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Kam v pondělí v Brně

Pokud je zrovna pondělí, jste v Brně 
a říkáte si, že nemáte kam jít, protože 
v tento den mívá většina turistických 
cílů zavřeno, budete možná překvape-
ni. V moravské metropoli jsou otevřené 
dveře mnoha památek, muzeí, kostelů 
a dalších míst, kde na vás čeká zábava 
i poznání.

PAMÁTKY ↓

Stará radnice

Mincmistrovský sklep

Špilberk

Židovský hřbitov

Zahrada Vily Löw-Beer

Vila Stiassni

MUZEA ↓

Diecézní muzeum

Muzeum města Brna – 
Chrám kamene

KOSTELY ↓

Katedrála sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Jakuba

Kostel sv. Janů s Loretou

Kostel Nalezení sv. Kříže 
a Kapucínská hrobka

ZÁBAVA, POZNÁNÍ ↓

Botanická zahrada a arboretum 
Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně

Botanická zahrada a arboretum 
Mendelovy univerzity v Brně

Zoo Brno

Papilonia

Hvězdárna a planetárium Brno

VIDA! Science Centrum

Zetor Gallery

Aquapark Brno



Sklepní komplex s expozicemi a insta-
lacemi, které připomínají historii min-
covní ražby v Brně na pozadí dějinných 
událostí. Uvnitř se nachází mj. i funkční 
replika mincovního lisu.

Mincmistrovský sklep 

PAMÁTKY

Dominikánské náměstí 1

www.ticbrno.cz

Bývalá radniční budova, nejstarší svět-
ská stavba ve městě.

Volně přístupný je gotický portál, nádvo-
ří i klenutý průchod se symboly města – 
krokodýlem a radničním kolem.

Radniční věž je otevřená v turistické 
sezóně a během adventu, součástí je 
i vstup do Freskového sálu, Křišťálo-
vého sálu a Klenotnice. Prohlídka sálů 
a vyhlídkové věže je individuální, bez 
průvodce.

Stará radnice

PAMÁTKY

Radnická 8

www.ticbrno.cz
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Hrad ze 13. století, později i pevnost a vě-
zení, výrazná dominanta Brna. V součas-
nosti sídlo Muzea města Brna.

Hradby a všechna nádvoří hradu jsou 
celoročně volně přístupné každý den. Na 
velkém nádvoří nad hradní studnou je na-
instalována zvonkohra, která hraje v kaž- 
dou celou hodinu jednu z 32 skladeb.

V hlavní turistické sezóně jsou i v pondělí 
přístupné kasematy, jihozápadní bastion 
a rozhledna. Rozhlednu je však možné 
navštívit pouze za příznivých povětrnost-
ních podmínek.

Špilberk

PAMÁTKY

Špilberk 1

www.spilberk.cz

Stále funkční hřbitov, který byl založen 
v roce 1852, je největším židovským hřbi-
tovem na Moravě, čítá přibližně 12 tisíc 
hrobů. Jsou zde pohřbeny významné 
osobnosti z oblasti politiky, kultury, ná-
boženství a vědy. 

Židovský hřbitov

PAMÁTKY

Nezamyslova 27

www.jewishbrno.eu
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Tato secesní vila, dostavěná v roce 
1904, patřila v letech 1913–1939 Alfredo-
vi Löw-Beerovi, židovskému velkoprůmy-
slníkovi a obchodníkovi s textilem, který 
věnoval na konci 20. let 20. století část 
pozemku své dceři Gretě. Ta si na něm 
společně s manželem Fritzem Tugendha-
tem nechala v letech 1929–1930 postavit 
známou vilu Tugendhat.

Zahrada nabízí jedinečný pohled na obě 
zmíněné vily. Vila Löw-Beer i galerie a ka-
várna Celnice jsou v pondělí zavřené.

Skvostná funkcionalistická vila s tří-
hektarovou zahradou. Dům, který navrhl 
architekt Ernst Wiesner pro rodinu ži-
dovského textilního průmyslníka Alfreda 
Stiassniho, představuje jednu z nejvýz- 
namnějších obytných staveb meziváleč-
ného období. Po rozsáhlé rekonstrukci 
byla pro veřejnost znovu otevřena v roce 
2014. Dnes v areálu sídlí také Metodické 
centrum moderní architektury (MCMA), 
jehož cílem je zlepšit poznání, dokumen-
taci a ochranu památek architektury 
20. století.

Vila je přístupná celoročně, můžete nav- 
štívit její elegantní interiéry či rozlehlou 
zahradu.

Zahrada Vily Löw-Beer Vila Stiassni

PAMÁTKY

Drobného 22

www.vilalowbeer.cz

PAMÁTKY

Hroznová 14

www.vila-stiassni.cz
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Diecézní muzeum bylo založeno v roce 
1993 jako první svého druhu v České re-
publice. Muzeum nabízí kromě své stálé 
expozice Vita Christi – Život Kristův i te-
matické expozice v kryptě katedrály sv. 
Petra a Pavla a v tzv. Propité věži br-
něnské katedrály. Tematické expozice 
probíhají od června do září.

Hrad Špilberk zve do prvních brněn-
ských vodojemů zpřístupněných veřej-
nosti. Dvě nádrže z let 1870–71 a 1900 
vznikly jako zásobárna vody pro město 
a od 20. let 20. století chátraly. Po re-
konstrukci do nich Muzeum města Brna 
umístilo sbírku lapidária – v působivém 
prostoru tak uvidíte starobylé sochy, 
náhrobky nebo fragmenty ze zaniklých 
brněnských staveb.

Diecézní muzeum Muzeum města Brna – 
Chrám kamene

MUZEA

Špilberk 1

V pondělí přístupné pouze během 
hlavní turistické sezóny při pro-
hlídkách s průvodcem.

www.spilberk.cz
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MUZEA

Petrov 1

www.muzeum.biskupstvi.cz



Výrazná dominanta Brna, jednolodní 
katedrála, jejíž historie se datuje až 
do 70. let 12. století. Nejen v pondělí si 
můžete prohlédnout interiér katedrály, 
klenotnici a vychutnat si výhled na Brno 
z věže chrámu. Pokud využijete služby 
průvodce, kterého najdete uvnitř ka-
tedrály, je ve všední dny možné navštívit 
i kryptu.

Tento pozdně gotický trojlodní halový 
kostel se nachází na Jakubském náměs-
tí a jeho historie sahá až do počátku 
13. století. Za pozornost stojí, kromě 
krásného interiéru, například i náhro-
bek maršála Jeana Louise Raduita de 
Souches. Dále je možný i placený přístup 
na věž s muzejní expozicí.

Katedrála 
sv. Petra a Pavla

Kostel 
sv. Jakuba

KOSTELY

Jakubské náměstí

www.svatyjakubbrno.wz.cz

KOSTELY

Petrov 9

www.katedrala-petrov.cz 
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Minoritský barokní komplex vznikl v le-
tech 1722–1733 přestavbou kostela sv. 
Jana Křtitele ze 13. století a novějšího 
kostela sv. Jana Evangelisty. Přestavbu 
vedl Mořic Grimm.

V 18. století přibyla vedle kostela díky 
Mořici Grimmovi Loretánská kaple, stav-
ba napodobující Svatou chýši v italském 
Loretu. Součástí kaple jsou Svaté scho-
dy, kopie jeruzalémských schodů, po 
kterých kráčel Ježíš Kristus k Pilátovi.

Kostel sv. Janů 
s Loretou

KOSTELY

Minoritská 1

www.brno.minorite.cz

Pod kostelem Nalezení sv. Kříže se na-
chází známá Kapucínská hrobka. V kryp-
tě uvidíte mumifikovaná těla zemřelých 
bratří a mecenášů řádu, zachovalá díky 
důmyslnému systému průduchů v pilí-
řích kostela, a původní barokní malované 
rakve. V jedné z nich leží dobrodruh, 
důstojník habsburské i ruské armády 
a nakonec doživotní vězeň na hradě 
Špilberku – baron Trenck, k jehož tělu 
se nedávno vrátil i palec, který do té 
doby samostatně putoval po muzeích. 

Kostel Nalezení 
sv. Kříže a Kapucínská 
hrobka

KOSTELY

Kapucínské náměstí 5

www.kapucini.cz
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Botanická zahrada Přírodovědecké fa-
kulty Masarykovy univerzity byla zalo-
žena v roce 1922 pro účely výuky i pro 
brněnskou veřejnost. Venkovní expozice 
jsou celoročně volně přístupné. Kromě 
zahrady je možné navštívit i čtyři skle-
níky se sbírkami tropických a subtropic-
kých druhů rostlin. 

Botanická zahrada byla založena v roce 
1938 pro účely výuky Mendelovy univer-
zity. Na 11 hektarech aktuálně najdete 
na 4 000 taxonů orchidejí, 300 tillandsií, 
2 000 trvalek, 350 kultivarů velkokvětých 
kosatců, 500 skalniček a 4 000 dřevin.

Botanická zahrada a arboretum 
Přírodovědecké fakulty MU v Brně

Botanická zahrada a arboretum 
Mendelovy univerzity v Brně

ZÁBAVA A POZNÁNÍ

Zemědělská 1

arboretum.mendelu.cz

ZÁBAVA A POZNÁNÍ

Kotlářská 2

www.sci.muni.cz/botzahr/index.php
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Zoo Brno od roku 1953 nabízí v krásném 
přírodním areálu Mniší hory v Brně-Bys-
trci setkání se zajímavými zvířaty z ce-
lého světa, mimo jiné nově s párem lvů 
konžských.

Karibská džungle se stovkami živých 
exotických motýlů na více jak 150 m2 a ve 
dvou patrech letové zóny. Až 30 druhů 
motýlů z Jižní a Střední Ameriky, Afri-
ky, Asie či Oceánie. Každý den více jak 
60 líhnutí motýlů v přímém pozorování. 
Seznamte se s životním cyklem motýla 
a vyfoťte si ty nejkrásnější z celé planety.

Zoo Brno Papilonia

ZÁBAVA A POZNÁNÍ

U Zoologické zahrady 46

www.zoobrno.cz

ZÁBAVA A POZNÁNÍ

OC Rozkvět, náměstí Svobody 
85/16

www.papilonia.cz
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Centrum zaměřené na popularizaci nej-
různějších věd, především z oblasti ne-
živé přírody a astronomie. Během dne je 
volně přístupná pozorovací terasa, od-
kud se vám otevře téměř magický pohled 
na Brno. Před hvězdárnou si navíc mů-
žete vyzkoušet i několik interaktivních 
exponátů, jako je kaleidoskop, pixelová 
stěna, zvukovod, planetární siloměr nebo 
spektroskop. Pondělní dopoledne jsou 
většinou věnovaná školním exkurzím 
a promítáním, zatímco odpolední a ve-
černí program je určen široké veřejnosti.

Zábavní vědecký park se stálou inter-
aktivní expozicí pro děti i dospělé. Vy-
zkoušejte si moderování počasí, vytvořte 
vlastní tornádo, zatopte vesnici nebo 
třeba pozorujte život mravenců. Můžete 
také odpálit vodíkovou raketu, zmrazit 
vlastní stín nebo zažít zemětřesení. V Di-
vadle vědy si pak užijete pravidelná před-
stavení plná zábavných pokusů.

Hvězdárna 
a planetárium Brno

VIDA! Science Centrum

ZÁBAVA A POZNÁNÍ

Křížkovského 12

www.vida.cz

ZÁBAVA A POZNÁNÍ

Kraví hora 2

www.hvezdarna.cz
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Zetor Gallery je víceúčelová hala pro nad-
šence do zemědělské techniky, ve které 
najdou jak historické modely traktorů 
mapující vývoj značky Zetor, tak i pohled 
na současnou produkci traktorů a výhled 
do budoucnosti v podobě designového 
konceptu Zetor by Pininfarina.

V Aquaparku Kohoutovice objevíte pro-
středí příjemné pro strávení několika ho-
din relaxace či vodních radovánek. Nabízí 
služby nejen rodinám s dětmi a plavcům, 
ale i školám a sportovním oddílům.

Naleznete tu vše, co potřebujete k odpo-
činku, vodnímu vyžití a zdravému pohy-
bu – vnitřní bazény, střešní bazén, saunu 
a také posilovnu.

Zetor Gallery Aquapark Kohoutovice

ZÁBAVA A POZNÁNÍ

Trnkova 111

www.zetorgallery.cz

ZÁBAVA A POZNÁNÍ

Chalabalova 946/2a

https://aqpark.sportujemevbrne.cz

19 20



Text: TIC BRNO

Foto: Pavel Gabzdyl, Zdeněk 
Porcal, Pocket Media s. r. o. 
(Monika Hlaváčová), Vít Mádr, 
TIC BRNO, Vila Löw-Beer, Diecézní 
muzeum, Kapucínská hrobka, 
Zoo Brno, Mendelova univerzita 
v Brně, VIDA! Science Centrum, 
Zetor Gallery, Papilonia, Muzeum 
města Brna, Starez-Sport, NPÚ – 
Vila Stiassni

Údaje jsou aktuální k roku vydání.

TIC BRNO, p. o. finančně podporuje 
statutární město Brno.

1. vydání 2018, dotisk 2020

www.ticbrno.cz

www.gotobrno.cz
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TIC BRNO ↓

→ TOP 5 CÍLŮ ZDARMA
→ MHD ZDARMA
→ VÝHODNÉ SLEVY
→ PLAVBA PARNÍKEM 
 PO BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ 
 ZDARMA
→ VSTUPENKY 
 DO VILY TUGENDHAT

Více informací naleznete 
na www.brnopas.cz nebo 
v informačních centrech 
TIC BRNO.

Autor fotografie: Aleš Motejl




