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HISTORIE 
 Technické muzeum v Brně vzniklo ze spolku nazvaného Archiv pro dějiny průmyslu, 
obchodu a technické práce z roku 1936, jehož úkolem bylo shromažďovat a odborně 
zpracovávat materiál k moravským hospodářským dějinám. Z prozatimního sídla 
uměleckoprůmyslového muzea se přesunulo do kláštera řádu sv. Voršily na ulici Orlí. Spolek byl 
po padesátém roce zestátněn a z kláštera se stal archiv Národního technického muzea v Praze. 
V roce 1961 se stala tato pobočka samostatným Technickým muzeem v Brně a mohla rozvíjet 
svůj sbírkový fond a dokumentaci vývoje vědy a techniky a průmyslové výroby. Tedy od 
tradičních řemesel k výpočetní technice. 
 V rámci resititucí církevního majetku muzeum přišlo o budovy kláštera a externí 
depozitáře o  celkové ploše 0.796 m2 využitelných ploch, z toho 10.179 m2 krytých. Kvůli 
nepříznivým podmínkám a nezájmu Ministerstva kultury zachovat Technické muzeum v Brně 
hrozilo ukončení činnosti aktivní kulturně vzdělávací instituci. 
SOUČASNOST 
 Nakonec muzeum dostalo budovu bývalé továrny TESLA na výrobu elektronových 
mikroskopů na okraji Brna v Králově poli a vybudovalo expozici na ploše cca 5500 m2  a dnes 
je přístupná zhruba z větší poloviny. 
 Kromě této budovy má také depozitáře doprvních prostředků v Lišni a v Bývalých 
kasárnách v Řečkovicích a externí technické památky: – Stará huť u Adamova s expozicí 
železářství, Barokní kovárna v Těšanech s expozicí kovářství a kolářství, Větrný mlýn v Kuželově 
s expozicí větrného mlynářství, Vodní mlýn ve Slupi s expozicí mlynářské techniky a Areál 
československého opevnění v Šatově. Šestou památku najdete na Českomoravské vrchovině – 
je to Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou. 
 Významnou součástí TMB je knihovna. Její fond je zaměřen na dějiny techniky a 
technické nebo řemeslné obory, souvisí a dokresluje postavení těchto oborů v lidské 
společnosti a jejím vývoji. Důležitým pramenem pro studium dějin techniky a průmyslu od 
poloviny 19. století jsou statistické a ekonomické spisy a zprávy. Knihovna uchovává také 
speciální druhy fondů dokumentačního charakteru. Jsou to negativy, mapy, filmy, rukopisy 
apod. Celkem má knihovní fond více než 60.000 svazků. 
STÁVAJÍCÍ BUDOVA 
 Betonový skelet průmyslové budovy s přistavěnou ocelovou prosklenou halou. 
Neodpovídá dnešním nárokům návštěvníka. Celkově je expozice přehuštěná a o místo bojují i 
kancelářské a konzervátorské části budovy. Potýká se s provozními a manipulačními problémy 
jako např. nedostatečná velikost vrat, přehřívání prosklené fasády, nefunkční vzduchotechnika. 
Chybí adekvátní doplňkové služby, občerstvení, odpočinková zóna. Přes všechny tyto 
nedostatky a s tím spojené podfinancování se muzeum těší velké návštěvnosti nejen rodin a 
školy, ale i zájemcům pro soukromé akce. Je to ovšem žalostný pohed, jak takováto výchovně-
vzdělávací instituce postrádá tolik prostředků pro svů rozvoj. Tato studie si klade za cíl poukázat 
na potenciál kontextu v němž se nachází a se kterým se mohou navzájem obohatit. 

SOUČASNÝ STAV        
 Lokalita řešeného území je okraj Brna. Rozhraní rezidenční oblasti a průmyslovo 
vzdělávací zóny známé jako Technologický park. Kromě fakult a studentských kolejí je zde i 
koncentrace doplňujících sportovních zařízení. Celkový charakter místa vychází z účelového 
plánování. Když překročíme pomyslnou hranici tvořící silnice první třídy vedoucí pryč z města, 



ocitneme se v místě, kde lidé dojíždějí pracovat a studovat,  případně přespávat. Krajina silnic a 
parkovišť, rezidua venkovské zeleně odolávají staveništi nových komplexů. Výrobny a kanceláře 
jsou doplněny jakousi vybaveností. Ale i když urbanizovaná, nedá se říct, že obydlená krajina. 
Náš záměr se odehrává na pomezí žijícího města a této lokality. Oživení areálu Technického 
muzea je významným krokem k oživení celé městské části. 
 
URBANISMUS 
 Současný stav a umístění technického muzea znemožňuje jednoduchý přístup. příjezd 
hromadnou dopravou i autem je zmatečné. Ačkoli má čelní fasáda muzea reprezentativní výraz 
a vstup je náležitě výrazný, chybí nástup a prostor pro shromáždění návštěvníků. z prostorové 
analýzy a ze záměru otevřít lidem areál za muzeem se nabízí racionalizace:   
 Vytvořit nástupní osu, která ponese více úrovní a významů. Bude jak vstupem do 
samotného areálu, tak i novým vstupem do muzea. Osa haly vodova-parku-technického 
muzea-areálu-technologického parku a dále směřujíc ven z města do přírodního parku Baba.  
Součástí návrhu je také kultivace parku, místo kterého je teď zanedbaná zahrádkářská kolonie. 
Část zelené plochy se nabízí vyhradit pro parkovací plochu systému park’n’ride pro podporu 
využívání mhd a v neposlední řadě pro obsluhu TM a sportovní haly. 
 
VEŘEJNÝ PROSTOR 
 Rovněž je zde znatelná potřeba veřejného prostoru. Izolované zahrádky spolu se 
sportovním areálem naproti muzea vytvářejí neprostupný blok a z městského prostředí zůstal 
ubohý koridor, kde pěší trasy sotva lemují silnice. Navrhuji proto městotvorný zásah ve formě 
několika veřejných prostorů a pěších tras. Městský park místo zahrádek a “náměstí” ve 
vnitrobloku areálu. Svou povahou a umístěním nebude tento veřejný prostor klasickým 
náměstím, které znikne protnutím ulic, ale na nově vzniklé ose bude hrát významnou roli jako 
nádvoří  pro samotné muzeum, nebo jako místo zastavení pro lidi, kteří budou vážit cestu z 
města do Technologického parku, či do přírody. 
 
ARCHITEKTURA 
 Technické muzeum se potýká s nedostatkem místa a dopoňkových služeb, nesplňuje 
standardy a nároky současného návštěvníka. Architektonická forma je zde  abstrahovaná je 
zřejmé o jaký typ prostoru se jedná. Projekt si klade za cíl prozkoumat potenciál muzea ve 
vztahu k městu a ke svému poslání jako vzdělávací instituce. Hlavní myšlenka vyplývající z této 
analýzy a směřování k podrobné studii je PROZKOUMÁVAT NOVÉ KONCEPTY A PŘÍSTUPY 
VE VZDĚLÁNÍ V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ. Formu nacházím v kontextu přírodní, městské a 
kulturní krajiny. 

MUZEUM 

Muzeum je především veřejná budova ve městě. Ačkoli se většina práce sběratelské, 
konzervátorské a restaurátorské odehrává za zavřenými dveřmi, svým významem a mnohdy i 
umístěním má muzeum významnou úlohu městotvornou. Revitalizace muzejního areálu má tedy 
obrovský potenciál pro oživení celé městské části. 
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