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BRNO 
 

•Druhé největší město v ČR, historické centrum Moravy. 

• Sídlo Jihomoravského kraje má 380.000 obyvatel.  

• V Brně najdeme významné instituce soudní moci, zejm. Ústavní soud. 

• Městská památková rezervace. 

• V minulosti hlavní město Markrabství moravského s Moravským 

zemským soudem. 

• Markrabětem moravským byl v počátcích české státnosti vždy někdo z 

vedlejší linie rodu Přemyslovců. 

• Řada vysokých škol, centrum studentského života, kulturní život. 

• Místní obyvatelé si zakládají na své odlišnosti od Čechů, což spočívá v 

tom, že místo tramvaj říkají šalina.  

• Metro sveřepí Brňané nemají, ale zato jim tam jezdí tramvaje. Teda, 

pardon, šaliny.  



Katedrála svatého Petra a Pavla 
• Biskupský chrám je nejvýraznější dominantou Brna. 

• Raně gotický chrám byl zejm. v interiérech silně barokizován. 

• Současná podoba s věžemi vysokými 84 metrů pochází z počátku 20. 

století. 

 



Zelný trh 
• Historické náměstí v centru 

města dodnes slouží svému 

účelu – k prodeji zeleniny a 

květin. 

• Barokní kašna Parnas 

představuje Herkula, který 

přemohl psa Kerbera. 

Kapucínská krypta 
• Kapucínský klášter se zachovalými 

ostatky mnichů najdeme v blízkosti 

Zelného trhu. 



Špilberk 
• Původně královský hrad byl v období 

baroka přebudován na obrovskou 

pevnost, největší na Moravě. 

• Za Josefa II. byl Špilberk přeměněn na 

těžký žalář pro nejtěžší zločince, vězněn 

zde byl mimo jiné Václav Babinský. 

• Prohlídka kasemat je součástí 

prohlídkových okruhů. 



Vila Tugendhat 
• Vilu ve funkcionalistickém slohu 

vystavěl pro rodinu Tugendhatů 

architekt Mies van der Rohe. 

• Památka UNESCO, omezená 

kapacita návštěvníků. 

• Ve vile bylo roku 1992 

dojednáno rozdělení 

Československa.  



Brněnské výstaviště 
• Areál výstaviště vznikl v letech 1923-

1925 ve funkcionalistickém stylu. 

• Jednotlivé pavilony stavěli významní 

architekti tehdejší doby. 

• Dnes se zde pořádají výstavy a veletrhy 

jako např. Mezinárodní strojírenský 

veletrh. 

Masarykův okruh 
• Automobilový a 

motocyklový závodní okruh,  

• Pořádají se zde závody 

Mistrovství světa motocyklů. 



Slavkov u Brna 
• Velkorysý barokní zámek byl hlavním rodovým sídlem rodu Kouniců. 

• Do současné podoby byl dostavěn Václavem Antonínem Kounicem, 

říšským kancléřem za Marie Terezie. 

• Zámek je obklopen rozlehlým barokním a anglickým parkem.  



Bojiště u Slavkova 
• Na bojišti u Slavkova porazil 2. 

prosince 1805 Napoleon armády 

Ruska a Rakouska v tzv. bitvě tří 

císařů. 

• Rekonstrukce bitvy se provádí 

každoročně a účastní se jí stovky 

vojáků v dobových uniformách.  



RAJHRAD 
• Benediktinské opatství Rajhrad 

bylo založeno roku 1045.  

• Barokní přestavba probíhala 

podle projektu Santiniho-Aichla. 

• V současné době v klášteře sídlí 

Památník písemnictví na Moravě. 



Porta coeli (Brána nebes) 
• Klášter se nachází v Předklášteří u Tišnova 

nedaleko Brna. 

• Klášter cisterciaček byl založen Konstancií 

Uherskou, vdovou po Přemyslu Otakaru II. 

• Velmi cenný raně gotický portál byl 

vybudován ve stylu cisterciácké gotiky. 



Stará Huť u Adamova 
• Hutnický komplex z počátku 18. století, 

vybudovaná Liechtensteiny. 

• Technická památka, v areálu hutí jsou 

funkční kopie pravěkých pecí – technický 

skanzen. 



Ivančický viadukt 
• Železniční most přes údolí 

Jihlavy byl 373 metrů dlouhý a 

44 metrů vysoký. 

• Tzv. „Eiffelův most“ byl 

demontován v roce 1998 a 

nahrazen mostem novým.  
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