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Do podzemí výhodněji?
DO PODZEMÍ DVAKRÁT V JEDEN DEN

O
DÉH
TVR

Vyberte si dvě z podzemí
TIC BRNO (Labyrint pod Zelným
trhem, Mincmistrovský sklep,
Kostnice u sv. Jakuba)
a ušetřete na vstupenkách.
BRNOPAS

ŽLUTÝ KOPEC
VAŇKOVO
NÁMĚSTÍ

Pojďte s námi prozkoumat historii brněnského podzemí.

Věděli jste, že v Kostnici u sv. Jakuba
při jejím objevení našli ostatky více než
padesáti tisíc těl?

SLEVA 10%

5

A že celková délka chodeb v 10-Z Bunkeru dosahuje včetně nouzových východů
téměř 600 metrů?
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Jen několik měst v České republice se
může pochlubit tak výjimečným fenoménem, jakým je rozsáhlý labyrint podzemních chodeb, tunelů, štol, krypt
a sklepů.

Chcete toho v Brně stihnout
co nejvíce? BRNOPAS nabízí
zvýhodněné vstupné.
tic.je/BRNOPAS

ZVÝHODNĚNÝ VSTUP DO TŘÍ
PODZEMÍ TIC BRNO
Chcete v jeden den navštívit tři
podzemí TIC BRNO (Labyrint pod
Zelným trhem, Mincmistrovský
sklep, Kostnice u sv. Jakuba)?
Máme zvýhodněné ceny pro
jednotlivce, rodiny i skupiny.
Aktuální ceník na:
www.ticbrno.cz/podzemi
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LABYRINT POD
ZELNÝM TRHEM

MINCMISTROVSKÝ
SKLEP

KOSTNICE
U SV. JAKUBA

10-Z BUNKER

Unikátní a tajemná zákoutí středověkých chodeb a sklepení pod povrchem
jednoho z nejstarších brněnských náměstí. Putování historií vám ukáže, jak
se sklepy v době svého vzniku využívaly, a seznámí vás s významnými osobnostmi brněnské historie. Při prohlídce
je třeba zdolat dvě stě dvanáct schodů.

Expozice zachycuje historii mincovní
ražby v Brně na pozadí dějinných událostí. Spolu s mincemi a dalšími doklady
mincovního řemesla jsou zde vystaveny
i faksimile vzácných listin, fragmenty
ze zbořené Královské kaple a funkční
replika středověkého mincovního lisu.

Druhá největší kostnice v Evropě. Vznikla
pravděpodobně v 17. století jako soubor
tří pohřebních komor. Tento komplex
ukrývá více než padesát tisíc lidských
ostatků z dob třicetileté války a švédského obléhání a jsou zde pochovány
i oběti cholerových a morových epidemií.

10-Z je kódové označení zřejmě nejutajovanějšího brněnského krytu z doby komunismu, který měl sloužit představitelům města a kraje. Vznikl v době nacismu
jako úkryt Luftschutzu před americkým
a sovětským bombardováním Brna. Tato
významná technická památka má vlastní
zásobník vody, generátor elektřiny a telefonní ústřednu. U vstupu dostanete
mapu a na vlastní pěst se můžete vydat
na průzkum spletitých tunelů.

Možný pronájem foyer, přednáškové
Rozsáhlé prostory společenské části místnosti, mediální místnosti a sklepení
podzemí situované v dolní části náměstí pro firemní prezentace, rauty, komerční
jsou určeny ke společensko-kulturnímu výstavy, školení ad.
využití. Nabízíme jejich pronájem pro
kulturní, gastronomické a jiné akce.
PÁ—PO
ÚT—NE

9.00—18.00

9.30—18.00

Zelný trh 21

Dominikánské náměstí 1,
vstup z ulice Panenská

542 212 892
labyrint@ticbrno.cz

ÚT—NE

9.30—18.00

ÚT—NE
11.30—19.00
poslední vstup je v 18.15

Jakubské náměstí

Husova (naproti č. 12)

513 035 040

515 919 793

542 210 622

mincmistr@ticbrno.cz

kostnice@ticbrno.cz

www.10-z.cz
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VODOJEMY NA ŽLUTÉM
KOPCI
Na Žlutém kopci se pod travnatou plochou nachází historické vodojemy. Město
využívalo po staletí vodu z řeky Svratky
a i přes rozšíření vodovodu roku 1853
brzy přestalo množství a kvalita dodávané vody stačit. Roku 1863 tedy byla
vypsána soutěž na výstavbu vodovodu
nového. Stavba úpravny vody na Žlutém
kopci začala roku 1869 a byla dokončena
v roce 1872. Tyto podzemní síně působí
jako z jiného světa dávno zaniklých civilizací. Město Brno a jeho příspěvková
organizace TIC BRNO zpřístupňují první
z vodojemů pro veřejnost a pro účely filmového natáčení.
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CHRÁM KAMENE:
VODOJEMY
NA ŠPILBERKU
Hrad Špilberk zve do prvních brněnských
vodojemů zpřístupněných veřejnosti. Dvě
nádrže z let 1870–71 a 1900 vznikly jako
zásobárna vody pro město a od 20. let
20. století chátraly. Po rekonstrukci do nich
Muzeum města Brna umístilo sbírku lapidária – v působivém prostoru tak uvidíte
starobylé sochy, náhrobky nebo fragmenty
ze zaniklých brněnských staveb.
IV—IX: PO—NEX—III: ÚT—NE
Prohlídky s průvodcem:
9.15, 11.00, 13.00, 15.00
(větší skupiny na objednání)
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EXIT GAME:
POKLAD V LABYRINTU

ÚNIKOVÁ HRA
1945 BRNO

Úniková hra v Labyrintu pod Zelným
trhem kromě zábavy a napětí přináší
i unikátní možnost dostat se do míst,
kam se běžný návštěvník v rámci prohlídkové trasy nepodívá. K úspěšnému
absolvování hry je nutné splnit všechny
úkoly během časového limitu 90 minut.
Odměnou pro úspěšné luštitele je zlatý
poklad v truhlici. Hra je vhodná pro dva
až pět hráčů. Vstupenky kupujte na webu
www.ticbrno.cz/exitgame nebo na pokladně v Labyrintu pod Zelným trhem.
V prostorech je možné si zahrát i LARP z prostředí upírů. Více na www.ticbrno.cz/larp.

Kdo v bunkru 10-Z přežije? Zažijte autentickou atmosféru místa, kde se psaly
dějiny, a pokuste se přežít konec druhé
světové války. V 10-Z Bunkeru je připravena pořádná porce adrenalinu a zábavy.
Během 60 minut se pokusíte uniknout
z atomového krytu, který sloužil jako úkryt
nacistického Luftschutzu před americkým
a sovětským bombardováním Brna.

10.00—18.00

Doba hry 60 min., pro 2–6 hráčů (ideální
počet jsou 3–4). Hra je vhodná pro osoby
starší 15 let.

Špilberk 1

ÚT—NE

Husova (naproti č. 12)

Tvrdého

542 123 614

Zelný trh 21

542 210 622

www.brnenske-podzemi.cz

kasematy@spilberk.cz

778 454 379

husova10z@gmail.com

www.gotobrno.cz

www.spilberk.cz

www.ticbrno.cz/exitgame

www.10-Z.cz
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Údaje jsou aktuální k roku vydání.
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