
Památky | 

A  Hrad Špilberk
Špilberk 1 | www.spilberk.cz 
Královský hrad ze 13. století, přestavěný během 17. 
a 18. století na barokní pevnost, někdejší nejproslulejší 
věznice v celé habsburské monarchii zvaná „žalář ná-
rodů“. Sídlo Muzea města Brna se stálými expozicemi 
věnovanými historii hradu a města. Veřejnosti jsou rov-
něž přístupné kasematy, temné prostory v opevnění pů-
vodně sloužící jako úkryt vojáků, později jako vězení pro 
nejtěžší zločince. Hrad obklopuje rozsáhlý park s řadou 
pomníků a s výhledem na město.

B  Katedrála sv. Petra a Pavla
Petrov 1 | www.biskupstvi.cz 
Původní románská bazilika na návrší Petrov, 
přestavěná v gotickém slohu. Novogotické úpra-
vy byly provedeny na přelomu 19. a 20. století. 
Kromě barokních chrámových interiérů jsou ve-
řejnosti přístupné obě věže a krypta. Chrám spolu 
s hradem Špilberk tvoří charakteristickou siluetu 
města Brna. Z Petrova lze zajít na horní terasy Ka-
pucínských zahrad a do Denisových sadů.

C  Vila Tugendhat
Černopolní 45 | www.tugendhat.eu
Perla brněnské moderny a stěžejní dílo světové funk-
cionalistické architektury. Nejvýznamnější evropská 
stavba architekta Ludwiga Miese van der Rohe, vybu-
dovaná v letech 1929-1930. Od roku 2001 je zapsána 
na seznamu světového dědictví UNESCO. Rodinná 
vila manželů Tugendhatových vyniká originálním 
prostorovým řešením, jedinečným technologickým 
zařízením a elegantními interiéry s detailně propra-
covaným nábytkem.

D
 Kapucínská hrobka

Kapucínské nám. 5 | www.volny.cz/kapucini.brno/ 
Barokní krypta se nachází v podzemí kostela klášteru kapucínů 
a je přístupná veřejnosti. Do hrobky byli od druhé poloviny 17. 
století pochováváni příslušníci kapucínského řádu, jeho me-
cenáši a další významné osobnosti včetně pověstného vůdce 
pandurů barona Trenka. Ojedinělý systém cirkulace vzduchu 
umožňuje mumifi kaci volně uložených těl zemřelých.

E  Starobrněnský klášter
a chrám Nanebevzetí Panny Marie 
Mendlovo nám. 1 | www.opatbrno.cz 
Původně sloužil jako klášter cisterciaček, založený roku 
1323 královnou Eliškou Rejčkou. Roku 1783 se stal 
majetkem augustiniánů. Jedním z opatů tohoto řádu byl 
i Johann Gregor Mendel, zakladatel genetiky. Výjimečný 
gotický chrám Nanebevzetí Panny Marie obdržel v roce 
1987 od papeže Jana Pavla II. titul basilica minor. Bazili-
ka je nejjižnější cihelnou gotikou v Evropě.

F
 Kostel sv. Jakuba | Jakubské nám.

Patří k nejcennějším památkám pozdní gotiky v České republice z pře-
lomu 14. a 15. století. 92 metrů vysoká chrámová věž je zakončena 
typickým jehlancem. V chrámu je pohřben Louis Raduit de Souches, 
velitel úspěšné obrany města při obléhání Švédy za třicetileté války. 
V podzemí pod kostelem byla objevena rozsáhlá kostnice. 

G
 Kostel sv. Tomáše | Moravské nám.

Původně součástí kláštera augustiniánů založeného bra-
trem císaře Karla IV., markrabětem moravským Janem 
Jindřichem v polovině 14. století. V 17. a 18. století 
byl celý areál přestavěn v barokním stylu. V kostele sv. 
Tomáše je kopie deskového obrazu Černé Panny Marie, 
ochránkyně města Brna; originál je umístěn na stříbrném 
oltáři v bazilice na Starém Brně.

H  Červený kostel | Komenského nám.
Novogotický evangelický chrám J. A. Komenského pat-
ří k dominantám brněnské okružní třídy. Byl postaven 
v letech 1863-1865 podle projektu Heinricha Ferstela, 
autora Votivního chrámu ve Vídni, jako první velký 
nekatolický kostel v této oblasti Evropy. Jeho název je 
odvozen z červené barvy režného zdiva.

I  Stará radnice | Radnická ulice i
www.ticbrno.cz, www.kultura-brno.cz 
Nejstarší světská stavba v Brně různých stavebních slohů. Od počát-
ku 14. století až do roku 1935 byla sídlem městské správy. Kamenný 
portál radniční věže se známou křivou věžičkou, opředenou pověstmi, 
pochází od Antona Pilgrama. V průjezdu věže visí slavný brněnský drak 
a kolo. Z radniční věže s renesančním ochozem se nabízí působivý 
pohled na město.

J
 Nová radnice | Dominikánské nám. 1

Bývalý dominikánský klášter sloužil od svého vzniku ve 13. sto-
letí potřebám stavovské reprezentace a pro zasedání zemských 
sněmů a soudů. Během 18. století byl areál barokně upraven. 
V současnosti je Nová radnice sídlem primátora a městského 
zastupitelstva. Za zhlédnutí stojí zejména středověká křížová 
chodba, historické portály a reprezentační prostory. Zpřístupně-
ný je nově také historický Mincmistrovský sklep.

K  Měnínská brána | Měnínská 7, www.spilberk.cz 
Jediná dochovaná městská brána středověkého hradebního systé-
mu, první zmínky o ní pochází z roku 1293. Původně byla věž o jedno 
patro vyšší. V objektu z druhé poloviny 16. století se konají výstavy 
Muzea města Brna.

L
 Náměstí Svobody | náměstí Svobody

Centrální náměstí Brna se v minulosti jmenovalo Dolní 
rynek a ve středověku bylo lemováno domy význačných 
brněnských měšťanů i moravských šlechticů. Dominantní 
stavbou náměstí je barokní morový sloup z roku 1679 se 
sochami světců. Na náměstí zaujme též nádherný rene-
sanční palác - Dům pánů z Lipé - s arkádovým nádvořím 
a novorenesanční Kleinův palác. Od roku 2010 je další 
atrakcí na náměstí unikátní hodinový stroj.

M  Zelný trh | Zelný trh, www.brno.cz/podzemi, www.ticbrno.cz
Na tomto místě se od pradávna každodenně konají trhy, kde 
si lidé mohou koupit zeleninu, ovoce, květiny apod. Ozdobou 
je barokní kašna Parnas postavená v letech 1690-1695. 
Kašna symbolizuje jeskyni z přírodních kamenů a zdobí ji 
alegorické postavy znázorňující tři dávné říše - Babylónii, 
Persii a Řecko. Voda byla do ní přiváděna nejstarším brněn-
ským vodovodem z řeky Svratky. Od roku 2011 zde můžete 
navštívit unikátní, expozicemi vybavený labyrint podzemních 
chodeb a sklepení.

N
 Reduta | Zelný trh 4

Nejstarší divadelní budova ve střední Evropě. Tento nárožní 
dům na Zelném trhu byl postaven na počátku 17. století, pře-
staven na tavernu, kde se scházely potulné divadelní společ-
nosti. Město využívalo Redutu k pořádání společenských akcí 
a divadelních představení. Poprvé se tam v roce 1767 hrálo 
česky a koncertoval jedenáctiletý W. A. Mozart. V současné 
době objekt využívá Národní divadlo v Brně.

O
 Mahenovo divadlo | Rooseveltova 17

Novorenesanční budova, postavená podle projektu 
slavné autorské dvojice vídeňských architektů Ferdi-
nanda Fellnera ml. a Hermanna Hellmera. Dne 14. 11. 
1882 se Mahenovo divadlo zapsalo do historie jako 
první divadelní budova na evropském kontinentu 
osvětlená elektrickými žárovkami - „edisonkami“.

P  Židovské památky
Synagoga | Skořepka 13
Hřbitov | Nezamyslova 71, www.zob.cz
Brno se pyšní funkcionalistickou synagogou z let 1934-
1936. Významnou památkou je také židovský hřbitov,
který patří k jednomu z největších na Moravě, jeho sou-
část tvoří novorománská obřadní síň z roku 1900. 

Památky |
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Úvodní slovo | 

Město Brno, druhé největší město České republiky s téměř 400 000 obyvateli, 
leží v centrální části Evropy. V okruhu od 120 do 200 km od Brna se nachází 
další významné evropské metropole: Praha, Vídeň a Bratislava. Na mezinárodní 
letiště do Brna létají pravidelné letecké spoje. Brno se pyšní řadou památek, 
které jsou důkazem jeho bohaté, osm století trvající historie. Historické cent-
rum města je městskou památkovou rezervací. Do evropských dějin se zapsalo 
za třicetileté války, kdy jako jediné město ve střední Evropě odolalo obléhání 
švédskými vojsky. Poté se začalo dynamicky rozvíjet a v 18. a 19. století domino-
valo ve výrobě textilu a strojírenství. Moderní tvář velkoměsta získalo zásluhou 
funkcionalistické architektury. K nejvýznamnějším dílům patří areál brněnského 
výstaviště založený v roce 1928 a proslulá vila Tugendhat z roku 1930, zapsaná 
na seznamu světového dědictví UNESCO. Dnes je Brno městem univerzit, síd-
lem nejvyšších orgánů justice a dalších významných institucí, centrem obchodu, 
podnikání, kultury, sportu i vědy, výzkumu a inovací. Brno je moravskou metro-
polí a výchozí turistickou destinací k poznání přírodních a kulturních krás regi-
onu jižní Morava. Na sever od Brna začíná chráněná oblast Moravského krasu 
a směrem na jih se rozprostírají vinice se stylovými vinnými sklípky. Město je 
obklopeno krásnými smíšenými lesy, které nabízejí mnoho příležitostí pro turis-
tiku a cykloturistiku. Každoročně jsou ve městě pořádány kulturní akce, festivaly 
(např. Brno - město uprostřed Evropy s přehlídkou ohňostrojů Ignis Brunensis) 
a významné sportovní podniky (Grand Prix silničních motocyklů). V Brně se také 
nacházejí moderní nákupní a zábavní centra.
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Kultura |      

 Divadla
Národní divadlo v Brně | Dvořákova 11, tel.: 542 158 111, www.ndbrno.cz 
- Mahenovo divadlo (činohra), Malinovského nám. 1
- Janáčkovo divadlo (opera, balet), Rooseveltova 7
- Divadlo Reduta, Zelný trh 4
Městské divadlo Brno | Lidická 16, tel.: 533 316 301, www.mdb.cz, 
činoherní a hudební scéna
Divadlo Husa na provázku | Centrum experimentálního divadla | Zelný trh 9,
tel.: 542 123 425, www.provazek.cz 
Divadlo Bolka Polívky | Jakubské nám. 5, tel.: 542 214 903, www.bolek.cz/divadlo/ 
Loutkové divadlo Radost | Bratislavská 32, tel.: 545 321 273, www.divadlo-radost.cz 
HaDivadlo | Poštovská 8d, tel.: 542 212 761, www.hadivadlo.cz 
Divadlo v 7 a půl | Sukova 4, tel.: 542 211 496, www.7apul.cz 
Studio Marta | Bayerova 5, tel.: 542 591 512, www.jamu.cz/studio-marta 
Divadlo Polárka | Tučkova 34, tel. 541 212 912, www.divadlopolarka.cz

 Muzea
Muzeum města Brna | Špilberk 1, tel.: 542 123 611, www.spilberk.cz 
Hrad Špilberk, Měnínská brána, vila Tugendhat (Černopolní 45)
Moravské zemské muzeum | Zelný trh 6, tel.: 533 435 220, www.mzm.cz 
Dietrichsteinský palác (Zelný trh 8), Biskupský dvůr (Muzejní 1), Palác šlechtičen
(Kobližná 1), Anthropos (Pisárecká 5), Mendelianum (Hudcova 76), Památník
Leoše Janáčka (Smetanova 14)
Technické muzeum v Brně | Purkyňova 105, tel.: 541 421 411, www.technicalmuseum.cz
Mendelovo muzeum | Muzeum genetiky | Mendlovo nám. 1a, tel.: 543 424 043,
www.mendelmuseum.muni.cz
Muzeum romské kultury | Bratislavská 67, tel.: 545 581 206, www.rommuz.cz 

 Umění
Moravská galerie v Brně | Husova 18, tel.: 532 169 111, www.moravska-galerie.cz
Pražákův palác (Husova 18), Místodržitelský palác (Moravské nám. 1a), Uměleckoprůmys-
lové muzeum (Husova 14)
Dům umění města Brna | Malinovského nám. 2, tel.: 542 213 883, www.dum-umeni.cz, Dům 
pánů z Kunštátu (Dominikánská 9)
Galerie mladých, Galerie Kabinet, Galerie U dobrého pastýře | Radnická 4, 
tel.: 542 427 108, www.kultura-brno.cz/galerie.php
Wannieck Gallery | Ve Vaňkovce 2, tel.: 543 256 072, www.wannieckgallery.cz
Letohrádek Mitrovských | Veletržní 19, tel.: 605 972 588, www.letohradekbrno.cz

 Koncerty
Filharmonie Brno | Komenského nám. 8, tel.: 542 214 255, www.fi lharmonie-brno.cz
Hudební fakulta JAMU | Komenského nám. 6, tel.: 542 591 630, www.jamu.cz 

 Hudební kluby
El Sombrero | Zelný trh 20, tel.: 728 885 098
Bastila music club | Dominikánská 15, tel.: 542 211 492, www.bastila.cz
Two Faces | Biskupská 1, tel.: 775 960 930, www.twofaces.cz
7. nebe | Jánská 9, tel.: 777 994 494, www.7nebe.cz
New Perpetuum music club | Rooseveltova 9, www.perpetuum.cz
Livingstone | Dominikánské nám. 5, tel.: 542 210 090
Klub 14ka | Jánská 14, tel.: 542 221 839, www.klub14ka.cz
Veselá Vačice music restaurant | Běhounská 22, tel.: 608 581 962, www.veselavacice.cz
Fléda | Štefánikova 24, tel.: 775 376 004, www.fl eda.cz
Semilasso | Palackého 126, tel.: 541 247 010, www.semilasso.cz
Mersey | Minská 15, tel.: 777 147 566, www.mersey.cz
Šelepova | Šelepova 1, tel.: 608 776 614, www.selepova.cz

Musilka | Musilova 2a, tel.: 545 211 891, www.ksomega.cz
Faval | Křížkovského 22, www.faval.cz
Leitnerova | Leitnerova 2, tel.: 543 213 693, www.leitnerka.cz
Stará pekárna | Štefánikova 8, tel.: 541 210 040, www.starapekarna.cz
Metro Music Bar | Alfapasáž, Poštovská 6, 515 533 452, www.metromusic.cz

 Kina
Art | Cihlářská 19, tel.: 541 213 542, www.kinoartbrno.cz 
Lucerna | Minská 19, tel.: 549 247 070, www.kinolucerna.info
Scala | Moravské nám. 3, tel.: 542 211 659, www.kultura-brno.cz
Palace Cinemas | tel.: 543 560 111, www.palacecinemas.cz
Olympia (U Dálnice 777, Modřice), Velký Špalíček (Mečová 2)

Kulturní festivaly
Mezinárodní hudební festival Brno | Velikonoční festival duchovní hudby (březen / duben), 
Moravský podzim (září-říjen), www.mhf-brno.cz 
Brno - město uprostřed Evropy | festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří, soutěžní 
přehlídka ohňostrojů Ignis Brunensis (květen / červen), www.bmue.cz
Divadelní svět Brno | mezinárodní divadelní festival, slavnost masek a noc kejklířů (červen), 
www.divadelnisvet.cz
Brněnské kulturní léto | kolekce pořadů, koncertů a dalších kulturních a společenských 
akcí konaných v centru města (červen-září), www.kultura-brno.cz
Brněnské shakespearovské dny | divadelní festival na hradě Špilberku (červenec-srpen), 
www.kultura-brno.cz
Mezinárodní hudební festival Špilberk | symfonický festival (srpen), www.fi lharmonie-brno.cz
Brněnské lidové slavnosti | folklorní festival v centru města (srpen-září), www.kultura-brno.cz
Festival Janáček Brno | koncerty a operní představení díla Leoše Janáčka (listopad), www.ndb.cz

Výstaviště |
Veletrhy Brno, a. s.
Výstaviště 1, tel.: 541 151 111 | www.bvv.cz
Patří k nejelegantnějším evropským výstavním 
areálům. Rozkládá se na ploše 650 tisíc m2 a je cit-
livě zasazen do krásného přírodního prostředí pi-
sáreckého údolí. Výstavní areál byl založen v roce 
1928 a projektován předními českými a moravský-
mi architekty funkcionalismu. Nezaměnitelnou 
atmosféru vytváří především první ze 16 pavilonů, 
unikátní pavilon A, zajímavá je též 45 m vysoká věž 
pavilonu G, technicky dokonalá kopule pavilonu 
Z i moderní pavilony V a F. Součástí areálu je Kon-
gresové centrum. Na výstavišti se každý rok koná 
řada významných mezinárodních veletrhů, např. 
Mezinárodní strojírenský veletrh, GO a REGION-
TOUR, STYL a KABO, SALIMA, MOBITEX, Stavební 
veletrhy nebo INVEX. 

Volný čas a sport |
Brněnská přehrada 
Oblíbená rekreační oblast a ideální místo pro všechny druhy 
vodních sportů. Břehy lemují sportoviště, restaurace, hos-
půdky a stánky. Pravidelná lodní doprava na trase Brno - Ve-
verská Bítýška je v provozu každý rok od května do září (www.
dpmb.cz). K přehradě se lze z centra města dostat městskou 
hromadnou dopravou. 

Hrad Veveří | www.veveri.cz 
Druhý brněnský hrad se vypíná nad Brněnskou pře-
hradou v překrásné krajině Podkomorských lesů. 
Jde o gotický, někdejší královský a lovecký hrad 
opředený řadou pověstí a legend, kde se v minulosti 
vystřídala řada urozených majitelů. Dnes se na Veveří 
konají kulturní a společenské akce. Pod hradem se 
nachází jedna ze zastávek parníku.

Automotodrom | www.brno-circuit.com
Masarykův okruh, dlouhý 5403 m, se nachází mezi obcí Ostrovačice 
a městskou částí Brno-Žebětín. Byl vybudován v letech 1985-1987 a na-
hradil tak původní klasický městský okruh, kde se závodilo od 30. let 20. 
století. Moderní areál má pověst jednoho z nejbezpečnějších okruhů 
na světě a díky umístění v lesnaté krajině je také jeden z nejhezčích. Brno 
má své nezastupitelné místo v kalendářích seriálů závodů mistrovství 
světa motocyklů i automobilů. Nejvýznamnější akcí je každoroční závod 
mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky (srpen).

Zoo Brno | tel.: 546 432 311 | www.zoobrno.cz 
Zoo se rozkládá na 65 ha v Brně-Bystrci, blízko Brněnské pře-
hrady. Chová zvířata všech kontinentů světa kromě Antarkti-
dy. K nejatraktivnějším patří tygři a levharti, vlci kanadští, lední 
medvědi, klokani, šelmičky surikaty a vzácní koně Převalské-
ho. K vidění jsou také nové expozice: Tygří skály, Tropické krá-
lovství nebo Dětská zoo. Zejména v letních měsících pořádá 
zoo řadu akcí pro děti i dospělé.

Hvězdárna a planetárium Brno | Kraví hora 2, tel.: 541 321 287 | www.hvezdarna.cz 

Botanická zahrada a arboretum
Botanická zahrada | Kotlářská 2, tel.: 549 497 772
Arboretum | Zemědělská 1, tel.: 545 223 606 

Koupaliště a plavecké bazény
Aquapark Kohoutovice | Chalabalova 2, tel.: 547 425 063, 
krytý i venkovní bazén, rekreační bazén, tobogán, whir-
pool a sauna, www.aquapark-kohoutovice.cz
Koupaliště na Kraví hoře | tel.: 543 216 434, moderní
areál s vnitřními (25 m) a venkovními bazény (50 m),
www.kravihora-brno.cz
Koupaliště Riviéra v Pisárkách | říční koupaliště na řece 
Svratce se třemi bazény, www.rivec.cz
Koupaliště Brno | Dobrovského 29 (50 m bazén),
tel.: 733 676 566, www.koupalistebrno.cz
Lázně města Brna | Rašínova 12, tel.: 542 214 400, www.lazne-brno.cz
Kometa Brno | Sportovní 4, tel.: 541 425 831 (sportovní a fi tness centrum), www.kometaps.cz
TJ Tesla Brno | Halasovo nám. 7, tel.: 545 222 672, www.tjtesla.cz

Golf
Golfový areál Kaskáda | Brno-Jinačovice, tel: 541 511 711, www.golfbrno.cz
27 jamkové golfové hřiště + 6 jamková akademie
Golf klub AMK Automotodrom Brno | Automotodrom Brno, tel.: 546 216 462, www.grb.cz, 
9 jamkové golfové hřiště
Golf Club Austerlitz | Slavkov u Brna, tel.: 544 221 963, www.austerlitz-golf-resort.cz
18 jamkové golfové hřiště + 6 jamková akademie

Výlety do okolí | www.jizni-morava.cz 
Chráněná krajinná oblast Moravský kras | krápníkové jeskyně, 
propast Macocha
Slavkovské bojiště | místo bitvy u Slavkova, Mohyla míru,
Slavkovský zámek
Zámky Rájec Jestřebí | Boskovice | Lysice
Předklášteří u Tišnova | klášter Porta Coeli
Hrad Pernštejn
Vinné sklepy na jih od Brna 
Pálava a Mikulov | Lednicko-valtický areál | Znojmo | Vranov nad Dyjí

Restaurace a nákupy |   

 Restaurace
Pegas | hotel, restaurace, pivovar | Jakubská 4, tel.: 542 210 104 | www.hotelpegas.cz
Restaurace Plzeňka | hotel International, česká kuchyně | Husova 16, 
tel.: tel.: 542 122 780 | www.hotelinternational.cz/sluzby/restaurace
Středověká krčma | česká kuchyně | Česká 6, tel.: 542 210 021 | www.stredovekakrcma.com
Švejk restaurant u Formana | česká kuchyně | Česká 29, tel.: 542 210 248 | www. olteco.cz
Stopkova plzeňská pivnice | česká kuchyně | Česká 5, tel.: 542 211 094
Hradní vinárna Špilberk | v prostorách hradu | Špilberk 1, tel.: 542 213 642 | www.vinarna-spilberk.wz.cz
Pod radničním kolem | restaurace a vinárna | Mečová 5, tel.: 542 211 135 | www.ukola.eu
Potrefená husa Brno | mezinárodní kuchyně | Moravské nám. 8, tel.: 542 213 177 | 
www.pivovary-staropramen.cz
Dávné časy | steaky | Starobrněnská 20, tel.: 542 215 292 | www.davnecasy.cz
Hansen restaurant | mezinárodní kuchyně | Besední dům, Husova 20, tel.: 737 364 000 | 
www.hansen-restaurant.cz
Boulevard Restaurant | mezinárodní kuchyně | Lidická 12, tel.: 533 316 442 | www.boulevardrestaurant.cz
U Kastelána | mezinárodní kuchyně, Grand restaurant 2005 | Kotlářská 51a, tel.: 541 213 497 | 
www.ukastelana.cz
Brabander | mezinárodní kuchyně | Joštova 4, tel.: 542 211 922 | www.brabander.cz
Restaurant Bruna Antiqua | mezinárodní kuchyně | Pekařská 4, tel.: 543 215 812 | www.bruna-antiqua.cz
Pivovarská restaurace | česká kuchyně | Mendlovo nám. 20, tel.: 543 420 130 | www.pivovarskabrno.
cz
Moravská chalupa | hotel Voroněž, česká kuchyně | Křížkovského 47, tel.: 543 143 100 | www.voronez.cz
TAJ | indická kuchyně | Běhounská 12, tel.: 542 214 372 | www.tajbrno.cz
U císaře Leopolda | italská kuchyně | Orlí 3, tel.: 542 516 606 | www.cisar-leopold.cz
Zorbas | řecká kuchyně | Sokolská 6, tel.: 549 211 779 | www.restauracezorbas.cz
Noem Arch Restaurant & Design Hotel | mezinárodní kuchyně| Cimburkova 9, tel.: 541 216 160 | 
www.noemarch.cz

 Nákupy
Galerie Vaňkovka | 130 obchodů, restaurace, kavárny | Ve Vaňkovce, mezi vlakovým
a autobusovým nádražím
Velký Špalíček | obchody, restaurace, multikino | Mečová 2 
Dům pánů z Lipé | Rozkvět | Omega | náměstí Svobody
Obchodní galerie Orlí | Orlí 3
Avion Shopping park | Skandinávská 2 (směr Bratislava, nákupní zóna Brno-jih)
Olympia | nákupní a zábavní centrum | Modřice (nákupní zóna Brno-jih)
OC Futurum | Vídeňská 100
OC Královo pole | Cimburkova 4

Informace |

i  Turistické informační centrum města Brna
  IC Radnická 8 (hlavní IC na Staré radnici)
  IC Nádražní 8 (naproti hlavnímu nádraží)
  IC areál výstaviště, pavilon E (otevřeno v době veletrhů)
tel.: 542 427 150, 542 427 151, e-mail: info@ticbrno.cz, www.ticbrno.cz
Otevírací doba (hlavní IC):
říjen-březen: pondělí-pátek 8:00-18:00, sobota 9:00-17:00, neděle, svátky 9:00-15:00
duben-září: pondělí-pátek 8:00-18:00, sobota-neděle, svátky 9:00-18:00
Služby turistům:
  informace o městě Brně a okolí
  zdarma informační letáky a brožury
  rezervace ubytování, vstupenky, průvodcovské služby, prodej výletů 
  zdarma přístup na internet 
  prodej průvodců, map, knih, CD/DVD, pohlednic a dárkových předmětů
  v sezóně ražba historických mincí
  internet

i  Turistické informační centrum – Jižní Morava
  Radnická 2, +420 542 427 170, www.jizni-morava.cz

Doprava
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Hlinky 151, tel.: 543 171 111, informace: 543 174 317, www.dpmb.cz 
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK), tel.: 543 426 651, www.idsjmk.cz
Letiště Brno, a. s. 
Letiště Brno-Tuřany, tel.: 545 521 309-10, www.airport-brno.cz 
Autobusová a vlaková doprava | www.jizdnirady.cz

správný směrMěsto Brno


