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BRNO – METROPOLA  JUŽNEJ  MORAVY  
 

   
 

TERMÍN: pre kolektív podľa požiadavky 

 

CENA: 19 €  

v cene je doprava autobusom, prehliadka so sprievodcom CK 

možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

 

PROGRAM: 

 

Odchod zo Žiliny v ranných hodinách, po príchode do Brna prehliadka Antropologického múzea - Pavilónu 

Anthropos, ktoré je svojim rozsahom unikátnou expozíciou venovanou vzniku a vývoju človeka a rozvoju je-

ho kultúry. Táto expozícia bola založená prof. Karlom Absolonom v r. 1928, po vojne na čas uzatvorená 

a znovu obnovená v muzeálnej budove pisáreckého parku. Po rozsiahlej rekonštrukcii a modernizácii ponúka 

od r. 2006 priestory na troch poschodiach.    

Výstava zobrazuje svet lovcov a zberačov z najstaršieho obdobia – staršej doby kamennej. Stála expozícia 

predstavuje najstaršie dejiny osídlenia Moravy a celého europskeho kontinentu. Je jednou z najvätších a naj- 

modernejších v Európe. Skladá sa z troch základných celkov – Morava lovcov a zberačov, Najstaršie umenie 

Európy a Paleolitické technológie. V druhe časti sú to aktuálne poznatky z výzkumu evolúcie človeka a za-

čiatkov jeho kultúry, doplnené predstavením správania a života primátov. Expozícia približuje aktuálne poz-

natky z výzkumu archeológie, antropológie, genetiky, prináša interaktívnu prezentáciu vďaka modernej au-

diovizuálnej technike a je obohatená dioramatmi a rekonštrukciou prostredia aj života paleolitických lovcov 

a zberačov. Súčasťou je obrovský mamut v životnej veľkosti obklopený prírodným prostredím.   

Po skončení prehliadka  historického centra – hrad Špilberk – dominanta  Brna, katedrála sv. Petra a Pavla, 

významná architektonická  a umelecká pamiatka, klenotnice a krypty, výstup na vežu s nádherným výhľa-

dom do šíreho okolia, brnenské podzemie, osobné voľno v nákupnom a  zábavnom  centre  Olympia 

Program je možné doplniť: prehliadka zámku Slavkov alebo zámku Buchlovice, návšteva Moravského krasu 

– Macocha a Punkevní jeskyne, Dinopark Vyškov, Mohyla mieru – pamätník na počesť Napoleónovej víťaz-

nej bitky, Z00 a ďalšie – podľa dohody 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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