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Areál bývalé Mosilany na Křenové bude možné navštívit v rámci festivalu Open House  
 
V rámci projektu Mosilana (o)žije! se areál brněnského brownfieldu a skladových prostor postupně 
otevírá kulturním a společenským akcím. Festivalu Open house se účastní již podruhé. 
 

Návštěvníkům bude v průběhu obou dní umožněna prohlídka exteriéru areálu a v neděli také 
vstup do vybraných budov. Pro všechny zájemce bude připraven materiál k prohlídce exteriérů 
s popisem deseti zajímavých zastavení, včetně domu parní strojovny či budovy barvíren 
postavených podle návrhu architekta Bruno Bauera. V neděli 29. května bude od 10 do 14  
hodin probíhat v prostorách mezi  budovami 23 a 25 architektonický workshop s názvem          
NA NÁVŠTĚVĚ U EIFFELA architektky Jany Kaštánkové pro děti od 6 do 13 let. 
 
Tři nedělní komentované prohlídky areálu a interiérů vybraných budou začínat  v 10, 11 a 
13 hodin. Sraz registrovaných účastníků bude vždy těsně za  hlavním vstupem do areálu 
z ulice Křenová, za závorou u jídelny Kocourek. Maximální kapacita pro jednu prohlídku je 20 
účastníků. Rezervace na prohlídky jsou spuštěny od dnešního dne (23. května) přes systém 
GoOut . Rezervaci bude možné provést také osobně v infocentru na pokladně Divadla na Orlí. 
 
Z interiérů navštívíme budovu č. 24 (původně součást továrny David Hecht), kde od začátku 
tohoto roku probíhala ve spolupráci s Technickým muzeem výstava Vlněná elegance. 
Projdeme prostory budovy č. 25 a nahlédneme také do interiéru budovy č. 2, původně 
tkalcovny a postřihovny na jemnou a česanou přízi, která byla vystavěna jako vídeňská 
pobočka firmy Max Kohn. Budova hraje svou roli také v románu Fabrika Kateřiny Tučkové 
(příběh pěti generací rodu Johanna Heinricha Offermanna). 
 
Právě na okraji areálu nedaleko budovy č. 2 má podle brněnského územního plánu vzniknout 
nová silniční komunikace - „Brněnská třída“, která má pomoci odvést dopravu z ulice Koliště a 
posílit dopravní obslužnost brněnského centra. Celé oblasti bývalé Mosilany přezdívané 
„město ve městě“ vévodí vodní prvek, Svitavský náhon, který byl pro někdejší textilní výrobu 
nepostradatelný. Právě kolem něj má vzniknout nová brněnská bytová čtvrť, včetně nájemního 
bydlení, kterou s ohledem na zachování atmosféry místa (genia loci) připravuje současný 
vlastník areálu společnost Financial Consortium.  
 
Více informací: 
Za areál bývalé textilky Mosilana 
MÉDIA / EVENTY 
Jiří Filip 
filip@projektmosilana.cz 
+420 732 531 954 
 
Za Open house: 
PRODUKCE / SPRÁVA MÍST 
Barbora Mikolášiková 
produkce@openhousebrno.cz 
+420 603 883 081 
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