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Kam s dětmi v Brně?

Kam s dětmi v Brně
BRNO BAVÍ DĚTI
Chcete se svými dětmi vyrazit za zábavou,
kulturou, sportem či za vzděláním? Nechte
se inspirovat naší nabídkou. Brno totiž nabízí nepřeberné množství aktivit také pro
nejmenší návštěvníky a na své si přijdou
všechny jejich věkové kategorie.
Děti se občas umí pěkně nudit, ale v Brně
je dost atrakcí, díky kterým na to nebudou
mít ani chvíli čas. V centru s nimi můžete
pomocí šifer objevit Tajemství Staré radnice a vystoupat na její věž a podívat se na
moravskou metropoli pěkně z výšky. Poté
doporučujeme sestoupit do Labyrintu pod
Zelným trhem, kde si zase užijete trochu
tajemna. Určitě nevynechejte ani hrad
Špilberk, vzdělávací Otevřenou zahradu,
Muzeum hraček či hernu Moravské galerie.

Výlet do vesmíru nabízí Hvězdárna a planetárium Brno, do světa vědy VIDA! science
centrum a do světa zvířat brněnská zoo.
V Pavilonu Anthropos děti uvidí mamuta
v životní velikosti, v Technickém muzeu
v Brně zjistí, jak vypadaly automobily a televize jejich dědečků a babiček.
Pokud své potomky potřebujete unavit,
máte na výběr z mnoha sportovišť a zábavních center, chcete-li vyrazit za kulturou, vybrat si můžete koncert, divadlo
nebo kino. Také zde je brněnská nabídka
velmi široká.
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Další nabídku programu najdete také na
www.gotobrno.cz v sekci Poznejte Brno
s dětmi.
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SLEVOVÁ KARTA BRNOPAS

Panenská 1

Do mnoha míst je zvýhodněné
vstupné s turistickou slevovou
kartou BRNOPAS.

+420 602 404 246, +420 513 039 035
panenska@ticbrno.cz
IC POD KROKODÝLEM
Radnická 8
+420 542 427 150, +420 542 427 151
info@ticbrno.cz

Kartou se prokážete u vstupu do
daného zařízení a získáte vstup
zdarma nebo zajímavou slevu.
Více informací na:
tic.je/BRNOPAS
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STARÁ RADNICE
Radnická 8

dvě připomínky známých legend – loukoLABYRINT POD ZELNÝM TRHEM
ťové kolo a krokodýl neboli brněnský drak.
Zelný trh 21
Zajímavé historické informace zabalené
Jedna z nejpozoruhodnějších historických v šifrách a logických úkolech. To přináší hra Téměř kilometrový labyrint středověkých
budov v centru. V jejích prostorách se dnes s názvem Tajemství Staré radnice, kterou chodeb a sklepů. V rámci turistické trasy
spatříte unikátní a tajemná zákoutí střenachází galerie, informační centrum a stálá si tady můžete zahrát.
expozice o historii této stavby. V letní sedověkých chodeb a sklepů skrytá šest
zoně můžete navštívit Křišťálový sál, Fresaž osm metrů pod povrchem. Dozvíte se,
Otevírací doba viz web.
kový sál a Klenotnici nebo vystoupat na 63
jak se v minulosti uchovávaly potraviny,
www.ticbrno.cz
metrů vysokou věž. Do areálu se vstupuje
víno a pivo a čím se podzemní prostory
klenutým průchodem, jehož portál s legenosvětlovaly. V expozici nechybí ani sbírka
dární ohnutou věžičkou je dílem sochaře
archeologických nálezů. Součástí prohlídky
Antona Pilgrama. V průchodu jsou umístěny
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je alchymistická laboratoř. Na místní vinařskou tradici upozorňuje starý vinný sklep
a historická krčma. O stinných stránkách
života v dávných dobách vyprávějí repliky
městského pranýře a klece bláznů.
ÚT—NE
9.00—18.00
První prohlídka vždy v 9.30.
Prohlídky po 60 minutách.
www.ticbrno.cz
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MUZEUM MĚSTA BRNA: HRAD ŠPILBERK
Špilberk 1
Hrad založil ve 13. století Přemysl Otakar II.
Během 17. a 18. století se proměnil v mohutnou vojenskou pevnost. Později byl hrad
přeměněn na civilní trestnici pro nejtěžší
zločince a brzy také pro politické vězně.
Kromě toho, že hradby dnes nabízejí úžasné výhledy na Brno, je tady i kulturní centrum – na Špilberku sídlí Muzeum města
Brna, konají se zde koncerty, divadelní
představení a nejrůznější festivaly.
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V areálu si můžete poslechnout zvonkohru složenou z patnácti zvonů, vystoupat
na rozhlednu nebo si prohlédnout barokní
kapli. Populárním turistickým cílem jsou
také kasematy, temné klenuté chodby
opředené řadou romantických i hrůzostrašných mýtů.
Otevírací doba viz web.
www.spilberk.cz

MUZEUM MĚSTA BRNA: MUZEUM HRAČEK
Měnínská 7
Měnínská brána, ve které Muzeum hraček
sídlí, patří mezi objekty Muzea města Brna.
Jde o jedinou dochovanou stále stojící
bránu z někdejšího městského opevnění.
V současné době jsou v ní k vidění historické hračky ze sbírky brněnské výtvarnice,
paní Milady Kollárové.
V působivém starobylém prostoru dřívější
městské brány návštěvníci uvidí panenky,

plyšové medvídky, kašpárky, autíčka, vláčky, houpací koně, hry a spoustu dalších
hraček. Sběratelka Milada Kollárová navíc
expozici průběžně obohacuje „novými úlovky“ hraček, které se jí podařilo sehnat. Ve
výstavě nechybí ani historické fotografie
dětí hrajících si s jejich tehdejšími hračkami.
Děti potěší také hrací koutek.
ČT— PO

10.00—18.00

www.spilberk.cz
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do druhého. V galerijní prodejně najdete
akvária s druhy ryb, které obývají naše toky
MORAVSKÁ GALERIE: PRAŽÁKŮV PALÁC
velký výběr knížek pro děti.
a vodní nádrže. Ani zde nechybějí zajímavá
Husova 18
dioramata. V Dietrichsteinském paláci má
svůj „hlavní stan“ Dětské muzeum, pracoviště, V Pražákově paláci můžete zavítat do dětPO—NE
10.00—18.00
které pořádá hojně navštěvované specializo- ské herny s čítárnou, která je otevřena kažČT
10.00—19.00
Moravské zemské muzeum je druhá největší vané výstavy a další akce pro mládež.
dý den a vstup je volný. Každý čtvrtek zde
a zároveň druhá nejstarší muzejní instituce
pobíhají výtvarné dílny a dětský program.
www.moravska-galerie.cz
Je zde možné i uspořádat oslavu.
v ČR. Nejstarší součástí MZM je tzv. Biskupský
ÚT
09.00—15.00
dvůr. V současné době lze v tomto komplexu
ST— PÁ
09.00—17.00
Děti potěší i netradiční skluzavka, kterou
budov nalézt zoologickou expozici Fauna MoSO, NE
13.00—18.00
ravy s rozměrnými a věrohodně působícími
se mohou z jednoho patra přesunout
dioramaty. Děti ocení i tři velká sladkovodní
www.mzm.cz
MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM:
DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC
A BISKUPSKÝ DVŮR
Zelný trh 8, Muzejní 2
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MIMO CENTRUM BRNA

OTEVŘENÁ ZAHRADA
Údolní 33
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Součástí areálu je také unikátní pasivní
budova se zelenou střechou. Inspirujte se,

VIDA! SCIENCE CENTRUM
Křížkovského 12

jak šetřit vodou a energiemi a jak snižovat
dopad na životní prostředí.

Otevřená zahrada je ideálním místem pro od- Najdete tady výukovou zahradu čtyř živlů
počinek, vzdělání i zábavu. Přijďte se toulat i bývalou Boromejskou zahradu, kde zažijete
zahradami nebo si s dětmi zahrát hry na inter- zemědělský koloběh od hlíny až po vidličku.
aktivních stanovištích, která vysvětlují přírodní zákony. Malá městská farma je obklopená
IV—X
PO— NE
10.00—17.00
kouzelnou bylinkovou a užitkovou zahradou.
V zimních měsících dle aktuálního
Chovají tady ovce, králíky, slepice a včely.
programu a dle počasí.
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Zábavní vědecký park se stálou interaktivní expozicí pro děti i dospělé. Vyzkoušejte
si moderování počasí, vytvořte vlastní tornádo, zatopte vesnici nebo třeba pozorujte život mravenců! Můžete si také odpálit
vodíkovou raketu, zmrazit vlastní stín nebo
zažít zemětřesení. V Divadle vědy si pak

užijete pravidelná představení plná zábavných pokusů.
PO
09.00—14.00
ÚT— PÁ
09.00—18.00
SO—NE
10.00—18.00
Mimořádné změny viz web.
www.vida.cz

www.otevrenazahrada.cz
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Dopoledne bývají většinou věnovaná školZOO BRNO
ním exkurzím a promítáním, zatímco odpoU Zoologické zahrady 46
lední a večerní program je určený široké
Centrum zaměřené na popularizaci nej- veřejnosti.
Zoo Brno se nachází v krásném přírodním
různějších věd, především z oblasti neživé
areálu Mniší hory v Brně-Bystrci. Setkáte
přírody a astronomie. Během dne je volně
se tady se zajímavými zvířaty z celého svěOtevírací doba dle aktuálního
přístupná pozorovací terasa, odkud se vám
ta – mimo oblíbených ledních medvědů a medprogramu.
otevře téměř magický pohled na Brno. Před
vědů kamčatských si prohlédnete například
www.hvezdarna.cz
hvězdárnou si navíc s dětmi můžete vyi dvě průchozí expozice, a to voliéru orlů
zkoušet i několik interaktivních exponátů,
bělohlavých a expozici klokanů. V nejvyšší
jako je například kaleidoskop, pixelová
části Mniší hory rozhodně neminete rozlehlou
stěna, zvukovod, planetární siloměr nebo
Africkou vesnici, kde z několika vyhlídkových
spektroskop.
míst můžete pozorovat drobné africké domácí zvířectvo, plameňáky, lemury kata, žirafy,

zebry a pakoně modré. Děti ocení i malou
zoo určenou přímo pro ně. Dětská zoo kromě přímého kontaktu dětí se zvířátky nabízí
i aktivní vyžití na houpačkách, skluzavkách
a prolézačkách.
XI—II
PO—NE
09.00—16.00
III, X
PO—NE
09.00—17.00
IV—IX
PO—NE
09.00—18.00
Pokladny se uzavírají hodinu před
koncem návštěvní doby.
www.zoobrno.cz

12

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ
Purkyňova 105
V sedmnácti stálých expozicích se dozvíte vše o výrobě železa, časových strojích,
o nožířství, mechanické hudbě, o velkých
parních či vodních strojích a mnoho dalšího.
Děti osloví především interaktivní Technická herna, kde si zábavnou formou vyzkouší
a prověří např. zákonitosti fyziky, optiky,
elektřiny a magnetismu.

ÚT— PÁ
09.00—17.00
SO, NE
10.00—18.00
Poslední vstup 30 min před koncem
otevírací doby.
www.technicalmuseum.cz

BRNĚNSKÁ PŘEHRADA
dlouhodobá rekonstrukce hradního areHrázní 2
álu a každý rok je tak možné vidět další
zpřístupněné prostory a novinky. Kromě
Jeden z nejstarších hradních areálů v ce- toho ale hrad láká také na řadu kulturních Brněnská přehrada je vodní dílo na řece
lém Česku. Hrad Veveří leží zhruba 12 kilo- a společenských akcí, výstav, koncertů, Svratce. Má rozlohu 250 hektarů. Po obou
metrů severozápadně od centra Brna na koštů či vinařských slavností.
stranách je lemovaná lesy a nabízí tak
příležitosti nejen ke koupání a vodním
skalnatém ostrohu nad Brněnskou přehradou. Nejhezčí výhledy na hrad se vám
sportům, ale i k turistice a cykloturistice.
IV
SO—NE
09.00—17.00
nabídnou z paluby výletních lodí proplouV zimě na zamrzlou vodní plochu můžete
V—IX
ÚT—NE
09.00—18.00
vajících pod hradem na hladině Brněnské
vyrazit také bruslit nebo běhat na lyžích.
X
SO—NE
09.00—17.00
přehrady. Někdejší královský lovecký byl
Dopravní podnik města Brna na přehradlouho opuštěný. V současné době probíhá
dě provozuje v letní sezóně lodní dopravu
www.hrad-veveri.cz
HRAD VEVEŘÍ
Hrad Veveří 1
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HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO
Kraví hora 2

11

14

Toto ojedinělé muzeum dokumentuje nejstarší dějiny osídlení Moravy a celého evropského kontinentu, prostřednictvím interaktivních prezentací, moderní audiovizuální
technikou a řadou dioramat či rekonstrukcí
prostředí i života paleolitických lovců a sběračů. Pozornost dětí však rozhodně přitáhne

především 3,5 metru vysoký model mamuta
v životní velikosti, kterého doprovází mládě.
ÚT— PÁ
SO, NE

09.00—18.00
10.00—18.00

www.mzm.cz/pavilon-anthropos

PROVOZ LODNÍ DOPRAVY NA PŘEHRADĚ
IV—X
www.gotobrno.cz/misto/
brnenska-prehrada
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s dětmi, v jeho přední části jsou dvě hřiště
SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL
Vyzkoušet si mohou i vodní atrakce – nes umělou trávou pro různé míčové hry.
KRAVÍ HORA
rezový tobogán, skluzavku a vodní chrliče,
Údolní 76
masážní lavice, lezeckou stěnu a lanové
Koupaliště v krásném přírodním areálu ne- mosty, fontánky nebo vodní hřib. Kdo chce
VENKOVNÍ BAZÉN
daleko centra. Jedno z největších koupališť aktivně prožít chvíle u vody, může vyzkou- Krytý bazén nabízí šest plaveckých drah na
VI     ST, SO—NE	 09.00—19.00
v Česku je otevřené každoročně od června šet ruské kuželky, petangue, badminton, 25 metrech, dětský „hrátkový“ bazén má
      ÚT, ČT, PÁ	 07.00—19.00
do srpna.
ping pong nebo beach volejbal.
mj. tři masážní chrliče. Relaxovat můžete ve
VII—VIII  ST, SO—NE	 09.00—22.00
vířivce nebo parní sauně. V letní sezóně se
      ÚT, ČT, PÁ	 07.00—22.00
otevírají dva venkovní bazény s bezbariéBrněnskou Riviéru tvoří kaskáda tří nových,
VI—VIII
VNITŘNÍ BAZÉN
rovým přístupem. V bazénu se děti vyřádí
nerezových bazénů v umělém říčním korytě
Mimořádné změny viz web.
Rozpis drah viz web.
na vodní lavici či skluzavce. Mělký dětský
vytvořeném v bývalém slepém rameni řeky
www.rivec.cz
Svratky o celkové délce 390 metrů. Malé
bazének nabízí také několik vodních atrakwww.kravihora-brno.cz
návštěvníky potěší dětské hřiště, trampolící, například vodního ježka. V zadní části
areálu se nachází klidová zóna pro rodiče
na nebo vodní skluzavka v podobě berušky.
KOUPALIŠTĚ RIVIÉRA
Bauerova 7
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MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM:
PAVILON ANTHROPOS
Pisárecká 5

spojující přístaviště v Bystrci s Veverskou
Bítýškou. Přehradu lemují pláže s řadou
dětských hřišť a sportovišť, nacházejí se
tady také půjčovny lodiček, šlapadel, paddleboardů apod.
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AQUAPARK KOHOUTOVICE
Chalabalova 2A
Aquapark s mnoha atrakcemi a možnostmi
vyžití. Nabízí vše, co je potřeba k odpočinku, vodnímu vyžití a zdravému pohybu:
vnitřní bazény, střešní bazén s letní „sluneční“ terasou, saunu a také posilovnu.
Oblíbenou atrakcí dětí je tobogán dlouhý
90 metrů a pravidelně spouštěná „divoká
řeka“. Nejmenší návštěvníky potěší také
dětské brouzdaliště s vodním hřibem.

PO — PÁ	 06.00—21.30
SO, NE, SV	  08.00—21.30
www.aquapark-kohoutovice.cz

OBORA HOLEDNÁ
Žebětínská
Tato obora je naprosto výjimečným místem,
k němuž se dostanete městskou hromadnou dopravou z centra za pár desítek minut.
Jsou zde rovinatá údolíčka i prudké svahy
Kromě muflonů, kteří se lidem spíše vyhýbají, a méně plachých daňků, je v areálu
i ohrada s divočáky. Areálem vede naučná
stezka po zpevněných cestách, vhodná
je i pro malé děti a seniory a hodí se jak

k odpolední procházce, tak i ke kondičnímu
běhu. Nechybí ani panely s informacemi
o chovaných zvířatech.
Otevřeno 24 hodin
www.gotobrno.cz/misto/
obora-holedna/
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