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Vaterstetten

Německé 
císařství 

Nenechte si nic nabulíkovat, Mach 3 není žádná tupá žiletka, ale trojnásobné 
překonání rychlosti zvuku. Když se malý Ernst klubal na svět kousínek od Brna, 
nemohl tušit, že po něm pojmenují fyzikální veličinu nebo že jeho nápady využije 
Einstein při vymýšlení teorie relativity. Sám Mach se nikdy nezasekl jen u fyziky, 
naopak chytře propojoval oblasti vědění. Sestrojil třeba zvláštní kolotoč, díky němuž 
zjistil, že centrem rovnováhy člověka je střední ucho. Vymyslel zařízení, co vyfotilo 
kulku v letu – včetně zvukových vln. Napsal dokonce přesné pojednání o vlastním 
záchvatu mrtvice, takže byl vědcem doslova až za hrob.

Ernst Mach

Ernst M
ach zobrazený v m

om
entě překročení rychlosti zvuku.

Přežít ve světě mezi koly aut a kamionů nemusí být žádná legrace, ale tohle moderní 
zastřešené dopravní hřiště vám dopřeje pokusy nanečisto. Můžete dojet i na 
vlastním kole, kolečku či koloběžce a moudrý strážník městské policie vám už vysvětlí 
co a jak. Dospělí si tu navíc vyzkouší i simulátor bouračky a převrácení vozidla.

Areál dopravní výchovy 
a vzdělávání MP Brno
Kdo má přednost, když ten zprava, dává 
přednost tomu zprava co dává přednost...

6

Bauerova 7, březen až listopad Út–Pá: 15:00–18:00; So–Ne: 

09:00–18:00

www.dopravnihristebrno.cz+420 548 533 712

ano

Riviéra (44/84); Pisárky (1/25/26/37/52/E56)

ano

Jak udělat radost tátovi? Vezměte ho do Technického muzea na motorky, co 
závodily na Masarykově okruhu před půl stoletím. Taky tu mají prapředka 3D kina 
– žádné plátno, ale stroj s 25 kukátky. A jen co projdete kolem počítačů velkých 
jako vaše koupelna, narazíte na komp se hrou, kterou otec možná „pařil“ za mlada. 
Před 30 lety! Mno, přátelská rada, až ho budete potřebovat odložit do dětského 
koutku, hledejte repliku sto let staré hospody U Pavlíků v Uličce řemesel.

Technické muzeum v Brně
Co má společného africký buben a internet?

2

Purkyňova 105, Út–Pá: 09:00–17:00; So–Ne: 10:00–18:00

Technické muzeum (12)              +420 541 421 411

www. tmbrno.cz                ano

ano

Světoznámých brněnských traktorů se potuluje po světových polích a políčkách 
přes milion. I teď se jich vyrobí 11 denně. V Zetor Gallery uvidíte traktorům až do 
jejich kovového žaludku. Osedlejte si třeba legendární Zetor 25 nebo nový Crystal. 
A mají tu i budoucí Ferrari mezi traktory – nový designový model, ke kterému se 
jinak dostanou jen vývojáři.

Zetor Gallery
Kdo má víc koní? Yeti nebo Zetor Crystal?
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Trnkova 111, Po–Ne: 10:00–17:00 www.zetorgallery.cz

+420 739 327 912

neZetor – silnice (58); Novolíšeňská (8/25/26)

ne

Vystudovat Fakultu chemickou VUT v Brně není žádný medík, ale šikovní absolventi 
nemají o nabídky práce nouzi. Fakulta disponuje špičkovými přístroji a celou řadou 
uznávaných a nadšených vědců. A protože vědci stále bádají a na fakultě probíhá 
výuka, je potřeba sledovat webové stránky fakulty kdy se konají akce pro veřejnost 
(Den chemie, Noc vědců, Den otevřených dveří, apod.).  Školy nebo zájmové 
skupiny si mohou dohodnout prohlídku i mimo plánované akce.

Fakulta Chemická VUT
Tady jde do tuhého, plynného či kapalného?

7

Purkyňova 118, dle jednorázových akcí vypsaných na fch.vut.cz

www.fch.vut.cz anoTechnologický park (12/E56)

Tady už se hraje střední dívčí genetiky a molekulární biologie. Že tu translaci DNA 
pořád nechápete? Ve výtahu Mendeliana vám to možná docvakne. Ano, ve výtahu. 
Nevěříte? Přesvědčte se sami. Pak už na vás čeká sám voskový Mendel v místnos-
tech, kde se doopravdy scházel výkvět Mendelovy vědecké společnosti. Pozdravte 
jej a směřujte směle dál do molekulární laboratoře, kde u moderního mikroskopu 
můžete strávit třeba celý den pozorováním planktonu!

Mendelianum
Už jste někdy zkoumali svět 
skrze stereomikroskop?

14

Muzejní 1, Út: 09:00–15:00; St–Pá: 09:00–17:00; So–Ne: 

13:00-18:00 www.mendelianum.cz +420 515 910 411

ano

Zelný trh (4/9); Hlavní nádraží; Šilingrovo náměstí (5/6/12)

ano

Druhohory jsou obdobím vlády dinosaurů na Zemi a jo, 
nebudeme vás napínat, i Brno má svůj velký jurský nález 
– zub masožravého dinosaura! Na dnešních Švédských 
šancích ve Slatině se z něj našel 5 centimetrů dlouhý 
zub. Staří badatelé považovali zub za krokodýlí a tak si 
ležel ve starých sbírkách, nepovšimnut, snad sto let. 
Až teprve nedávno, při stěhování, padnul do oka 

před 160 miliony let 

Pouhé dvě sekundy člověka. Pokud bychom život naší 
planety Země smrskli na jednu hodinu, pak by čtvrtohory 
představovali jen poslední dvě sekundy. A to je zároveň i 
doba, po kterou Zemi obývá podivný a trochu namyšlený 
zvířecí druh, který si říká člověk. Poklidný je život ve 
čtvrtohorách, vždyť se stačí rozhlédnout kolem! Snad jen 
střídání dob ledových, kdy se svět zahaluje pod ledovou 

před 1 milionem let

To musí být medem a talentem oplývající národ, když potřebuje tři baráky, aby 
vystavil jen průřez toho dobrého, co se v jeho výtvarné kultuře odehrálo! 
Malba, kresba, plastika, grafika, fotografie, architektura… ehm… lžičky a hrníčky! 
Výstavy se navíc často obměňují, takže udělat si čas jednou za uherskej nestačí. 
A jednou za roky dva, jak už název napovídá, se v Uměleckoprůmyslovém 
muzeu odehrává neobyčejná přehlídka toho nejlepšího z oblasti grafického 
designu – Bienále. Buransky řečeno, stálé expozice Pražákova paláce se věnují 
tomu novému a modernímu a v případě Místodržitelského paláce zase starému 
a prověřenému. V tom prvním se navíc, obklopeni uměním, svezete suchým 
tobogánem. Pro každého něco!

Moravská galerie
Jak namalovat pocit nostalgie?
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Moravské náměstí 1a / Husova 14 a 18, St–Ne: 10:00–18:00; 

Čt: 10:00–19:00 www.moravska-galerie.cz

+420 532 169 111

ano, rezervace na edukace@moravska-galerie.cz,  tel. 532 169 177

ano

Komenského náměstí (4/38/39); Česká (3/5/6/9/11/12/32/34/36)

Je to církev, jářku. Pokud máte obtíž začíst se do bible, tak vězte, že tady vám život 
Ježíše Krista naservírují skrze výtvarné umění v temně podmanivých prostorách. 
Najdete tu i gotický obraz Madony z Veveří, jejíž tajuplný pohled by si nezadal 
s Monou Lisou. Zato neuvěřitelně milý výraz Madony z Klentnice by svět neviděl, 
kdyby 700 let starou dřevěnou sošku náhodou neobjevili na faře na Břeclavsku 
schovanou pod sádrovým krunýřem.

Diecézní muzeum
Znáte historicky největšího investora 
do umění u nás?
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Petrov 1, Po–So: 10:00–17:00 www.dieceznimuzeum.cz

+420 533 033 278

ano anoŠilingrovo náměstí (5/6/12); Zelný trh (4/9)

Podle posledních výzkumů představují kořeny obyvatel ČR vpravdě genetický guláš. 
Převažuje slovanský a germánsko-keltský původ, ale stopy vedou také k Vikingům, 
židovskému národu, na Sibiř nebo do Indie. V expozici plné voskových figurín, 
hudebních nástrojů, barevných dobových kostýmů, rituálních magických figurek či 
neveselých fotografií z dob druhé světové války sami pro sebe odhalíte dosud 
možná nepříliš známý příběh Romů.

Muzeum romské kultury
Odkud přišli tví předci?
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Bratislavská 67, Ne–Pá: 10:00–18:00

www.rommuz.cz +420 545 581 206

ano, rezervace na lektor@rommuz.cz nebo tel. 545 214 419

ano

Tkalcovská (2/4/11)

Tady střeží všechna neznámá i veřejná tajemství moravského písemnictví, které 
spadá ještě do dob, kdy Morava byla Velká. Nad archivem čítajícím 120 tisíc 
předmětů včetně rukopisů, korespondencí, fotografií a knih se tetelí nejeden 
badatel. Pokud se na tu horu vědění necítíte, v expozicích dojdete intimního 
vhledu do živůtků dvou brněnských rodáků, Ondřeje Sekory a Ludvíka Kundery.

Dům Jiřího Gruši 
– Centrum dějin literatury
Co psal Sekora domů z pracovních táborů?
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Hudcova 76, Po–Pá: 08:30–17:00 – pouze na objednávku na tel.

www.mzm.cz/dum-jiriho-grusi

+420 515 910 422 ano

Hudcova (1/41/42/70)

ne

V roce 1930 nebylo běžné, že by architekt porušil tolik tradičních postupů. 
Brutálním čelním sklem propojil venkovní flóru s obývákem tak, že se rodina mohla 
neustále cítit jako v zahradě. Interiér osázel onyxem či dřevem z makassarského 
ebenu a navršil tak hodnotu vily na cenu 30 běžných rodinných domů. Technické 
zázemí tohohle rodinného domku připomíná malou továrnu. Návštěvu 
brněnského UNESCO je nutné rezervovat na webu několik měsíců předem, 
do zahrady se ale podíváte kdykoliv dle otevírací doby.

Vila Tugendhat
Co na tom bílém kvádru všichni mají?
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Černopolní 45, březen až prosinec Út–Ne: 10:00–18:00; leden až 

únor St–Ne: 09:00–17:00 www.tugendhat.eu

+420 515 511 015

ano

Erbenova (46); Tomanova (9/11) ano

Chtěli byste bydlet v perníkové chaloupce? Snad nejvýznamnější slovenský 
architekt Dušan Jurkovič asi ano. Dům, co si postavil sám pro sebe na stráni 
Wilsonova lesa, je přesným opakem šedivých funkcionalistických kvádrů. 
Zatvrzelý milovník řek, luhů a hájů v něm oslavuje přírodní tvary a lidová řemesla. 
Jestli na tu rozkošnost máte žaludek, tak hurá do Žabovřesk.

Jurkovičova vila
Jaký dům byste pro sebe vymysleli vy?
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Jana Nečase 2, duben až říjen Út–Ne: 10:00–12:00, 12:30–18:00; 

dále viz web www.moravska-galerie.cz/jurkovicova-vila

+420 532 169 501 ano anoBráfova (1)

Tak jistě, můžete se tu svézt vláčkem, sledovat krmení ledních medvědů či žiraf a 
vůbec poctít návštěvou až 400 různých druhů zvířat, včetně rosomáků, které jinde 
v ČR neuvidíte. Ale hlavním posláním každé zoo by měla být i ochrana zvířat tam 
venku. Programy pro školy jako Zvířata v ohrožení nebo Prales na talíři vám 
pomůžou pochopit, proč by vám takový tygr sumaterský nejradši omlátil čokoládu 
s obsahem palmového oleje o hlavu.

Zoo Brno
Kolik času zbývá polárním medvědům?

18

U Zoologické zahrady 46, duben až září Po–Ne: 09:00–18:00; 

březen a říjen Po–Ne: 09:00–17:00; listopad až únor Po–Ne: 

09:00–16:00

zoobrno.cz +420 546 432 311 ano

Zoologická zahrada (1/3/11/30/50/52/54)

ano

Plast házíme do žlutých, papír do modrých, sklo do zelených a zbytek do černých 
kontejnerů. V kontejnerech ale dobrodružná cesta našeho odpadu teprve začíná. 
ENVIcentrum vám po objednání rádo odhalí tajemství přetváření odpadu na 
energie a materiál pro další recyklaci. Špinavá práce? Kdeže. Chytré využití 
vědeckých poznatků k ochraně životního prostředí naší planety.

ENVIcentrum SAKO Brno
Na jakou pouť posíláte kelímek od jogurtu?

19

Jedovnická 2, dle domluvy, email envicentrum@sako.cz

www.sako.cz/envicentrum

+420 548 138 212 ano

Bělohorská (8/55/75)

ne

Biskupský dvůr je realizovaným nebem každého oddaného příznivce taxidermie. Své 
místo tu má nespočet vycpaných zástupců české fauny, od jelena až po netopýry, 
spolu s mapkou výskytu. Smutným ponaučením budiž skutečnost, že některé druhy 
nepřežily fázi svého ohrožení a jinak, než v podobě neživých modelů, už je nepotká-
me. Zkuste takové zvíře najít. A když vám bude příliš líto vycpanin, na konci na vás 
čeká živý šestnáctiletý kapr Ferda.

Biskupský dvůr
Že není ježek jako ježek?

Muzejní 2, Út: 09:00–15:00; St–Pá: 09:00–17:00; So–Ne: 

13:00–18:00 www.mzm.cz/biskupsky-dvur

+420 533 435 282

Zelný trh (4/9); Hlavní nádraží; Šilingrovo náměstí (5/6/12)

ano ne

16

Anthropos je vyhlášený svými vymazlenými napodobeninami života našich 
předků. No uznejte, kde jinde narazíte na tlupu pravěké rodiny hodujíc hrocha? 
A co teprve ten mamut doslova mamutích rozměrů! Až budete v nejvyšším patře, 
pokuste se najít hned dvě kopie proslulé sošky oslavující ženskou krásu – Věstonické 
venuše. A proč jen kopie? Nu, originální soška je po těch téměř 30 000 letech už 
poněkud křehká a její hodnota byla vyčíslena na víc než miliardu!

Pavilon Anthropos
Znáte nejstarší nalezenou keramiku na světě?

9

Pisárecká 5, Út–Pá: 09:00–18:00; So–Ne: 10:00–18:00

www.mzm.cz/pavilon-anthropos

+420 515 919 760

ano

Anthropos (25/26/37)

ano

Že babky bylinkářky patří jen do vánočních pohádek? Nebuďte naivní, některé 
z 800 druhů místních léčivých rostlin pomáhají zachraňovat lidské životy! Některé 
tiší bolest, jiné vás zbaví parazitů, další uleví od nepříjemného kašle. Nu, prohlídka 
téhle zahrádky vás rozhodně nezabije.

Centrum léčivých rostlin
Co by si chirurgové počali bez máku?
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Údolní 74, květen až září Po–Pá: 09:00–15:00; St: 09:00–18:00

www.med.muni.cz/medplant

+420 733 149 050 ne

Náměstí Míru (4/68)

ne

Že jste o Bohušovi nikdy neslyšeli? V Brně ho ale přitom můžete potkat téměř 
na každém druhém rohu! Jen se podívejte do mapy… a hledejte. Bohuslav Fuchs 
ve svém životě navrhl přes 150 budov zasvěcených funkcionalismu, stylu čisté 
jednoduchosti a praktičnosti. Možná vám připadají šedé a nudné, ale nebýt 
Fuchse, nikdo by nemohl brněnskou architekturu nazvat jako „moderní“. Co třeba 
ten nejužší hotel nebo elegantní kavárna? Fuchs, vyučený zedník, také před 90 lety 
navrhl ehm… přesun Hlavního nádraží. Některé úkoly ale bývají nad lidské síly.

Bohuslav Fuchs

* 24. března 
1895 
Všechovice
Rakousko-Uhersko

† 18. září 
1972 
Brno

Československo

Na přelomu 19. a 20. století, zatímco dělnické rodinky třeli bídu s nouzí, smetánka 
z Černých Polí žila v úplně jiném světě. A než byla nucena rozprchnout se pod 
hrozbou nacismu po světě, pomohla židovská rodina Löw-Beer udělat z Brna 
„rakouský Manchester“. Více o životním stylu tehdejších bossů textilního průmyslu 
už zjistíte sami přímo na místě. A nezapomeňte při tom ani na technické zázemí 
vily, kde pochopíte, jaké základní otázky musí řešit každý poctivý architekt.

Vila Löw-Beer
Co je vlastně ta buržoazie zač?

24

Drobného 22, Út–Ne: 10:00–18:00

www.vilalowbeer.cz

+420 545 211 352

ano ano

Schodová (67); Antonínská (1/6)

Poznámka: Pluto se samozřejmě mezi planety Sluneční soustavy nepočítá. 
Autorům je ho ale líto, a tak ho dokreslili, aby byl mezi kamarády. Jupiter, 
Saturn, Uran a Neptun, takzvaní plynní obři, jsou ve skutečnosti poměrem 
k ostatním mnohem větší! A naše Slunce? Ani na celou mapu by se nevešlo!

Mysleli jste si, že hvězdárna je tu jen od pozorování noční oblohy? Ale kdeže. 
Nasaďte si brýle vybavené filtry s tekutými krystaly a v dómu největšího 3D 
planetária ve střední Evropě vás vynesou k alfa Centauri rychleji než Elon Musk. 
Nevíme o nikom, koho by nudil vesmír, ale pokud se najde, tak místní pořady ho 
uvedou třeba i do společnosti lidských buněk nebo dinosaurů. A pokud to máte 
radši hezky postaru, tak dojděte na komentovanou procházku večerní oblohou.

Hvězdárna 
a planetárium Brno
Jak zní základní otázka života, 
vesmíru a vůbec?

1

Kraví hora 2, od pondělí do neděle, dle programu

Náměstí Míru (4/68)             +420 541 321 287     

www. hvezdarna.cz              ano ano

Merkur

Venuše

Země

Mars

Jupiter

Saturn

Uran

Neptun

Pluto
Dobře si rozmyslete, jestli radši nepůjdete s babičkou do cukrárny na turečka 
a větrník, návštěva brněnské kostnice totiž může být trochu strašidelná. Tajemná 
krypta je osázena kostrami až padesáti tisíc nebožtíků, což z ní dělá druhou největší 
kostnici v Evropě. Lehkou zem tu našly oběti moru, cholery, švédského obléhání… 
prostě úplně jiné starosti než trojka z matiky.

Kostnice u sv. Jakuba
Kolik obyvatel má Brno pod zemí?

Jakubské náměstí, Út–Ne: 09:30–18:00

www.ticbrno.cz/podzemi/kostnice-u-sv-jakuba

+420 515 919 793

ne

Náměstí Svobody (4/9); Česká (3/4/5/6/9/11/12/32/34/36)

ne

10

VIDA! je hotová džungle vědeckých pokusů a demonstrací. V hale o velikosti malého 
fotbalového hřiště kupříkladu sami rozpoutáte tornádo, odpálíte vodíkovou raketku 
nebo vyzkoušíte trenažér pilotů stíhaček! Vše na vlastní kůži. Jo, sem chodí za školu 
vaše učitelka fyziky. Na více než 170 exponátech ale snadno pochopíte i záludnosti 
ze světa chemických reakcí, kriminalistiky či fungování lidského těla. Tady vám nikdo 
neřekne, že jste na operaci lidského srdce příliš malí. Jen ve všem tom nadšení 
nezapomeňte zajít na science show místních VIDÁtorů nebo 3D film.

Vida! science centrum
Je svět opravdu taková věda?

3

Chceš zažít Brno jako na dlani? Běž na věž. 63 metrů, 173 schodů, 4 krůpěje potu a 
seš tam. Z nejstarší světské budovy v Brně dobře uvidíte i tu nejvyšší v ČR – AZ 
Tower. Líbí, nebo byste vymysleli hezčí? Báchorky o dracích, kolech a rozezlených 
architektech už dost možná znáte. Vás spíš zdravě dopálí hádanky v podobě 
šifrovací hry Tajemství staré radnice, jež si tu zahrajete jen o víkendu, kdy jsou 
otevřeny historické sály. Smartphone s sebou!

Stará radnice
Proč je ta jedna věžička nakřivo?

22

Radnická 8, duben až říjen Po–Pá: 10:00–18:00; dále viz web

www.ticbrno.cz/stara-radnice+420 542 427 150

ne neŠilingrovo náměstí (5/6/12); Zelný trh (4/9)

Vila vám přiblíží lesk a bídu první republiky jako málokterá budova ve městě. 
Luxusními interiéry počínaje a úprkem nestiassné rodiny před nacisty konče. Taky 
by se vám líbilo mít vlastní šatnu, koupelnu a ložnici jako každý člen rodiny 
Stiassných? Návštěvu si naplánujte nejlépe na neděli, kdy se konají i komentované 
procházky po přilehlé bývalé čtvrti německých úředníků.

Vila Stiassni
Spali Edvard Beneš a Fidel Castro 
ve stejné posteli?

25

Hroznová 14, červen až září Pá–Ne: 10:00–17:00; říjen až 

květen Pá–Ne: 10:00–16:00 www.vila-stiassni.cz

+420 778 545 993ano, na edukace.stiassni@email.cz

Preslova (38); Pisárky (1/25/26/37/44/52/E56/84) ne

Zelňák vždycky patřil hemžení kolem jídla a pití. No a jelikož to je třeba ukládat 
do temna a chladu, kutali si mlsní obchodníci sklípky přímo pod náměstím. A jak tak 
kutali, občas se prokutali až k sousedům, čímž se z barokních ledniček stal temný 
labyrint. Ale žádný strach, paní průvodkyně, někdy i v dobovém kostýmu, vás 
zabloudit nenechá a krys už taky mají mnohem míň než tenkrát. Na závěr se dozvíte, 
jaký bídný trest stihl nepoctivé kupce.

Labyrint 
pod Zelným trhem
A jak velká je vaše lednička?

Zelný trh 21, Út–Ne: 09:00–18:00

www.ticbrno.cz/podzemi/labyrint-pod-zelnym-trhem

+420 542 212 892

neZelný trh (4/9); Hlavní nádraží ne
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 Čtvrtohory
   před 2,5 mil. let 
   – současnost

D

P
přikrývku, učí současné živočichy umění přizpůsobit se. O životě Prabrňáků 
máme několik svědectví. Tak například na Červeném kopci           byl nalezen 
osekaný valounek křemene (nejstarší u nás!), naostřený kámen, který lidé 
používali jako nůž – k opracování dřeva, soubojům, nebo i čtvrcení masa 
zvířat. Věřte, nevěřte, ale ulovit si tu mohli i šavlozubého tygra nebo lesního 
slona. Brno má díky nálezům na Stránské skále          tak trochu svůj vlastní druh 
šavlozubé šelmy – dýkozubce moravského! Nalezené zbytky ohořelých 
kostí z pozdějšího období, před 600 tisíci lety, pak slouží jako nejstarší důkaz 
o použití ohně ve střední Evropě.

před 24 000 lety
Lidé moderního typu Homo sapiens se začínají roztahovat po brněnské 
kotlině. A že jim to jde dobře, staví si velká tábořiště, vyrábí kamenné a kostěné 
nástroje, dokonce i umělecká díla. Mnoho z nich se našlo na současné 
Francouzské ulici             – včetně zřejmě nejstarší loutky na světě. Idylku narušuje 
až velká zima na konci poslední doby kamenné. Až o několik tisíc let později 
připutují lovci sobů a pak už se to tu střídá, Keltové, Germáni, Slované, Brňáci, 
jedna radost.

před 700 lety
Možná u toho byl váš pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-
-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-dědeček! V Brně se s velkou 
slávou otevírá Stará radnice       – nejstarší světská budova v Brně, co tu stojí 
už přes 250 tisíc dní. Tehdy to Brňáci začali myslet s tím životem v Brně vážně.

léta páně 1833 
Nad Blanskem spatřen ohnivý drak. Nejedna brněnská dušička se třese při 
pohledu na nebe v plamenech a následný hukot a hromové rány. Dokonce 
i lidem v daleké Vídni vysychá v krku mžouraje směrem k Brnu. Kočky 
mňoukají. Vyděsil je dopad několika meteoritů, no spíše takových meteoritků, 
ne těžších než menší pytlík polohrubé mouky. Jak vidno, i malý meteorit může 
sehrát velké divadlo. Prohlédnout si jej můžete v Dietrichsteinském paláci       .

2726 n. l.
Radíme vám dobře. Sáhněte po svém diáři a na 21. červenec roku 2726 si 
udělejte volno. To je totiž datum příštího úplného zatmění Slunce viditelného 
přímo z Brna!

Johannovi rodiče nebyli příliš nadšeni, když se z jejich syna stal duchovní. Tehdá to 
ale byla nejjednodušší možnost, jak se dostat ke studiu a ve volném čase se 
věnovat… vědě! Světe div se, ale Mendelův největší objev se odehrál na záhonku. 
Děťátko hrášek se barvou a tvarem lusku, květem či velikostí stonku až podezřele 
podobalo svým hrachovým rodičům. Mendel vše otestoval na dalších rostlinách 
a stal se tak pionýrem nové vědy, pro niž tehdy neměli ani jméno – genetiky. 
V té době ho nikdo pořádně nepochopil, a tak se nerušeně věnoval dalším věcem. 
Třeba rozmnožování včel, jež do smrti nepochopil zase on.

GREGOR JOHANN Mendel

* 20. července 1822 
Hynčice, Slezsko
Rakouské císařství

† 6. ledna 1884 
Brno, Morava

Rakousko-Uhersko 

Nenechte se zmást výpary z nedalekého pivovaru, přímo tady se přepisovala 
historie biologie. Právě v prostorách starobrněnského opatství se Mendel věnoval 
svým pokusům šlechtění hrachu a dalších rostlin. A ten hrách tu roste dodnes. 
Muzeum představuje našeho hrdinu i jako ovocnáře, včelaře a meteorologa. 
Nakonec to byl ale taky jen člověk, jak můžete poznat skrze jeho autentické 
rukopisy nebo třeba vycházkovou hůl s rukojetí ze slonoviny.

MENDELOVO MUZEMU MU
Proč mám oči po tátovi a úsměv po mámě?20

Mendlovo nám. 1a, duben až říjen Út–Ne: 10:00–18:00; 

listopad až březen Út–Ne: 10:00–17:00

www.mendelmuseum.muni.cz +420 549 496 669

ano

Mendlovo náměstí (1/5/6/25/26/35/37/52/44/84)

ano

Život i hudba pana Leoše vždy vzbuzovaly emoce. Jakkoliv byl jakožto mladé 
hudebnické ucho všemožně zatracován, na stará kolena ho kritika nejenže vzala 
na milost, ale stal se dokonce nejhranějším českým operním skladatelem a top 20 
na světě! A to se prosím narodil v maličké vísce Hukvaldy, ve škole, jež neměla víc 
než dvě třídy. Většinu života ale strávil Janáček v Brně a skládal. A do toho skládání 
vložil toliko ze sebe, že stvořil téměř vlastní žánr. Prvky milovaných lidových písní, 
lásku k ženám, stesk z úmrtí svých dětí, možná i vrzání dveří… to všechno tam je. 
Poslechněte si ho někdy.

Leoš Janáček

* 3. července 1854 
Hukvaldy, Morava 
Rakouské císařství

† 12. srpna 1928 
Ostrava
Československo 

před 360 miliony let
Při své nekonečné cestě směrem na severní polokouli se brněnský mikrokontinent 
srážel s mnoha dalšími. Tak třeba před 360 miliony let se spojil s Českým masivem, 
pod který se zčásti podsunul. Tím nárazem se zvlnily i původně rovné vrstvy 
vápence v Hádech          . Tak se poprvé spojily Čechy a Morava, jupí jej! Někdy 
v tom čase ale taky vymřely všechny korálové útesy a vůbec většina života na 
planetě. To už asi nebylo toliko jupí jej. Doteď jistě nevíme, co se stalo, ale 
opakovalo se to v historii Země ještě mockrát. Vědci obvykle sází na dopad 
asteroidu, nebo obrovské výbuchy sopek.

před 16 miliony let
Brněnská krajina je naposledy zaplavená mořem (alespoň 
prozatím). V průzračné vodě rejdí rejnoci, želvy, krokodýli, 
velryby i gigantický masožravý žralok Carcharocles, jehož 
deseticentimetrový zub      najdete v Moravském zemském 
muzeu     . Do obrovského chřtánu by se mu vešla i vaše 
babička.. ale raději jí to neříkejte. Jakožto připomínka písčitých 
pláží tohohle mořského království nám v Brně zůstaly pískovny 
v Obřanech, Černovicích, Juliánově či Králově poli.

B

Tehdy byste v krajině současného Brna bydlet nechtěli. Rozléhá 
se tu suchá rudá poušť, kam jen oko dohlédne. Nevěříte? Stačí 
se projít po zelené turistické značce, která spojuje Anthropos
s Červeným kopcem          a dívat se kolem sebe. Najdete stopy 
červeno-fialových pískovcových hornin, po nichž dostal kopec 
své jméno? Oxidy železa zabarvují skály do ruda třeba v Austrálii 
nebo USA, tak proč ne v Brně.

před 410 miliony let

T
před 400 miliony let
O 10 milionů let později už by se vám tu žilo příjemněji. Pokud byste tedy uměli 
dobře plavat. Poušť se totiž v průběhu období devonu proměňuje v čiré mělké 
moře plné lagun, korálových útesů a velkých ostrovů. A tahle teplá voda je plná 
života – v barevných koloniích korálů rejdí spousta podivných ryb a žraloků. 
Hlouběji v moři se to hemží trilobity, ale především ramenonožci. Ti vypadali… no 
trochu jako škeble. A jak to vlastně všechno můžeme vědět? Představte si, že nám 
tady ty miliardy mořských živočichů zanechaly po sobě schránky (vlastně mušle), 
které se nakupovaly a nabalovaly, až vznikl celý kopec. No vážně, vrch Hády!     
Takto vzniká vápenec a prohlédnout si ho můžete i v Denisových  sadech       . Místní 
obelisk má připomínat porážku Napoleona, ale vy na něm hledejte otisky 
zkamenělých živočichů. Máte? A co zůstane po nás?

Dilophosaurus

Pterodactylus

Dip
lodo

cus

Tyrannosaurus

Iguanodon

Velociraptor

Stegosaurus

Triceratops

před 150 miliony let
Na Hádském vrchu          nenajdete jen vrstvy vápence z prvohor. I roztodivní 
obyvatelé jurských moří tu nevědomky pomohli navršit vápencový kopec. 
Těžba v lomu nám pak obnažila jednotlivé vrstvy z „brněnských“ moří 
minulosti, takže znalí geologové mohou jedním pohledem procestovat 
několik set miliónů let. Méně znalí se mohou spokojit s tím, že spodnější 
zkroucené vrstvy jsou starší (prvohorní) a horní rovnější zase mladší 
(druhohorní). Nejenom Hády, ale i Stránská skála            může poděkovat za 
svůj vznik jurské fauně – konkrétně třeba lilijicím, amonitům, belemnitům, 
ježovkám nebo ramenonožcům. Pokud vám ty divné názvy moc neříkají, 
prohlédnout si je můžete v Dietrichsteinském paláci         . Na konci druhohor 
se do naší Země trefuje asteroid a po jeho dopadu v oblasti dnešního Mexika 
opět vymírá většina živočišných druhů spolu se všemi dinosaury. No, nic 
nového pod sluncem.

Křížkovského 12, Po: 9:00–14:00, Út–Pá: 9:00–18:00, So–Ne: 

10:00–18:00 www.vida.cz +420 515 201 000

ano

Křížkovského (84); Výstaviště – hlavní vstup (1/25/26/37/52); 

Velodrom (44) ano
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Nevinný kopeček uprostřed Brníčka, možná si říkáte. Ale omyl. Tady tekla krev, 
potoky krve! Během obléhání v roce 1645 tu na každého brněnského obránce 
připadlo 20 švédských nepřátel, a i přesto hrad ubránili! Za císařpána byl Špilberk 
děsivou věznicí, kde vedle vrahů trestali i ty nejzchytralejší politické odpůrce. 
A cesta domů odtud nevedla ani v dobách nacistické káznice. Jelikož Špilas z mapy 
Brna jen tak nesmažete, stal se i věčným muzeem nejednou pohnuté historie 
a architektury města.

Muzeum města Brna 
na Špilberku
Kde jinde najdete Thermopyly, Alcatraz 
a Terezín v jednom?

www.spilberk.cz

+420 542 123 611

Komenského náměstí (4/38/39); Šilingrovo náměstí (5/6/12); 

Úvoz (25/26) ano

ano
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Špilberk 1, duben až září Po–Ne: 10:00–18:00; říjen až březen 

Út–Ne: 09:00–17:00

Z Brna se létá do vesmíru! Teda, zatím nám chybí městský kosmodrom, ale 
jinak je na jižní Moravě celé hejno firem, které vyrábějí vesmírné součást-
ky. Tak například pod Medlaňákem se sestavuje zásobník, díky kterému se 
s raketou Vega na oběžnou dráhu dostane až šestnáct malých družic. 
Společnost S.A.B. Aerospace je také zapojena do projektu nové generace 
meteorologických družic Meteosat. V Maloměřicích se zase vyrábí kontejner 
pro padák sondy ExoMars 2020. Tamní firma Frentech Aerospace také dodala 
pět stovek mechanismů pro otevření slunečních panelů 81 satelitů Iridium 
Next anebo spolupracují na realizaci několika stovek umělých družic projektu 
ONE WEB, které pokryjí internetem celý svět. A v Kuřimi najdete firmu 
Sobriety, která se specializuje na elektro čerpadla, která vhání palivo 
do raketových motorů. Také se věnují vývoji habitatů – jakýchsi stanů – 
pro přežití v extrémních podmínkách. (Tak máme dobře nakročeno, aby 
se tu v roce 2063 postavila loď s nadsvětelnou rychlostí!         )

Ale Brníčko nemyslí jen na objevování až nezdvořile nekonečně velkého 
vesmíru, ale podílí se i na zkoumání toho nejmalinkatějšího. Každý třetí 
elektronový mikroskop se totiž vyrobí právě v Brně! Mezi věrné zákazníky 
největší výrobny na světě, Thermo Fisher Scientific ve Slatině, patří i několik 
nositelů Nobelových cen. Zapomenout nesmíme ani na společnost Tescan 
a Delong Instruments. Díky elektronovým mikroskopům můžeme zkoumat 
svět zvětšený až milionkrát, což dost pomáhá vědcům, kteří vyvíjí třeba léky 
nebo nové materiály. 

Samotné vědce najdete v Brně na každém druhém rohu. Šest nejvýznamnějších 
výzkumných institucí v Brně spojilo síly, aby vznikl CEITEC, výzkumné centrum, 
které směle konkuruje těm nejlepším v Evropě. Zabývají se tu nanotechnologie-
mi, strukturní biologií, molekulární medicínou či neurovědami.

Z brněnského univerzitního podhoubí se poslední dobou klubou také 
inovativní firmy, které mění svět. Nápadité IT a software startupy podporuje 
Jihomoravské inovační centrum a že má z čeho vybírat. Firmy jako Y Soft 
nebo Kiwi měli teprve před pár lety „jen“ nápad. Teď už stovky jejich 
zaměstnanců šíří slávu šikovných brněnských ručiček (na klávesnici počítače) 
daleko za hranice našeho středoevropského městečka!

Brno 21. století
A takové jsou cesty Brna, které 
se odvážně pouští tam, kam se dosud 
nikdo nevydal...

8

Už se vám někdy stalo, že jste si koupili něco, co nefungovalo tak úplně dobře? 
Takzvané „makery“, členy hnutí, co se potkávají i v brněnském Fablabu, to rozezlilo 
natolik, že se rozhodli vyrábět si věci po svém. Cokoliv. Třeba koupelnové zrcadlo 
nebo perníkovou chaloupku. V téhle digitální dílně najdete 3D tiskárny, laserovou 
řezačku nebo CNC frézku. Jak to ksakru vypadá a co to přesně dělá, se dozvíte 
každou středu v šest večer na komentované prohlídce. A když vás to chytne, tak 
makerem se můžete oficiálně stát od 15 let. A když vás to chytne, tak vězte, že v Brně 
rostou i další dílny pro 21. století – Industra a base48. 

FabLab
Jak dlouho se tiskne lidská duše?4

Purkyňova 127, St: 18:00

www.fablabbrno.cz ne

Technologický park (12/E56)

ano

Přírodu nejen slyšíme, vidíme a cítíme, ale i jíme a špiníme, díky přírodě dýcháme, 
jezdíme autem nebo pijeme pivo a vůbec děláme samé bezva věci. Tak asi není na 
škodu přírodu trošku znát nebo jí občas s něčím píchnout. Dvě skvělé instituce, 
Hlídka        a Otevřená zahrada,        vás v množství kroužků, akcí a školních programů 
naučí třeba odlévat stopy zvířat, chránit úrodu před škůdci nebo chovat včely. Jak 
kdysi řekl moudrý pan Slanina: „Ne přírodě poroučet, přírodu poslouchat!“.

Hlídka a Otevřená zahrada
Víte, že včely z jednoho úlu zvládnou 
opylovat až 250 milionů květů?

www.sevhlidka.cz+420 725 840 774

ano

Hlídka 4

www.otevrenazahrada.cz

+420 515 903 111

Komenského náměstí (4/38/39); Šilingrovo náměstí (5/6/12)

Údolní 33

17

ano
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jednomu studentovi Masarykovy univerzity. Teprve ten zjistil, že zub patří 
vzdálenému příbuznému tyranosaura (i když poloviční velikosti). Díky tomu 
všímavému studentovi máme první důkaz o výskytu masožravých dinosau-
rů u nás. Kde je vystaven?

V tomto Domě neexistuje termín stálá expozice. Najdete tu jen to nejčerstvější 
z výtvarného umění, dílka ještě teplá od rukou živých autorů. Třebas i absolventů 
brněnské FAVU. Varování! Možná budete muset přemýšlet, jestli ta odložená taška 
je opravdu uměleckým dílem, nebo prostě jen odloženou taškou. A je libo obrazy 
vytvořené počítačem? Zatím tu ale přeci jen častěji vystavují dýchající finalisty 
Ceny Jindřicha Chalupeckého než umělou inteligenci.

Dům umění města Brna
Co znamená konceptuální umění?

27

Malinovského náměstí 2, Út–Ne: 10:00–18:00

www.dum-umeni.cz

+420 542 213 883

ano, rezervace na edukace@dum-umeni.cz

ano

Malinovského náměstí (1/2/11/67)

Možná jste kolem něj už prošli. Malý zahradní domek u někdejší varhanické školy 
rozhodně ničím neprovokuje. Ale právě zde, vzdálen ruchu města, náš božský Leoš 
žil i komponoval velká operní díla jako Káťa Kabanová nebo Příhody lišky 
Bystroušky. Ačkoliv hudba se v domku line už jen z nahrávek, Janáčkova pracovna 
s klavírem je kompletně dochovaná. A že nerozumíte hudbě? Zdejší program 
pro školy vás seznámí se základními hudebními pojmy.

Památník Leoše Janáčka
Všimli byste si, že tu někdo bydlí?

28

Smetanova 14, Út: 09:00–15:00; St–Pá: 09:00–17:00; So–Ne: 

13:00–18:00 www.mzm.cz/pamatnik-leose-janacka

+420 606 033 100

anoSmetanova (32/34/36); Grohova (3/11/12)

ne

Z

Geneticky modifikovaný hrášek značky M
endel. 

Pojďte s námi objevit Brno trochu jinak!
O mapě

N
Nikdy žádný učený z nebe nespadl. Dobráka 
Macha benediktinští otcové shledali nevzdělatel-
ným. Nakonec se o něm ale dočtete třeba i v mapě, 
co právě držíte v rukou. Jak to dokázal? Hrozně 
jednoduše. Prostě jen dělal, co ho baví. Třeba 
takový Mendel si hrál s rostlinkami tak náruživě, až 
ho mohli mít za blázna. Nenechal si ale nic vymluvit 

Projekt finančně podpořil Jihomoravský kraj.
Obsah: Vojtěch Šrámek

Gra�cké řešení: Filip Hauser (www.filiphauser.tumblr.com) 
Na mapě spolupracovali: Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Josef Forman,  

Jiří Marek, Romana Jalůvková a samozřejmě zástupci všech 
vědecko-populárních institucí

Hvězdárna a planetárium Brno
Kraví hora 2, 616 00 Brno

Vyšlo v říjnu 2018, neprodejné.

a byl zvídavý. Ať už jste malí, velcí, širocí, úzcí, krásní, oškliví, hloupí či 
chytří, dělejte, co vás baví. Běžte třebas do Mendeliana pozorovat 
plankton pod mikroskopem. V Zoo zjistěte, jestli rosomák pšíká. 
Základům hudby vás zase naučí u Janáčka doma. Pak můžete opět 
otevřít tohoto průvodce brněnským věděním, tušením či domněnkami 
a poznačit si, jaké to bylo. Vše je rozděleno do umělých, člověkem 
vytvořených kategorií, ale vězte, že i ve vědě platí, že hranice je třeba čas 
od času narušovat a ti nejmoudřejší z nás se nechají vést svým zájmem, 
ale občas čuchnou i pod sousedovu pokličku. Vy také můžete, ale 
nemusíte. Dělejte to, co vás baví… no jo, no jo, to už jsme říkali. A teď si 
pojďte užít to naše vědecké Brno.

Adresa a otvírací hodiny 

Webová adresa

Telefonní číslo

Nejbližší zastávka MHD

Vzdělávací programy pro školy

Přístup pro handicapované

Co v mapě najdete?

Kdo za tím stojí?

 druhohory
   před 252 – 66 mil. let

 prvohory
   před 541 – 252 mil. let

Ad
am

Eva

Země žije! Vy můžete věřit, čemu chcete, ale vědci z oboru 
geologie věří tomu, že kdysi dávno byla naše planeta jednou 
pekelně horkou koulí žhavé lávy a vroucích plynů. Do toho naši 
Zemi bombardovaly obří asteroidy. No a z té vesmírné mely 
časem vznikla první souš, kontinenty, jež se neustále pohybují. 
Například naše Eurasijská kontinentální deska putuje superhle-
mýždí rychlostí 27 mm za rok směrem na severozápad. Desky 

vznik planety Země – před 4,6 miliardami let 

Z
 Prekambrium
   před 4,6 mld. až 541 mil. let

s kontinenty a oceány do sebe různě narážejí, třou nebo jedna nasedá na druhou. 
Tím se třeba probouzí sopky, zuří zemětřesení nebo přeměňují hory. Takové Alpy 
každý rok povyrostou o 4 mm. Rok života se nám může zdát jako dlouhá doba, 
pro naši planetu je ale sotva mrknutím oka.

D
E

před 720 miliony let 
Tady se nám pomalu líhne brněnský mikrokontinent. Tehdy ještě daleko na jižní 
polokouli! Z podmořských sopek vyvěrá žhavá láva, která tuhne, jen co se potká se 
studenou oceánskou vodou. Tahle prahornina je časem přeměňována živly až 
vznikne maličký kontinent v oceánu, jehož zbytky se dnes nachází převážně 
v Brně, ale také pod Olomoucí, Vídní nebo Krakovem. Prastarou sopečnou horninu 
– nejstarší v České republice - časem zavalují další, ale v Brně si na ni pořád 
můžeme sáhnout – třeba na skalce na rohu ulic Grohova a Úvoz        . Kdo by byl 
řekl, že kopce, na nichž stojí Špilas      a Katedrála svatého Petra a Pavla       , jsou 
pozůstatky dávných podmořských sopek, což?

† 6. října 1960 
Brno 

Československo 

* 16. června 1877 
Rakousko-Uhersko
Boskovice

Taky vám někdo někdy tvrdil, že se musíte pilně učit, abyste to někam dotáhli? 
Nejenže měl Karlík na gymnáziu čtyřky ze zeměpisu, dějepisu, biologie... ale ten 
nebetyčný lajdák dokonce propadl! Profesoři ani tak Absolona neodradili v jeho 
zájmu zkoumat jeskynní hmyz. Časem se stal nejen „manažerem“ výzkumu 
geologie Moravského krasu a archeologických nalezišť Dolních Věstonic, ale také 
zapáleným propagátorem vědy. Až do jícnu Macochy dostal lodičky a do 
Anthroposu zase umělého mamuta v životní velikosti. Tak trošku darebákem ale 
zůstal, když z ciziny nakoupil unikátní            archeologické nálezy  za 
astronomické sumy, aniž by měl                                                 čím platit.

Karel Absolon

Není Venuše jako venuše.

Fyzika, chemie 
a inženýrství

Brno, to nebyl vždycky jen Zelňák, Čára, Bástr, Žabiny nebo Prigl. Brněnskou kotlinu 
několikrát zalilo moře, pouštní duny nebo bažiny. Důkazem budiž třebas fosilie 
hlubokovodních ryb v expozici Zaniklý život na Moravě. Pokud se nechcete patlat 
s vynálezem stroje času, tak tohle je nejlepší místo v Brně, kde se projít dobou 
kamennou, Velkomoravskou říší i Moravou ve 20. století. Navíc aniž by vám 
šavlozubý tygr nebo franský voják oddělil hlavu od těla.

Dietrichsteinský palác
Jakou šalinou jezdili třetihorní žraloci?

8

Zelný trh 8, Út: 09:00–15:00; St–Pá: 09:00–17:00; So–Ne: 

13:00–18:00

www.mzm.cz/dietrichsteinsky-palac

+420 533 435 220

Zelný trh (4/9); Hlavní nádraží; Šilingrovo náměstí (5/6/12)

ano ano

 Třetihory
   před 66 – 2,5 mil. Let

a B

Akademii věd těžko někam zařadit, protože hájí barvy vědy napříč všemi vědními obory, 
od materiálových věd, přes vegetační ekologii, až po psychologii.  Nakolik vzrušující či 
nudný je život vědce, zjistíte během týdne otevřených dveří v listopadu. Ti nejzapálenější 
však musí navštívit přednášky v kavárně Academia na náměstí Svobody – témata variují 
mezi:  „Příběh pěvčích spermií“ a  „Maže se vesmírná sonda opalovacím krémem?“.

Jak jsme řekli, akademii věd těžko zařadit. Proto hájí barvy všech kategorií.

*Sdružení moravských 
pracovišť Akademie věd

*

Čím se zabývá oddělení experimentální 
fykologie a ekotoxikologie?

Čechyňská 19, pouze jeden listopadový týden

www.avcrbrno.cz

ne

Zvonařka (12) ano

11

Takový příslušník historického cechu ražby mincí vidí v kulatých pokládcích 
hromadu poctivé práce. Mincmistr Bruno vám tu zapomenuté umění výroby mincí 
rád předvede. A když už budete v Nové radnici, nezapomeňte na jejím nádvoří 
prozkoumat hned trojici slunečních hodin z roku 1728. Poznáte kolik je? Jedny 
z nich nesou přiléhavý nápis v latině: „Zde očekává moravské stavy šťastná hodina“.

Mincmistrovský sklep
Co vidíte, když otevřete svou peněženku?

Dominikánské nám. 1, St–Po: 09:30–18:00

www.ticbrno.cz/podzemi/mincmistrovsky-sklep

ne

Šilingrovo náměstí (5/6/12); Náměstí Svobody (4/9)

ne

12

+420 513 035 040

Fyzika, chemie 
a inženýrství

BIOLOGIE 
A EKOLOGIE

BIOLOGIE 
A EKOLOGIE

UMĚNÍ 
A KULTURA

UMĚNÍ 
A KULTURA

Archeologie, 
geologie,

paleontologie

Archeologie, 
geologie,

paleontologie

HISTORIE 
A ARCHITEKTURA

HISTORIE 
A ARCHITEKTURA
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Nejdeštivější měsíc 

v Brně je květen.

Nejvíce znečištěné ovzduší je 

na ulici Ú
voz.

V Brně žije 
o 13 000 více žen než mužů.
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Brněnské výstaviště 
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Na Pekařské 3 se narodil genius logiky - Kurt Gödel.
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Na km2 žije 1649 obyvatel nebo taky 282 studentů. Na všech univerzitách studuje 65 tisíc vysokoškoláků.

Večer se rozsvítí 

42 959 pouličních 

lamp a dalších světel.

Na Křenové 65c 
vyrobili první Kaplanovu 

turbinu na světě.

Denně se narodí 

    13 dětí.
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Nejchladněji bylo 2. února 1928 v Bohunicích, kdy teplota klesla na -34,8 °C.
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Diecézní muzeum
Znáte historicky největšího investora 
do umění u nás?

Dům umění města Brna
Co znamená konceptuální umění?

Muzeum romské kultury
Odkud přišli tví předci?

Vila Tugendhat
Co na tom bílém kvádru všichni mají?

Vila Stiassni
Spali Edvard Beneš a Fidel Castro 
ve stejné posteli?

Hvězdárna 
a planetárium Brno
Jak zní základní otázka života, 
vesmíru a vůbec?

Technické muzeum v Brně
Co má společného africký buben a internet?

Zetor Gallery
Kdo má víc koní? Yeti nebo Zetor Crystal? Mendelianum

Zkoumali jste někdy svět stereomikroskopem?

ENVIcentrum SAKO Brno
Na jakou pouť posíláte kelímek od jogurtu?

Centrum léčivých rostlin
Co by si chirurgové počali bez máku?

Mendelovo muzeum MU
Proč mám oči po tátovi a úsměv po mámě?

Biskupský dvůr
Že není ježek jako ježek?

Muzeum města Brna 
na Špilberku
Kde jinde najdete Thermopyly, Alcatraz 
a Terezín v jednom?

Dům Jiřího Gruši 
– Centrum dějin 
literatury

Co psal Sekora domů z pracovních táborů?

Památník Leoše Janáčka
Všimli byste si, že tu někdo bydlí?

Moravská galerie
Jak namalovat pocit nostalgie?

Vila Löw-Beer
Co je vlastně ta buržoazie zač?

Jurkovičova vila
Jaký dům byste pro sebe vymysleli vy?

Stará radnice
Proč je ta jedna věžička nakřivo?

Labyrint pod Zelným trhem
A jak velká je vaše lednička?

Areál dopravní výchovy 
a vzdělávání MP Brno
Kdo má přednost, když ten zprava, dává 
přednost tomu zprava, co dává přednost...

Fakulta Chemická VUT
Tady jde do tuhého, plynného či kapalného?

Vida! science centrum
Je svět opravdu taková věda?

FabLab
Jak dlouho se tiskne lidská duše?

00:01 – Den začíná! Z mračna plynů a prachu vzniká Země.
00:10 – Země se sráží s planetou Theia. Z úlomků obou planet se rodí Měsíc.
03:30 – První hodiny dne naše planeta roste díky dešti rozžhavených meteorů.
04:00 – Primitivní mikroskopické buňky představují první život na Zemi.
05:12 – Země je modrá planeta! Těsně před svítáním má konečně oceány.
09:04 – Díky mořským bakteriím se svět začíná plnit kyslíkem.
18:40 – Teprve o devět hodin později se objevují první rostliny – mořské řasy.
19:25 – Někdy v čase večeře pomalu vzniká brněnský mikrokontinent.
21:10 – Den nám už skoro končí, když se oceán plní medúzami a trilobity.
21:20 – Až si příště dáte rybu, vězte že tu byly dřív než stromy.
21:36 – A v kolik chodíte spát vy? Na pevnině se konečně objevují rostliny.
21:52 – Planetu ovládá hmyz. Největší vážka má rozpětí křídel až 75cm!
22:14 – Vyčistit zuby! Mezitím se sráží Brněnský mikrokontinent a Český masiv.
22:17 – Rybám se chce na souš. Trvá jim to miliony let, ale… hle obojživelníci.
22:40 – Plazi se na Zemi ohřáli jen „pár minut“ a už je tu největší vymírání druhů.
22:47 – I tak někteří plazi přežívají. A časem se objevují první dinosauři.
22:56 – Hodinu před půlnocí se chlupatí ještěři vyvíjejí v maličké savce.
23:40:48 – Už je to na sekundy. Na Zem dopadá asteroid, dinosauři vymírají.
23:55:55 – V brněnské krajině se (prozatím) naposled rozlévá moře.
23:59:12 – Zručnější příbuzní šimpanzů přicházejí na to, jak používat nástroje.
23:59:56 – Pouhopouhé čtyři vteřiny z celého dne chodíme po Zemi my, lidé.
23:59:59:999 – Existence města Brna je kratší než mávnutí včelích křídel.

Seřiďme si hodinky a představme, že od vzniku naší planety uběhl jediný den. 
A to pěkně celý, od půlnoci do půlnoci, 24 hodin. Odhadnete správně, v kolik 
hodin se v oceánech objevily první ryby? Kolik minut po zemi kráčeli obrovští 
i maličcí dinosauři? A jak do toho bláznivého fylogenetického guláše zapadá 
člověk moudrý, Homo sapiens sapiens?

Jak by vypadal život Matičky Země, 
kdyby se vše odehrálo za 24 hodin?

DEN ZEMĚ  

Zoo Brno
Kolik času zbývá polárním medvědům?

Hlídka
a Otevřená zahrada
Víte, že včely z jednoho úlu zvládnou 
opylovat až 250 milionů květů?

Místo pro můj vlastní objev:Místo pro můj vlastní objev:

Místo pro můj vlastní objev:

Místo pro můj vlastní objev:

Pavilon Anthropos
Znáte nejstarší nalezenou keramiku na světě?

Kostnice u sv. Jakuba
Kolik obyvatel má Brno pod zemí?

Sdružení moravských 
pracovišť Akademie věd
Čím se zabývá oddělení experimentální 
fykologie a ekotoxikologie?

11

Mincmistrovský sklep
Co vidíte, když otevřete svou peněženku?

Dietrichsteinský palác
Jakou šalinou jezdili třetihorní žraloci?

Zamysleme se, kolik toho člověk za svou krátkou kariéru samozvaného 
vládce Země už stihl. Toho vrtání, hloubení, kutání, těžení, kácení a odčerpá-
vání! Ze zásob ropy, černého zlata vzniklého rozkladem pravěkých 
organismů, vytváříme dokonale odolný materiál – plast – který se rozkládá 
stovky let a představuje velké riziko pro životní prostředí. Planetu nemoudře 
ohříváme, takže ubývá nejen živočichů a rostlin, ale i pitné vody. Jakého 
zdraví se Země dočká v dalších vteřinách života je zodpovědností nás všech. 

Tady jsou ty nejděsivější odhady toho, jak bude vypadat naše planeta okolo 
roku 2100: Země má 11 miliard obyvatel. Léto v Brně teplotou připomíná 
současné Atény. V Alpách ubylo 70 % sněhu, pod 1200 m n. m. není už žádný. 
Více než miliarda lidí hledá nový domov kvůli nesnesitelnému vedru. Miami, 
Londýn, Šanghaj či Sydney jsou ze značné části pod vodou. Některé řeky naopak 
vysychají, přibývá lesních požárů. Každý druhý živočišný druh čelí vyhynutí.

Jak pečovat o zdraví Země? Politikou udržitelného rozvoje, tedy šetrným 
přístupem k přírodě a vědeckými vynálezy všeho druhu, které ulehčí 
životnímu prostředí.

Země má horečku a hledá lékaře.

EKOLOGICKé
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UMĚNÍ 
A KULTURA

1
5

 M
IN

U
T

 C
H

Ů
Z

E
1
0

0
0

m

V 
so

bo
tu

 3
. s

rp
na

 2
01

3 
by

la
 

v 
Ž

ab
ov

ře
sk

ác
h 

za
zn

am
en

án
a 

ne
jv

yš
ší 

tep
lo

ta
 

+3
8,5

 °C
 (m

ěř
en

o 
od

 r
ok

u 
18
91

). 

Místo pro můj vlastní objev:


