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Rekonstrukce Památníku Mohyla míru 

      

Památník Mohyla míru je jednou z šesti poboček Muzea Brněnska, příspěvkové organizace.  
Kaple Mohyla míru byla postavena v letech 1910 – 1912 podle architektonického návrhu 
architekta Josefa Fanty a od roku 1958 je nemovitou kulturní památkou. Od doby výstavby 
do 90. let minulého století nebyly prováděny žádné významné opravy, kromě dodatečné 
přístavby obvodových odvětrávacích kanálů ve 30. letech. Nicméně problémy s vlhkostí měla 
tato významná a v evropském kontextu unikátní architektonická památka zřejmě již od doby 
svého vzniku a dlouhodobě se tyto problémy nedařilo vyřešit.  
 
Navzdory opravám a dalším opatřením, např. zvýšení proudění vzduchu, se na počátku 21. 
století stav kaple vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek rapidně zhoršil a bylo zjevné, 
že je nutné uvažovat o komplexním řešení problému vlhkosti kaple. 
 
V roce 2014 byl na doporučení orgánů památkové péče zpracován „Návrh opatření eliminace 
kondenzačních stavů v prostoru“ specialistou na odvlhčování obdobných nemovitých 
kulturních památkových prostor Ing. Janem Červenákem. Návrh byl vytvořen na bázi 
nejnovějších trendů regulaci mikroklimatu historických objektů a ochraně jejich povrchů. Na 
základě provedeného průzkumu byl následně zpracován stavební projekt pod vedením Ing. 
arch. Jana Čepeláka s názvem „Památník Mohyla míru - obnova a restaurování interiéru 
kaple a ošetření vnějšího pláště kaple“.            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

V minulých dnech byla na základě vyhlášené veřejné zakázky vybrána dodavatelská firma 
MALANG spol. s r.o. z Brna. Vlastní realizace obnovy kaple byla zahájena 13. července 2015, 
s termínem dokončení obnovy v předvečer letošních vzpomínkových akcí u příležitosti 210. 
výročí Bitvy tří císařů. Plánované finanční náklady se očekávají ve výši 4.380 mil. Kč bez DPH. 
Objekt kaple bude proto pro veřejnost uzavřen do 1. prosince 2015.  
 
„V kapli budou mimo jiné nainstalovány nové audiovizuální prvky, které umocní zážitek 
návštěvníka v tomto pietním prostoru“ říká ředitel Muzea Brněnska Mgr. Antonín Reček. 
 
Dalším investičním projektem v areálu Památníku Mohyla míru je nezbytná oprava objektu 
muzea s názvem „Památník Mohyla míru – rekonstrukce části muzea – havárie (odstranění 
havarijního stavu)“ spočívající v opravě části střechy muzea s ohledem na statické narušení 
objektu způsobené prorůstáním kořenů stromů před objektem muzea. Plánované finanční 
náklady na opravu se očekávají ve výši cca 1 mil. Kč bez DPH. S cílem snížit energetické 
nároky na plánované trvalé temperování kaple Mohyly míru bude na střechu muzea 
nainstalován fotovoltaický panel. Po dobu opravy střechy zůstává návštěvnický provoz v 
muzeu včetně stávající multimediální expozice nepřerušen s případným drobným omezením 
provozu kavárny.  
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