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Brno, segunda maior cidade da República 
Tcheca e importante centro industrial duran-
te os séculos XIX e XX, tem o que oferecer 
aos interessados pelo patrimônio industrial 
histórico. Sobretudo na parte leste da ci-
dade e nas duas margens do rio Svitava, 
até hoje se encontram indústrias com uma 
longa tradição; seus complexos são muitas 
vezes interessantes por si – a Primeira Fá-
brica de Máquinas de Brno, a Zetor, a Šme-
ral, a Alstom ou a Siemens ou a Fábrica de 
Máquinas de Královo Pole, ao norte. Outras 
extraordinárias indústrias podem ser admi-
radas até hoje, embora seu tempo já tenha se 
cumprido – lembremos o múltiplo complexo 
da fábrica de roupas Kras, a empresa arma-
mentista Zbrojovka, no bairro de Židenice, 
ou a Lachema, instalação mais moderna no 
bairro de Řečkovice.

Entretanto, foi a indústria têxtil que fez 
de Brno uma metrópole. Desde o final do 
século XVIII, especialmente nos subúr- 
bios brnenses de Horní e Dolní Cejl, nasciam 
as manufaturas que mais tarde se transfor-
mariam em modernas fábricas de cardação, 
de fiação, de tecelagem, de tingimento de 
tecidos, cuja produção ficou conhecida no 

mundo inteiro e deu a Brno o apelido de Man-
chester da Morávia. Apesar da tradição têxtil 
brnense ter se tornado coisa do passado 
na virada do milênio, o desenvolvimento da 
indústria têxtil continua na cidade agora 
numa forma contemporânea.

Esta nossa seleção, porém, está voltada ao 
patrimônio do célebre período dos séculos 
XIX e XX que foi preservado na cidade.

Vale a pena mencionar as dezenas de fá-
bricas têxteis desativadas, os complexos 
industriais, os rios canalizados seja debaixo 
da terra ou na superfície, muitas vezes mais 
antigos do que a própria cidade, o singular 
desenvolvimento da rede de ferrovias, as 
casas de gás, as usinas elétricas – inclusive 
a hidrelétrica na represa acima da cidade – , 
mas também a história do transporte da 
cidade, a indústria cervejeira, as belas cons-
truções no Centro de Exposições e em seus 
arredores e vários outros lugares relaciona-
dos à indústria, ao transporte ou à energia.
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Logo após a indústria têxtil, em Brno sur-
giu a indústria de máquinas. No início pro-
duziam-se sobretudo máquinas têxteis e 
seus componentes, mais tarde um amplo 
leque de outros tipos de máquinas e equi-
pamentos. Em 1865, entre as estações de 
trem Estação de Cima e Estação de Baixo, 
foi criada a fábrica de máquinas (a vapor) 
Wannieck, que produzia equipamentos para 
usinas de açúcar e, mais tarde, máquinas 
a vapor suíças licenciadas pela marca Sul-
zer. Depois da fusão com a Primeira Fábrica 
de Máquinas de Brno, na década de 1930, 
o complexo passou a ser administrado pela 
Empresa de Armamentos da Tchecoslová-
quia; fabricavam-se aqui turbinas a vapor 

licenciadas pela empresa britânica Parsons. 
Depois da Segunda Guerra Mundial, a fábrica 
de Wannieck passou a fazer parte da empre-
sa Zetor, até 1996. Depois da sua desativação, 
a fábrica mostrou-se afortunada – em vez da 
demolição, seus prédios mais interessantes 
foram preservados como parte de um centro 
comercial e de uma galeria.

Com a chegada da revolução industrial, o po-
voado no subúrbio de Brno de nome alemão 
Zeile (linha), tornou-se um polo de indústrias. 
Dezenas de empresas têxteis foram criadas 
nos dois lados de Dolní Cejl, entre a cidade 
histórica, o rio Svitava e o canal do Svitava, 
que abasteceu as fábricas com água durante 
o século XIX. Milhares de operários vieram tra-
balhar em Brno e mudaram sua face. Graças 
às fábricas, a cidade se tornou a Manchester 
da Morávia – um importante centro industrial 
da Morávia. Embora a maioria das fábricas 
têxteis tenham sido reformadas, tornando-

-se prédios habitacionais ou escritórios, até 
hoje podemos admirar em Cejl duas dezenas 

de palacetes dos donos das indústrias da 
época, restos das fábricas têxteis e con-
domínios populares. Entre as construções 
mais conhecidas estão o palacete dos irmãos 
Schoeller, o palacete de Hecht e a fábrica de 
fiação dos irmãos Soxhlet.

Na década de 1950, todas as fábricas têx-
teis de Brno foram paulatinamente estati-
zadas, desativadas ou incorporadas a uma 
das duas empresas estatais, Vlněna e Mo-
silana. Com a fusão das duas empresas 
antes concorrentes, sobre o canal do rio 
Svitava surgiram interessantes complexos 
de fábricas de assimétrica estrutura. En-
quanto quase todos os prédios de Vlněna 
entre as ruas Přízová, Mlýnská e Dornych 
foram derrubados em 2016 (atualmente está 
sendo construído no lugar o complexo Nová 
Vlněna), as construções de Mosilana entre 
as ruas Křenová, Vlhká e Cejl estão abertas 
ao público durante o dia sob autorização 
da portaria e continuam proporcionando 

uma experiência industrial ímpar. Modernas 
empresas funcionam hoje no labirinto de 
prédios das antigas indústrias como a Fá-
brica Unida de Produtos de Lã, a fábrica de 
tecelagem de Hecht, as empresas Max Kohn 
e Gustav Schiketanz, pioneiras no âmbito da 
indústria têxtil brnense.

No lugar do moinho original, numa ilha no 
rio Svitava no bairro de Obřany ergue-se o 
sombrio prédio da fábrica de fiação Essler. 
A fábrica foi construída em 1912 pelo em-
presário Ernst Essler no lugar de uma velha 
oficina de fiação. Na época da edificação, 
tratava-se da única fábrica em Brno cons-
truída exclusivamente com ferro e concreto. 
A fábrica de fiação junto com a de tecelagem 
utilizavam diferentes materiais vegetais e lã 
para fabricação de fios, distribuídos para 
outras fábricas têxteis de Brno. Em 1945, a 
produção foi submetida à administração da 
empresa estatal Mosilana, mas continuou 

funcionando como “Esslerka” até 1992. Atual-
mente, o prédio abandonado espera por uma 
reforma. É possível admirá-lo da larga ponte 
do rio Svitava devido a uma planejada linha de 
bonde, ou observá-lo do trem passando pelo 
viaduto ferroviário sobre a fábrica.

Subúrbio têxtil Cejl

Vlněna e Mosilana

Fábrica de fiação Essler 
em uma ilha

Fábrica de máquinas Wannieck
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Ve Vaňkovce 2

As partes mais interessantes da 
fábrica estão abertas como parte 
do complexo da galeria comercial 
Vaňkovka.

Cejl 52, 64, 68 

As fachadas das fábricas têxteis são 
visíveis da rua e em alguns lugares 
é possível entrever o pátio ou os 
fundos a partir do rio.

Fryčajova 2 

A fábrica de fiação não está aberta 
ao público; é possível admirar 
a fachada e o pátio a partir das 
pontes do rio Svitava.

Křenová 19 

O complexo industrial de Mosilana 
está aberto ao público diariamente 
até às 18:00h; do complexo de 
Vlněna sobrou apenas o palacete de 
Bochner. 



A represa de Kníničky, depois de anos 
de atrasos e projetos não realizados, foi 
construída entre 1936 e 1940 num estreito 
desfiladeiro do rio Svratka sobre a cidade 
de Brno. Antes mesmo de estar definiti-
vamente concluída, em 1939, conseguiu 
barrar uma onda perigosa que iria inundar 
a cidade e assim se tornou um importante 
elemento de proteção da região. A repre-
sa sobreviveu também a uma tentativa de 
ser minada pelo exército alemão em 1945. 
A água atrás da barragem de concreto de 
23,5 m de altura movimenta a turbina de 
Kaplan fabricada pela empresa brnense 
Ignác Storek (atualmente fábrica de má-
quinas Šmeral) com potência de 3,1 MW e 

forma um amplo lago artificial destinado ao 
lazer e, desde 1946, também à navegação 
de inusitados barcos movidos por baterias 
recarregáveis. Uma parte da obra nunca 
realizada foi a estação de tratamento de 
água Kníničky, na margem esquerda abaixo 
da barragem da represa, que poderia aten-
der um milhão de pessoas.

Provavelmente todos que vivem em Brno co-
nhecem lendas sobre o Ponávka. Dizem que 
entra na terra e novamente emerge entre as 
fábricas de Cejl e ninguém sabe exatamente 
por onde corre. Antigamente, em Brno havia 
inúmeros riachos afluentes dos rios Svratka, 
Svitava e do Ponávka, movendo muitos moi-
nhos. Hoje, existe apenas uma única corren-
teza do canal do Svitava.  O córrego Ponávka 
desde 1993 sai do bairro de Královo Pole atra-
vés de um túnel debaixo do bairro de Lesná, 
desaguando em Cacovický Náhon. Entretan-
to, nas ruas Na Radlase, Špitálce, Vlhké ou 
Škrobárenské ainda é possível atravessá-lo 

por pequenas pontes e passear pelos restos 
dos parques, que formavam uma das partes 
mais românticas da cidade. Atualmente, o 
canal do Svitava se estende por 3,6km; disto, 
quase 1 km por túneis subterrâneos, afluin-
do ao Svratka debaixo da ciclovia após a rua 
Jeneweinova.

O complexo de prédios históricos do aba-
tedouro, da feira de gado e dos estábulos, 
construído entre 1895-1909 nas margens do 
rio Svitava, causa uma impressão romântica. 
Galpões com abóbadas de tijolos de duas co-
res são complementados pela torre do castelo 
d’água. Antigamente, o gado era trazido por 
carros que saíam da estação de trem principal 
e passavam pela rua Křenová até a rua Masná, 
puxados pelos trilhos de bonde pelas locomo-
tivas a vapor.  De outro lado, as fábricas de 
amido reformadas oferecem uma agradável 
atmosfera que não se contrapõe à história 
industrial do bairro. Na rua Masná, entre as 

antigas fábricas de amido e o abatedouro, 
ergue-se o prédio funcionalista da bolsa de 
carnes, construído em 1924 conforme projeto 
de B. Fuchs. Hoje, o complexo é aproveitado 
para fins administrativos e para produção, 
incluindo uma pequena cervejaria.

A segunda usina elétrica a vapor, desta 
vez já da cidade, que acompanhou Brno no 
seu caminho do século do vapor ao século 
da eletricidade, funcionou apenas catorze 
anos. A usina elétrica, construída em 1898 
no complexo da casa de gás em Radlas, 
foi submetida durante sua existência à 
contínua ampliação e crescimento. Com 
potência original de 600 kW, já produzia 
a moderna corrente alternada, no entanto 
alguns dínamos emitiam desde 1900 tam-
bém a corrente contínua para as linhas de 
bonde da cidade. O elegante edifício serviu 
até 1912, quando para Brno começou a fluir 

a energia de uma nova usina termelétrica em 
Oslavany. No prédio foi então construído um 
motor-gerador que convertia a eletricidade 
de Oslavany para ser fornecida às linhas 
de bondes. Atualmente a usina reformada 
serve de prédio para escritórios.

O Teatro de Mahen brnense foi o primeiro 
prédio do mundo do seu gênero iluminado 
com lâmpadas elétricas. A instalação foi 
projetada pelo próprio T. A. Edison em 1882 
e contava com 1920 lâmpadas de filamen-
to de carbono, 5 lâmpadas a arco voltaico, 
ventiladores elétricos sobre o palco, além da 
construção de uma usina a vapor que for-
neceria energia elétrica ao teatro. Enquanto 
o teatro foi construído na avenida circular 
da cidade no lugar das muralhas derrubadas, 
a usina elétrica com sete dínamos e potência 
de 81 kW ficava discreta nas proximidades, 
nas margens do bairro industrial de Dolní 

Cejl. A usina abastecia com energia também 
algumas ruas de Brno e a corrente contínua 
fluiu dela para a cidade até 1898. O prédio da 
usina foi danificado por um bombardeio du-
rante a Segunda Guerra Mundial, entretanto 
parte do prédio original está preservada até 
hoje, servindo de oficina de carpintaria para 
o teatro atual.

Desde 1890, um ramal ferroviário da cidade 
leva os trens de carga a muitas indústrias 
localizadas nas duas margens do rio Svitava, 
na parte sul de Brno. A ferrovia original que 
contornava o Svitava ligava a Estação de 
Cima e a Estação de Baixo e saía dela uma 
dezena de ramais para diversas fábricas. 
Em 1962, a ligação das estações de Cima 
e de Baixo foi desativada e a linha de trem 
às margens do Svitava foi conectada a um 
novo ramal que passa pelo rio na estação 
de Židenice. O passeio pela ciclovia paralela 
ao rio proporciona vista para as fábricas 
em funcionamento e desativadas (Šmeral, 

Alstom, Mosilana velha e perto dela Mosilana 
Nova, Linde, as antigas fábrica de amido e 
o abatedouro), sendo assim uma delícia para 
os amantes da indústria brnense. O trem de 
carga de manipulação passa pelo ramal irre- 
gularmente uma vez por dia, geralmente por 
volta das 9:00h.

Em Brno, há dezenas de pontes, viadutos e 
passarelas. Nossa seleção menciona os cinco 
mais interessantes:
A: Ponte para bondes na frente do Centro de 

Exposições (1965) – uma ponte elegante, 
assimétrica e curvada 

B: Viaduto ferroviário arqueado no bairro de 
Obřany (1952) – uma ponte revestida com 
pedras 

C: Passarela sobre a represa (2003) – sob 
o castelo Veveří, no lugar da ponte destruí-
da pelo exército alemão em 1945

D: Ponte para bondes recurvada no bair-
ro de Maloměřice (1928) – uma ponte 

construída de ferro e concreto, a única 
que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial 

E: Passarela sobre a estação de trem de Ma-
loměřice (1981) – uma passarela de 250 m 
proporciona vista para a estação ferroviá-
ria de triagem de 12 m de altura.

Algumas estações não se encontram nos 
itinerários e, apesar disso, todo dia param 
nelas comboios, sobretudo os de carga. 
Além de dezenas de estações e pontos de-
sativados (o prédio de Zábrdovice, os trilhos 
da antiga estação de Královo Pole, os pontos 
e os prédios de Husovice, Lískovec, Holásky 
e Brněnské Ivanovice) vale a pena visitar 
a Estação de Baixo, perto do centro de Brno, 
que servia em 2019 como alternativa para 
o transporte de pessoas. Os interessados 
podem visitar também o ponto de trem Br-
no-Sul, afastado da cidade, ou gostar da 
vista da estação de triagem em Maloměřice. 

Da passarela construída sobre ela, uma das 
maiores estações da República Tcheca pare-
ce uma ferrovia-modelo – de lá praticamente 
todos os dias pequenos e grandes fãs assis-
tem à preparação automática dos comboios 
de vagões na rampa inclinada.

Primeira usina elétrica de 
Brno

Linha de trem às margens 
do Svitava

Abatedouro, fábrica de 
amido e bolsa de carnes

Brno e suas pontes, 
viadutos e passarelas

Segunda usina elétrica 
de Brno

Canal do rio Svitava – 
córrego Ponávka

Estações ferroviárias 
de Brno

Represa no rio Svratka

5 9

7

6 10

11 128

Vlhká 5 

Da rua é possível ver a fachada da 
usina. 

Plynárenská 30 

Após uma reforma delicada, a parte 
mais importante da usina é visível 
da rua.

Margem direita do rio Svitava

A linha de trem às margens do rio 
é acessível no trajeto inteiro da 
ciclovia paralela.

Tkalcovská, Radlas, Špitálka, 
Škrobárenská 

A maior parte do fluxo é livremente 
acessível entre as ruas e nos 
complexos das antigas fábricas.

7A Masná 7, 7B Škrobárenská, 
7C Porážka 1

A maior parte do complexo é de livre 
acesso ou faz parte dos pátios das 
empresas.

8A Kulkova 1, 8B Rosická 1a

A estação no bairro de Maloměřice 
e a Estação de Baixo são acessíveis 
inclusive além do espaço da própria 
ferrovia.

11A Veletržní ulice, 11B sobre a rua 
Obřanská, rio Svitava e a rua Mlýnské 
nábřeží, 11C sobre a represa debaixo 
do castelo Veveří, 11D entre as ruas 
Valchařská e Selská, 11E entre as ruas 
Slaměníkova e Kulkova

Přehradní 488 

A barragem é accessível por baixo e 
por cima; excursões para a usina são 
realizadas apenas ocasionalmente.
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