Industriální Brno IV. – jedinečná nabídka

PRŮMYSLOVÁ ARCHEOLOGIE VE VLNĚNĚ
Technické muzeum v Brně zve k procházce, kterou již nebude
možné nikdy opakovat!

Předměstí Brna bylo v 18. a 19. století místem činnosti mnoha textilních dílen a manufaktur.
Rozsáhlý tovární areál mezi ulicemi Přízova, Mlýnská a Dornych je známý pod názvem Vlněna. Jeho
kořeny sahají až do 18. století.
Na jaře roku 2016 vlastník objektu započal s demolicí a následnou stavbou nových budov. Od roku
2017 provádí archeologický výzkum prostoru bývalé Vlněny (závod 01) Archaia Brno, z.ú. a její
pracovníci odkryli řadu zajímavostí i předpokládaných skutečností, které dokladují vývoj předměstí
Brna od nejstarších dob.

Technické muzeum v Brně
se společností Archaia Brno, z.ú.
si vás dovoluje pozvat na dvě
exkurze a jednu přednášku.

Vlněna 01 ukrývala pozůstatky nejen na řemeslnou výrobu, ale také na první vlnařské manufaktury.
Tyto nálezy jsou nyní určeny k definitivnímu vyjmutí z místa a uložení do depozitářů muzeí. Celou
lokalitu vlastník nechá vybagrovat a přemění ji v kancelářský komplex.

Genius loci tohoto místa definitivně vyprchá.

PROGRAM:
10. listopadu / Exkurze s archeologem M. Bučem/ Vlněna 01 – Přízova,
Křenová – barvířská dílna
Archeologický výzkum na ulici Křenová odkryl jednu z barvířských dílen, o jejíž činnosti svědčí
zajímavé doklady barvířské technologie, mimo jiné dochované základy barvířské pece, které jsou
ohroženy zánikem. Kromě toho si budou moci zájemci prohlédnout středověké úpravy Ponávky
a pozůstatky řemeslného zázemí tehdejšího předměstí a seznámit se s lokalitou v původním stavu.
Exkurzí provede archeolog Michal Bučo ze společnosti Archaia Brno, z.ú. a prohlídku doplní podle
aktuálního stavu výzkumu doplní obrazovým materiálem.

22. listopadu /Přednáška / H. Zbranek, R. Antal: Stavební vývoj území
v prostoru bývalého národního podniku Vlněna, závod 01
(Mlýnská – Přízova – Dornych) a barvírna na Křenové ulici
V rámci přednášky představí Hynek Zbranek zajímavé nálezy, na jejichž základě je možné nově
interpretovat zejména vývoj území a postavení lokality vzhledem ke stavebnímu vývoji Brna
a předměstí na přelomu 18. a 19. století s poukazem na textilní řemesla, první manufaktury
a významné textilní továrny. Archeologický výzkum na ulici Křenová odkryl jednu z barvířských dílen,
o jejíž činnosti svědčí zajímavé doklady barvířské technologie, mimo jiné dochované základy barvířské
pece. Prezentován bude aktuální stav zařízení a stručná historie barvírny.

Místo konání: Technické muzeum v Brně v 16,45 hod., přednáškový sál ve 4. patře, vstupné zdarma.

24. listopadu / Exkurze s archeologem R. Antalem/ Vlněna 01 – Přízova,
Křenová – barvířská dílna
Lokalitami provede archeolog Róbert Antal ze společnosti Archaia Brno z. ú. a prohlídku podle
aktuálního stavu výzkumu doplní obrazovým materiálem.

POZOR! POČET MÍST OMEZENÝ!

Organizační pokyny:
přihlášky na obě exkurze přijímá D. Valentová na tel. 541421418 nebo valentova@tmbrno.cz.
U exkurze 10. 11. se mohou zájemci hlásit do 9. listopadu 12,00 hod.
U exkurze 24. 11. do 23. listopadu 12,00 hod. Počet osob ve skupině je max. 25. Předpokládaná délka
exkurze přibližně 100 min. Vstupné zdarma.
Sraz v 14,30 hod. u tzv. Bochnerova paláce – před bránou. Příjezd tram. č. 12, zastávka Úzká u Tesca.
Upozorňujeme na nutnost vhodného oblečení – teplé oblečení vždy a vhodnou obuv do terénu
v případě bláta. Účastníci exkurze jsou povinni dbát pokynů vedoucího exkurze a pohybovat se pouze
na určeném prostoru lokality!
Změna programu vyhrazena

