






PRŮVODNÍ ZPRÁVA



POPIS ZADÁNÍ 

Město Brno je pro velké množství textilních továren z období industrializace 

srovnáváno s Anglií. Právě pro tuto podobnost je nazýváno Moravian Manchester.  

Otázku vzniku muzea textilního průmyslu v Brně si pokládají pracovníci Technického 

muzea v Brně, průmysloví archeologové a četní architekti i urbanisté. Moje diplomová 

práce se zabývá novým využitím opuštěné budovy bývalé textilky v Brně Obřanech.  

Variantní architektonická a urbanistická koncepce by měla přinést oživení celého 

ostrova mezi řekou Svitavou a vodním kanálem pro účely obyvatel Brna-Maloměřic a 

Obřan na severovýchodní periferii města i pro brněnské turisty procházející na svých 

procházkách kolem bývalé továrny do nedaleké přírodní rezervace.  

 

CHARAKTERISTIKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

Řešený areál se nachází v městské okrajové části, kde je situována hranice mezi 

územními čtvrtěmi Maloměřice a Obřany. Poloha areálu vytváří jedinečný strategický 

potenciál ve vytvoření užšího vztahu mezi centrální částí města a jeho periferií, který 

umožňuje penetraci městských aktivit do vzdálenějšího území.  

Městská část se rozkládá po obou březích řeky Svitavy, jejímž nejpodstatnějším faktem 

je absence výraznějšího prostorotvorného prvku v podobě veřejného prostranství, 

které by utvářelo centrum Obřan. Samotná poloha areálu je situována na pomezí 

katastrální hranice obou čtvrtí, jež je obklopována z obou stran řekou Svitavou a 

bývalým mlýnským náhonem. Právě vztah umělého ostrova a vodního elementu 

přináší jedinečnou kompozici v podobě pozvolných nábřeží směrem k řece Svitavě a 

ostře vyhraněných břehů utvářejících umělý náhon. Celý charakter poskytuje 

jedinečnou příležitost pro tvorbu role nového ústředního bodu městské části, kterou již 

v minulosti bezpochyby díky produkčnímu významu zastával.   

 

 

 



HISTORICKÝ ÚZEMNÍ KONTEXT  

Městská čtvrť Obřany vznikla již na počátku 13. století v severovýchodní okrajové části 

Brna, mezi oblastmi Řečkovice a Líšeň, jejíž hlavní doménou je povodí řeky Svitavy. 

Původní osídlení se soustřeďovalo podél úpatí zalesněného kopce, jež představovalo 

vzhledem k napojení na řeku ideální strategické místo. Charakter zástavby se 

vyznačoval typickým soustředěním domů s uzavřenými dvory podél komunikačních os. 

Novým symbolem Obřan se stal farní kostel sv. Václava, který zde byl vybudován již na 

počátku 14. století a do dnešních dní se podílí na utváření osobitého panoramatu celé 

oblasti. Dalším neopomenutelným prvkem Obřan je uměle vytvořený vodní náhon, 

který zde byl vybudován již v období středověku, aby poháněl mlýnská kola. Díky 

náhonu vznikl jedinečný charakter ostrova, který nabízí bezkonkurenční potenciál 

budoucího rozvoje.   

Mezi léty 1843 a 1849 došlo k propojení Obřan s železniční tratí směřující do České 

Třebové a vybudování nového viaduktu včetně tunelu. Obřany se o téměř 70 let 

později roku 1919 staly součástí Brna. V témže roce byla zároveň dostavěna 

železobetonová budova přádelny v místě mezi mlýnským náhonem a řekou Svitavou. 

Nábřeží umělého náhonu zároveň skýtalo jedinečný potenciál pro vybudování 

reprezentativní vilové zástavby. Na počátku 20. století byla na náhon umístěna 

Kaplanova turbína, která v kombinaci s betonovým jezem a stavidlem zásobovala 

elektřinou nejen samotnou textilní továrnu, ale i individuální potřeby Obřan a 

nahradila tak bývalý mlýn. Kaplanova turbína je funkční dodnes. Za zmínku stojí rovněž 

protažení železniční trati Brno - Praha, která vytvořila podstatný zásah do charakteru 

městské čtvrti díky obloukovému napojení ve směru ke Královu Poli. Právě tyto kroky 

stály za ekonomickým rozkvětem Obřan a vzhledem k celoevropskému dění se v širším 

měřítku staly dokladem vzestupu brněnského textilního průmyslu.  

Celý kontext nabízí více než vhodnou implementaci odkazu českých dějin, zejména pak 

brněnských průmyslníků, včetně rozšíření doprovodných funkcí. Cílem mého projektu 

je podpora celého lokálního potenciálu rozšířením nabídky městských aktivit a 

rekreačních možností do okrajové části města. Právě úctu k dědictví, kterým se může 

Brno pyšnit, je třeba vhodným a nenásilným způsobem podporovat. Z tohoto důvodu 

je celý návrh koncipován jako umírněný zásah do rostlé struktury městské čtvrti, který 



si klade za cíl obohatit její celkový charakter a přinést pozitiva pro její obyvatele a 

návštěvníky.  

 

HISTORIE AREÁLU BÝVALÉ TEXTILNÍ TOVÁRNY  

Budovu bývalého mlýna nahradila v místech vodního náhonu v polovině 19. století 

/přibližně kolem roku 1840/ původní zástavba přádelny. Areál byl následně kolem roku 

1900 odkoupen společností E. E. Essler a přádelna se tak mohla po téměř 70 letech 

dočkat nové podoby. Budova byla nahrazena novou železobetonovou konstrukcí, která 

je ve výborné kondici dochována do dnešních dní. Vzhled budovy byl navržen v 

neoklasicistním stylu s velkoformátovými členitými okny a výraznou vodárenskou věží 

při jihovýchodním nároží. Budova byla rozčleněna pravidelným rastrem sloupů, které 

se postupně s každým vyšším patrem stávají subtilnějšími.  

Během let byla přádelna doplněna o další dílčí budovy s nejrůznějšími souvisejícími 

funkcemi, např. sklady, kancelářemi, ubytovnami pracovníků atd., které utvořily 

charakter menšího průmyslového areálu. Roku 1930 byla na náhon umístěna 

Kaplanova turbína, která nahradila původní mlýnské kolo a mohla tak elektřinou 

pokrývat potřeby nejen areálu, ale i části městské čtvrti.  

Během druhé světové války byla továrna zabavena a majitelé převezeni do 

koncentračních táborů. Po válce došlo k jejímu znárodnění, přičemž výroba zde 

probíhala až do roku 1992. Za zmínku stojí rovněž památkově chráněný vzrostlý platan, 

který se nachází v srdci areálu a je jedinečným živoucím elementem, jež dokládá 

dědictví areálu.  

Ve svém návrhu jsem se snažila o podpoření těchto výrazných historických prvků - 

budovy přádelny a platanu - které přispívají k zachování odkazu brněnské historie a 

zároveň utvářejí jedinečný kontrast mezi živou a neživou přírodou. Areál ostrova jsem 

právě z tohoto důvodu koncipovala do podoby rozsáhlé travnaté plochy, která je 

oživena o rekreační prvky s možností aktivního i pasivního odpočinku, jež nabízí svým 

návštěvníkům dostatek možností pro trávení volného času. Celý koncept navazuje na 

svůj původní charakter, kdy se zde do počátku 19. století nacházely volně přístupné 

zelené rekreační plochy a ovocné sady.  



STÁVAJÍCÍ STAV LOKALITY 

Dochované objekty bývalé textilní továrny jsou situovány na území, které je vymezeno 

ulicemi Mlýnské nábřeží ze severu, Sokolovská ze západu a povodím řeky Svitavy 

lemující areál z jihovýchodu. Výrazným prvkem, který přispívá k unikátnosti celé 

lokality, je doposud funkční uměle vytvořený vodní náhon, jež rozděluje areál na dvě 

části. Ty jsou vzájemně propojeny dvěma drobnými mostními konstrukcemi ze severu, 

které umožňují společný vjezd i vstup návštěvníkům i obsluze. Větší část areálu tak 

dostává charakter ostrova, což je v našich podmínkách velmi ojedinělé. 

V bezprostředním okolí budov bývalé textilky se nachází vzrostlá a neudržovaná zeleň, 

z níž nejvýznamnější roli zastává památkově chráněný platan, přestože má v 

současnosti již částečně proschlou korunu. Právě množství zeleně a vodní element řeky 

Svitavy předurčuje místo k rekreaci a nabízí potenciál pro rozšíření aktivit s nimi 

spojenými. Za zmínku stojí rovněž pěší a cyklistické trasy, které kopírují povodí řeky a 

směřují do nedalekého Adamova, Bílovic nad Svitavou či městské části Brno-Líšeň. 

Bytová zástavba se nese v duchu jednopodlažních, dvoupodlažních, výjimečně 

třípodlažních budov. Z východu je areál limitován plochami pro železniční dopravu z 

důvodu vedení trati, která propojuje uzly Brno-střed a Brno-Královo Pole. Tato trať 

pokračuje ve směru do Havlíčkova Brodu. Dalšími výraznými prostorotvornými prvky je 

teplárna a cementárna, které svým objemem přesahují charakter okolní zástavby.  

V současnosti je areál dosažitelný mimo automobilovou dopravu, tramvajovou linkou 

č. 4, městskými autobusy č. 57 a 75 a příměstskými autobusy jedoucími ve směru na 

Adamov.  

Při volbě nového funkčního využití areálu bylo myšleno na veškerý potenciál, limity a 

možnosti daného území. Byly hodnoceny předchozí průzkumy, technické a 

architektonické kvality, konstrukční stav jednotlivých budov, vhodnost a možnosti 

budoucího provozu, dostupnost areálu a širší územní vazby, stejně tak jako zhodnocení 

globálních potřeb města a rozšíření nedostačujících kapacit institutu Muzea města 

Brna. 

 

 



SOUČASNÝ STAV BUDOV  

Bývalý areál textilní továrny je tvořen několika objekty, z nichž nejvýznamnější je 

čtyřpodlažní výrobní budova bývalé přádelny. Ta je doporučena k památkové ochraně 

a je klíčovým prvkem při návrhu celkové revitalizace ostrova. Zbývající budovy jsou 

jednopodlažní či dvoupodlažní a nacházejí se ve více či méně dostačujícím technickém 

stavu, který je předurčuje k zachování a novému využití, případně demolici.  

Budova přádelny pochází z roku 1912 a hlavní nosnou konstrukci tvoří monolitický 

železobetonový skelet se spojitými stropními deskami uloženými do žeber s výraznými 

náběhy. Výplň skeletu je tvořena cihelným zdivem s jednoduchými okny uloženými v 

ocelových rámech. Střecha objektu je plochá, tvořena spojitou železobetonovou 

deskou uloženou do žeber. Ty jsou vedeny v mírném sklonu k zajištění odtoku dešťové 

vody ze střešní roviny a ukončeny lepenkovou krytinou. K budově náleží bývalá 

vodárenská věž se šesti nadzemními podlažími, které jsou přístupné skrz tříramenné 

monolitické železobetonové schodiště a nákladní výtah umístěný v jeho zrcadle. V její 

střešní konstrukci je umístěna strojovna výtahu a nad ní vodojem. Budova je klasickou 

ukázkou železobetonové konstrukce z počátku minulého století. 

Dalším významným objektem v areálu je jednopodlažní objekt bývalé tkalcovny, který 

se nachází na rohu ulic Sokolovská a Mlýnské nábřeží. Nosná konstrukce je tvořena 

monolitickým železobetonovým skeletem se spojitou stropní deskou. Výplňové zdivo je 

cihelné s jednoduchými ocelovými okny. Krytina je lepenková, na střeše jsou osazeny 

sedlové ocelové světlíky.  

Další objekty v areálu nesly funkce související s provozem textilní továrny a dnes 

nejsou, až na výjimky, využívány. Jedná se především o bývalou jednopodlažní 

zámečnickou dílnu z roku 1904 a 1912, budovu snovárny z roku 1899 a dřevěné 

skladovací prostory z roku 1939, které mají působivý interiér s dřevěnými vazníky. Mezi 

objektem snovárny a skladovými prostorami se nachází přízemní objekt navádírny z 

roku 1964. V neposlední řadě je součástí areálu i dvoupodlažní objekt ubytovny z roku 

1898, jež je zřejmě nejstarším objektem textilky.  

Kromě budov snovárny a skladů jsou objekty vyzděné z cihel, bohužel, vlivem 

zanedbávané údržby jsou v dnešní době značně poškozené. Důležitým faktem při 



uvažování budoucího využití jednotlivých objektů je předpoklad, že všechny prvky 

konstrukce byly dimenzovány s dostatečnými rezervami a vysokou únosností pro 

přenos užitného zatížení původního provozu včetně dynamických účinků strojů a 

budou proto dostačující i pro účely textilního muzea a dalších doprovodných funkcí.  

V současné době slouží objekty firmě Elfra, která se zabývá elektrotechnickou výrobou. 

V areálu se rovněž nachází lakovna a jiné přidružené provozy.  

 

ÚZEMÍ DLE ÚZEMNÍHO PLÁNU 

V územním plánu města Brna je plocha areálu bývalé textilní továrny definována jako 

smíšená plocha výroby a služeb s předurčením k umístění převážně komerčních a 

výrobních provozoven, zařízení správy, eventuálně hospodářství a kultury, které by 

však svým provozem podstatně nenarušily v území převažující stávající funkci bydlení.  

Důležitým bodem územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů 

jsou i limity, které spočívají v definovaném záplavovém území na celé ploše areálu 

vlivem přímého kontaktu s řekou Svitavou a ochranném pásmu železnice, které se 

dotýká jeho okrajové části z východní strany. 

Celý areál se rovněž nachází v oblasti dochované historické stopy původních sídel 

s výraznou zelenou linií utvářející jižní lem ostrova. Právě tato skutečnost přispívá 

k implementaci dějin do nového funkčního využití ostrova a volba textilního muzea a 

s ním souvisejícím provozem se proto jeví jako více než vhodná.  

 

URBANISTICKÝ A ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT 

Areál bývalé textilní továrny, jež je tvořen uzavřenou a semknutou strukturou budov 

přidruženého provozu, vypovídá o jeho jednostranně účelném využití. Při práci s 

návrhem na revitalizaci ostrova bylo třeba upustit od této koncepce a přistoupit k 

radikálnějšímu zásahu v podobě vyčištění ostrova od nevhodných, konstrukčně, 

staticky či architektonicky nevyhovujících budov a opětovně tak docílit zpřístupnění 

areálu široké veřejnosti. K této myšlence přispívá i fakt, že se v prostorách areálu do 



počátku 19. století nacházely pouze travnaté plochy a ovocné sady. Ústředním bodem 

celého návrhu se proto stává budova bývalé přádelny, která je svou současnou 

polohou, vzhledem a památkovými kvalitami předurčena pro umístění hlavní a 

dominantní funkce, jež byla po předešlých analýzách a průzkumech přisouzena muzeu 

textilu.  

Jako protipól této výrazné objemové struktury byla navržena rozsáhlá volná a 

zatravněná plocha parku, která byla vyčištěna od bývalých nevyhovujících objektů. 

Tato plocha dává jasný charakter celému území a je kontrastem ke kopcovitému a 

zalesněnému okolnímu terénu. K volné ploše je přistupováno ze tří různorodých 

pohledů, které jsou odraženy v jejich funkční náplni a rozšiřují tak potenciál celého 

ostrova. První část této plochy se nese v duchu ovocného sadu, který je v přímé 

návaznosti na veřejné vstupní předprostory muzea s jeho uvolněným parterem a 

revitalizovaným nábřežím řeky Svitavy. Ovocný sad objemově odděluje hlavní 

frekventovanou část od zbytku ostrova s rekreačním potenciálem a přímo odkazuje na 

původní charakter území. Vzrostlé stromy rovněž nabízejí dostatek stinného prostoru s 

možností odpočinku a volného sběru ovoce. Sad se tak stává srdcem celého areálu, 

který utváří prostor pro oblíbené a vyhledávané útočiště jeho návštěvníků. Druhá zóna 

travnaté plochy je pozvolně osazena konstrukcemi sedmi průchozích rámů, na kterých 

se nacházejí informace o jednotlivých textilních továrnách na území města Brna. Počet 

sedm je úmyslně volen vzhledem k dvojnásobnému počtu textilek, díky čemuž 

dostanou svůj prostor k poznání i další továrny. Třetí zóna je pak tvořena strukturou tří 

dopravních kontejnerů, které svým vzhledem podporují industriální charakter bývalé 

továrny a nabízejí svým návštěvníkům možnosti občerstvení a půjčení předmětů pro 

sportovní a jiné aktivity. Funkční náplň této části byla úměrně volena vzhledem k přímé 

návaznosti na cyklistickou a pěší trasu směrem k Moravskému krasu s 

koncentrovanějším pohybem rekreantů a jejich specifickými požadavky. Jednotlivé 

zóny jsou od sebe odděleny pěšími cestami, které propojují území ostrova se zbytkem 

areálu ze severu, přičemž centrální rozšířená komunikace utváří vedlejší osu areálu 

propojující dříve nepřístupnou jižní část. 

Volná plocha ostrova je doplněna o skupinu objektů ze severu, které se nacházejí na 

území odděleném vodním náhonem nebo v jeho přímé návaznosti. Jedná se o budovu 



bývalé tkalcovny, která je nově navržena pro využití sdílených coworkingových 

kanceláří, jež by nabídly pracovní příležitosti městské čtvrti a vhodně tak doplnily 

koncept celého areálu, jímž je kultura, práce a rekreace. Nové kancelářské prostory 

jsou koncipovány jako uvolněné s přímým dialogem k řešenému areálu a jsou doplněny 

o dostatek požadovaných parkovacích míst. Další ze skupiny objektů tvoří budova 

bývalé ubytovny, která je nově navržena jako klubovna pro vodáky s doprovodným 

prodejem a půjčovnou sportovních potřeb včetně možnosti sezónního ubytování. 

Budova se tak stává propojujícím prvkem mezi cyklistickou trasou, sjízdnou řekou 

Svitavou a rekreačními plochami ostrova. Třetím ze skupiny objektů je bývalá 

administrativní budova, která je propojena s objektem ukrývajícím historickou vodní 

turbínu. Nevyužitý potenciál byl proměněn do podoby nového drobného výstavního 

prostoru s možností vidění tohoto unikátního exponátu. Výstavní prostory byly 

navrženy s ohledem na požadavky rozšíření expozice strojírenství Technického muzea v 

Brně, které by volně navázalo na nedělitelný odkaz textilního a strojního průmyslu.   

 

BUDOVA MUZEA 

Parter hlavní budovy je vnímán jako uvolněný volně přístupný prostor, který je 

maximálně otevřen svým návštěvníkům. Hlavní vstup do budovy je umožněn ze dvou 

protilehlých stran, které jsou situovány jak ze strany ostrova, tak i ze strany hlavní 

silnice. Díky tomu budova přímo navazuje na utvořenou osu ostrova a podporuje tak 

čitelnost a propojitelnost celého areálu. Vedlejší vstupy do budovy jsou pak umožněny 

i ze strany nově revitalizovaného nábřeží, které nabízejí v letních měsících trvalé 

otevření a tím podpoří nově vzniklý rekreační potenciál. V přízemí budovy se s 

ohledem na návštěvnost areálu i samotného muzea nachází prostorná kavárna a 

navazující plochy pro efemérní výstavy, které jsou situovány ze strany nábřeží a 

umožňují tak volné posezení i ve venkovních prostorách a propojení s exteriérem. Pro 

zesílení samotné myšlenky a funkční náplně bylo zvoleno zapuštění fasády ze strany 

nábřeží v přízemní části o několik metrů, díky čemuž byl zesílen dialog mezi budovou 

muzea, kavárnou a zmíněným nábřežím. Rovněž tak došlo k rozšíření volného 

venkovního prostoru pro účely rekreačního posezení. Další přízemní prostory byly 



využity pro multifunkční sál, komerci, depozit, šatnu a hygienické zázemí. V hlavní 

přístupové ose budovy bylo navrženo zavěšené schodiště a dvojice výtahů. 

Druhé i třetí nadzemní podlaží byly navrženy v duchu volných výstavních prostor pro 

účely textilního muzea. V obou patrech nechybí hygienické zázemí a vše propojující 

vertikální komunikace. Doménou prostoru je otevřená dvorana přes všechna nadzemní 

podlaží, která umožňuje příjemné vnitřní osvětlení prostor a netradiční zavěšení 

exponátů do otevřeného objemu. V prostorných dvoranách zůstávají prvky původních 

železobetonových průvlaků, které bylo potřeba z konstrukčních i statických důvodů 

ponechat, nicméně jejich obnažením vznikl záměrný a jedinečný industriální detail v 

samotném srdci budovy.  Třetí nadzemní podlaží nabízí kromě volných expozičních 

ploch i prostory volně přístupného archivu a menší studovny, která rozšiřuje funkční a 

vzdělávací náplň muzea. Čtvrté nadzemní podlaží je koncipováno jako prostor pro 

ateliéry a workshopové místnosti, kde se mohou studenti i široká veřejnost volně 

vzdělávat či provádět nejrůznější tvůrčí i jiné aktivity. Mimo tyto funkce se zde 

nacházejí i jednotlivé kanceláře vedení muzea včetně společné odpočinkové zóny a 

potřebné kuchyňky.  

V bývalé vodárenské věži se nachází původní schodiště i nový výtah, který propojuje 

budovu po výšce a představuje samostatný požární úsek s chráněnou únikovou cestou 

z budovy. Ve věži je rovněž situováno technické zázemí budovy, nezbytné pro její 

provoz. 

 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Budova bývalé přádelny má charakter železobetonového skeletu s monolitickými 

stropními deskami, vynášenými podélně uloženými žebry s náběhy. Díky této struktuře 

a dostatečně dimenzované konstrukci je budova vlivem původního zatížení výjimečně 

tuhá a únosná. Veškeré zásahy do její nosné podstaty se však jeví jako staticky 

neřešitelné a proto bylo třeba v návrhu počítat s ponecháním prvků původního 

systému. Objekt rovněž disponuje konstrukčními limity vzhledem k současným 

požadavkům na zajištění tepelné pohody uvnitř budovy. Z tohoto důvodu bylo třeba 

navrhnout nové řešení zateplení objektu. V první fázi se uvažovalo venkovní zateplení, 



které s sebou neneslo žádné omezení vzhledem k požadovaným hodnotám. Nicméně, 

toto řešení se ukázalo pro rekonstrukci budovy s industriálním charakterem jako ne 

zcela vhodné, neboť přílišně potlačovalo původní profilace fasády. Z tohoto důvodu se 

v návrhu přistoupilo k navržení vnitřní izolace, pro kterou se zvolilo systémové řešení 

desek multipor, jež při vhodné tloušťce budou spolu s vnitřní i venkovní termoizolační 

omítkou zajišťovat ideální vnitřní mikroklima a odvádět vlhkost z budovy. 

Neopomenutelným zásahem bylo i nové zateplení podlahy na terénu a střechy, které 

naprosto nedostačovalo jakémukoli novému využití. Dalším důležitým krokem bylo 

nahrazení původních oken s jednoduchými skly v ocelových rámech, která 

nevyhovovala teplotním požadavkům i rozsahem poškození. Původní okna proto byla 

nahrazena za vhodné trojsklo v ocelovém rámu s přerušeným tepelným tokem, 

kterému však bylo ponecháno původní členění. Pro vnitřní členění prostoru byly voleny 

stěny z vápenopískových cihel a skleněné příčky.  

Původní fasádní schodiště bylo podrobeno úpravám pro splnění požadavků na požární 

únikové cesty. 

 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Nová funkční náplň původní budovy s sebou nese i řadu úprav týkajících se 

technického zázemí, jež musí splňovat požadavky na potřeby specifického provozu i 

dnešních norem.  

Pro zajištění tepelné pohody uvnitř objektu je navržen systém nového vnitřního 

zateplení s nezbytnou výměnou původních oken. Zdrojem tepla pro vytápění i chlazení 

v objektu se stalo tepelné čerpadlo typu země-voda, které je napojeno na soustavu 

zemních vrtů. Ty jímají teplo země, čímž je zajištěno vhodné využití obnovitelných 

zdrojů energie pro pokrytí potřeb muzea. Tepelné čerpadlo je napojeno na skupinu 

zásobníků, jež akumulují energii pro její rovnoměrné využití během provozu. Tepelné 

čerpadlo zajišťuje přívod ohřáté vody o ideálním teplotním spádu do systému 

podlahového vytápění, které je umístěno v jednotlivých podlažích v nové vrstvě 

anhydritové mazaniny. Tepelné čerpadlo, které předehřívá či ochlazuje vzduch na 

požadovanou teplotu, je rovněž napojeno na vzduchotechnickou jednotku, která se 



nachází v pátém nadzemním podlaží bývalé vodárenské věže. Odtud je jednotka 

propojena rozvody s jednotlivými podlažími. Rozvody vzduchotechniky jsou umístěny 

ve svislé šachtě umístěné v zrcadle původního schodiště. Z šachty jsou do jednotlivých 

podlaží přiváděny vodorovné rozvody, které jsou umístěny viditelně pod stropem a 

zajišťují přívod čerstvého vzduchu a odtah vzduchu znehodnoceného z/do jednotlivých 

místností. Čerstvý i znehodnocený vzduch je následně odváděn či jímán z okolí nad 

úrovní střechy hlavní budovy. Pro zpětné využití tepla nasávaného vzduchu je navržena 

rekuperační jednotka, která se rovněž nachází v pátém nadzemním podlaží této věže.  

Pro účinné hospodaření s dešťovou vodou byla navržena betonová retenční nádrž s 

přepadem do kanalizace, která bude umístěna v severní části pozemku při hlavní 

budově. Do retenční nádrže bude jímána voda okapy ze střešní roviny, která bude 

zpětně využívána na opětovné potřeby muzea při provozu hygienických zařízení. 

Opětovné využití bude podmíněno kapacitou a skutečnou spotřebou muzea, která 

rozhodne o návratnosti financí vzhledem k montáži dalšího odděleného rozvodného 

potrubí. Volba vsakování dešťové vody na pozemku byla zamítnuta z důvodu vysoké 

hladiny podzemní vody z okolní řeky. Právě ta však bude pokrývat potřeby pro zajištění 

požární vody. Od konceptu zelené střechy bylo v návrhu upuštěno, neboť původní 

střešní světlíky výrazně zmenšují efektivní plochu střechy, která by mohla vodu 

zadržovat. Z toho důvodu by musela být dobudována i doprovodná retenční nádrž a 

celkové náklady na výstavbu by se nepřiměřeně navýšily. 

Jako záložní zdroj elektrické energie byly navrženy zařízení UPS (zdroje 

nepřerušovaného napájení), které budou zajišťovat dodávku elektřiny během výpadku 

a pokrývat tak potřeby pro evakuační výtah, požární signalizaci, klapky 

vzduchotechniky aj. Osvětlení v budově bude během výpadku řešeno vlastními 

nouzovými bateriemi. 


