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MUZEUM MĚSTA BRNA 
ŠPILBERK 210/1, 662 24 Brno 

tel.: +420 542 123 611 
pokladna: +420 542 123 661 
muzeum.brno@spilberk.cz 

www.spilberk.cz 
 

 

Hrad a pevnost Špilberk 
 
KASEMATY 

pondělí – neděle 9.00 – 17.00 hodin 
(poslední prohlídka začíná hodinu před koncem otevírací doby) 
 
Jedna z nejnavštěvovanějších turistických atraktivit v Brně. Původně úkryt vojenské posádky, v 18. a 19. 
století žalář pro zvlášť těžké zločince. 
 

Prohlídkové trasy: 
1) KASEMATY – prohlídky s průvodcem v každou celou hodinu (i pro jednotlivce) 
- v běžné otvírací době probíhají časově neomezené individuální prohlídky bez výkladu průvodce 
- pro skupiny průvodce (pokud je skupina větší než 20 osob – je nutné se objednat) 
2) JIHOZÁPADNÍ BASTION – nutná objednávka prohlídek – den dopředu 
 

Objednávky prohlídek: 542 123 614, e-mail pro objednávky: kasematy@spilberk.cz 
 

 
STÁLÉ EXPOZICE  
 

úterý – neděle  9.00 – 17.00 hodin 
(prodej vstupenek končí půl hodiny před uzavřením) 
 
Od hradu k pevnosti 
Žalář národů 
Brno na Špilberku 
O nové Brno 
VULCANALIA 
Dětská dílna 
 
ROZHLEDNA 
(otevřeno út – ne od 9 do 17 h., pouze za příznivých povětrnostních podmínek!) 
 
 
Informace o programech ke stálým expozicím najdete na: 

http://www.spilberk.cz/spilberk/pro-skoly/ 
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KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY 
úterý – neděle  9.00 – 17.00 hodin 
(prodej vstupenek končí půl hodiny před uzavřením) 
 

Branky Body Brno 
16. 5. - 31. 12. 2019 
Hlavní výstava sezóny na hradě Špilberku představí historii a úspěchy brněnského sportu, jehož tradice 
sahá 150 let zpět. Zavzpomínáme na plejádu úspěšných sportovkyň a sportovců, ale také na první české 
a německé spolky v době monarchie i na sokolské, orelské a další tělovýchovné jednoty v éře republiky. 
Stranou nezůstanou ani legendární fotbalisté Zbrojovky nebo hokejisté Komety. 
 

Sportu Zdar! 
edukační program pro školy a dětské zájmové skupiny ve výstavě BRANKY BODY BRNO v Muzeu města 
Brna na Špilberku 
 
Žáci poznají životní příběhy známých i zapomenutých sportovců, jejichž osudy byly často ovlivněny do-
bou a politickou situací. Zjistí, že z brněnských sportovních klubů vzešlo mnoho olympijských vítězů, mis-
trů světa a dalších mezinárodně úspěšných osobností, připomenou si místa a budovy někdejších spor-
tovních klání. 
 
Cílová skupina: ZV 1. a 2. stupeň, SŠ, Gymnázia 
RVP:  Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a zdraví 
Vzdělávací obory: Prv, VL, ČJL, D, Tv, Výchova k občanství, Výchova ke zdraví 
Podpora klíčových kompetencí: k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální, občanské 
 
Délka programu: 90 minut 
Vstupné 50,-Kč 
Objednávky programu: Tel.: 542 123 618  
e-mail: picmausova@spilberk.cz; hancak@spilberk.cz; surlakova@spilberk.cz 

 
 

MĚNÍNSKÁ BRÁNA 
Měnínská 7, 602 00 Brno 
tel.: +420 542 214 946 
e-mail: muzeum.brno@spilberk.cz 
www.meninska-brana.cz 
 
čtvrtek – pondělí  10.00 – 18.00 hodin 
(prodej vstupenek končí půl hodiny před uzavřením) 
 
Muzeum hraček  
Stálá expozice historických hraček ze sbírky brněnské výtvarnice Milady Kollárové.  
 

Informace o stálých programech k expozici najdete na: 
www.meninska-brana.cz/nabidka-pro-skoly/ 
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