�tšina textilního pr�myslu umíst�na 
v �echách severních, východních a Slezsku. To bylo zap�í�in�no tím, že tehdy k nám 
v�tšina technologie p�icházela z N�mecka. N�mecko bylo zárove
 hlavním 
odb�ratelem a jako tehdy vysp�lejší stát využívalo levn�jší pracovní síly v pohrani�í 
Rakouska-Uherska. Jak vidíme, tato praxe není výmyslem managementu až ve 20. 
století. Zlatá éra �eského textilního pr�myslu jako celku zavládla na sklonku 
Rakousko - Uherského císa�ství. V této dob� �eské zem� produkovali 80% veškeré 
textilní výroby celé �íše. Ne nadarmo se Brno již tehdy nazývalo moravským 
Manchesterem, protože tu byla nejvyšší koncentrace textilního zpracovatelského 
pr�myslu. P�esto, že byla koncentrace textilních manufaktur v Brn� vysoká hned od 
po�átku, jižní Morava, jako celek zaostávala s velkým odstupem v procentuálním 
podílu za severními a východními �echami.  

1.2 Po�átky Vln�ny a textilního pr�myslu v Brn� 
Brno jako m�sto mého bližšího zájmu m�lo pro rozvoj textilního pr�mysl ideální 
podmínky. M�lo vodní toky a dlouhou tradici jejich využívání. Bylo blízko dodavatel�m 
základní suroviny, kterou byla moravská a uherská vlna. Neexistoval zde soukenický 
cech, který v jiných oblastech tvrd� hájil svá práva a bránil rozvoji, protože m�l 
oprávn�n� strach, že bude vytla�en manufakturami. Brno bylo p�irozen� dob�e 
napojeno na víde
ský „trh“ a po válkách s Pruskem, p�i kterých Rakousko-Uherské 
císa�ství ztratilo velkou �ást Slezska, byla vládnoucími kruhy podporována 
industrializace Moravy. První brn�nská textilní manufaktura je datována do roku 1763. 
Nebyla v Brn� p�ímo založena. Byla sem vlastn� p�est�hována. Šlo tehdy o 
kladrubskou manufakturu na výrobu sukna. Rozvoj byl v následujících letech 
p�ekotný. Již v roce 1780 bylo v Brn� 26 textilních manufaktur. Blízkost „víde
ského 
centra“ m�la i další výhody. Hlavními bylo brzké napojení na železni�ní sít a „know 
how“, která sem díky blízkosti hlavního m�sta �íše proudila. Brno bylo s Vídní spojeno 
železni�ní tratí v roce 1839 a brzy nato proudily výrobky z Brna do všech kout� 
Evropy. Už tehdy se brn�nské výrobky vyváželi až do Turecka. O vysp�losti  
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technologické úrovn� textilních dílen v Brn� sv�d�í i to, že zde byl v roce 1802 
sestrojen první sp�ádací stroj v Rakousko-Uherské monarchii. Není jist� bez 
zajímavosti, že již tehdy šlo vlastn� o pr�myslovou špionáž, protože stroj byl sestrojen 
podle plán� zcizených v Británii. Dalším d�ležitým prvenstvím bylo uvedení prvního 
parního stroje do textilní výroby v roce 1814.  

Jedny z nejvýznamn�jších textilních závod� v Brn� se již tehdy nacházeli na území 
dnešního areálu povále�ného státního podniku Vln�na ( dále jen Vln�na ). Dnes se 
jedná se o jeden z nejrozsáhlejších brownfield� v Brn�, který leží p�ímo na kraji 
brn�nského centra.  

Na pozemcích mezi ulicemi P�ízová, Dornych a Mlýnská tehdy vznikly dva významné 
textilní podniky. Jeden pat�il Paulu Neumarkovi z Leedsu, který zde v roce 1881 
koupil �ást budov pro svou textilní manufakturu ( p�ádelnu ) a druhý bratr�m 
Nathanovi a Josefovi Stiassnym z Bu�ovic, kte�í zde zakoupili nemovitosti pro svou 
výrobu dokonce již v roce 1867. Ob� firmy se v�novali podnikání ve stejném odv�tví, 
�ímž bylo zpracování vlny. V jejich sousedství existovala ješt� spousta dalších 
textilních dílen, ale tyto dv� byli nejúsp�šn�jší a �asem své konkurenty skoupili. Firma 
Neumark se v roce 1896 spojila s firmou H. Beran a synové a v roce 1906-1913 se 
rozší�ila o budovy firmy Schönfeld, té firmy které d�íve spolu s pr�myslníkem M.E. 
Schwarzem pat�ily i p�vodní pozemky Neumarka. Tím vznikly na území dnešního 
areálu dva významné podniky.1 Investice se svým majitel�m vyplatila. S nástupem 
výroby textilií z mykané p�íze pro konfek�ní pr�mysl se dostavil zna�ný ekonomický 
úsp�ch obou továren. Ten byl podtrhnut i velkými státními zakázkami pro vojenskou 
správu, jelikož se schylovalo k první sv�tové válce.  

I její první p�le byla dobou navyšování výroby, až do doby, kdy se císa�ství vleklým 
konfliktem vy�erpalo a blokáda dodávek p�ipravila továrny vlnu, která byla její 
základní surovinou a ve velkém se dovážela z Británie a jejích zámo�ských kolonií.  

Konec války a vznik �eskoslovenska m�l za následek p�etrhání vazeb s tradi�ními 
trhy, které fungovali v rámci monarchie. V nové situaci se, ale oba podniky rychle 
zorientovali a již, krátce po válce byla jejich produkce na stejné úrovni, jako p�ed ní. 
Za�ala tím jejich zlatá éra. V tomto období byl areál dostav�n do podoby v jaké ho 
známe dnes. Vznikly ob� železobetonové budovy a provoz byl vybaven 
nejmodern�jším technologickým za�ízením své doby. Úsp�ch majitel� továren se 
projevoval i jinde v Brn�. Po rodinách továrník� nám tu z�stali vily, které jsou klenoty 
moderní architektury i po mnoha letech. Jejich autory byli p�ední �eští i sv�toví 

                                                      

1 ŠKVA�IL, J.: Brno, významné centrum �eskoslovenského pr�myslu. 1. vyd. Brno: Národní výbor 
m�sta Brna - Útvar hlavního architekta m�sta Brna, 1969. 364s 
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architekti. S rodinou Neumarkových i na p�estavb� areálu továrny spolupracoval 
známý p�edstavitel brn�nského funkcionalismu Arnošt Wiesner. Oba podniky vedle 
sebe prosperovali, aniž by si konkurovali i p�es stejný sortiment výrobk�. Fungovali 
podle rozdílných managerských p�ístup� a dokonale se na trhu dopl�ovali. Firma 
Neumark vyvážela prakticky do celého sv�ta, kde obchodovala s místními 
velkoobchody, kdežto firma brat�í Stiassných zajiš	oval prodej skrze své obchodní 
zástupce po menších objemech, zato m�la výhodu rychlejší reakce na zm�ny 
v poptávce. Továrny byly �ízeny podle propracovaného systému, který byl zpracován 
do formy knih (Webereibuch a Musterbuch). O úrovni t�chto systém� sv�d�í i fakt, že 
p�ežili nacistickou okupaci a ješt� i dlouhá léta po znárodn�ní se dle nich továrny 
vedly. 

 Konec zlaté éry odstartovala Velká hospodá�ská krize. Ta byla zlomovým bodem pro 
brn�nský textilní pr�mysl. Ten od této chvíle v Brn� vyklízel pozice ve prosp�ch jiným 
pr�myslových odv�tví ( p�edevším strojírenství ) a  pod vlivem d�jinných událostí 
ztrácel i postavení na mezinárodním trhu. Po snížení výroby b�hem krize postihla 
textilní podniky další rána a to nacistická okupace �eskoslovenska. Rodina 
Neumarkových byla sice n�mecká, ale netajila se svým odporem k nacismu, proto 
byla nucena emigrovat a sám P. Neumark spáchal sebevraždu. Továrna pak p�ešla 
pod správu nacistického správce Dr. Reisinga. Židovská rodina Stiassnych už v�bec 
nem�la na výb�r. P�ed N�mci prchli do Ameriky a jejich majetek byl arizován do 
správy pana Trehandera a posléze bratr� Kunertových. Na areálech obou továren se 
podepsaly i vále�né roky. Nejprve byla továrna úmysln� poni�ena požárem a 
výbuchem, za kterým stál �eský odboj a dílo zkázy bylo dokon�eno bombardováním a 
záv�re�nou bitvou o Brno, kdy byl areál z v�tší �ásti zni�en. Po skon�ení války už se 
továrny zp�t do rukou p�vodních majitel� nedostali.2 

1.3 Vln�na po roce 1948 
Ješt� p�ed komunistickým pu�em byli ob� firmy znárodn�ny dle Benešových dekret�. 
Stali se sou�ástí Moravskoslezských vlna�ských závod�, jako závod 2. Po p�evzetí 
moci ve stát� komunisty byli p�ejmenovány na Mosilanu, z které byli v roce 1949 op�t 
vy�len�ny, jako národní podnik Lanus, ten byl posléze p�ejmenován na Vln�nu a 
areál vzniklý spojením firem Neumark a Stiassny se stal jeho závodem 1. Pro továrnu 
a její areál tím za�alo neradostné období. Poslední v�tší investice putovaly do 
podniku v 60. letech. D�sledkem toho bylo, že v roce 1989, kdy došlo k zm�n� 
režimu, se již podnik, jeho areál a budovy nacházely v takovém stavu, který již 
neumož�oval navázat v nové dob� na zlatou éru z první republiky. Státní podnik 
Vln�na šel roku 1994 do privatizace, jejímž výsledkem bylo rozd�lení podniku a 
                                                      

2 ŠKVA�IL, J.: Brno, významné centrum �eskoslovenského pr�myslu. 1. vyd. Brno: Národní výbor 
m�sta Brna - Útvar hlavního architekta m�sta Brna, 1969. 364s 
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areálu na dva samostatné subjekty. Prvním byl státní podnik v likvidaci a druhým 
akciová spole�nost, v které pokra�ovala výroba až do roku 1996. Výroba v akciové 
spole�nosti celou dobu klesala a ranou z milosti bylo její „poslaní“ do konkurzu v roce 
1998. Tím textilní výroba v areálu Vln�ny definitivn� skon�ila. Je p�itom zajímavé 
porovnat porevolu�ní osudy dvou nejv�tších textilních podnik� v Brn� srovnatelných 
velikostí i významem. Vedle Vln�ny tu byla ješt� Mosilana ( a po�ád je ). Té se však 
již v roce 1992 poda�ilo p�ilákat zahrani�ního investora a stala se sou�ástí koncernu 
Marzotto, který zast�ešuje i takové zna�ky jako je nap�íklad Hugo Boss. Ten jí poskytl 
investice, za které vybudovala nový závod a dohnala ztrátu zp�sobenou lety minulého 
režimu v technologickém vybavení. Produkce tkanin, kterou d�íve vyvážela p�edevším 
do bývalého Sov�tského svazu a „sp�átelených“ zemí nem�la v nových podmínkách 
šanci. Podnik se po restrukturalizaci specializoval na produkci vysoce kvalitních 
tkanin pro klasické od�vy, to se ukázalo jako skv�lá volba. Po drtivém nástupu 
dovozu asijských textilních výrobk� se zjistilo, že tento náro�ný sortiment asijští 
výrobci nenabízí. Podnik, který se dnes jmenuje Nová Mosilana, nejen že p�ežil krizi 
textilního pr�myslu v Evrop� na po�átku 21. století, ale nadále prosperuje a 90% své 
produkce vyváží ( rok 2011 ).3 Vln�n� se bohužel nic z toho nepoda�ilo. Nenašla 
strategického partnera a investora. Po rozpadu RVHP ztratila pozici na tradi�ních 
trzích. Stávající produkce nem�la na m�nícím se trhu šanci. Dá se p�edpokládat, že i 
kdyby se výrobu poda�ilo zachovat, areál Vln�ny na Dornychu by dlouho podniku 
nesloužil. Možná by, ale cesta k jeho dalšímu využití byla „p�ím�jší“.  

2 Charakteristika areálu 
Na prostorové uspo�ádání areálu Vln�ny je dodnes vid�t jak se podnik postupn� 
evolu�n� rozr�stal dle pot�eb navyšování objemu výroby a dle pot�eb m�nící se 
technologie výrobního procesu. 

Nejstarší zachovalé objekty, jejichž postavení se datuje do druhé poloviny 19. století 
se nachází v severní �ásti areálu na ulici P�ízová. Pamatují úplný po�átek obou 
rodinných podnik�, které práv� tady na ulici, která se tehdy jmenovala Nada�ní, 
vznikly. Charakteristické panorama, které tvo�í patrové železobetonové budovy na 
nároží ulic P�ízová a Dornych, vzniklo v dob� nejv�tší konjunktury obou podnik� ve 
30. letech. Firma Neumark postavila první železobetonovou budovu na ulici P�ízové 
v roce 1922. Jednalo se o šestipodlažní železobetonový skelet s p�í�ným 
uspo�ádáním nosných rám�, stavba byla dopln�na o komplex garáží uvnit� areálu. 
V roce 1925 byla postavena další p�tipatrová železobetonová výrobní budova na ulici 
Dornych. Ob� budovy byly brzy nato propojeny šestipodlažním objektem na nároží 
obou ulic. T�etí budova byla monolitickým skeletem složeným ze dvou p�dorysn� 
                                                      

3 KESNER, L.: Marketing a management muzeí a památek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 
2005. 304s. ISBN: 80-247-1104-4 
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odlišných �ástí a je specifická tím, že jeho nosné prvky byly ukládány na 
vykonzolované �ásti nosných systém� sousedních železobetonových objekt�. Dnešní 
podoba t�chto nejvýrazn�jších objekt� areálu však není p�vodní. B�hem druhé 
sv�tové války byly budovy fatáln� poni�eny a jejich sou�asný vzhled vznikl za 
poslední velké rekonstrukce a dostavby v 50. letech. Od té doby v areálu, krom� 
skladových a technologických objekt�, nic nového nevzniklo. 

 

Obrázek 2: Vln�na – historická anylýza. Zdroj: Archiv autora 
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3 Sou�asnost a budoucnost Vln�ny 

3.1 Sou�asnost 
Sou�asný stav areálu bych nazval stagnací. Po roce 1989 byl státní podnik Vln�na 
rozd�len na dva subjekty. Na akciovou spole�nost Vln�na a státní podnik v likvidaci 
Vln�na. Ekonomická ztráta akciové spole�nosti postupn� nar�stala, až na ni byl 
v roce 1998 vyhlášen konkurz. Od správce konkurzní podstaty byl areál Vln�ny 
prodám pražským firmám Bina a Keenness podnikajícím v oboru správy a prodeje 
nemovitostí. Jména firem vlastnících areál se pak ješt� n�kolikrát zm�nila. Aktuálním 
majitelem areálu v t�chto dnech je dle zápisu na katastrálním ú�ad� firma QTL Assets 
s.r.o.. Od prvopo�átku bylo cílem všech majitel� od roku 1998 zhodnotit pozemky 
bývalého lukrativn� umíst�ného areálu novou výstavbou a od za�átku po�ítali 
s kompletní demolicí všech budov na n�m dnes stojících. Našt�stí situace na trhu 
s nemovitostmi se zatím v Brn� nevyvíjí pro tak velký developerský projekt p�ízniv�. 
V jeho brzké zhodnocení už po n�kolika neúsp�šných pokusech nev��í, dle mého 
mín�ní, ani samotný majitel. Jinak by asi neinvestoval peníze do finan�n� náro�né 
rekonstrukce železobetonových patrových budov, p�edevším jejich nosného systému. 
V sou�asnosti v areálu sídlí celá �ada firem a obchodních spole�ností. 

3.2 Budoucnost? 
Budoucí využití areálu determinuje celá �ada v�cí. Bohužel mezi nimi chybí 
památková pé�e. Vln�na reprezentuje coby památka celou jednu éru vývoje Brna a 
vývoje pr�myslu v celé st�ední Evrop�. Problém je, že po roce 1989 byla památková 
pé�e zasko�ena zm�nou majetkoprávních vztah� a v�tšina dokument� pr�myslového 
d�dictví Brna se dostala do soukromých rukou. V�tšinou do rukou t�ch, kte�í nevidí 
budoucnost svých nov� nabytých majetk� v jejich záchran�. Pro zm�nu dnes chybí 
spole�enská objednávka u široké ve�ejnosti, která by ovlivnila aktivitu lokálních 
politik� a státní správy ve prosp�ch zachování t�chto památek pro generace p�íští. 
Další co zna�n� ovliv
uje budoucí využití Vln�ny je její poloha. Areál se nachází 
v t�sné blízkosti m�stského centra. To je zárove
 jeho velkým kladem i prokletím. 
Žádný soukromý investor se nevzdá, tak lukrativních pozemk� ve prosp�ch 
zachování p�vodních budov, které jsou problematicky komer�n� využitelné. Poslední 
zve�ejn�ná studie majitel� pozemk� také reaguje na p�edpokládané výrazné zm�ny 
v okolí areálu, které vychází z územního plánu m�sta Brna. M�sto vypracovalo 
projekt takzvaného Jižního centra. Což je plán, který má za úkol vytvo�it podmínky 
pro další p�irozený rozvoj m�sta v�etn� dobudování moderní infrastruktury a služeb 
v �ásti Brna na jih od hlavního nádraží, v�etn� vybudování nového hlavního nádraží 
v odsunuté poloze. Samotného areálu by se to dotklo, tak že budu ze dvou stran 
lemován novými významnými m�stskými komunikacemi. Do ulice Dornych vyústí 
bratislavská radiála, kdy dojde k protažení výpadovky na Bratislavu p�es Komárov 
práv� až na ulici Dornych. P�eorganizování dopravy v plánovaném Jižním centru 
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budu mít také za následek vznik nové �ty�proudové komunikace, která budu lemovat 
mlýnský náhon Svitavy a východní hranici Vln�ny. Tato komunikace bude p�es ulici 
K�enovou a Cejl vest dopravu na ulici Drobného a na sever Brna. Sou�asná diskuze o 
budoucnosti projektu Jižního centra a odsunu Hlavního nádraží se však vyvíjí tak, že 
v�tšina z projekt� nebude realizována z d�vod� ekonomické náro�nosti. Není od v�ci 
názor, že územní plánování ve m�st� Brn� stále pokra�uje v kolejích vyty�ených již 
p�ed n�kolika desetiletími a nereflektuje spole�enské zm�ny a ekonomické možnosti 
sou�asnosti. Pouze stavba bratislavské radiály za�ne již tento rok a p�inese sebou i 
p�eložení tramvajové trasy a celkové komfortní vy�ešení dopravy v tomto míst�. 
Pozastavení projektu Jižního centra má samoz�ejm� dopad i na plány majitel� budov 
Vln�ny, kte�í po�ítali s tím, že dojde k prudkému zhodnocení jejich investice do 
pozemk� pod Vln�nou práv� v rámci tohoto projektu. Odklad zám�ru vybudovat na 
pozemcích komplex s byty a kancelá�emi nám dává i jistou nad�ji. Je možné, že 
zvýšený spole�enský tlak v budoucnu m�že za podpory vedoucích p�edstavitel� 
m�sta p�isp�t k zachování alespo
 �ásti budov podniku. Management industriálního 
d�dictví se v �eské republice rozvíjí jen pomalu. P�itom v evropském kontextu máme 
co nabídnout. Prozatím jsou však úsp�chy ojedin�lé a v�tšina budov a areál�, o které 
se odborná ve�ejnost zajímá dál chátrá a zna�ná �ást z nich je ve stavu, kdy je jejich 
obnova nereálná. Památková pé�e vystupuje v této problematice zna�n� pasivn� a 
�asto podléhá tlak�m velkých developer�. Naopak dlouhodob� se o problematiku 
zajímá odborná ve�ejnost a brn�nské brownfields jsou �astým tématem studentských 
prací na fakult� architektury v Brn�, kde je areál Vln�ny v sou�asnosti �ešen na 
magisterském stupni. Cílem je p�inést nové nám�ty, jak majitel�m tak p�edstavitel�m 
m�sta. 

 

Obrázek 3: Studentský projekt VUT FA, Katarina Škodová a Eva Šišková 2011. Zdroj: 
Archiv autora4 

 

                                                      

4 Semestrální práce: studentky Bc. Katarina Škodova, Bc. Eva Šišková, vedoucí práce prof. Ing. arch. 
Helena Zemánková CSc., konzultant Ing. arch. Old�ich navrátil 
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