Vážení posluchači,
nad rámec základního programu U3V Vám nabízíme kurz:

Tajemství brněnského podzemí
Počet účastníků:
Přednášející:

maximálně 130 osob
Ing. Aleš Svoboda – odborník na brněnské podzemí, knižní autor, který výrazně
přispěl ke zpřístupnění několika chodeb a sklepů v centru města Brna

Termín:

2. 3. – 20. 4. 2018, vždy v pátek od 10:00 do 11:30 hod.
(2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 6.4., 13.4., 20.4.)
kurz se nekoná dne 30. 3. 2018 (Velký pátek)

Místo konání:

Komenského nám. 2, Velká posluchárna č. 200 (1. patro naproti schodiště)

Cena:

450 Kč
350 Kč (cena pro posluchače U3V na MU)

Kurzovné je nutno uhradit v hotovosti minimálně týden před zahájením kurzu.
Za více než třicet let průzkumů brněnského podzemí bylo objeveno a sanováno překvapivé množství
zajímavých sklepních prostor, chodeb, štol a studní, při nichž bylo zdokumentováno na tisíce
archeologických nálezů a učiněno mnoho důležitých historických poznatků. Byly objeveny labyrinty
chodeb pod Zelným trhem, monumentální středověké sklepení domu mincmistrů
pod Dominikánským náměstím, unikátní kostnice pod Jakubským náměstím, relikt předbraní
Běhounské brány v parku u Janáčkova divadla, množství dochovaných sklepních prostor v Orlí ulici,
na Petrově i pod ulicí Solniční, Dvořákovou, Běhounskou, Jezuitskou a na mnoha dalších místech.
Na přednáškách o brněnském podzemí se dozvíte informace o skryté historii Brna. Podíváte se
na město z jiného pohledu, mnohem tajemnějšího, o kterém jste nevěděli a který vás doslova
překvapí.
Anotaci jednotlivých přednášek naleznete na druhé straně této nabídky.
V případě zájmu o kurz se přihlaste prostřednictvím elektronické přihlášky!
Odkaz na elektronickou přihlášku je umístěn níže.

Elektronická přihláška do kurzu Tajemství brněnského podzemí
Kurz je určen také pro veřejnost. Můžete na něj tedy pozvat i své přátele a známé, kteří již dosáhli
seniorského věku a nejsou posluchači Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity.
Ing. Bc. Barbora Hašková, v. r.
manažerka pro koordinaci CŽV

Ing. Aleš Svoboda, v. r.
odborný garant kurzu

1) Špilberk (2. 3. 2018)
Během přednášky bude odhaleno tajemství podzemních prostor pod Špilberkem, dozvíme se
o tajné cestě z hradu i o novodobé nedokončené tramvajové štole pod špilberským kopcem.
Dalším tématem bude hradní studna – tajemství ukrytá na dně nejhlubší cesty v českých zemích.
Přednášku zakončíme protileteckým krytem a druhou studnou na úbočí kopce, která zatím nebyla
prozkoumána.
2) Jakubské náměstí a Kostnice u sv. Jakuba – 1. část (9. 3. 2018)
Přednáška bude pojednávat o nejbizarnějším nálezu brněnského podzemí. Dozvíme se o historii
objevení kostnice pod bývalým svatojakubským hřbitovem, který byl založen na místě dnešního
Jakubského náměstí i zajímavosti související s pohřbíváním a pohřebními rituály. Seznámíme se
s fakty, které se nedozvíte ani při návštěvě této expozice.
3) Jakubské náměstí a Kostnice u sv. Jakuba – 2. část (16. 3. 2018)
4) Česká a Solniční ulice (23. 3. 2018)
Přednáška bude zaměřená na nejfrekventovanější ulici v Brně. Seznámíme se s nálezy
středověkého opevnění i podzemí, které bylo ještě donedávna používané. Poodhalíme tajemné
chodby a sklepení, které se pod Českou a Solniční ulici nacházejí, jako například odvodňovací
štoly, nebo středověký most ukrytý necelé dva metry pod vozovkou. Představena bude také
historie a vývoj těchto ulic, na jejichž křížení stála jedna z brněnských bran.
5) Petrov (6. 4. 2018)
Podzemí v blízkosti katedrály ukrývá mnohá překvapení. Bude vám objasněna legenda o jezeru
pod Petrovem, nahlédnete do krásných sklepů brněnského biskupství a podíváte se i do vodojemů
v Denisových sadech a na Žlutém kopci. Na závěr navštívíme i protiletecký kryt pod horou
Petrov, vybudovaný po II. světové válce.
6) Zelný trh – 1. část (13. 4. 2018)
Během přednášky si vizuálně projdeme podzemí nejvíce podsklepené části historického jádra
Brna. Navštívíme sklepení, které je dnes částečně přístupné jako Labyrint pod Zelným trhem, ale
i nepřístupná sklepení Lídlova domu a kašny Parnas.
7) Zelný trh – 2. část (20. 4. 2018)
Dokončíme vizuální procházku pod Zelným trhem návštěvou sklepů u Biskupského dvora,
projdeme sklepení Reduty i bývalé Cyrilometodějské záložny. Nahlédneme také do historické
studny a seznámíme se s nejnovějšími nálezy učiněnými při opravě plochy náměstí.
Změna programu vyhrazena.

