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Brno má styl a tato tiskovina omezený 
počet stránek. Pokud by vám po je-
jím přečtení chyběly některé informa-
ce, určitě je dohledáte na turistickém 
portálu 
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Před 300 lety bylo Brno malebné městečko obklopené 
vinicemi. O sto let později se městečko proměnilo v prů-
myslovou metropoli a kvetoucí průmysl umožnil vybu-
dovat z Brna skutečné předměstí Vídně s okružní třídou 
a všemi náležitými kulturními vymoženostmi. Je to měs-
to Janáčka, Mendela, Mahena, Těsnohlídka, Lva a Ivana 
Blatného, ale i bratří Haasů, Kurta Gödela, Ernsta Macha, 
Roberta Musila a spjaty jsou s ním mnohé další zajíma-
vé osobnosti. A jaké je toto „kapesní velkoměsto“ dnes?  
Přijeďte se přesvědčit. Brno je město, které uspokojí vaši 
duši i tělo. Nabízí bezpočet možností, jak si jej užít.  Ať 
už zavítáte na víkend či na delší čas, nemusíte se obá-
vat, že budete mít dlouhou chvíli. Nuda v Brně oprav-
du nehrozí. Co vás tu čeká? Bohatý a pestrý kulturní 
život, opera, filharmonie, desítky galerií, nové trendy 
současného umění, alternativní hudební kluby. Každé-
mu dle libosti. Neradi plánujete a chcete se nechat jen 
tak unášet duchem města? Projděte se rušným centrem 
města, klidnou periferií až k lesům, které město obklo-
pují. Skvostná secesní architektura se v Brně potkává 
se vzdušným funkcionalismem. Všudypřítomné parky 

– oázy klidu, přívětivá místa odpočinku a relaxace. Vy-
znáváte aktivní životní styl? Máte rádi pohyb? Plavat, 
běhat, jezdit na kole či cvičit v parku patří dnes v Brně 
k dobrému tónu. A děti vezměte s sebou. Jsou zde ví-
tány! Otevřené či kryté hřiště a herny potkáte v Brně 
na každém kroku. Přívětivé kavárny, kde nad vámi kvů-
li vašim ratolestem nebude nikdo zvedat obočí. Když 
jsme u kaváren, rozhodně byste měli přijít Brnu na chuť 
i po gastronomické stránce. Stovky restaurací a bister 
reprezentují tradiční domácí i aktuální světové trendy. 
Čerstvé lokální suroviny, nápadité interiéry, alternativní 
kavárny, ochutnávkové pivnice, špičkové cocktail bary 
a restaurace – to jsou atributy lokální gastronomické 
scény, díky nimž se Brno umísťuje na čelních pozicích 
žebříčků měst, kde je dobré žít. Nechte se pohltit pest-
rým nočním životem ať už v mondénním baru nebo v al-
ternativním klubu.  A co si z Brna odvézt na památku? 
Těžká rada. Pro shopaholiky je Brno ráj. Trhy, bazary, 
antiky, obchodní centra,  ale i lokální značky módních 
návrhářů nebo kreativní suvenýry.

Na shledanou v Brně!

OBSAH

TIC BRNO DOPORUČUJE

V češtině, angličtině a němčině předsta-
vuje, co lze v Brně poznat, zažít a ochut-
nat. Výběr nejzajímavějších památek, 
procházkových okruhů, nejlepších gas-
tronomických podniků i aktuální pře-
hled akcí, které hýbou městem. Nechybí 
ani praktické informace, díky nimž se 
tu neztratíte. Zvláštní pozornost věnuj-
te nejnovější rubrice, která přibližuje  
lifestylový „Fenomén Brno“.

VZHŮRU DO BRNA



#živá kultura

Brno bylo vždy městem hudby, divadla, výtvarného umění a odvážné architektury. Střet 
několika kultur – české, německé a židovské – dodával městu na rozmanitosti a maleb-
nosti. Z tohoto odkazu čerpá dodnes. Brno je sídlem několika stálých profesionálních 
divadelních scén, filharmonického orchestru, koncertních sálů všech velikostí, desítek 
galerií a muzeí. Hostí hudební festivaly s dlouhou tradicí, jako je Moravský podzim či 
JazzFestBrno. Je výrazně spjaté s osobností skladatele Leoše Janáčka, jenž zde má 
své mezinárodní bienále. Po celý rok se tu konají festivaly napříč žánry. Tvář Brna však 
formují i malé nezávislé alternativní spolky a místní komunity. Hudba a umění ve ve-
řejném prostoru je fenoménem, do kterého se Brno hrdě zapojilo. Umění žije v ulicích, 
na hřištích, loukách, v planetáriu či potemnělém kině, v dopoledních koncertních před-
staveních pro děti i celonočních poslechových seancích. Hudba je tady všudypřítomná 
a i z tohoto důvodu se Brno může pyšnit prestižním titulem UNESCO Kreativní město 
hudby.
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NEJEN LEOŠ
Díla skladatelů, jejichž jména možná 
nesvítí tak výrazně jako jméno 
Leoše Janáčka, zní dnes na nádvoří 
Staré radnice, v zahradách a ar-
boretech, kde místní posluchači 
i návštěvníci Brna vnímají i zvuky 
nezvyklé a hudbu budoucnosti. Tra-
dice provádění progresivní hudby je 
v Brně velmi silná a prezentovaná 
zejména festivalem Expozice nové 
hudby. Koncerty napříč staletími 
od barokní hudby až po známé 
melodie z filmů lze slyšet v brněn-
ských chrámech i na nádvoří hradu 
Špilberk. Brněnské čtvrti žijí i men-
šími festivaly, jako je Ghettofest či 
Kamenka open v unikátní městské 
oblasti zvané Kamenná čtvrť. Přes 
léto probíhá v centru města festival 
Uprostřed. Multižánrový Maraton 
hudby zase zaplňuje ulice po čty-
ři dny buskery, novým cirkusem, 
jazzem, klasikou i folklórem.

↑ V létě ožije brněnské centrum hudbou.

ČTE SE CELÝ MĚSÍC
Brňané rádi čtou a chodí do kina. 
Už v 18. století se tu zakládaly 
čtenářské kluby a začaly pravi-
delně vycházet noviny. Dnes je 
Brno domovem nejvýznamnějších 
knihoven, desítek knihkupectví 
všech velikostí i zaměření a na uli-
cích v centru potkáte malé knihov-
ničky, kde si můžete vzít knihu dle 
libosti nebo zde přečtenou knihu 

naopak zanechat ostatním čtená-
řům. V Brně vznikl a dosud probíhá 
každý červenec Měsíc autorské-
ho čtení, největší středoevropský 
literární festival. Milovníci filmu jistě 
znají mezinárodní festival krátkých 
filmů Brněnská 16. Po celý rok 
probíhá řada filmových přehlídek 
a festivalů. Ve městě jsou kromě 
dvou multikin i klasická jednosálová 
kina. Lucerna je nejstarším brněn-
ským kinem, které začalo fungovat 
pod názvem Bio Aladin již v roce 
1915. Kino Art láká na své pop- 
-upy, kdy můžete zajít na promítá-
ní a party v patřičném dresscodu 
třeba do zoo nebo striptýzového 
baru. V létě se na několika místech 
promítá i pod hvězdami.

NA MALÝCH I VELKÝCH 
SCÉNÁCH
Říká se, že Brno je malá Vídeň, ne-
boť podle vzoru rakouské metropo-
le se tu kdysi stavělo. A s městem 
na Dunaji má společnou také třeba 
lásku ke kávě a divadlu. Městské 
divadlo Brno nabízí současnou 
činohru i hudební scénu s muzi-
kály. Mahenovo divadlo, původně 
Městské divadlo Na hradbách, bylo 
postaveno v roce 1882 a spolu 
s Janáčkovou operou a divadlem 
Reduta, kde v roce 1767 koncer-
toval i malý Wolfgang Amadeus 
Mozart, uvádí repertoár Národního 
divadla Brno. Festivaly jako Diva-
delní svět, Setkání/Encounter nebo 
Letní shakespearovské slavnosti 
jsou jen malou ukázkou toho, co lze 
v Brně s divadlem zažít. A co teprve 
malé scény! Kromě slavného Divadla 
Husa na provázku, které hrálo vý-
znamnou roli v brněnském kultur-
ním životě už od konce 60. let, je 
tu HaDivadlo, Divadlo Bolka Polívky 
nebo nezávislé scény BuranTeatr 

či divadlo Druhý Pád. Bezbariérové 
Divadlo Barka je otevřené všem 
divadelním nadšencům bez ohledu 
na jakékoli omezení.

JE LIBO UMĚNÍ A HISTORII?
Výtvarné umění v Brně, to jsou díla 
a umělecké projevy v galeriích, 
muzeích, ale také v klubech, ka-
várnách a na ulicích. Možná při své 
procházce městem narazíte na stopy 
streetartového umělce jménem TIMO. 
S dětmi se můžete vydat do Anthro-
posu, kde kromě ikonického obřího 
mamuta uvidíte umělecké výtvory 
našich pravěkých předků. V Muzeu 
města Brna na Špilberku se můžete 
seznámit s historií Brna od jeho zalo-
žení až po současnost. FAIT GALLERY 
sídlí v budově bývalé továrny, kterou 
roku 1865 založil Friedrich Wannieck. 
Za obrazy a uměleckým designem 
se vydejte do Moravské galerie Brno, 
zajímáte-li se o přírodní vědy, přijdete 
si na své v Moravském zemském 
muzeu na Zelném trhu, za součas-
ným uměním se vydejte do Galerie 
TIC.  Popularizační a naučné výstavy 
bývají k vidění v Letohrádku Mitrov-
ských. A nezapomeňte na J. G. Men-
dela, zakladatele genetiky a opata 
augustiniánského kláštera na Sta-
rém Brně, kde je dnes Mendelovo 
muzeum.

•• •  Městské divadlo Na Hradbách 
(dnes Mahenovo), otevřené 
roku 1882, bylo prvním divadlem 
v Evropě vybaveným elektrickým 
žárovkovým osvětlením? Na tento 
historický mezník upomínají čtyři 
Edisonovy žárovky na Malinovské-
ho náměstí.

• • •  na Kounicově ulici si může-
te prohlédnout zahradní domek, 
v němž trávil část svého života 
skladatel Leoš Janáček? Je zde 
k vidění jeho původní pracovna 
s klavírem.

•• •  Bývalá Káznice na Cejlu je mís-
tem pohnuté historie. Současně je 
ale také unikátním historickým pro-
storem, který nyní ožívá díky nové 
dramaturgii. Probíhají tu pravidelně 
prohlídky, divadelní představení, 
výstavy, koncerty či workshopy.

•• •  v Brně se narodili například 
spisovatelé Ivan Blatný a Bohumil 
Hrabal, hudební skladatelka Vítěz-
slava Kaprálová, skladatelé Josef 
Berg, Erich Wolfgang Korngold, Pa-
vel Haas a jeho bratr, známý herec 
Hugo Haas?

•••  spolehlivě a aktuálně vás 
Brnem provede kulturní magazín 
KAM v Brně? Vychází jednou mě-
síčně a přináší zajímavé rozhovory, 
reportáže z atraktivních míst Brna 
a aktuální kulturní servis s těmi 
nejlepšími tipy. Časopis je zdarma 
a najdete jej v kavárnách, kinech, 
barech a také v infocentrech.

Víte, že...?

PASTVA PRO UŠI
Koncerty zásadních hudebních 
postav alternativních scén spolu 
s nadějnými domácími i místními 
kapelami lze v Brně zažít několikrát 
do týdne. Odehrávají se v klubech 
a sálech, jako je Metro, Sono, Kabinet 
MÚZ. Nejstarší klub je Fléda, který 

před více než sto lety vznikl coby 
kabaret a tančírna Brünner Fleder-
maus (Brněnský netopýr). Zavítat 
sem můžete, ať už vás baví kytary, 
nebo taneční elektronika. Za prog-
resivní vážnou hudbou zase zajdete 
na koncerty v sále Janáčkovy akade-
mie múzických umění. Experimentální 
zvukové umění se odehrává v ka-
várně PRAHA. Jazz, rock, folk a další 
žánry můžete poslouchat v hospůd-
kách a klubech, kterých jsou v Brně 
desítky. Fenoménem současné 
brněnské elektronické scény se 
staly parties v ulicích a parcích. Hrají 
na nich například místní producenti 
analogových beatů, kteří jsou často 
spojení se světoznámou brněnskou 
komunitou Bastl Instruments vyrábě-
jící modulární syntezátory.  

↑ Hudební zážitek na vás čeká například 
v koncertním sále Sono Centrum.

#živá kultura

↑ Festival Měsíc autorského čtení.

↓ Koncert malého Wolfganga Amadea 
Mozarta připomíná originální socha před 
divadlem Reduta.

↓ Pohlednice od TIMA k dostání  
v infocentrech a na www.darkyzbrna.cz.



#pomalá chůze

Tak jdete pomalu po městě dětství, sníte, 
obelisk, Františkov, tunel a po Trnité,
tam, kde vás vzrušuje tak mnohý pustý dvůr
a na něm truchlivé železné harampádí,
po této ulici, utkané z dýmu chmur,
utkané z dýmu chmur, jež houstnou, jež se ztratí.

Ivan Blatný: Melancholické procházky

Nohama ohmatáváme terén města. A jen při chůzi si můžeme pořádně vychutnat to, co 
je kolem nás. Brno je město jako stvořené pro procházky. Žádná velká překážka pěší 
cestu neznesnadňuje, takže člověk může klidně kráčet hodiny přímo za nosem. Smy-
sl taková procházka ovšem má jen tehdy, když jdeme s očima otevřenýma a toužíme 
odkrývat tajemství toho, co vidíme kolem sebe, když tváře lidí, zvuky, fasády domů, 
přírodu vnímáme jako příslib zajímavých příběhů.
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POMALOU CHŮZÍ
V centru Brna narazíme na všech-
ny stavitelské styly. Nad městem 
se tyčí středověký hrad Špilberk, 
Stará radnice nese na svém průčelí 
gotickou krajku. Katedrála sv. Petra 
a Pavla je sice „jen“ pseudogotická, 
ale spolu s okolními kanovnickými 
domy tvoří krásné zákoutí. Rene-
sanci si můžeme vychutnat v Domě 
pánů z Kunštátu nebo v Domě pánů 
z Lipé. V době baroka byla postave-
na nebo přestavěna většina kostelů 
a klášterů a dodnes se dochovalo 
i několik paláců. V 19. století tu 
po vzoru Vídně vznikla díky prospe-
ritě brněnského průmyslu okružní 
třída s divadlem, muzeem, úředními 
i školními budovami a přepycho-
vými činžáky. Obepíná historický 
střed města a projít se jí můžeme 
i dnes. Do dějin architektury však 
Brno vstoupilo až v meziválečné 
době, kdy tu působilo množství 
avantgardních architektů. Brno se 
tehdy dalo označit přímo za met-
ropoli funkcionalismu. Nejslavněj-
ší funkcionalistickou stavbou je 
vila Tugendhat. Vznikla v letech 
1929–1930 podle návrhu renomo-
vaného architekta Miese van der 
Rohe a vybavena byla unikátními 
technologiemi a moderními materiá-
ly. Dům byl jako naše první moder-
ní památka zařazen v roce 2001 
na Seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO.

↓ Pohled na Malinovského náměstí s insta-
lací Pocta Edisonovi.

TOULKY ZELENÝM MĚSTEM
Staré brněnské městské parky před-
stavují unikátní kolekci stylů a přístu-
pů k zahradní tvorbě. Lužánky jsou 
nejstarším veřejným parkem na Mo-
ravě a v Čechách. Vznikly z bývalé 
jezuitské zahrady, kterou císař Josef 
II. daroval roku 1786 brněnským 
občanům. V největším brněnském 
parku najdeme umělý potůček, jenž 
upomíná na původní tekoucí říčku, 
novorenesanční pavilon, množství 
památníků a různých drobných 
zajímavostí. Denisovy sady vznikly 

v roce 1818 a kromě obelisku oslavu-
jícího vítězství nad Napoleonem se tu 
dochoval i zahradní altán a empírová 
studánka. Na park navazují Kapucín-
ské zahrady, rozkládající se na kas-
kádově postavených terasách. Jako 
na dlani můžeme spatřit Brno z parku 
Špilberk, který byl založen v letech 
1861 až 1862 na svazích kopce pod 
hradem. Je protkán množstvím ka-
menných cestiček, vyniká hustotou 
dřevin a najdeme tu vyhlídkový altán, 

skalní jezírko s rybičkami a několik 
fontán. K procházkám vybízí napří-
klad i Tyršův nebo Björnsonův sad, 
Wilsonův les, Otevřená zahrada nebo 
zahrada vily Löw-Beer či vily Stiassni.

ZAŠLÁ SLÁVA PROSLULÝCH 
TEXTILNÍCH TOVÁREN

Předchůdkyní proslulých brněn-
ských textilních továren se stala 
v roce 1780 Köffillerova manufaktura 
na sukno. Brno se brzy vyšvihlo mezi 
nejvýznamnější průmyslová města 
a vysloužilo si přezdívku „morav-
ský Manchester“. V roce 1849 zde 
bylo už 42 významných, převážně 
textilních továren. Pro dělníky se 
budovaly v blízkosti továren a na pe-
riferii pavlačové domy a kolonie. 
Na Cejlu a v okolí se kdysi koncen-
trovala textilní výroba a dodnes tu 
stojí i některé z dělnických činžáků. 
Ve zchátralých areálech bývalých 
továren se dnes pořádají různé 
kulturní akce. Z původně nouzových 
kolonií některé v pozměněné podobě 
přežily dodnes a staly se útočištěm 
bohémů a umělců. Cejl, dnes součást 
tzv. brněnského Bronxu, Kamenná 
kolonie, Divišova kolonie, Písečník, to 
jsou místa, která by každý, kdo chce 
poznat autentická zákoutí Brna se 
silným geniem loci, neměl minout. 
Zaujalo vás některé z míst a chcete 
se dozvědět víc či na místo vyrazit 
s průvodcem? Vyberte si z řady tras, 
kterou si pro vás TIC BRNO připravilo. 
Jejich seznam naleznete na webu 
gotobrno.cz v sekci Poznejte Brno. 
Vyrazit rovněž můžete na akci Open 
House nebo na vyhlídkové jízdy, viz 
web gotobrno.cz v sekci Bavte se.

POTEMNĚLÉ SCENÉRIE
V brněnských chrámech dodnes 
odpočívají mnohé prominentní osob-
nosti. Této cti se dostalo například 

 
• • •  stavba vily Tugendhat přišla 
na pět milionů prvorepublikových 
korun? Za tu cenu se tehdy dalo 
postavit 30 běžných rodinných 
domů.

 
• • •  Denisovy sady byly první veřejný 
park v Čechách a na Moravě 
založený veřejnou správou?

•••  v Kostnici u sv. Jakuba se 
nacházejí ostatky více než 
50 000 Brňanů, z nichž mezi 
nejstarší patří oběti středověkých 
morových ran?

 
•• •  brněnský Ústřední hřbitov se 
rozlohou 56 hektarů řadí na první 
místo v naší republice? Více 
informací naleznete ve stejnojmen-
né tiskovině, která je ke stažení 
na webu gotobrno.cz nebo 
k vyzvednutí v infocentrech.

•• •  v Brně už bylo vsazeno do dlaž-
by kolem 160 tzv. Stolpersteinů, 
mosazných destiček připomínají-
cích oběti fašismu?

••• jednou v roce, během akce Open 
House, můžete v Brně navštívit ve-
řejnosti nepřístupná místa? Více info 
na webu www.openhousebrno.cz.

• • •  brněnskou architekturu mů-
žete poznávat i bez pochůzek? 
Nabídku vyhlídkových jízd najdete 
na webu gotobrno.cz v sekci Bav-
te se v Brně.

• • •  funkcionalismus, čtyři brněn-
ské vily, brněnské výstavište, Brno 
a jeho chrámy, Ústřední hřbitov 
– to vše můžete poznávat spolu 
s praktickými brožurami? Brožury 
jsou k dostání zdarma v infocen-
trech a ke stažení na webu goto-
brno.cz v sekcích Brno prakticky 
a Poznejte Brno.

Víte, že...?

hrdinnému obránci Brna proti Švé-
dům Raduitu de Souches, který má 
v jakubském kostele za oltářem ho-
nosný náhrobek. Některé z náhrobků 
dnes tvoří efektní součást Kostnice 
u sv. Jakuba, která se nachází přímo 
pod kostelem a je přístupná. Ještě 
dříve, v roce 1925, se turistickou 
atrakcí stala Kapucínská hrobka 
původem z 18. století. Mrtví se tam 
ukládali bez rakví, a přesto se jejich 
těla zachovala celistvá – vhodné 
geologické složení půdy v podloží 
kostela a důmyslný větrací systém 
způsobily přirozenou mumifikaci těl 
zemřelých. Nejznámějším ze zdejších 
nebožtíků je slavný velitel pandurů 
baron František Trenck. Pokud se 
rádi touláte po hřbitovech a užíváte 
si malebných scenérií, ani v Brně 
nezůstanete zkrátka. Navštívit tu 
můžete Židovský hřbitov, jeden 
z nejkrásnějších v Evropě. Zároveň 
je i nejdéle fungujícím hřbitovem 
v Brně – byl založen v roce 1852. 
Hned u vstupu upoutá pozornost 
žulový památník holocaustu z roku 
1949 k uctění 13 000 obětí odvleče-
ných do vyhlazovacích táborů. Lze 
tu spatřit prosté náhrobky s heb-
rejskými nápisy, s typickou stavbou, 
symbolikou a dekorativními prvky 
i reprezentativní hroby a hrobky 
navržené známými architekty a so-
chaři. Poklonit se tu můžete památce 
rabína Barucha Jacoba Placzka, 
jehož vnuk Georg se stal světozná-
mým fyzikem, Simona Korngolda, 
dědečka skladatele Ericha Wolf-
ganga Korngolda, který byl za svou 
filmovou hudbu dvakrát odměněn 
Oscarem, nebo herce Huga Haase. 
Areál brněnského Ústředního hřbito-
va byl v roce 1883 založen ve svahu, 
k jehož překonání architekt Alois 
Prastorfer volil důmyslný a současně 
malebný systém teras propojených 
schodišti a rampami. Architektonic-
kým skvostem je i funkcionalistické 
krematorium od Arnošta Wiesnera. 
Uprostřed čestného kruhu můžete 
zapálit svíčku na hrobě některých 
známých brněnských osobností, 
např. Leoše Janáčka, Bohuslava 
Fuchse nebo Jana Skácela. Jednoho 
z nejslavnějších Brňanů – Johanna 
Gregora Mendela, který byl jedním 
z prvních obyvatel hřbitova – tam ale 
nehledejte. Leží v nenápadné augus-
tiniánské hrobce v severovýchodním 
cípu areálu.

↑ Židovský hřbitov.

#pomalá chůze

↑ Řadu malebných zákoutí skýtá procházka 
na hrad Špilberk.

↑ Industriální architektura v areálu Mosila-
na na Křenové ulici.



#volný čas

Ať už rádi trávíte volný čas v přírodě, nebo chcete poznávat památky, architekturu či 
se jen tak projít po městě a všímat si jeho drobných, ale výjimečných zákoutí a charak-
teristických symbolů, Brno i jeho okolí nabízí pro každého něco. Možná hledáte zábavu 
a příležitosti k poznávání světa kolem nás, které ocení i vaše děti. Prolézačky, hřiště, 
dětské parky, lanová centra, divadélka i muzea zaměřená na vědu a techniku, to vše 
jsou možnosti pro nejeden nabitý víkend s dětmi, i těmi dospívajícími. Blízké lesy, pří-
rodní rezervace a parky, ale také krásné scenérie, historické objekty a malá městečka 
po celé jižní Moravě lákají k rodinným výletům. Zrovna tak si však můžete udělat výšlap 
nebo se projet po některé z cyklostezek, kterými je Brno a celý jihomoravský regi-
on hojně protkaný. Prohlédnete si u toho hrady, zámky, vodní nádrže, vinice, malebná 
městečka nebo krasové jeskyně. A pokud přece jen nechcete vytáhnout paty z města, 
udělejte si třeba vycházku s prohlídkou brněnských soch.   
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VEZMĚTE DĚCKA DO MĚSTA
V Brně se s dětmi nebudete nudit 
ani chvilku. Potulujete se jen 
tak městem a potřebujete chví-
li posedět a zároveň zabavit váš 
neúnavný malý doprovod? V Brně 
najdete kavárny s dětskými koutky, 
kde vaši potomci mohou stavět 
vlakovou soupravu a vy si zatím 
dáte dobrou kávu a dort. Vaše 
ratolesti se mohou vyřádit také 
v Jungle Parku nebo obrovských 
hernách TOBOGA Bongo či BRuNO 
family park. Chcete-li, aby si děti 
zkusily něco z praktického živo-
ta, vezměte je třeba na dopravní 
hřiště v Lužánkách nebo na Riviéře. 
A nebojte se vyrazit s nimi i dále 
od centra, v Obřanech na ně čeká 
třeba zahradní železnice. Za zvířát-
ky a přírodou se můžete vypravit 
do parků – v Tyršově sadu chovají 
kozy a v Lužánkách zase malá 
prasátka. Za exotičtějšími tvory 
zamiřte do Zoo Brno na Mniší hoře. 
Když se stmívá brzy, velkou atrakcí 
je barevná vodní opona před Janáč-
kovým divadlem. A za časných zim-
ních podvečerů si můžete zabruslit 
na Moraváku.

↓ Bruslení přímo v centru pod sochou Jošta 
od Jaroslava Róny na Moravském náměstí.

EXPERIMENTUJTE
Trávit volný čas způsobem, který 
baví malé i velké, a ještě se u toho 
něco dozvědět, to není v Brně žádný 
problém. Zajímají-li vás různé pokusy, 
experimenty, věda a technika, vaše 
kroky by měly vést do zábavního 

AŽ SE ZAČNETE V BRNĚ NUDIT
Na rodinný výlet nemusíte od Brna 
daleko, všude se pohodlně do-
stanete místní a meziměstskou 
dopravou, která vás zaveze i dále 
za město. Zajděte se podívat na pa-
noramatický výhled ze soběšické 
rozhledny, vyšlápněte si na Hády 
nebo na Babí lom nad obcí Lelekovi-
ce.  Za pravěkou historií se můžete 
vydat na Stránskou skálu a do kraje 
Lišky Bystroušky zase po cyklo- 
stezce z Obřan do Bílovic. Je to jen 
pár kilometrů do dechberoucích, 
ve skalách schovaných jeskynních 
prostor Moravského krasu a k ne-
chvalně známé propasti Macocha či 

• • •  zakladatel genetiky a objevitel 
zákonů dědičnosti Johann Gregor 
Mendel se nenarodil v Brně? Stalo 
se mu druhým domovem, když se 
ujal funkce opata augustiniánské-
ho kláštera na dnešním Mendlově 
náměstí. Dnes tu má i svůj vlastní 
multižánrový festival Mendel je…, 
který spojuje vědu, umění a má 
i komunitní rozměr.

 
• • •  v roce 1982 se v Brně narodilo 
první dítě ze zkumavky u nás 
i v celém východním bloku?

 
•• •  město Brno se snaží přilákat 
ke kultuře už i ty nejmenší, a to 
v podobě dárkových předmětů s te-
matikou Leoše Janáčka, které zpra-
covala známá brněnská výtvarnice 
Vendulka Chalánková, či průvodcem 
pro děti – Frčíme Brnem?

 
•• •  Falus ukazuje čas / Penis kam 
se podíváš? 
Jednu z největších brněnských 
kuriozit poslední doby, brněnský 
orloj, černou kamennou plastiku 
ve tvaru projektilu s hodinovým 
strojem uvnitř, najdete v centru 
města, na náměstí Svobody. 
Podoba díla inspirovala veřejnost 
k mnoha označením, která vychá-
zejí z jeho podobnosti s falem 
(falické hodiny, brněnský falus) či 
obřím vibrátorem. Hlava koně, jenž 
je součástí sochy markraběta Jošta 
na Moravském náměstí, při podhle-
du připomene mužský rozkrok. 
Přijďte se přesvědčit na vlastní oči.

Víte, že...?

na pohádkový hrad Pernštejn. Když 
se vydáte od Brna na jih, mimořád-
nou přírodní lokalitu i krásné výhle-
dy poskytuje Pálava. Za návštěvu 
rozhodně stojí také historické jádro 
Mikulova, které je městskou pa-
mátkovou rezervací, nebo premon-
strátský klášter v Louce u Znojma, 
jež založil v roce 1190 český kníže 
Konrád II. Ota. Příjemně strávený 
den zažijete také v Lednicko-val-
tickém areálu s přilehlými zahra-
dami, jež je na Seznamu světového 
kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. Další tipy naleznete na go-
tobrno.cz v sekci POZNEJTE BRNO 
a BAVTE SE V BRNĚ.

SOCHY
V Brně dnes narazíte na sochu 
nebo jinou uměleckou instalaci 
na každém kroku, zvláště v létě, 
když se tu každý druhý rok koná 
projekt Sochy v ulicích – Brno Art 
Open. Upozorníme jen na některé. 
Většina vznikla k poctě různých 
slavných brněnských osobností – 
např. Johanna Gregora Mendela 
na Mendlově náměstí nebo Louise 
Raduita de Souches na Špilberku. 
Na Špilberku lze také prohlédnout 
skrze tvář básníka Jana Skácela. 
Skladatel Wolfgang Amadeus Moza-
rt mezi brněnské osobnosti nepatří, 
ale coby dítě v Brně koncertoval 
v Redutě, a proto si sochu zaslouží. 
Sochař Kurt Gebauer ho před diva-
dlem zvěčnil jako malého naháčka, 
což leckoho pohoršuje. Park Lu-
žánky zdobí dvě bronzové plastiky 

Obchod a Tolerance, původně 
součást pomníku císaře Josefa II. 
Vytvořil je v roce 1892 známý so-
chař Josef Břenek. Zastavit bychom 
se rozhodně měli i na Moravském 
náměstí, které dnes zdobí hned ně-
kolik soch. V okolí kostela sv. Tomá-
še jsou to umělecké alegorie čtyř 

vědeckého centra VIDA!, kde najdete 
170 hravých exponátů, díky nimž 
můžete objevovat, jak funguje svět 
kolem nás. Šestnáct stálých expo-
zic od uličky řemesel až po letecké 
a vodní motory nabízí Technické 
muzeum, blízký pohled na Slunce 
a pořady o vesmíru zase Hvězdárna 
a planetárium Brno na Kraví hoře. 
Chcete-li se vydat za poznáváním 
přírody, možností je spousta. Ve vol-
ně přístupné oboře Holedná narazíte 

na daňky, kteří vám klidně olíznou 
ruku, a v Lamacentru na Hádech si 
můžete zase pohladit lamy. Téměř 
v centru města se nachází Otevřená 
zahrada, již tvoří unikátní pasiv-
ní dům a naučná stezka vedená 
po svahu s výsadbou. Nachází se zde 
dvanáct výtvarných instalací před-
stavujících živly a přírodní fenomény.

Platónových ctností. Sochy Odvaha 
v podobě jezdce na koni od Jaro-
slava Róny a Spravedlnost od Maria 
Kotrby doplňuje podlouhlá kašna 
představující Mírnost. Moudrost či 
prozíravost symbolizuje bronzový 
model Brna v roce 1645, kdy čelilo 
obléhání švédským vojskem. O kou-
sek dál, ale stále na Moravském 
náměstí, stojí monumentální socha 
rudoarmějce. K vůbec nejzdařilejším 
instalacím z poslední doby patří 
obří propletené žárovky s názvem 
Pocta Edisonovi od brněnského 
sochaře Tomáše Medka na Malinov-
ského náměstí.

← Socha Jana Skácela, brněnského básníka 
a spisovatele, od sochaře Jiřího Sobotky.

↓ Do Znojma se jezdí nejen za vínem. Může-
te zde například podniknout sjezd řeky Dyje.

#volný čas

↑ Divoká prasátka můžete potkat při výletě po cyklostezce z Obřan do Bílovic.

↑ Poněkud intimní pohled na sochu 
markraběte Jošta symbolizující odva-
hu od Jaroslava Róny.
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Kalendárium 
kulturních akcí

Výběr nejzajímavějších událostí konajících 
se ve městě Brně. Údaje jsou aktuální 
k měsíci vydání. Podrobný program a bližší 
informace najdete na webu gotobrno.cz. 

TOP TIPY

POKLAD INKŮ
listopad 2019 – leden 2020
Výstava na více než 2000 m2 názorně 
zpracovává celou historii osidlování 
amerického kontinentu. Návštěvníci 
uvidí desítky skutečných zlatých expo-
nátů, které do České republiky zapůjčila 
peruánská vláda v čele s prezidentem. 
Vše zábavnou a dobrodružnou formou.  
www.pokladinku.cz

CZECH PRESS PHOTO 2020
únor–březen
Výstava soutěžních fotografií CZECH 
PRESS PHOTO 2020 v Křížové chodbě 
Nové radnice.  Výstava každoročně 
mapuje a představuje veřejnosti události 
uplynulého roku prostřednictvím nejlep-
ších fotografií.
www.brno.cz

JAZZFESTBRNO 
březen-květen
Mezinárodní hudební festival s hvězdami 
světové jazzové scény, s progresivními hu-
debníky z nastupující generace a výběrem 
toho nejzajímavějšího z jazzové scény. 
www.jazzfestbrno.cz

OPEN HOUSE BRNO 
duben
Festival, který vám ukáže Brno tak, jak 
ho neznáte. Na dva víkendové dny se 
otevřou dveře budov, kolem kterých 
chodíte třeba každý den, ale běžně se 
do nich nemůžete dostat.
www.openhousebrno.cz

BRNĚNSKÝ MAJÁLES
květen
Průvod s živým doprovodem kapel, 
tradiční volba krále a královny a bohatý 
hudební i doprovodný program.
www.brno.majales.cz

DIVADELNÍ SVĚT BRNO
květen
Žánrově pestrá prohlídka od činohry 
po pohybové divadlo, od klasických her 
po alternativní performance. Přehlídku 
divadel doplňují četné doprovodné akce.
www.divadlenisvet.cz

MENDEL FESTIVAL
červenec
Multižánrový festival spojený s oslavou 
narozenin významné brněnské osobnosti 
– Gregora Johanna Mendela, otce gene-
tiky a objevitele zákonů dědičnosti. 
www.mendelje.cz

MARATON HUDBY BRNO
srpen
Multižánrový hudební festival. Nepřetr-
žitý tok živých profesionálních i amatér-
ských hudebních produkcí nejrůznějších 
žánrů po celém městě Brně.
www.maratonhudby.cz

JANÁČEK BRNO
září–říjen
Mezinárodní operní a hudební festival 
Janáček Brno patří k nejexkluzivnějším 
akcím svého druhu u nás i v Evropě. 
Nadcházející 7. ročník tohoto bienále 
proběhne v termínu 28. 9. – 16. 10. 2020. 
V termínu 1. 12. 2019 bude zahájen před-
prodej vstupenek.
www.janacek-brno.cz

VÁNOCE V BRNĚ
listopad–prosinec
Tradiční vánoční trhy v centru měs-
ta s každodenním bohatým kulturním 
programem.
www.brnenskevanoce.cz 
www.adventnazelnaku.cz 
www.adventnamoravaku.cz 

DALŠÍ AKCE

THEODOR PIŠTĚK 
září 2019 – leden 2020
Výstava  instalovaná v celém prostoru 
Domu umění města Brna představí repre-
zentativní a rozsáhlý výběr děl Theodora 
Pištěka. 
www.dum-umeni.cz

ONDŘEJ SEKORA: MRAVENČÍ  
A JINÉ PRÁCE
prosinec 2019 – červen 2020
Že zdaleka nejen Ferda Mravenec a Beruš-
ka vzešli z pera Ondřeje Sekory se vynas-
naží ukázat v roce 2020 rozsáhlá výstava 
v Dietrichsteinském paláci Moravského 
zemského muzea na Zelném trhu.
www.mzm.cz

J. RAJLICH: RETROSPEKTIVA
jaro 2020
Retrospektiva zakladatele Meziná-
rodního bienále grafického designu 
Jana Rajlicha, předního tvůrce plakátů, 
vizuálních identit, orientačních systému 
a katalogů.
www.moravska-galerie.cz

ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KLENOTY 
NA DOSAH / 22 PANOVNÍKŮ KO-
RUNOVANÝCH SVATOVÁCLAVSKOU 
KORUNOU
únor–duben
Výstava představí formou mistrovských 
replik nejcennější poklad ČR, tedy 
korunovační klenoty, ale nově také ko-
runovační meč a původní gotické žezlo 
a jablko, jejichž originály se dodnes 
nachází ve Vídni. Návštěvníci se rovněž 
seznámí se všemi 22 osobnostmi, které 
byly korunovány českými panovníky. 
www.letohradekbrno.cz

SETKÁNÍ/ENCOUNTER 
březen–duben
Mezinárodní festival divadelních škol.  
Festival je místo pro setkávání nejrůz-
nějších divadelních postupů, kultur, 
rozličných znalostí a zkušeností.
www.encounter.cz

BRNO ART WEEK 
duben
Bohatý program v galeriích i ve veřejném 
prostoru.
www.brnoartweek.cz

VELIKONOČNÍ FEST. DUCHOVNÍ HUDBY 
duben
Velikonoční festival duchovní hudby je 
ve středoevropském měřítku ojedinělým 
mezinárodním projektem věnovaným 
výhradně duchovní hudbě.
www.filharmonie-brno.cz

BONJOUR BRNO 
duben
Festival frankofonní kultury napříč 
světadíly pro všechny, kteří francouz-
sky mluví nebo mají frankofonní kulturu 
prostě jen rádi.
www.alliancefrancaise.cz

TMAVOMODRÝ FESTIVAL 
květen
Mezinárodní hudební přehlídka vystou-
pení zrakově postižených dětí a mládeže 
s bohatým doprovodným programem.
www.tmavomodry.cz

UTUBERING
květen
Festival generace Z přinese to nejlepší 
z české YouTube scény.
www.utubering.cz

BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC 
květen
Jedinečná příležitost prožít noc plnou 
nevšedních zážitků. Brány muzeí, galerií 
a dalších kulturních center v Brně i okolí 
se návštěvníkům otevřou od šesté hodi-
ny večerní až do půlnoci. 
www.brnenskamuzejninoc.cz

ANIMEFEST
květen
Tradiční setkání příznivců Japonska, 
mangy, anime a cosplaye. Víkend plný 
promítání premiérových i klasických ani-
me filmů, přednášky o japonské historii, 
kultuře, cestování nebo výrobě kostýmů 
a mnoho dalšího.
www.animefest.cz

MEETING BRNO
květen
Multižánrový festival, který zpřítomňuje 
historii města a nabízí platformu pro 
setkání zástupců různých názorů, kultur 
a náboženství.
www.meetingbrno.cz

NOC KOSTELŮ
červen
Tradiční událost, během které je možné 
navštívit v noční atmosféře nejen kos-
tely, ale také prostory klášterů, rajské 
dvory, krypty, věže, kůry a další běžně 
nedostupná místa.
www.nockostelu.cz

GHETTOFEST 
červen
Multižánrový pouliční festival odehráva-
jící se v lokalitě přezdívané  „brněnský 
Bronx“ či „ghetto“. Na akci se podílejí 
obyvatelé lokality i množství umělců, 
kteří se o ni a její rozvoj zajímají. 
www.ghettofest.cz 

FESTIVAL IBÉRICA
červen
Festival iberoamerických kultur tradičně 
nabízí průřez od flamenkové hudby 
a tance až po iberoamerickou gastrono-
mii. To vše v podobě vystoupení, kon-
certů, filmů, workshopů a ochutnávek. 
www.iberica.cz

ARCHITEKT A. LOOS
červen-prosinec
Hlavní výstava Muzea města Brna v roce 
2020 se bude věnovat jedné z největ-
ších osobností moderní architektury 
světového významu, Adolfu Loosovi, 
který se narodil v Brně. Jeho dílo výraz-
ně ovlivnilo vývoj architektury. 
www.spilberk.cz

LÉTO NA BISKUPSKÉM DVOŘE
červen-srpen
Série open-air divadelních a koncert-
ních představení v centru Brna na Bis-
kupském dvoře v areálu Moravského 
zemského muzea na Zelném trhu. 
www.snip-brno.cz

LETNÍ KINO BRNO-STŘED
červenec-srpen
Filmové projekce pod širým nebem 
v centru města. 
www.kinobude.cz

FESTIVAL UPROSTŘED
červenec-srpen
Festival v letních měsících oživuje ulice 
i náměstí v centru Brna. Nabízí pestrou 
programovou nabídku plnou hudebních 
produkcí, workshopů, divadelních před-
stavení, tančíren, sportovních a multi-
mediálních akcí a spousty dalšího. 
www.festivaluprostred.cz

MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ 
červenec
Největší středoevropský literární festi-
val, který zahrnuje dvě hlavní programo-
vé linie: 
domácí a zahraniční. Zahraniční linie 
prezentuje literaturu země, která je 
v daném roce čestným hostem. 
www.autorskecteni.cz

PROART FESTIVAL
červenec
Mezinárodní multižánrový festival 
workshopů tance, zpěvu, herectví, foto-
grafie a dalších umění. Kromě worksho-
pů během festivalu probíhají koncerty, 
taneční a divadelní vystoupení a další 
pestrý program.
www.proart-festival.cz

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI
červenec–srpen
Letní shakespearovské slavnosti 
představují nejstarší a zároveň největší 
shakespearovskou divadelní přehlídku 
pod širým nebem v celé Evropě.
www.brno.shakespeare.cz

DEN BRNA 
srpen
Den Brna je připomínkou slavné a úspěšné 
obrany brněnských hradeb před útokem 
švédského vojska. Připadá již tradičně 
na sobotu nejblíže k datu 15. srpna a je 
spojený s bohatým kulturním programem.
www.gotobrno.cz

MEZINÁRODNÍ KYTAROVÝ FESTIVAL
srpen
Významný festival zaměřený na klasickou 
kytaru. Do Brna pozve přední světové in-
terprety. Souběžně s festivalem probíhají 
kytarové kurzy a mezinárodní soutěž.
www.guitarcz.com

MEZ. HUDEBNÍ FESTIVAL ŠPILBERK
srpen
Festival pod hvězdnou oblohou s letním 

hudebním kinem.
www.filharmonie-brno.cz

MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL
srpen
Festival představí publiku folklorní 
soubory z Brna, jiných končin republiky 
i zajímavé zahraniční hosty.
www.folklornet.cz/mff

FESTIVAL PROTOTYP 
podzim 2020
Prototyp je festival umění, vědy a tech-
nologií, který se postará o program plný 
interaktivních instalací, workshopů, 
přednášek i živých vystoupení.
www.prototypbrno.cz

SERIAL KILLER 
září
První festival TV a online seriálové tvor-
by ve střední a východní Evropě.
www.serialkiller.tv

MEZINÁRODNÍ KOMIKSOVÝ FESTIVAL 
KOMA
září–říjen
První festival svého druhu v Brně, který 
představuje současnou komiksovou 
tvorbu. 
www.festivalkoma.cz

GROOVE BRNO
říjen–prosinec 
Mezinárodní jazzový festival s velkým 
žánrovým přesahem, který byl deset let 
známý jako Moravia Music Fest,  pohltí 
každého, kdo miluje muziku. 
www.groovebrno.cz

BRNĚNSKÁ 16 
říjen
Mezinárodní festival krátkých filmů 
Brněnská 16 patří k nejstarším filmovým 
festivalům u nás, koná se bez přerušení 
od roku 1960.
www.brno16.cz

MEZIPATRA
listopad
Queer filmový festival. Každoročně před-
stavuje kolem stovky českých i zahranič-
ních filmů s LGBTQ tematikou.  
www.mezipatra.cz

ROBOT 2020
listopad 2020 – květen 2021
Výstava představí historický vývoj robo-
tiky až po současnost s mírným  přesa-
hem do budoucnosti. 
www.technicalmuseum.cz



#dárek z Brna
↑ Pohlednice TIMO ↑ HRNEK TO GO Vendula Chalánková

↑ Tričko TIMO↑ BRNĚNSKÝ DRAK kolekce porcelánu ↑ Šálek s podšálkem matný potisk ↑ ZLATÁ LOĎ zápalky

↑ Klíčenka ORLOJ ↑ PORIGAMI přání

↑ ? #SUZBRNA – dětské body

↑ Ruksak JOŠT ↑ #ZBRNA – travel doplňky

↑ Šátek FOLKLOR ↑ TO JE BRNO I., II. Autentický průvodce

↑ Čokoláda AJALA

↑ USB Krokodýl ↑ LEOŠ JANÁČEK – čokosada Liška 
Bystrouška

↑ Gin tonic SUPER PANDA ↑ FRČÍME BRNEM dětský průvodce

K zakoupení na prodejnách:

TO JE BRNO, Panenská 1 POD KROKODÝLEM, Radnická 8 HLAVNÍ NÁDRAŽÍ, Nádražní 1 LETIŠTĚ BRNO, Brno-Tuřany 1 ZLATÁ LOĎ, Přístaviště u přehrady E-SHOP: www.darkyzbrna.cz



#gastronomie

Že žádná láska není tak opravdová jako láska k jídlu, platí v Brně dvojnásob. Ještě před 
pár lety turisty do Brna táhla především architektura a památky, nyní patří mezi hlavní 
lákadla kvalitní gastronomie. O tom, že si ji místní rádi užívají, svědčí často pořádané 
food festivaly, ale také zaplněné zahrádky a výlohy většiny podniků. Jen co ráno vsta-
nete, můžete se vydat do jedné z mnoha kaváren, abyste se posilnili snídaní. Co třeba 
čerstvé vafle či vejce Benedikt s čerstvě upraženou kávou? Ještě vám ani nestačí vy-
hládnout a je tu čas oběda. Tehdy se celé Brno rozvoní směsicí vůní. Necháte se zlákat 
jednou z mnoha restaurací, hipsterským bistrem, veganským podnikem anebo zavítáte 
k populárnímu food trucku na burger v trochu nevšedním podání? Milovníci dezertů 
pak jistě po dobrém obědě nepohrdnou máslovým cupcakem, nadýchaným donutem, 
tradičním trdelníkem či zmrzlinou z čerstvého ovoce. Už se vám sbíhají sliny? A to jsme 
teprve na začátku dne a ještě jsme si nedali místní pivo či koktejl ve vyhlášeném baru.
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ESPRESSO TONIC ČI 
LEVANDULOVÉ AFFOGATO?
Svou nejslavnější éru brněnské 
kavárny prožívaly v meziválečném 
období. Mnohým z nich vtiskli 
funkcionalistickou podobu přední 
architekti. V současné době má 
ale Brno opět největší koncentraci 
kaváren. Buďte si jisti, že kavárny, 
kavárničky či coffee trucky na vás 
budou vykukovat zpoza každého 
rohu. Kromě těch moderních narazí-
te i na podniky, které udržují tradici 
prvorepublikových kaváren.  
 

↑ Cafe Podnebi a její útulná zahrádka hned 
pod Špilberkem.

Dnes se kavárny předhánějí v kvalitě 
a chuti kávových zrn a my máme 
z čeho vybírat. Na mlýnku najdeme 
výběr toho nejlepšího z lokálních 
i světových pražíren. Kávu vám 
v Brně vyčarují na různé způsoby. 
Pro klasiky espresso, cappuccino, 
filtrovanou kávu, pravé frappé a cold 
brew, pro odvážné třeba populární 
espresso tonic či levandulové affo-
gato. Fantazii se meze nekladou.

Že v Brně horký černý nápoj se 
silným aroma opravdu zbožňují, 
potvrzuje tradiční celoroční festival 
Týden kávy, který se koná k oslavě 
Mezinárodního dne kávy.

PIVO NA PATNÍKU
Už dávno jsou pryč doby, kdy v Brně 
působil jediný pivovar – Starobrno. 
Ačkoli Starobrněnský pivovar stále 
patří mezi dominanty města a může 
se chlubit 145letou tradicí, čím dál 

populárnějšími se stávají menší místní 
pivovary, minipivotéky a ochutnávko-
vé pivnice. Pokud však po Starobrnu 
zatoužíte, zkuste si ho dopřát stylově, 
třeba v jedoucí tramvaji – Šalina pubu.

Na výběr jsou desítky piv – světlá, 
tmavá, hořká i kyselá, lehká, silná, 
ležáky i svrchně kvašená, co vás 
napadne. Oblibě se těší degustační 
pivnice, kde je vždy na čepu několik 
druhů piva. Populární je Výčep 
Na stojáka na Jakubském náměstí. 
Dát si zde pivo na stojáka, jak už 
název napovídá, anebo si k němu 
sednout na patník, patří tak nějak 
k novým brněnským tradicím.

RŮŽOVÉ, ORANŽOVÉ NEBO 
SLÁMOVÉ?
Vinařská oblast Morava zahrnuje 
území od jižního cípu Moravy až 
po místa na západ od Brna. Nachází 
se zde téměř 96% ploch všech 
tuzemských vinic. Vznikají tady 
hlavně skvělá bílá vína s pozoru-
hodným spektrem vůní a kořenitos-
ti. Souhru vůní a chutí pak podtrhují 
svěží kyseliny. Byl by hřích neokusit 
v Brně některé z vín místní produk-
ce. Na konci léta okupují brněnské 
ulice stánky s burčákem – částečně 

zkvašeným vinným moštem. Říká 
se, že by jej měl člověk vypít tolik, 
kolik má v těle krve. Nedoporu-
čujeme to ovšem zkoušet během 
jediného dne… Na sklenku vína za-
jděte do některé z vinoték či wine 
barů v centru města. Rádi experi-
mentujete? Zkuste neobvyklá vína, 
růžové, oranžové či slámové. Pokud 
vás neláká nápoj z vinné révy, co 
třeba víno rybízové?  Populární jsou 
degustace vín s výkladem. Zavítejte 
i na jeden z vinných festivalů, které 
se pravidelně pořádají.

PROSLULÁ BAROVÁ SCÉNA
Stmívá se, ale město začíná ožívat. 
Je čas vyrazit do baru! Proslulost 
brněnské barové scény bezpochyby 
přispěla k tomu, že prestižní deník 
The New York Times zařadil Brno 
v roce 2016 do exkluzivního výběru 
míst, kam se vydat. Noviny městu 
daly podtitulek „Nečekaná kuchyně 
a noční život v Mekce architektury“. 
Legendou je Bar, který neexistuje.  
Na paty mu šlape jeho „sestra“ Super 
Panda Circus. Oba bary vám v první 
řadě nabídnou zážitek a vskutku ori-
ginální koktejly. Vy ale můžete zamířit 
do dalších osobitých podniků. Příkla-
dem absintového baru je bar Naproti 
na Veveří. Na vytrvalé milovníky noční 
zábavy čekají rozličné bary a dis-
kotéky s dj's a tancem, které vám 
poskytnou azyl až do rána.

I SMAŽÁK MŮŽE BÝT 
LUXUSNÍ
Tradiční místní pokrmy po boku 
světově vyhlášené kuchyně, to vše 
připraveno z čerstvých a lokálních 
surovin, servírované v nápaditých 
stylových interiérech. I to vás v Brně 
čeká. Co se týče podniků, je z čeho 
vybírat. Stojí tu vedle sebe luxusní 

i lidové restaurace, steakhousy, grill 
bary, hipsterská bistra, tapas bary 
i populární food trucky. Vyberou si 
i vegetariáni a vegani.

↑ Na středomořskou kuchyni do La Bouchée.

Máte rádi tradici? Dejte si pravou 
svíčkovou s karlovarským knedlí-
kem nebo třeba pečenou kachničku 
se zelím a skleničkou moravského 
vína. Že smažený sýr patří do bufe-
tu nižší cenové skupiny? V Lokálu 
U Caipla vás přesvědčí, že i smažák 
se dá připravit luxusně... Lákají vás 
exotické kuchyně? Vyzkoušejte 
některé z asijských bister a re-
staurací – thajskou, vietnamskou, 
japonskou, čínskou. Co je ještě 
na výběr? Podniky, kde vám připraví 
středomořskou, kubánskou, mexic-
kou, americkou, ruskou, indickou, 
ale třeba i egyptskou a libanonskou 
kuchyni. Nezbývá než popřát dob-
rou chuť.

• • •  první kávu v České republice 
ochutnali v Brně? Kavárnu si tu 
otevřel Turek Achmet už v roce 
1702. v období první republiky 
působil v Brně velkoobchodník 
s kávou Hubert Lamplota. Kromě 
pražení a prodeje kávy vyráběl 
i speciální kávovary „Lamka“, které 
můžete dodnes nalézt snad v kaž-
dém antiku.

• • •  v Brně je hned několik ulic 
s gastronomickými názvy? V cent-
ru například najdeme ulici Pekař-
skou, Sladovou, Masnou, Zelný trh 
i Kobližnou, kde můžete koblihy, 
respektive donuty pořídit i dnes.

• • •  v Brně milují slavnosti jídla? 
Tradičně se zde pořádá Týden kávy, 
Svatomartinský košt, CakeFest, 
Sweet Dream Fest, Ochutnej Asii, 
Burger festival a spousta dalších 
pivních festivalů, slavností vína 
a podobně.

gourmet
 → BRNO 2019

CZ

• • •  brněnskou gastronomii můžete 
poznat blíž, když sáhnete po někte-
rém z gastronomických průvodců. 
Jsou k dispozici na infocentrech či 
ke stažení na  webu gotobrno.cz 
v sekci Brno prakticky? TIC BRNO 
také vydává každoročně publikaci 
GOURMET BRNO, kde je v několika 
kategoriích žebříček nejlepších 
brněnských podniků, viz  
www.gotobrno.cz/ochutnejte.  
To nejzajímavější z gastronomie  
jižní Moravy přináší projekt  
GOURMET JIŽNÍ MORAVA -  
www.gourmetjiznimorava.cz.

Víte, že...?

#gastronomie

↑ Bar Naproti na ulici Jana Uhra je Mekkou milovníků absintu.

↑ Milovníci pěnivého moku najdou prostředí 
podle svého gusta v pivnici Na Božence.

↑ Víno si jaksepatří vychutnáte například 
v Petit Cru.



#pohyb

Brno je město v pohybu. A přesvědčíte se o tom hned, jakmile vystoupíte z vlaku nebo 
autobusu. Čeká vás úplný šrumec – pobíhající lidé, tramvaje, auta, do toho se motá 
pojízdné vozítko s kávou, cyklisté (ti to hlavně u hlavního nádraží věru nemají snadné) 
a taky lidé na koloběžkách či jiných přibližovadlech… Tohle je ale ta nejrušnější část 
Brna – budete-li se od nádraží vzdalovat, poznáte, že pohyb města se zklidňuje. Cyk-
listé se zařazují do svých pruhů, nedaleko za nádražím najíždějí na cyklostezku lemující 
řeku Svratku nebo Svitavu, po níž se dostanou až do bílovických lesů, kde je úplný klid. 
Chodci vplují do pěších zón centra, odpočinou si ve stínu stromů Denisových sadů, 
parku na Špilberku nebo zvolí relax v saunách. Třeba v lázních na ulici Rašínova, jen 
několik kroků od náměstí Svobody. A kdo zatouží po intenzivních sportovních zážitcích, 
vyráží na Brněnskou přehradu na kolo, loďku, paddleboard nebo do některého z mnoha 
brněnských parků zaběhat si a protáhnout tělo ve venkovním fitness. Brno rozpohybuje 
každého – nechte se inspirovat našimi tipy.
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Z CYKLISTICKÉHO SEDLA
Brno–Vídeň, vlakem za hodinu a půl, 
autobusem ještě o hodinu déle… 
A na kole? Z Brna do Vídně vede 
cyklostezka, která má na českém 
území 72 km, po rakouském se 
svezete 66 km. Většinu času je to 
příjemná rovinka – tak schválně, 
za jak dlouho ujedete necelých 
140 km? Pokud byste si raději projeli 
kratší úseky, nabízí Brno a jeho okolí 
spoustu možností, oblíbené jsou 
cyklostezky podél brněnských řek 
Svratky a Svitavy. Po té svitavské se 
za Brnem ocitnete v údolí bílovic-
kých lesů a cyklostezka vás povede 
krásnou přírodou až do Adamo-
va a dál do Blanska. Čím dál více 
Brňanů ovšem využívá kolo nejen 
k rekreaci, ale jako dopravní prostře-
dek k cestám do práce i za zábavou. 
Pokud budete chtít Brno poznávat 
z cyklistického sedla, seznam půj-
čoven kol a cyklomapy Brna najdete 
na webu brnonakole.cz.

↑ Kam na kole? Více tipů najdete v bro-
žuře Cyklomapa, která je k dispozici 
v infocentrech.

NAD HLADINOU I POD NÍ
Plavání jako v nebi, říká se o bazé-
nu na Kraví hoře. Prosklené stěny 
plaveckého bazénu totiž poskytují 
krásný výhled na nebe a panorama 
Brna. Sportovní a rekreační areál 
Kraví hora nabízí architektonicky 
výjimečný krytý bazén s vířivkou 
a parní saunou, během letního ob-
dobí venkovní koupaliště a v zimě 
kluziště k bruslení. Jedinečné je 
také největší brněnské koupaliště 
Riviéra, přírodní areál v blízkosti 
řeky Svratky. Koupaliště je tvoře-
no kaskádou tří různě hlubokých 
bazénů o celkové délce 390 metrů. 
V létě sem směřují davy Brňanů, ale 
díky rozlehlým travnatým plochám 
tady nebudete mít dojem, že je 
narváno. Zatoužíte-li ve městě 

po relaxování ve wellness, pak máte 
z čeho vybírat – jako v maďarských 
lázních si budete připadat v ovál-
ném bazénu a v saunách Lázeňské-
ho a relaxačního centra Rašínova 
nedaleko náměstí Svobody. Well- 
ness moderního střihu s několika 
druhy saun, saunovými ceremoniály 
a ochlazovacím jezírkem přímo pod 
hvězdami nabízí Infinit Maximus 
nedaleko Brněnské přehrady.

ODDECH NA PŘEHRADĚ
O Brněnské přehradě jste se možná 
doslechli v souvislosti s přehlídkou 
ohňostrojů Ignis Brunensis – je to 
totiž nejpopulárnější akce, která se 
zde odehrává. Na přelomu května 
a června jsou ohňostroje odpalo-
vány přímo z pontonu umístěného 
na vodní hladině a za touto podí-
vanou přijíždějí na přehradu tisíce 
lidí. Ale nejen během ohňostrojů je 
přehrada okupována lidmi, její re-
kreační význam je totiž pro Brňany 
zásadní. V létě nabízí příležitost 
ke koupání, lemují ji pláže (včet-
ně té nuda), řada dětských hřišť 
a sportovišť. Na hladinu lze vyrazit 
na lodičkách, šlapadlech, paddle-
boardech a během letní sezóny 
provozuje Dopravní podnik města 
Brna na přehradě lodní dopravu 
spojující přístaviště v Bystrci s Ve-
verskou Bítýškou. Vzhledem k tomu, 
že po obou stranách je přehrada 
obklopena lesy, je cílem pěších 
i turistických výletů. Kolem celé 
přehrady vede cyklostezka dlouhá 
30 kilometrů (místy se jedná 

o poměrně náročnější terén).  
A ani v zimě se Brněnské přehra-
dě nevyhýbejte – na její zamrzlou 
vodní plochu s oblibou vyrážejí 
bruslaři i běžkaři. Více informa-
cí o Brněnské přehradě najdete 
na webu gotobrno.cz v sekci  
Poznejte Brno.

↑ Ano, i toto je Brněnská přehrada.

JEŠTĚ VÍC ČERSTVÉHO 
VZDUCHU
Pohybu na čerstvém vzduchu není 
nikdy dost a v Brně si jej budete 
moct užívat plnými doušky. Na-
chází se zde spousta parků, kam 
si můžete vyrazit zasportovat. 
Oblíbené jsou zejména Lužánky, 
kde v každou denní i noční hodi-
nu zastihnete příznivce běhání, 
ale cvičí se tady i jóga, tchai-ťi, 
posiluje se ve venkovních fitness, 

Víte, že...?

• • •  první český tělocvičný spolek 
v Brně (a na Moravě), který položil 
základy dnešnímu Sokolu, byl zalo-
žen 21. ledna 1862? 

•• •  mezi vrcholovými sportovci má 
Brno několik rodáků, například 
nositele několika olympijských 
medailí, gymnasty Ladislava Váchu 
a Jana Gajdoše, nebo vítězku Wim-
bledonu v roce 1998, tenistku Janu 
Novotnou?

••• Brno si můžete prohlédnout 
z říční hladiny? Řeka Svratka se 
dá za dostatečně vysoké vodní 
hladiny sjet na raftu nebo kánoi 

od přehrady až k obchodním cen-
trům na jihu Brna. Vybavení si mů-
žete půjčit například v půjčovně 
lodí a vodáckého vybavení Water 
Element www.vodacke-centrum.cz.

• • •  Prýgl je v hantecu název pro 
Brněnskou přehradu a slovo má 
původ v německém Prügel – kla-
cek, hůl? Přehrada totiž klacek 
nebo křivou hůl údajně tvarem 
připomíná.

• • •  na webu gotobrno.cz jsou 
k dispozici další informace o spor-
tu v Brně a informační brožury 
ke stažení?

najdete zde hřiště na pétanque 
a mezi stromy se chodí po slackline. 
Lužánky jsou zkrátka pro sport jako 
stvořené. Na běžce ovšem narazíte 
takřka ve všech brněnských par-
cích – na Špilberku, na Kraví hoře, 
ve Wilsonově lese nebo v Zamilova-
ném hájku. Běhá se také podél řeky 
Svratky, kde se běžci dělí o prostor 
s cyklisty a in-line bruslaři. Po svra-
tecké cyklostezce doběhnete až 
k obchodnímu centru Olympia, kde 
se nachází venkovní lezecká stěna. 
Jestli vám něco říká lezení, pak vás 
stěna u Olympie nadchne – z jejího 
vršku je skutečně majestátní výhled.

↑ Park Lužánky je k volnočasovým aktivi-
tám jako stvořený.

NA VRCHOLU
Zvedají vám tep závody, utkání, 
soutěže, boje o vítězství? Milu-
jete vrcholové sporty, výkony až 
na hranici možností – a to vše 
hezky z první řady? V Brně je ně-
kolik sportovišť, kde se odehrávají 
sportovní utkání světové úrov-
ně. Pro turisty je nejatraktivnější 
pravděpodobně Masarykův okruh, 
kam se každý rok v létě sjíždějí 
milovníci silných strojů. Brňané pak 
nedají dopustit na svou hokejovou 
Kometu, té se fandí v DRFG aréně 
a fandí se skutečně z gruntu. Jak-
mile se celé Brno oděje do modro-
bílé a navzdory vedrům potkáváte 
lidi s šálami (samozřejmě modrobílé 
barvy), pak vězte, že hraje Kometa. 
Podrobný přehled sportovních akcí 
v Brně i seznam sportovišť a vůbec 
vše o sportu najdete na webu  
kamzasportemvbrne.cz.

↑ Na Masarykově okruhu se koná již řadu let mnoho prestižních závodů.

#pohyb

↓ Vyřádit se na různých vodních atrakcích 
se můžete na brněnském koupališti Riviéra.



#nákupy

Kdo přijíždí do Brna uspokojit svou touhu po nakupování, měl by si na své dobrodruž-
ství v obchodech vyhradit dostatek času. Moravská metropole totiž nabízí nespočet 
nakupovacích možností a správní shopaholici si nebudou chtít nechat nic ujít. Napros-
tou samozřejmostí je návštěva Zelného trhu, tedy ovocného, zeleninového a květino-
vého tržiště s historií sahající až do středověku. Pokud jste ale v Brně v době adventu, 
čerstvé potraviny na takzvaném Zelňáku neulovíte. Na druhou stranu si tady můžete 
vychutnat legendární brněnský Turbomošt a bohatý kulturní program vánočních trhů. 
Tím ale výčet brněnských trhů nekončí, pořádají se zde také pravidelné bleší trhy nebo 
markety s módními designovými kousky. Nezoufejte, pokud termín akce není shodný 
s termínem vaší návštěvy – v Brně najdete showroomy s originální módou i zaprášené 
bazary se skvosty z druhé ruky doslova na každém kroku. A neodjíždějte z Brna bez 
suvenýrů! Ty nejvkusnější seženete v infocentru TO JE Brno. Že na nákupní procházky 
po městě nemáte náladu? Nevadí, vyberte si jedno z brněnských obchodních center 
a užijte si volný čas tam – nechte se inspirovat našimi tipy.
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JARMARKY, TRŽNICE, TRHY 
I VELETRHY
Čechyně, Přízřenice, Moravany, 
Medlov – to jsou jen některá místa, 
odkud se sjíždějí farmáři se svojí 
vypěstovanou zeleninou, ovocem 
a květinami na Zelný trh v Brně. 
Od ledna do listopadu najdete 
farmáře a jejich stánky na Zelňáku, 
tržišti, na nějž chodili Brňané naku-
povat už ve středověku. Chcete-li 
skutečně lokální produkty od far-
mářů, hledejte na jejich stáncích 
cedulku označenou zelenými pruhy, 
cedulkou s oranžovými pruhy 
jsou naopak označeni obchodní-
ci. V období adventu si nenechte 
ujít vyhlášené vánoční trhy, jejichž 
středobodem je náměstí Svobody. 
Ale není to jen Svoboďák, ale také 
Zelný trh, Moravské náměstí a Do-
minikánské náměstí, které o ad-
ventu ožívají vánočními jarmarky 
a kulturním programem. Atmosféra 
světových veletrhů vás uchvátí 
na brněnském výstavišti, navští-
víte-li například sportovní veletrh 
Life! nebo Mezinárodní strojírenský 
veletrh. Jedinečný architektonický 
areál výstaviště ale můžete obdivo-
vat také při jiných akcích, pořádají 
se zde výstavy, v některých pavi-
lonech koncertuje filharmonie nebo 
účinkuje opera – stačí si jen vybrat 
z programu Veletrhů Brno na webu 
bvv.cz.

↑ Za místními produkty vyrazte na oblíbený 
Zelný trh.

ORIGINÁLNÍ OHOZ
Brněnský design je na vzestupu. 
Řada talentovaných návrhářů našla 
v druhém největším městě republi-
ky své útočiště díky inspirativnímu 
prostředí, které podporuje jejich 
kreativitu. Rozmach místní nezávislé 
scény můžete pozorovat v mnoha 
showroomech s oblečením, šperky 
a dalšími módními doplňky. Možná 

ani netušíte, že některý z designo-
vých kousků navržených v Brně už 
máte doma. Třeba do práce chodíte 
s batohem či taškou Jumpy nebo 
s kousky od designérské dvojice 
s.polu. Do města třeba vyrážíte 
v tričku od Huhů doplněným legína-
mi Young Primitive a kabelkou Love 
Music. Nebo vlastníte unikátní kou-
sek značky Wolfgang, MONO.POLO, 
Rebelion či od návrhářky Denisy 
Nové nebo Michaely Suré? Že ne? 
V Brně to můžete napravit – origi-
nálních designových obchodů je zde 
spousta, neleňte a prošmejděte jich 
co nejvíc, zaručeně se najde ten, 
který nejlépe vyhoví vašemu vkusu.

↑ Autorskou módu najdete například 
ve Wolfgang store.

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ
Jestliže si veškeré nákupy rádi 
vychutnáváte na jednom místě, 
některé z brněnských obchodních 
center bude tou správnou volbou. 
V dochozí vzdálenosti od hlav-
ního vlakového i autobusového 
nádraží najdete Galerii Vaňkovka. 
Ta je postavena v místech, kde 
stála továrna Friedricha Wanniecka 
a stopy po původní stavbě můžete 
v obchodní galerii najít i dnes – ar-
chitekti do budovy obchodní galerie 
zakomponovali dvě části strojírenské 
továrny. Znatelně méně zdařilými 
architektonickými zásahy proslulo 
obchodní centrum Velký Špalíček 
v historickém jádru Brna. Na mi-
lost jej Brňané vzali zejména díky 
multikinu, které je v jeho druhém 
patře. Další brněnské multikino se 
totiž nachází až v Olympii, největ-
ším brněnském obchodním centru, 
které je u dálnice D2 – pěšky tam 
z centra nedojdete, musíte na auto-
bus nebo autem. Ocení jej ovšem ti, 
kteří si chtějí vyřídit veškeré nákupy 
na jednom místě, v blízkosti je také 
nákupní dům Avion Shopping Park 

nebo obchod s nábytkem IKEA.

↑ Užijte si nákupy v některém z řady ná-
kupních center.

NĚCO Z BRNA
Dárkové předměty pro turisty má 
většina z nás spojené s nevkusnými 
produkty a zbytečnostmi, které po-
strádají jakoukoli originalitu. Brno se 
rozhodlo tento dojem změnit a mů-
žete si odtud odvézt praktické do-
plňky, které se pyšní neokoukaným 
designem. Mekkou stylových dárků, 
kam by měly vést vaše kroky, je 
infocentrum TO JE Brno v Panenské 
ulici. Sáhnete po tričku se srdcem, 
které navrhl známý brněnský street-
-artista TIMO? Nebo dáte přednost 
kolekci suvenýrů inspirovaných Leo-
šem Janáčkem výtvarnice Venduly 
Chalánkové? Mnozí se do Brna jezdí 
podívat na brněnského draka a jestli 
i vy patříte k jeho fanouškům, od-
vezte si jej na porcelánovém nádobí 

• • •  ryze brněnským vynálezem 
je Turbomošt, který byl poprvé 
představen na brněnských vánoč-
ních trzích v roce 2009? Jedná se 
o svařený jablečný mošt s pocti-
vou jablkovicí, doplněný o skořici, 
hřebíček a badyán. Nápoj dnes 
neodmyslitelně patří k brněnskému 
adventu.

• • •  s brněnskými vánočními trhy je 
spojeno významné prvenství? Brno 
bylo prvním městem v ČR, které 
zavedlo používání vratných obalů 
pro vánoční trhy v centru města.

• • •  v moravské metropoli si nákupy 
užijí i vyznavači zero waste lifesty-
lu, tedy ti, co se snaží redukovat 
množství odpadu? Na Úvoze se 

nachází bezobalový obchod Nasyp 
si, ve kterém nenajdete potraviny 
zabalené ve zbytečných obalech.

•• •  designové kousky nemusí-
te kupovat jen ve značkových 
showroomech? Zavítat můžete také 
do prodejen, ve kterých najdete 
řadu českých výrobků na jednom 
místě, např. Place Store nebo Ob-
ject v centru města.

• • •  advokát, znalec umění a novi-
nář Bohuslav Kilian (1892–1942) 
vydával v první polovině 20. sto-
letí v Brně dva naše nejkvalitnější 
módní časopisy? Salon, založený 
roku 1922, a Měsíc, který vycházel 
od roku 1933.

Víte, že...?

– i to pořídíte v obchodě v Panenské 
ulici nebo v TIC BRNO. A pokud jste 
Brno navštívili s cílem užít si vyso-
kou kulturu, pak si nezapomeňte 
odvézt něco z upomínkových před-
mětů Filharmonie Brno. Kromě těch 
běžných suvenýrů, jako jsou trička, 
klíčenky a bloky, si budete moct po-
řídit tašky, psaníčka a batohy ušité 
z propagačních plachet a bannerů, 
které dříve visely v ulicích města.

NOVÝ ŽIVOT PRO STARÉ 
KOUSKY
Koho by nebavilo zachraňovat staré 
kousky a vdechovat jim nový život? 
Pokud i vy patříte mezi lovce pokla-
dů z druhé ruky, v Brně si přijdete 
na své. Vyjma second handů s oble-
čením, kterých je tu nespočet, se 
zde konají pravidelně také bleší 
trhy. Jednou za měsíc si můžete 
užít pravou atmosféru blešáku 
na akci Dobrá karma na Zelném 
trhu, na Blešáku v hudebním klubu 
Fléda nebo na oblíbených ble-
ších trzích v Alfa pasáži. Na trzích 
seženete nejen oblečení, ale také 
starožitné předměty, knížky, hračky, 
hudební nosiče a samozřejmě dobré 
jídlo. Ve zmíněné pasáži Alfa můžete 
nakupovat předměty s příběhem 
také mimo dny konání blešáku, 
sídlí zde totiž antikvariát či Black 
vinyl bazar. Patříte-li k fanouškům 
vinylových desek, hledejte také 
v Kabinet Records na Sukově ulici 
nebo ve Vinyl Records na Josefské.

↑ Jste milovníci starého nábytku a retro kousků? V obchodě Novoretro si příjdete jistě na své, 
nebo neopomeňte navštívit některou z akcí RETRO-USE, který má slogan Staré věci jsou sexy.

#nákupy

↓ Brněnský drak – kolekce porcelánu.  
Najdete ji v infocentru na Panenské  
nebo na webu www.darkyzbrna.cz.

↓ Hrnky od Venduly Chalánkové

↑ Object
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Kalendárium akcí

Výběr nejzajímavějších událostí ko-
najících se ve městě Brně. Údaje jsou 
aktuální k měsíci vydání. Podrobný pro-
gram a bližší informace najdete na webu 
gotobrno.cz. 

TOP TIPY

IGNIS BRUNENSIS – MEZINÁRODNÍ 
PŘEHLÍDKA OHŇOSTROJŮ
květen–červen
Světová soutěž ohňostrojů s festiva-
lem zábavy. Čtyři soutěžní ohňostroje 
na hladině Brněnské přehrady, exhibiční 
ohňostrojné show v centru Brna nad 
hradem Špilberk. Padesátka doprovod-
ných zábavných akcí pro děti i dospělé.
www.ignisbrunensis.cz

OLYMPIJSKÝ FESTIVAL
červenec-srpen
Olympijský festival se uskuteční ve stej-
ných dnech jako olympiáda v Tokiu 
od 24. července do 9. srpna 2020. 
Návštěvníci si otestují pestrou směsici 
sportů.
www.olympijskyfestival.cz

MONSTER ENERGY GRAND PRIX 
ČESKÉ REPUBLIKY
srpen
Mistrovství světa silničních motocyklů je 
největší a nejprestižnější akcí v České 
republice. Letitá tradice i hvězdy mist-
rovství světa lákají každý rok desítky 
tisíc fanoušků.
www.czechgp.com

VÁNOCE V BRNĚ
listopad–prosinec
Brněnské Vánoce na nám. Svobody 
a Dominikánském nám., Advent na Zel-
ňáku (Zelný trh), Advent na Moraváku 
(Moravské náměstí). Vánoční trhy a bo-
hatý kulturní program.
www.brnenskevanoce.cz 
www.adventnazelnaku.cz 
www.adventnamoravaku.cz 

DALŠÍ AKCE

GO A REGIONTOUR
leden
Veletrhy GO a REGIONTOUR jsou největší 
národní prezentací cestovního ruchu 
v ČR. Veletrh REGIONTOUR je hlavní 
prezentační platformou potenciálu 
cestovního ruchu v regionech České 
republiky. Na veletrhu GO se prezentují 
tuzemské i zahraniční cestovní kancelá-
ře a agentury se zaměřením na výjezdo-
vou turistiku.
www.bvv.cz

MEZINÁRODNÍ DEN PRŮVODCŮ
únor
Mezinárodní den průvodců se koná 
každý rok v několika zemích po celém 
světě. K oslavám se již tradičně připojí 
také Brno. Připraveno bude mnoho 
zajímavých prohlídek města s kvalifiko-
vanými průvodci.
www.gotobrno.cz, www.ticbrno.cz

BĚH LUŽÁNKAMI
březen
Brněnský běžecký závod Lužánkami 
patří k významným sportovním tradicím 
a je nejstarším během na jižní Moravě. 
Hlavní závod mužů je dlouhý 7 775 m, 
závod žen 6 220 m. Součástí akce je ote-
vřený městský přebor ve 12 kategoriích. 
www.behluzankami.cz

DNY JIHOMORAVSKÉ KOSMONAUTIKY
březen
Dny jihomoravské kosmonautiky jsou 
kombinací akcí pro veřejnost, nadšen-
ce, odborníky i businessmany. Těšit 
se můžete na hackatony, přednášky, 
happeningy. 
www.hvezdarna.cz

CRAFT BRNĚNSKÝ PŮLMARATON / 
DESÍTKA
duben 
Tradiční běžecký závod v ulicích města 
Brna určený pro širokou veřejnost od ab-
solutní špičky až po rekreační spor-
tovce. Součástí závodu jsou doplňkové 
tratě 10,5 km, štafety a dětské běhy. 
Každoročně se účastní na 1500 běžkyň 
a běžců z více jak 40 států celého světa.
www.behejbrno.com

VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI
duben
Jarní trhy s bohatým doprovodným pro-
gramem na náměstí Svobody.
www.velikonocnislavnosti.cz

PIVNÍ FESTIVAL BRNO (SLAVNOSTI 
PIVA)
duben a srpen
Pivní festival Brno je festivalem chutí 
a zážitků. v centru Brna se představí 
desítky pivovarů a minipivovarů z celé 
České republiky, ale také ze zahraničí, 
doplněné o stánky s občerstvením a re-
gionálními prodejci.
www.pivnifestivalbrno.cz

SLAVNOSTI DOBRÉHO JÍDLA
květen a září–říjen
V centru Brna, na náměstí Svobody, se 
představí restaurace, občerstvení, food 
trucky, regionální prodejci, sladké i slané 
dobroty, pivo a víno během Slavností 
dobrého jídla.
www.fb.com/slavnostidobrehojidla

VYHLÍDKOVÉ JÍZDY BRNEM
květen-říjen, prosinec
Komentované jízdy minibusem nabízí 
několik okruhů městem.
www.ticbrno.cz, www.gotobrno.cz

MEZINÁRODNÍ FULLDOME FESTIVAL 
BRNO
červen
Přehlídka nejnovějších pořadů pro digi-
tální planetária z celého světa proběhne 
v sále digitária Hvězdárny a planetária 
Brno na Kraví hoře. 
www.hvezdarna.cz

DESIGN.S  2020
červen–září 
Mezinárodní bienále studentského 
designu DESIGN.S se zaměří na průmys-
lový a produktový design, který vzniká 
na vysokých školách v České republice 
a v zahraničí. Technické muzeum v Brně 
na tomto projektu spolupracuje s odbor-
níky daného oboru nejen v ČR. 
www.technicalmuseum.cz

BABYLONFEST
září
Babylonfest je setkáním s menšinami 
a seznámení se s jednotlivými kulturami 
národů, které žijí ve městě Brně. Jedná 
se o ukázku tradiční lidové kultury, 
kterou si uchovávají jednotlivé menšiny, 
a prezentaci života národnostních men-
šin žijících v Brně.

www.babylonfest.cz

FESTIVAL VĚDY
září
Věda není žádná nuda. Přehlídka brněn-
ských vědecko-výzkumných i populár-
ně-vědeckých institucí. 
www.festivalvedy.cz

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
září
Druhý zářijový týden se pravidelně 
v celé Evropě konají Dny evropského dě-
dictví, které otevírají nejširší veřejnosti 
brány nejzajímavějších památek, budov 
a objektů.
www.gotobrno.cz

BĚH BRNĚNSKOU ZOO
září
Jedinečný zážitek! Vyzkoušejte půlmara-
ton nebo nevšední 8km běh brněnskou 
zoo a Přírodním parkem Baba. Na své si 
přijdou i děti, pro které jsou připrave-
né závody podle věkových kategoriích 
a super dárky pro všechny. Na nejlepší 
čeká i krmení žiraf.
www.zoobrno.cz

SLAVNOSTI PIVA F. O. POUPĚTE 
– PIVEX
září
Národní prodejní přehlídka oceněných 
piv z nejprestižnějších odborných 
pivovarských soutěží v Česku. Zábavné 
programy a pivní předváděcí akce.
www.slavnostipivabrno.cz

ŠPILBERK ŽIJE
září
Osmý ročník tradiční největší akce se-
zóny na hradě Špilberku opět přichystá 
zábavný dobový program pro celou 
rodinu. Otevře se celý hrad za zvýhod-
něné vstupné, bude se soutěžit, nebude 
chybět ani jarmark a občerstvení. 
www.spilberk.cz

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ 
VELETRH
říjen 
Nejvýznamnější průmyslový veletrh 
ve střední Evropě.
www.bvv.cz/msv

LIFE!
listopad
Festival sportu, tance a zábavy na br-
něnském výstavišti. 
www.bvv.cz/life

BASTLFEST – FESTIVAL KUTILSTVÍ 
listopad
Patříte k nadšencům, kteří stále něco 
vymýšlejí, vylepšují a konstruují? Nebo 
jen rádi žasnete nad tím, co všechno si 
lidé dokáží sami vyrobit? Pak určitě na-
vštivte Bastlfest v zábavním vědeckém 
parku VIDA!
vida.cz/doprovodny-program/bastlfest

VIN(N)OSTI SVATÉHO MARTINA 
(SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI)
listopad
Svatomartinské slavnosti na náměstí 
Svobody v Brně prezentují Svatomar-
tinská a mladá vína z produkce nejen 
jihomoravských vinařství. 
www.fb.com/vinnostisvatehomartina

Informační centrum  
NA LETIŠTI

→ Letiště Brno-Tuřany,  
Tuřany 904/1, +420 727 923 523

Otevírací doba  
dle letového řádu

Informační centrum  
ZLATÁ LOĎ

→ Brněnská přehrada, Přístavní 1

Denně 10.00–19.00 (červen–srpen)

Informační centrum 
POD KROKODÝLEM

→ Radnická 8, +420 542 427 150 
info@ticbrno.cz

Po–Pá 08.30–18.00 
So–Ne a svátky 09.00–18.00 

Informační centrum  
NA HLAVNÍM NÁDRAŽÍ

→ Nádražní 1, +420 725 518 113 
nadrazi@ticbrno.cz

Denně 09.00–17.00

Informační centra
Informační centrum  
TO JE BRNO

→ Panenská 1, +420 513 039 035 
panenska@ticbrno.cz

Denně 09.00–18.00

#ickokterenikdonenajde  
– není lehké ho najít, ale stojí za to

www.ticbrno.cz

HRY

TMOU
listopad
Legendární brněnská noční „bojovka“, 
spojená s orientací ve městě a v terénu 
a s luštěním náročných šifer. Hra, díky 
níž se Brno stalo Mekkou šifrovacích 
her. Je pravidelnou listopadovou výzvou 
pro desítky pětičlenných týmů, z nichž 
jen některé dorazí do cíle.
www.tmou.cz

HRA MORAVSKÝ MANCHESTER
Navštivte dobu, která přišila Brno 
na mapu Evropy, a poznejte příběhy 
utkané ze sukna i manšestru. Tři hodiny 
na místech, kam byste normálně ne-
vyrazili. Osm úkolů, které utkají skvělý 
příběh.
www.cryptomania.cz

POKLAD V LABYRINTU
Úniková hra (exit game) v podzemí. 
Temné podzemí, neúprosný časový limit, 
nutnost úniku. Adrenalin. Napětí. To vše 
přináší úniková hra v podzemí Zelného 
trhu.
www.ticbrno.cz/exitgame

BITVA O BRNO
112 dnů obléhali Brno Švédové. Vy to 
zvládnete rychleji! Napínavá hra o oblé-
hání Brna. Hra vhodná na seznámení se 
šifrovacím světem. 13 míst. 13 úkolů.
www.cryptomania.cz

LEOŠŮV HOUSLOVÝ KLÍČ
Pojďte se vydat po stopách, které hu-
dební skladatel v Brně zanechal.
www.cryptomania.cz
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Advent a Vánoce 
v Brně

Brno je městem architektury, 
především té funkcionalistic-
ké, městem hudby, jak potvrdilo 
UNESCO, a městem objevné gas-
tronomie, známé především svým 
kavárenským životem. Všechny 
tyto kratochvíle si můžete užít 
také o adventu, ale i mnohem víc! 
To na vánočních trzích, které jsou 
pro vás připraveny hned na čtyřech 
náměstích, z nichž každé nabízí 
originální tvář a program, který 
pokračuje i po svátcích. 

Na centrálním náměstí Svobody 
se trhy plné hudby odehráva-
jí před kulisou funkcionalistické 
fasády od architekta Bohuslava 
Fuchse či paláce Omega, který vás 
ohromí svou svítící fasádou měnící 
barvy. Gurmánské Vánoce na Domi-
nikánském náměstí se před barokní 
Novou radnicí soustředí především 
na výtečnou gastronomii, převážně 
řemeslné trhy s dětským svítícím 
kolotočem na Zelném trhu obklo-
pují monumentální kašnu Parnas 
od Johanna Bernharda Fischera 
z Erlachu. Rozlehlá plocha parku 
na Moravském náměstí zase nabízí 
prostor pro velká šapitó a vyhlídko-
vé kolo.

Zábavu a trhy na dynamickém 
náměstí Svobody, gurmánském 
Dominikánském náměstí, roman-
tickém Zelném trhu a na náměstí 
Moravském s vyhřívanými šapitó 
doplňuje program mnoha kulturních 
institucí. Město si také můžete 
projít s průvodcem, projet minibu-
sem, prohlédnou z výšky z věže 
Staré radnice nebo uniknout před 
mumrajem na povrchu do brněn-
ského podzemí. Vidět zde můžete 
největší betlém na Moravě, zabrus-
lit si přímo na náměstí v centru 
města nebo ochutnat Turbomošt, 
který jinde na světě nemají. Brno 
je také městem, které dalo našim 
náměstím tradici vánočních stromů, 
a stál tady ten vůbec první u nás. 
Také proto byste tuto moravskou 
metropoli neměli při svých toulkách 
vynechat. 

Ani po Vánocích není v Brně nuda. 
Vánoční trhy na hlavním náměstí 
zůstávají i po svátcích. Po Štědrém 
dni stále jede gastro zóna naplno, 
takže si budete moci zajít do centra 
na Turbomošt nebo svařák. Kam 
vyrazit na pořádnou silvestrovskou 
party? Na výběr máte z mnoha 
klubů nebo restaurací. O půlnoci 
to potom žije hlavně na náměstí 
Svobody. Chcete-li zažít poklid-
nější oslavu konce roku, vyrazte 
třeba do divadla – Národní divadlo 
Brno nebo Městské divadlo Brno 
připravují pravidelně silvestrovská 
představení. Nový rok vítá Brno ka-
ždoročně slavnostně – novoročním 
koncertem Filharmonie Brno nebo 
koncertem v katedrále sv. Petra 
a Pavla. 

Veškeré informace najdete na:

www.gotobrno.cz 
www.brnenskevanoce.cz 
www.adventnazelnaku.cz 
www.adventnamoravaku.cz
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Brno industriální

České země patřily k těm nejprůmy-
slovějším v Evropě. V Brně nena-
jdete žádné doly, hutě či železárny, 
přesto město stálo v čele světo-
vého průmyslu téměř tři století. 
V čele textilního průmyslu. Díky jeho 
budování a rozvoji Brno vzkvétalo 
a stala se z něj kulturní metropole 
s unikátní architekturou. Přelomové 
události 20. století pozici města 
i jeho tvář významně poznamenaly, 
všechna vlákna ale zpřetrhat nedo-
kázaly. Do dnešní doby tak v Brně 
zůstaly některé klíčové průmyslové 
stavby a především silné příběhy 
rodin, které slávu Brna budovaly. 
Na nich pak v posledních letech vy-
růstají úspěšné kreativní průmysly. 
Čerpají z bohaté historie a inspirují 
se současnou uvolněnou atmosfé-
rou, která v Brně panuje. 

Pojem Industriál ze své definice 
označuje nejen všechny průmyslové 
památky a brownfields, ale také 
veškerou kulturní a estetickou zku-
šenost s touto tematikou spojené. 

Projekt Brno Industriál, za kterým 
stojí TIC BRNO, pak v roce 2020 
představí město přesně touto 
optikou. Nabídne mix historických 
souvislostí, průmyslových památek 
a fungujících staveb, příběhů i sou-
časného kreativního dění. Prozkou-
máte díky němu Brno od podzemí 
až po komíny a od zakladatelů 
textilního průmyslu až po současné 
módní značky. O industriálním Brně 
si budete moct číst, budete si ho 
moct projít a zažít ho i v rozšířené 
realitě. 

Veškeré informace najdete na:

www.brnoindustrial.cz
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To nejlepší z Brna v jedné turistické kartě.

 

-   vám zajistí zajímavé slevy a vstupy 
zdarma i do 5 TOP cílů (zahrady brněn-
ských vil, na věž Staré radnice, do br-
něnského podzemí, katedrály sv. Petra 
a Pavla a do brněnské zoo);
-   vám ušetří čas i peníze a zajistí ces-
tování městskou hromadnou dopravou 
zcela zdarma!
-  TIP! Možnost přednostně zakoupit 
vstupenky do vily Tugendhat.

Ke koupi je přímo v Brně v infocentrech 
a na dalších vybraných místech nebo 
online na portálu GOtoBRNO.cz.

BRNOPAS

Čti Brno na GOtoBRNO.cz/fenomen-brno!

© TIMO

FENOMÉN BRNO

Brno je město jako žádné jiné. Zčásti za to může jeho poloha – přesně na pupku světa, v průsečíku 
vinné, pivní a kořalkové zóny, umně balancuje na hranici mezi kosmopolitním velkoměstem a morav-
skou vesnicí. Zčásti za svou jedinečnost vděčí místním obyvatelům. Rozjaření studenti se tu prolínají 
s odlitými slovenskými mozgy a expaty z celého světa, kteří pracují v nadnárodních technologických 
firmách. Společně udivují starousedlíky, které charakterizuje určitá pomalost pramenící z vědomí, že 
v Brně nic nenaženete. Výsledkem je koktejl, jehož základ vám sice přijde známý, ale různé tóny a pří-
chutě v něm vás nepřestávají překvapovat. Nová rubrika Fenomén Brno na portálu GOtoBRNO.cz vám 
přiblíží jeho tajemství.
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