I. PRAVĚK NA ÚZEMÍ DNEŠNÍHO BRNA A NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍI. PRAVĚK NA ÚZEMÍ DNEŠNÍHO BRNA A NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ
ANTHROPOSANTHROPOS
Přestože se první písemná zpráva o Brně vztahuje až k roku 1091, lidé a jejich předchůdci se v těchto místech usazovali již v hlubokém pravěku. Pro osídlení mělo toto území výhodnou polohu. Ze tří stran je chráněné pásmem vysočin, je otevřené k jihu a  spojené s nížinami. Protékají tudy dvě řeky – Svratka a Svitava, podnebí je teplé a suché. O pobytu člověka  v dávných dobách svědčí celá řada archeologických nálezů, které se našly na nejrůznějších místech  Brna.
Jeden z nich – z dnešní ulice Francouzské – je považován za  zvlášť významný i z celosvětového  měřítka. Roku 1891 tu byla  při výkopových pracích objevena mužská kostra člověka žijícího v poslední době ledové. Živil se lovem zvěře – mamutů, sobů, jelenů, jeskynních medvědů – a sběrem plodin. Jeho hrob byl  ukrytý pod mamutími kostmi, klem, lopatkou a  pod dalšími kostmi nosorožce. Obsahoval i různé nástroje a ozdoby, zejména dvaceticentimetrovou sošku vyřezanou z mamutího klu. Je složena z několika samostatných částí, takže tvoří jakousi loutku s pohyblivými končetinami. Vznikla před 25 000 až 30 000 lety  a je to jedno z mála ztvárnění lidské postavy z tak dávné doby, které nepředstavuje ženu, ale muže.
O množství zvířat, která tehdy žila, se doví-dáme z nálezů jejich kostí  v jeskyních a skalních štěr-binách Stránské skály. Na jejím úpatí bývalo sídliště lovců, kterým  místní pa-zourkový kámen sloužil k výrobě nástrojů.
O životě lidí v nej-starším období mnohé vypovídají také nálezy z jeskyní Moravského krasu nedaleko Brna. V jeskyni Kůlna  pobývali lidé už před 120 000 lety. Nalezená lidská čelist je zatím vůbec nejstarším důkazem o ži-votě člověka na Moravě. V jeskyni Pekárna byly nalezeny nejen kamenné a kostěné nástroje a zbraně, ale i umělecké předměty: rytiny soba, bizonů i koní na kostech a parozích.
Jeskyně Býčí skála je světově proslulá odkrytím pradávné kovářské dílny s mnoha nástroji (kovadlina, dláta, perlíky) a výrobky. Jiným nálezem je „knížecí pohřeb“, obsahující části vozu, střepy nádob, ozdoby, šperky, desítky lidských koster a bronzovou sošku býčka, který dal jeskyni jméno. Originál si  můžeme prohlédnout v přírodovědném muzeu ve Vídni – v Moravském zemském muzeu je pouze jeho kopie.
Jako jediné město v České republice má Brno Anthropos  - muzeum věnované původu a vývoji člověka, v němž jsou vystaveny nálezy přibližující život a schopnosti lidí, kteří tu žili před námi.


II. DÁVNÍ SLOVANÉII. DÁVNÍ SLOVANÉ
V 5. – 8. století byla oblast dnešního Brna postupně osidlována Slovany, kteří se zabývali zemědělstvím. Žili v osadách v tzv. polozemnicích – domech za-puštěných asi jeden metr do země. Domy měly roubené stěny a hliněnou udusanou podlahu. Původně se Slované v ohrazených sídlištích neopevňovali, ale vybírali si pouze místa chráněná tím, co poskytovala příroda (řeky, bažiny, skály).
9. století je pro Moravu obzvlášť významným obdobím, neboť se  stala  střediskem státu západních Slovanů. O jejich každodenním životě se dovídáme z archeologických výzkumů, během nichž se podařilo odkrýt velká hradiska. Ta byla již obehnána valy, dovnitř se vcházelo opevněnými branami. Kromě kostela bývaly všechny budovy dřevěné. Sloužily k bydlení, ale také jako dílny, zásobárny, stáje. K důležitým prozkoumaným slovanským hradištím  patří Rajhrad u Brna a Staré Zámky u Líšně. Opevněná hradiště měla i vojenský význam. V případě nebezpečí se sem uchýlili obyvatelé z okolí a  pomáhali bránit val, zatímco okolní krajina byla nechána nepříteli napospas. Významná hradiště byla sídlem knížat a jejich družin. Území dnešního Brna tvořilo však spíše okrajovou část Velkomoravské říše.
Počátkem 10. století přestala Velkomoravská říše existovat jako jednotný stát. I když život v hradištích pokračoval, nejjižnější oblast Moravy  postupně ztrácela své postavení, a  význam naopak získávaly osady a hrady  položené severněji.












III. MORAVA SOUČÁSTÍ PŘEMYSLOVSKÉHO STÁTUIII. MORAVA SOUČÁSTÍ PŘEMYSLOVSKÉHO STÁTU
Za vlády knížete Oldřicha byla Morava natrvalo připojena k Čechám. Její správu svěřil Oldřich svému jedinému synovi Břetislavovi I.. Ten  se svou manželkou Jitkou, kterou podle kronikářských zpráv prý doslova násilím unesl z kláštera, přesídlil na Moravu. Na Moravě kníže vybudoval síť nových správních hradů.  K nejvýznamnějším patřily Brno, Znojmo a Olomouc. Po Břetislavově  smrti se staly sídly jeho tří synů, mezi  které Moravu rozdělil.
Břetislav I. ustanovil, že českým knížetem se stane vždy nejstarší Přemyslovec, mezi ostatní budou rozdělena tzv. údělná knížectví na Moravě. Přesto si musela česká knížata  svá práva často doslova vybojovat.
Zpráva z  Kosmovy kroniky  se vztahuje k události z roku 1091, kdy byl obléhán brněnský hrad. Je to vůbec poprvé, kdy se písemně setkáváme se jménem Brno. Kosmas popisuje příběh  usmíření českého krále Vratislava II. s jeho mladším bratrem Konrádem Brněnským, přemyslovským údělným knížetem. Vratislav  se synem Břetislavem  II. přitáhl na Moravu a oblehl brněnský hrad obývaný Konrádem. Když se rozhodovalo, na kterém místě postavit  vojenské stany, králův dvořan Zderad navrhl, aby je pro Břetislava umístili u řeky. Tím připomněl nedávnou příhodu, kdy byl při vojenském tažení do Saska mladík  při koupání v řece překvapen nepřáteli a zajat. Břetislava se poznámka velice dotkla, proto ráno vyzval Zderada  ke schůzce, na níž jej se svou družinou usmrtil. Vratislav velmi litoval ztráty svého oblíbeného dvořana  a podle pověsti nechal na jeho památku  postavit tzv. Zderadův sloup, který měl navěky připomínat tuto událost. 
Sloup stojí na konci dnešní Křenové ulice na břehu řeky Svitavy. Ve skutečnosti však sloužil jako označení hranice území a pochází až z 15. století. Původně dokonce stál na opačném břehu řeky a na dnešní místo se dostal až po regulaci Svitavy.
Koncem 12. století úděly na Moravě zanikají, vzniká samostatné Markrabství moravské a celá země je spravovaná markrabětem.  Morava však byla nadále součástí českého státu a byla mu určitým způsobem podřízena. Moravský markrabě měl svůj dvůr stejně jako český král a měl na svěřeném území nejvyšší moc v soudních, vojenských  a správních záležitostech. Hornictví a vydávání mincí zůstalo však výsadou českých králů.






IV. HRAD BRNO A PŮVOD JEHO JMÉNA ROMÁNSKÝ SLOHIV. HRAD BRNO A PŮVOD JEHO JMÉNA ROMÁNSKÝ SLOH
Jak vlastně naše město získalo jméno? O tom se odborníci dohadují již několik století. Jen málokterý místní název na Moravě má tolik výkladů jako Brno.
Jeho původ byl odvozován ze staré slovan-štiny, keltštiny, germánštiny, dokonce i latiny či ma-ďarštiny. S největší pravdě-podobností je název Brno původu praslovanského. V tomto jazyce existují dvě slova, která mohla dát hradu (a později u něj vzniklému městu) jméno: sloveso brniti (opevňovati) a podstatné jméno brnie (bláto). Šlo tedy o opevněné místo nebo o místo blátivé. Původní osada (dnes Staré Brno) ležela totiž na březích vodních toků, které se často rozvodňovaly a tvořily bláto – měkkou hlínu. Zřejmě tedy Brno znamená totéž co bláto, mokřina, močál.
Územím dnešního Brna procházela dálková cesta brodem přes mělký tok Svratky. V jeho blízkosti  vznikly dvě slovanské osady – jedna v místech dnešního Starého Brna a druhá v prostoru dnešních ulic Masarykova – Josefská – Orlí. Dodnes není jasná  odpověď na otázku, u které z  nich stál původní brněnský hrad, od něhož získalo město jméno.
Předpokládejme, že stával na skále  v místech dnešního chrámu sv. Petra a Pavla. K hradu patřilo ohrazené území s kostelem a s obydlími hradních úředníků a  knížecí družiny. V jeho blízkosti se začali kolem obchodních cest usazovat řemeslníci a obchodníci. Počet lidí rostl zejména příchodem osadníků ze západní Evropy, kteří mluvili různým německým a románským nářečím. Na počátku 13. století se  postupně  z osady stávalo město.  Původnímu slovanskému obyvatelstvu sloužil kostel sv. Petra a Pavla. Pro cizí  osadníky – Němce (z Rakous a z oblasti dolního Rýna) a Valony (z jižního Nizozemí) – byly postaveny kostely sv. Jakuba a dnes už neexistující kostel sv. Mikuláše. Současně vznikla také židovská osada. Byla vždycky součástí města, od kterého nebyla oddělená a proto dnes nemůžeme s přesností vymezit její hranice. Víme však, že stávala někde v  dolní části dnešní Masarykovy ulice a Kapucínského náměstí.
Stavební sloh tohoto nejstaršího období se nazývá románský. V Brně trval od založení údělného hradu počátkem 11. století do vzniku města (polovina 13. století). Jméno získal od jména Řím – Roma, protože vznikal v zemích, které patřily  k zaniklé římské říši. V nich se stavělo z kamene již po staletí.  Stavby měly velmi silné zdi s malými do půlkruhu klenutými otvory pro dveře a okna. Jako materiál sloužil především opukový kámen, ze kterého se zpracovaly kvádry, kladly se na sebe a neomítaly se.  Románské stavby působí velmi jednoduše a přísně. Nejstarší  brněnskou  kamennou stavbou  byl kostel Panny Marie. Dnes již neexistuje, ale víme, že stával v místech nádvoří starobrněnského kláštera (Mendlovo nám.). Z dochovaných brněnských památek této doby můžeme navštívit např. románskou kryptu (podzemní zaklenutou chodbu), která byla  objevena  během výzkumu na  Petrově,  prohlédnout si zachované románské okénko obytného domu ve zdi budovy na Zelném trhu 7 nebo zajet do Komárova ke kostelu sv. Jiljí, jehož spodní část věže tuto dobu také pamatuje.

V. Potvrzení městských právV. Potvrzení městských práv
RadniceRadnice
ŠpilberkŠpilberk
V lednu 1243 získalo Brno od krále Václava I. potvrzení tzv. Většího a Menšího privilegia. Je to  soupis práv, svobod a zákonů, kterými se měl život v Brně v budoucnu řídit a který si Brňané  sami sestavili.
Víme, že Brno vznikalo tak, že se k původním slovanským obyvatelům připojovali osídlenci ze západní Evropy. Usazovali se tu, vytvářeli malé osady a navazovali mezi sebou styky. Ačkoliv mluvili různými jazyky a vyznávali různá náboženství, dokázali se domluvit na společných zájmech, vybudovat společné hradby a dohodnout se na pravidlech, která budou pro všechny bez rozdílu závazná. Proto si sestavili tento soupis práv a výsad, které jim potvrdil král Václav I. Protože byly sepsané na dvou nestejně velkých pergamenech, říká se jim Větší a Menší privilegium.  Jejich smyslem bylo zajistit řád, klid, bezpečnost a stejná práva a povinnosti pro všechny obyvatele města. Obě listiny se podařilo dodnes uchovat v městském archivu.
Brno, jako nové královské město, se rychle zaplňovalo církevními  stavbami (kostely, kláštery) i měšťanskými domy. Původní tvar nejstarších hlavních tržišť a ulic se ani v dalších stoletích příliš nezměnil.
Zájmy panovníka hájil ve městě královský rychtář,  důležité záležitosti projednávala  rada složená z konšelů. Jejímu rozhodnutí nesměl nikdo odporovat. Občané měli povinnost platit daně, byly stanoveny dny pro konání trhů a město získalo také právo mít hradby. Od 14. století se rada scházela už ve vlastním úředním domě – radnici. Dnes je to nejstarší dochovaná světská (jiná než církevní) stavba  v Brně. Konaly se tu soudy, úřadoval zde městský písař a ve věži se uchovávaly důležité písemnosti a peníze. V budově Staré radnice sídlila samospráva města celých šest století.
Pokud navštěvovali město panovníci, pobývali v domech bohatých měšťanů. Ve třetí třetině třináctého století byl na kopci Špilberk založen stejnojmenný hrad, který  poskytoval jen příležitostně a krátkodobě pohostinství českým králům. Ani jim ani moravským makrabatům však nesloužil jako trvalé sídlo. Jeho hlavním posláním byla totiž obrana města, které bylo vybudováno na úpatí kopce, který mohl usnadnit útok nepřátel. Opevnění nad městem v podobě hradu však naopak obranyschopnost Brna zdokonalilo. Po celé období středověku nebyl Špilberk považován za součást města. Postupně byl rozšiřován, opevňován a později sloužil jako zemská vojenská pevnost a v následujících staletích i jako obávané vězení.


VI. STŘEDOVĚKÉ MĚSTOVI. STŘEDOVĚKÉ MĚSTO
PŮVOD MÍSTOPISNÝCH NÁZVŮPŮVOD MÍSTOPISNÝCH NÁZVŮ
Město Brno bylo od středověku obehnané hradbami. Jejich pevné zdi tvořily nepravidelný ovál, který obepínal město v místech dnešního Šilingrova náměstí, Husovy třídy, přes Moravské náměstí, Rooseveltovu, spodní části ulice Kobližné, Orlí, Benešovu, Nádražní, Bašty a Denisovy sady zpět na Šilingrovo náměstí. V hradbách bylo pět bran. Čtyři získaly jméno podle tehdejších městských čtvrtí: Brněnská na Šilingrově náměstí, Veselá v místě setkání Veselé a České ulice, Běhounská na konci Běhounské ulice a Měnínská stojící na konci Orlí ulice. Ta je jedinou dodnes zachovanou branou. Pátá brána se jmenovala Židovská, stávala v  ústí dnešní Masarykovy ulice naproti hlavnímu nádraží a byla vlastně vstupní branou nejen do města, ale i do židovské čtvrti. Brankou na konci Kobližné ulice vytékal z města potok. Za válek poskytovaly hradby ochranu před nepřítelem, v míru však byly velkým břemenem a musely se stále udržovat a opravovat. To bylo velmi drahé.Umístění hradeb se neměnilo, ale byly stále zdokonalovány a rozšiřovány.        
Změnám však podléhala jména ulic a tržišť. Tržiště byla střediskem obchodu a života středověkého města. Ve 14. století mělo Brno dvě hlavní tržiště a několik vedlejších Hlavními byly Dolní trh (dnešní náměstí Svobody) a Horní trh (dnešní Zelný trh). Další získala pojmenování podle druhu prodávaného zboží. Byl tu trh Koňský, Svinský, Rybný i Uhelný. Tržiště se postupem času změnila v náměstí, pouze Zelný trh si uchoval své jméno i poslání dodnes. Z tržišť vedly ulice: hlavní byly pojmenovány podle někdejších vesnic, jiné získaly jméno podle významných budov nebo zaměstnání obyvatel, kteří tam vlastnili domy. Držiteli domů v Měšťanské byli bohatí měšťané, na Kobližné bydleli výrobci koblihů, v Ostružnické ostruháři (výrobci ostruh). Řada ulic získala jména po církevních řádech, které tu měly kláštery. Měšťanské domy nebyly číslovány, ale označovány jménem majitele. Vedle radnice byly významnými veřejnými stavbami tři kostely (sv. Petra a Pavla, sv. Mikuláše a sv. Jakuba), na dnešním Dominikánském náměstí stávala královská kaple a markraběcí dům.
Asi sto let po založení města tu žilo kolem šesti tisíc lidí. Zatímco na počátku jeho vzniku byla více než polovina obyvatel českého původu, od konce 13. století začínají převažovat německy mluvící Brňané. Bylo to způsobeno přistě-hováním nových osadníků z německých zemí a jejich splýváním s ostatním neslovanským obyvatelstvem.











VII. POSTAVENÍ MĚSTA ZA LUCEMBURKŮ ZALOŽENÍ STAROBRNĚNSKÉHO A AUGUSTINIÁNSKÉHO KLÁŠTERAVII. POSTAVENÍ MĚSTA ZA LUCEMBURKŮ ZALOŽENÍ STAROBRNĚNSKÉHO A AUGUSTINIÁNSKÉHO KLÁŠTERA
Vymřením Přemyslovců se pro Brno mnoho nezměnilo, protože i Lucemburkové, kteří po nich nastoupili na český trůn, město velmi podporovali. První z nich, Jan Lucemburský, potvrdil moravskému markrabství všechny svobody a práva. S Čechami nadále spojovala Moravu osoba společného panovníka – českého krále a povinnost společné obrany. Roku 1312 je poprvé na písemnostech pečeť se znakem Brna, který město užívá dodnes.
Tehdy v Brně trvale sídlila vdova po českých králích Václavu II. a Rudolfu I. Habsburském - Eliška Rejčka. Podle slov zakládací listiny „na uspokojení svědomí a odpuštění hříchů“ založila se svolením krále Jana Lucemburského klášter na Starém Brně. Ten obdarovala nejen statky, ale i souborem krásně zdobených rukopisů s barevnými obrazy, které se používaly k bohoslužbám. Přestože klášter měl mnoho příznivců, trvalo více než půl století, než byla dokončena stavba kostela z pálených cihel a vápence ze Stránské skály. Dochoval se dodnes bez pozdějších rušivých zásahů. Když královna zemřela, byla pochována v kostelní kryptě před oltářem. Její hrob je označen dlaždicí s korunkou a písmenem E.
(V 19. století se Rejččin klášter stal střediskem vzdělanosti a kultury. Přírodovědec Johann Gregor Mendel tu prováděl pokusy s křížením rostlin a jako první na světě objevil zákony dědičnosti. Jeho pomník stojí v klášterní zahradě.)
Po Janu Lucemburském se stal moravským markrabětem jeho syn, pozdější císař Karel IV. Stýkal se s příslušníky bohatých brněnských rodin, z nichž někteří přešli později do Karlových služeb a doprovázeli ho na cestách i v dobách, kdy se stal českým králem. Tehdy správu markrabství předal svému mladšímu bratrovi Janu Jindřichovi. Ten si za sídelní město zvolil Brno a řídil odtud osud celé Moravy až do své smrti. Založil klášter augustiniánů s kostelem sv. Tomáše, který se měl stát rodovou hrobkou moravských Lucemburků. Při příležitosti vysvěcení věnoval český král Karel svému bratru Janu Jindřichovi pro kostel vzácný obraz Madony, dnes údajně nejstarší deskový obraz v českých zemích. Podle pověsti ho maloval sám svatý Lukáš, autor jednoho z evangelií Nového zákona (součásti Bible). Věřilo se, že na přímluvu Madony byla od Brna několikrát odvrácena morová nákaza, že Panna Marie pomohla městu při obléhání Švédy, měla dokonce prý moc uzdravovat slepé a vysvobozovat lidi z tureckého zajetí.
Přestože se zpočátku Jan Jindřich musel potýkat s různými problémy, začala Morava pod jeho vládou brzy vzkvétat. Společně s Olomoucí se Brno stalo místem, kde se nadále pečlivě vedly tzv. Zemské desky – knihy, do nichž se zapisovaly údaje o majetku šlechty a důležitá usnesení, která se týkala jeho prodeje, nákupu či dědictví. Brněnské zemské desky jsou nejstarší, které se od roku 1348 v originále dochovaly v Evropě, a proto byly prohlášeny Národní kulturní památkou.
Jan Jindřich se snažil záhy vyřešit i to, kdo bude po něm na Moravě vládnout, a rozdělil majetek mezi své tři syny. Moravským markrabětem se měl stát nejstarší Jošt, dvěma mladším přidělil otec panství s hrady, městy a vesnicemi. Brzy po jeho smrti se však mezi bratry rozpoutaly spory a hádky, které vyvrcholily dlouholetou válkou. Jošt vynikal vzdělaností a zájmem o umění, rozuměl hospodářství, politice, dokázal získat velký majetek. Byl však i lakomým, svárlivým a neupřímným člověkem. Postavil se do čela odpůrců Václava IV., neboť nesouhlasil s tím, jak si Václav IV. počínal jako český král. Většinou hlasů evropských knížat byl dokonce zvolen novým králem celé římské říše (tohoto postavení dosáhl před ním jako jediný z českých panovníků Karel IV.). Dříve však než byl korunován, zemřel. Protože neměl žádné potomky, vláda na Moravě připadla českému králi Václavu IV.
Hrobka moravských markrabat byla v roce 1999 otevřena a prozkoumána. Podle kosterních pozůstatků byl markrabě Jošt na svou dobu nezvykle urostlý a svou výškou 183 cm převyšoval své současníky. U vchodu do bývalého kláštera, dnes Místodržitelského paláce na Moravském náměstí, stojí sochy obou moravských markrabat z rodu Lucemburků Jana Jindřicha a Jošta, jak si je představoval sochař žijící v 18. století. Poznáte je lehce: Jan Jindřich má na hlavě zdobný baret, Jošt korunu římského krále.

VIII. BRNO V DOBĚ HUSITSKÉVIII. BRNO V DOBĚ HUSITSKÉ
Nejen v Čechách, ale i na Moravě a v Brně vedli díky svému značnému majetku někteří církevní hodnostáři, faráři a mnozí mniši rozmařilý a pohoršlivý život. Mezi ty, kteří proti tomuto způsobu života vystupovali, patřil farář z kostela sv. Jakuba. Studoval totiž v Praze na Karlově univerzitě u Mistra Jana Husa, a pokoušel se proto i v Brně šířit myšlenky o nutnosti změnit tyto špatné mravy církve. Musel však město opustit. Když po Husově smrti začaly husitské války, zůstávali lidé na Moravě ve srovnání s Čechami více věrni katolické církvi. Na sněmu, který svolal Zikmund do Brna, museli přítomní moravští šlechtici ve vojskem obklíčené sněmovně dokonce odpřísáhnout věrnost katolictví a poslušnost Zikmundovi. 
Ale i na Moravu přitáhli husité a pokusili se dobýt Brno. V jedné z kronik z 15. století se dovídáme o příhodě, která se váže k této události. Šašek krále Zikmunda Borro byl španělským rytířem z Barcelony, který sloužil evropským králům a byl vážený a oblíbený pro svůj humor. Padl však do zajetí husitů, kteří ho drželi jako rukojmí v Hradci Králové. Tam jednou vyslechl, že Hradečtí mají v Brně spojence, kteří jim prý otevřou brány a pomohou tak obsadit město. Borrovi se podařilo dostat do Brna a na radnici vypověděl, co slyšel. Spiklenci v Brně v čele s radním Hassem byli poté pochytáni a potrestáni. Kamenná hlava ve zdi  radnice v Mečové ulici patří podle pověsti právě Hassovi, který zde byl za trest a pro výstrahu ostatním zazděn.
Neklidné období husitských válek způsobilo i městu Brnu těžké škody. Klesl počet obyvatel, byly zpustošeny statky měšťanů před hradbami, vinice na venkově, ustal mezinárodní obchod vedoucí přes město. Také církev ztratila mnoho statků, naopak vzrostla moc a majetek šlechty.
Po smrti Zikmunda nastoupil na český trůn Albrecht. Vládl jen krátce a zanechal své země uprostřed zmatků a bouří. Žilo tu plno kořistníků neuznávajících právo, obyčejných lapků, ale i bývalých Albrechtových žoldnéřů a šlechticů, prosazujících bezohledně své zájmy.
V této době vyslal papež do českých zemí františkánského mnicha a vášnivého kazatele proti nekatolíkům Jana Kapistrana. Ten věděl, že se může opřít jen o katolická opevněná města, a proto zamířil i do Brna. Kázal sice  latinsky, ale byl tak skvělým kazatelem a hercem, že dokázal udržet pozornost posluchačů i tři hodiny, další dvě hodiny pak trval překlad. I když lidé nerozuměli slovům, byli mnozí jeho hereckým výkonem přivedeni až k slzám. Činnost Kapistrana v Brně připomíná jméno kazatelny umístěné na venkovní zdi kostela sv. Petra a Pavla. Říká se jí Kapistránka a přestože vznikla až půl století poté, co tu mnich působil, podle pověsti na ní stával a kázal lidem, kterých se scházelo takové množství, že by se dovnitř do kostela nevešli.
IX. BRNO PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCHIX. BRNO PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH
GOTIKAGOTIKA
 Přestože Brno bylo za husitství katolickým městem a při nástupu Jiřího z Poděbrad na český trůn se proti němu i postavilo, po jeho hrozbě zásahem vojska mu nakonec otevřelo brány a slíbilo poslušnost. Na Špilberk proto král usadil svého syna Viktorina, který mu odtud spravoval celou Moravu. Pozdější rozhodování měšťanů, zda se přidat ke vzpouře šlechty podporované samotným papežem, bylo ovlivněno právě strachem z královské posádky, která ze Špilberku mohla ohrožovat město.
Když však Brňané později našli spojence v uherském králi Matyášovi, obsadili opevněný klášter na Starém Brně, odkud vyhnali Jiříkovy královské ozbrojence, a tím se otevřeně postavili proti svému králi. Začali dokonce stavět opevnění a ostřelovat hrad. Viktorin však přitáhl k městu, překvapil Brňany obléhající Špilberk a všechny zajal. Dal vypálit starobrněnský klášter i budovy na předměstích. Na město také vytrvale útočila jeho špilberská posádka. Jen díky dohodě uzavřené s ostatními moravskými královskými městy mohlo město Brno tak dlouho vytrvat v odboji proti Jiříkovi. Po vpádu uherského krále Matyáše Korvína na Moravu a po připojení Moravy k Uhrám se Brno stalo Matyášovou oporou.
Město válkou zchudlo, předměstí a statky v okolí byly zpustošeny, upadal obchod i řemesla. Rozhodnutí o připojení Brna k boji proti „kacířskému“ králi tak městu přineslo jen škodu, ztráty a úpadek.
Od doby založení města až do poloviny šestnáctého století se i v Brně stavělo ve slohu gotickém, přičemž hlavním stavebním materiálem byly cihly a kámen. Tímto způsobem byl postaven původní gotický kostel sv. Tomáše i chrám na Starém Brně, o kterých jsme se již zmiňovali. Na Zelném trhu č. 7 je z ulice viditelná cihlová zeď s trojicí gotických slepých oken. Z neomítnutých cihel byly i budovy Biskupského dvora obklopující nádvoří dnešního Moravského muzea. Současně se však stavěly i domy kamenné – např. na Radnické č. 2 nebo na Minoritské č. 2. Gotickou stavbu poznáme podle do špičky lomených oblouků oken a dveří a vysokých štíhlých věží. Protože se gotický stavební sloh uplatňoval téměř tři století, vyvíjel se a zdokonaloval.
Významným stavitelem pozdní gotiky byl v Brně Antonín Pilgram. Upravoval kostel sv. Jakuba, je autorem sochařské výzdoby portálu Židovské brány. Ta byla sice zbořena, ale část její výzdoby je uložena v Muzeu města Brna. Nejzajímavější Pilgramovou prací je však portál Staré radnice známý i z pověstí díky křivé věžičce nad sochou Spravedlnosti.


X. ZAČÁTEK VLÁDY HABSBURKŮ X. ZAČÁTEK VLÁDY HABSBURKŮ 
RENESANCERENESANCE
 
Po smrti Ludvíka Jagelonského, který zahynul v boji proti Turkům, nastoupil na český trůn manžel Ludvíkovy sestry Anny Ferdinand II. Habsburský. Jeho vláda byla poznamenána pokračujícím bojem proti Turkům. To se projevilo i v Brně. Protože bylo městem královským, platilo vysoké daně určené na obranu. Byla tu také zřízena zbrojnice a zpočátku se muselo zdokonalovat opevnění Špilberku, který navíc v roce 1578 vyhořel po úderu blesku. Protože však turecké nebezpečí ještě stále hrozilo, byl velkým nákladem znovu opraven, aby sloužil jako zemská pevnost. V této době se však Brno dělilo o přední postavení mezi moravskými městy s Olomoucí. Obyvateli Brna byli tehdy Češi, Němci, Italové aj. , ale úředním jazykem byla čeština, kterou ovládali a používali jako druhý jazyk i ostatní obyvatelé.
V 16. století se i v Brně šířilo luterství, tj. protestantské učení nazvané tak podle svého zakladatele Martina Luthera. Vzniklo v Německu a navazovalo na učení Jana Husa. Vyjadřovalo nespokojenost měšťanů, nižší šlechty a sedláků s poměry v církvi a společnosti vůbec. Protože učení mělo příznivce i na brněnské radnici, získal kostel u svatého Jakuba díky podpoře radních nového protestantského faráře. Později však vydal císař příkaz zakazující přijímat do městských rad nekatolíky. Také na farách a školách mohli působit jen katoličtí faráři a učitelé. Připomínkou změn v náboženském vyznání Brňanů je kamenná náhrobní deska Kryštofa Čerta v kostele sv. Jakuba. Plochy na náhrobku určené pro text jsou prázdné, protože protestant Kryštof Čert tu nakonec nemohl být pohřben. Než totiž zemřel, kostel se vrátil do katolických rukou a to znemožnilo splnit jeho přání být pochován u sv. Jakuba. Předem připravený náhrobek tu proto zůstal bez nápisu, zato se zajímavým erbem zobrazujícím muže s rohem a jeden z matematických zákonů – Pythagorovu větu.
Velkou posilou katolíků byl příchod řádu jezuitů v druhé polovině 16. století, ti postavili nový kostel a zřídili několik soukromých jezuitských škol. Tím se ovšem rozšířila možnost vzdělávání poskytovaného dosud jen farními školami u sv. Jakuba a na Petrově.
Od poloviny 16. století se i v Brně začíná projevovat nový sloh – renesance. Jejím domovem je Itálie, a proto se renesanční stavby vyznačují mnoha arkádami (krytými balkony se štíhlými sloupy), širokými schodišti a velkými okny. Gotický lomený oblouk vystřídala přímka – nad okny, vchody i na stropech. Domy byly zdobeny sgrafity – obrazy vyškrábanými přímo do omítky. Jako v každém větším městě i v Brně byly od dob renesance až do 18. století domy označovány domovními znameními. Dnes je připomíná např. označení lékárny U Červeného raka na Masarykově ulici. Bohužel renesanční domy měšťanů a šlechticů většinou změnily podobu během pozdějších přestaveb nebo byly dokonce úplně zbořeny a na jejich místě postaveny nové. Z mnohých renesančních domů se dochovaly jen vstupní portály, umístěné dnes na jiných místech než stály původní domy, k nimž patřily. Jeden z nich např. spojuje obě nádvoří Nové radnice, další zdobí její průchod z Husovy třídy, jiný je u vchodu do výstavních sálů Moravského zemského muzea z nádvoří 
Renesanční stavby v Brně byly hlavně dílem italských stavitelů. Ti upravili např. Starou radnici a Biskupský dvůr. Je škoda, že jeden z nejkrásnějších renesančních paláců Brna – Schwarzův dům na náměstí Svobody (nazývaný také dům pánů z Lipé), byl stavebními úpravami z 19. a 20. století zcela změněn a že na průčelí je jen několik původních renesančních ozdob. Při pohledu na tehdejší město bylo zřejmé, že je renesance proměnila jen nepatrně. Svědčí o tom první známé vyobrazení města z konce 16. století. Kromě gotických věží tu na první pohled upoutá jen renesanční věž Staré radnice, ale při podrobnějším zkoumání se najde i řada renesančních staveb.

XI. TŘICETILETÁ VÁLKA A OBLÉHÁNÍ BRNA ŠVÉDYXI. TŘICETILETÁ VÁLKA A OBLÉHÁNÍ BRNA ŠVÉDY
Morava se připojila k povstání českých stavů proti císaři a českému králi až s ročním zpožděním. Oproti Čechám byla totiž více katolická. Svůj podíl na tom mělo i působení Františka kardinála Ditrichštejna, který jako biskup prosadil už na počátku 17. století vypovězení evan-gelických kazatelů i obsazování městské rady katolíky. Po bitvě na Bílé hoře se stal správcem Moravy a císařem byl pověřen vyšetřováním provinění povstalců z řad moravské šlechty. Byla mu svěřena správa majetku zabaveného účastníkům povstání. Až do své smrti byl tak ve skutečnosti pánem Moravy a postupoval tvrdě proti všem, kdo nepodporovali Habsburky a katolictví. Byl však také velkým milovníkem věd a umění a všestranně je podporoval. 
Řada příslušníků starých nekatolických moravských rodů musela odejít do ciziny a na Moravu přicházela nová šlechta, zejména z rakouských zemí. K nejznámějším na Moravě patřil rod Lichtenštejnů. 
České povstání bylo začátkem třicetileté války, která přinesla mnoho zkázy i Moravě. Do jejího závěrečného období patří i tzv. švédská válka, během níž bylo dvakrát obléháno i Brno. V této době se konečně vyřešil problém dvou hlavních měst Moravy. Po dobytí Olomouce se jediným hlavním městem stalo Brno.
Do dějin našeho města se zapsalo zejména druhé obléhání v roce 1645, které trvalo téměř čtyři měsíce. Díky vojenskému veliteli Brna plukovníkovi francouzského původu Ludvíku Raduitovi de Souches bylo město připraveno k obraně ještě před příchodem nepřítele. Trvalo několik týdnů, než byly opraveny hradby, shromážděny zásoby zbraní, střeliva a potravin. Z obranných důvodů bylo nutné zbourat budovy v bezprostřední blízkosti hradeb a odstranit šindelové střechy. Součástí obrany Brna byla spolehlivá pevnost Špilberk. Ten tehdy stál na kopci, ale mimo hradby města. Aby bylo zajištěno spojení města s hradem, obránci vykopali od Brněnské brány na Špilberk krytou, dobře opevněnou cestu. Tudy bylo možné přesunovat bojovníky i zásoby ze Špilberku do Brna a naopak.
Brno hájilo pouze 1476 obránců, z nichž jen necelá třetina byli skutečně vojáci. Proti nim stálo 28 000 dobře vyzbrojených Švédů – tedy téměř dvacetinásobná přesila!

Výhodou Raduita de Souches byly zkušenosti získané ve švédské armádě, ve které dříve sloužil. Dobře znal její způsob boje. Švédové mnohokrát dobyli města tím, že vyhodili do povětří hradby, ke kterým se dostali vybudováním podkopů. To se jim však v případě Brna nepodařilo. Po měsících obléhání nastal pochopitelně ve městě nedostatek potravin, byl poškozen i vodovod, jehož olověné potrubí použili obránci na odlévání dělových koulí. 
Také Švédové však měli potíže se zásobováním ohromného množství svých vojáků. Proto jejich velitel soustředil všechny síly k rozhodujícímu útoku na město. Boj o Brno trval od časného rána až do pozdního odpoledne a přestože se několikrát zdálo, že o vítězství Švédů nelze pochybovat, Brňané se dokázali ubránit. Několik dní po této neúspěšné bitvě Švédové odtáhli. Město zanechali těžce poškozené, na mnoha místech vypálené a jeho okolí vydrancované. Do dnešních dnů zůstaly Brnu jako vzpomínka na obléhání Švédy kamenné a kovové koule vystřelované na město a Špilberk.
Úspěšné odolání útokům Švédů potvrdilo velký význam Brna pro obranu země, a proto bylo postupně přebudováno na mohutnou zemskou pevnost. 
Raduit de Souches, který měl nemalou zásluhu na obraně města,dostal darem dům na dnešním náměstí Svobody (tzv. Schwarzův dům) a po své smrti byl podle svého přání pochován v kostele sv. Jakuba. Za hlavním oltářem si můžeme prohlédnout jeho krásně zdobený mramorový náhrobek. Jeho pomník najdeme na plošině špilberského kopce, odkud shlíží na město, které zachránil.



XII. BRNO PO TŘICETILETÉ VÁLCE XII. BRNO PO TŘICETILETÉ VÁLCE 
BAROKOBAROKO
Ve Vídni, hlavním městě habsburské říše, si dobře uvědomovali vojenský význam Brna. Proto bylo jako pevnost obehnáno trojitým pásmem hradeb a pobývala v něm stálá vojenská posádka. Počet obyvatel se tak mohl zvyšovat pouze na předměstích, protože uvnitř hradeb nebyl prostor pro nové stavby. Ve městě dokonce poklesl i počet řemeslníků. Protože třicetiletá válka přerušila staré obchodní cesty vedoucí z Itálie na sever a východ přes české země, upadal i obchod. Než se Brno stačilo vzpamatovat z následků švédského obléhání, bylo několikrát stiženo morem, kterému podlehlo mnoho obyvatel. Pro rozvoj města bylo nezbytné rozvinout výrobu, která by zaměstnala obyvatele a umožnila i obchodování. S řešením přišli dva brněnští měšťané, kteří jako první v celé habsburské říši navrhovali zakládat velké dílny, v nichž by našlo práci mnoho lidí. Jejich nápad se sice tehdy ještě prosadit nepodařilo, ale navázali na něj jiní, a manufaktury, které v Brně vznikaly o sto let později, brzy nahradily řemeslnou výrobu a staly se samozřejmou součástí měst.
 Zatímco renesance se v Brně uchovala poměrně málo, baroko ovlivňovalo vzhled města až do konce 18. století. Je to sloh vyjadřující pohyb, pro který je typické využití mnoha ozdobných prvků. Jednou z prvních barokních staveb v Brně, postavenou těsně před třicetiletou válkou, je Ditrichštejnský palác na Zelném trhu. Dal si jej vybudovat kardinál František Ditrichštejn a dnes jsou v něm umístěny sbírky Moravského zemského muzea. Dalším významným palácem byl Schrattenbachův palác, dnes knihovna Jiřího Mahena na Kobližné. Hodně se stavěly a přestavovaly zejména kostely, protože církev dosáhla významného postavení a měla dost prostředků na to, aby mohla zaměstnat řadu vynikajících stavitelů, sochařů i malířů. K nejkrásnějším brněnským barokním stavbám patří kostel sv. Janů na Minoritské ulici. Jeho velice zajímavou součástí je Loreta (napodobenina domu, v němž prý podle křesťanů pobývala Panna Marie) a Svaté schody. Hlavní vchod z ulice zdobí portál s obrazem lodi na moři, který symbolizuje úlohu církve ve společnosti. Nádherné nástropní fresky (malby na omítce) uvnitř kostela zobrazují příběhy ze života sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty. Zajímavou výzdobu má i řada dalších brněnských barokních kostelů. Kapucínský klášter a kostel Nalezení sv. kříže naopak působí velmi jednoduše. Je vyzdoben prostě, protože kapucíni i v životě kladli důraz na skromnost. Ve veřejnosti přístupné kapucínské hrobce odpočívá na holé zemi, pouze s cihlou pod hlavou řada zemřelých mnichů. Místo svého posledního odpočinku tu však našlo i několik významných šlechticů a měšťanů. Nejznámější z nich je František baron Trenck, důstojník císařské armády a pozdější špilberský vězeň.
 Na vzhledu Brna se podíleli i sochaři, kteří svými díly zdobili veřejná prostranství, průčelí i vnitřky staveb. Zajímavý příběh se váže k postavení morového sloupu na dnešním náměstí Svobody: Když se Moravou šířil mor, Brňané při bohoslužbách dali slib, že pokud se vyhne umírání městu, postaví ke cti Panny Marie na náměstí sloup. Shromáždilo se mnoho darů, a když nemoc město skutečně minula, byla na vysokém kamenném sloupu postavena socha Matky Boží s Jezulátkem v náručí a sochami čtyř svatých ochránců před morem. 
Z období baroka pocházejí také dvě brněnské kašny. Parnas s postavou Herkula vyvádějícího z podsvětí psa Kerbera stojí dodnes na původním místě na Zelném trhu. Z Merkurovy kašny, stojící dnes v Biskupském dvoře, zbyla jen sochařská výzdoba se čtyřmi postavami, které představují zemi, vodu, vzduch a oheň.



XIII. BRNO PO JOSEFINSKÝCH REFORMÁCHXIII. BRNO PO JOSEFINSKÝCH REFORMÁCH
Ve druhé polovině 18. století zaujímaly značnou plochu města uvnitř hradeb stavby klášterů a kostelů. K největším patřily jezuitský, augustiniánský, dominikánský a minoritský. Císař Josef II. však většinu z nich zrušil a jejich budovy začaly sloužit novým účelům: jako vojenská skladiště, stáje, sídla úřadů, některé byly dokonce zbourány. Z kaple na Staré radnici se tak stala schůzovní síň, kostel sv. Anny na Pekařské a klášter premonstrátů v Zábrdovicích byly použity pro provoz nemocnice. Tomuto účelu slouží dodnes.
Posláním řádu milosrdných bratří, kteří přišli do Brna v 18. století, bylo pečovat o nemocné a přestárlé, zakládat nemocnice a lékárny, vychovávat lidi se zdravotnickým vzděláním. Proto řád nebyl zrušen, mohl dál plnit své poslání a budova jeho původní nemocnice se stala základem dnešní nemocnice Milosrdných bratří. Poslední dny svého života zde trávil i těžce nemocný Josef Dobrovský. Zemřel zde r. 1829 a jeho náhrobek najdeme na brněnském Ústředním hřbitově.
Své postavení si udržel i řád minoritů, jehož úkolem byla podpora a šíření vzdě-lanosti. V 19. století měl velký význam pro Čechy žijící v Brně. Působil tu moravský sběratel národních písní František Sušil, který na Moravě vykonal podobnou práci jako Karel Jaromír Erben v Čechách. V dobách, kdy se v Brně už mluvilo hlavně německy, se mu podařilo shromáždit stovky písní v různých moravských nářečích. Připomíná to pamětní deska nad průčelím kláštera na Minoritské ulici.
Střediskem vzdělanosti, zejména vědy, ale i v oblasti hudby zůstal i augustiniánský klášter. Díky němu mělo Brno už od 17. století skutečnou hudební školu. Její tradice se udržela i po nuceném přestěhování řádu od kostela sv. Tomáše do uprázdněného kláštera na Starém Brně. Později v ní působily i takové osobnosti hudebního života, jako byl Pavel Křížkovský či Leoš Janáček.
Podstatnou změnu k lepšímu znamenaly reformy Josefa II. pro židovské obyvatele. Od 15. století, kdy byli rozhodnutím českého krále Ladislava Pohrobka vyhnáni ze všech královských měst – a tudíž i z Brna, se mohli usazovat jen na Křenové ulici a měli povinnost nosit na oděvu označení odlišující je od křesťanů. Nyní získali možnost pobývat přes den znovu uvnitř města, provozovat řemeslo, později, hlavně pak v 19. století, se pak zabývat i velkoobchodem a továrním podnikáním. Postupně se prosadili tak, že byli majiteli řady největších a nejúspěšnějších podniků v Brně.
Již ve středověku byl kolem Brna pás ovocných sadů, vinohradů a zahrad. Uvnitř hradeb nebylo totiž místo na zakládání zahrádek, natož parků. Pokud byl ve vnitřním městě kousek zeleně, patřil k domům šlechticů nebo klášterům a ostatní obyvatelé města do něj neměli přístup. Když se však koncem 18. století Brno rozrůstalo a stávalo se střediskem průmyslové výroby, ukazovalo se stále naléhavěji, že je zapotřebí dát lidem i možnost oddechu v přírodě. Po zrušení jezuitského řádu císař Josef II. věnoval Brňanům tzv. „jezuitskou zahradu“ – dnešní Lužánky. Měly se stát městským parkem přístupným všem brněnským občanům. Dvorní zahradník císaře Josefa II. jim proto dal podobu parku s dlouhou lipovou alejí a živými ploty. Lužánky se staly ve své době nejkrásnějším a největším parkem u nás. Součástí parku byla i restaurace, taneční sál a zahradnictví. Základ dnešní podobě Lužánek dal před více než 160 lety městský zahradník A. Šebánek. Procestoval Evropu a získané zkušenosti uplatnil při zvelebení Lužánek, kde vysadil mnoho nových druhů rostlin a stromů.
Marie Terezie i Josef II. Brno často navštěvovali. Marie Terezie bydlívala na Zelném trhu 8 v bývalém Ditrichštejnském paláci. Císař Josef II. si naopak oblíbil hostinec U černého orla na Orlí ulici. Ten už dnes nestojí, ale původní výzdobu jeho portálu lze vidět ve dvoře domu č.7 na Orlí ulici i dnes. Císař v něm bydlel během všech dvaceti devíti brněnských pobytů a udělil majiteli dokonce povolení mít ve štítě ještě druhý název U římského císaře.


XIV. NAPOLEONSKÉ VÁLKY A ROZVOJ Průmyslové VÝROBYXIV. NAPOLEONSKÉ VÁLKY A ROZVOJ Průmyslové VÝROBY
Život Evropy i  Brna na konci 18. a na počátku 19. století poznamenala francouzská revoluce a po ní následující napoleonské války mezi Francií, Rakouskem a Ruskem. Na podzim roku 1805 obsadil Napoleon Vídeň a směřoval na Moravu. Po příchodu do Brna se ubytoval v Místodržitelském paláci. Jeho vojsko bylo umístěno v soukromých domech a klášterech a připravovalo se k bitvě. K rozhodujícímu boji nedaleko Slavkova došlo 2. prosince 1805.  Skončil vítězstvím Francouzů. Bitvě, které se zúčastnilo 160 000 vojáků, se říká „bitva tří císařů“.
Válka znamenala i pro Brno nedostatek potravin, rozšíření nakažlivých nemocí, drahotu a zadlužení. Jeden klad městu ve svém důsledku však přece jen přinesla. Napoleonské války znemožnily dovoz látek a zejména sukna z Anglie, takže po celé Evropě vzrostl zájem o brněnské textilní výrobky. Manufaktury a továrny musely vyrábět více a levněji, a proto hledaly pomoc v zavádění různých strojů. Už v roce 1814 v Brně pracoval první parní stroj v habsburské monarchii a pozvolna se začal rozvíjet i potřebný strojírenský průmysl. První brněnská strojírna na Olomoucké ulici byla skutečně první, ale brzy ji následovaly továrny další. Proto od konce 18. století začala rychle růst i brněnská předměstí. Bylo to způsobeno právě rozvojem brněnského průmyslu a vznikem nových pracovních příležitostí. Těch využívali lidé, kteří se neuživili na venkově a i s rodinami se stěhovali do blízkosti dílen a továren. Jejich počet stále rostl a v polovině 19. století, po připojení těchto předměstí k Brnu, již tvořili celou jednu třetinu obyvatel tovární dělníci. Do města však přicházeli i cizinci, především Holanďané, Dánové, Angličané a Belgičané, kteří přinášeli nové výrobní a pracovní postupy. Během několika desetiletí se tak Brno změnilo k nepoznání. Stalo se průmyslovým střediskem ovlivňujícím široké okolí.
Zaměstnání tu nacházeli i vesničané ze vzdálenějších míst. Mnozí dělníci se vraceli denně domů, jiní přes týden přespávali ve městě, mnohdy přímo v továrně u stroje. Tzv. dělnické kolonie měly umožnit trvalé bydlení dělníků v Brně i s jejich rodinami. První dělnickou kolonií v celé habsburské říši se stala Červená ulička vybudovaná na prostranství mezi dnešní Lidickou a Kounicovou ulicí. Původně to bylo 44 přízemních domků z nepálených cihel, které stály ve dvou řadách naproti sobě. V prostorách mezi nimi bylo místo i na zahrádky a kameny vydlážděnou cestu. Všechny domky byly takřka stejné, neměly vodovod ani kanalizaci. Byly zbořeny až v roce 1954. Takových kolonií byla celá řada a měly někdy i zajímavá jména například Písečník, Kostivárna, Planýrka či Šanghaj, ale bydlení tam vždy bylo ubohé.
Později dělníci bydleli ve velkých činžovních domech, které se od poloviny 19. století stavěly v předměstích blízko továren. V Brně se s nimi dodnes můžeme setkat na Cejlu, Bratislavské, Radlase, Zábrdovicích nebo na Dornychu. Bytů bylo málo a majitelé, kteří je pronajímali, se snažili co nejvíce vydělat. Protože i v byt o jedné místnosti byl drahý, často ho užívaly rodiny s několika dětmi, které ještě přijímaly další podnájemníky a tzv. nocleháře.


XV. PŘEMĚNA PEVNOSTI V MODERNÍ MĚSTOXV. PŘEMĚNA PEVNOSTI V MODERNÍ MĚSTO
Do poloviny 19. století bylo město uzavřeno hradbami s baštami a branami. Jeho život změnilo až císařské rozhodnutí, že Brno přestává být vojenskou pevností a může zbořit hradby i brány. To umožnilo připojení bývalých předměstí (např. Špilberk, Staré Brno, Křenová, Křídlovická, Dornych, Trnitá aj.) k městu a vytvoření jedné obce se společnou správou. Na místě zbořených hradeb začaly vznikat nové domy, ulice a náměstí – např. Husova třída, Joštova. Stavěly se školy, veřejné reprezentační budovy (Besední dům ….) a stavby odpovídající potřebám nového způsobu života, charakteristické pro 19. století.
Brno mělo tehdy hospodářsky a politicky blíže k Vídni než k Praze a Vídeň ho tehdy ovlivňovala i v architektuře. Měšťané se snažili hlavní město napodobit a vyrovnat se mu, ale neměli tolik finančních prostředků. Autory brněnských staveb byli přesto významní architekti, jejichž jména jsou spojena i s důležitými vídeňskými stavbami. 
Pro rozvoj města, cestování lidí a dopravu zboží bylo důležité rychlé spojení  se vzdálenějšími místy, a proto byly zdokonalovány silnice. Největší zlom v dopravě však znamenala železnice. Po půlročním zkušebním provozu na trase Rajhrad – Brno byla roku 1839 zahájena pravidelná osobní i nákladní železniční doprava z Vídně do Brna. Tuto trasu vlak urazil za 4 hodiny. Šlo vůbec o první parní trať v českých zemích. Vznikla výstavbou trati Vídeň – Břeclav - Brno a o šest let později byla dovedena až do Prahy.
V rozvíjejícím se městě vznikla také jako první v českých zemích městská hromadná do-prava. Původně to byla koněspřežná dráha (tram-vaj tažená koňmi). Záhy však začala využívat k pohonu páru a od roku 1900 i elektřinu. Moder-nizace města přinesla brněnským obyvatelům i možnost využívat tako-vých novinek, jako bylo plynové osvětlení, kana-lizace či elektrická energie.
Brněnské městské německé divadlo – dnešní Mahenovo – se stalo dokonce první divadelní budovou ve střední  Evropě s elektrickým žárovkovým osvětlením. Česky hrály původně pouze kočovné společnosti a pronajímaly si k tomu sály hostinců. Střediskem života brněnských Čechů se stal nově postavený Besední dům, ve kterém byly pořádány koncerty, plesy, ale i divadelní představení. Jejich konání bylo později z důvodu nebezpečí požárů zakázáno. Čeští vlastenci proto usilovali o vlastní novou divadelní budovu, což se jim podařilo v roce 1884. Stála na rohu ulice Veveří v místech Polikliniky dr. Teyschela a nám ji dodnes připomíná pamětní deska.
/V letech 1865-9 studoval v Brně na německém reálném gymnáziu (dnes budova JAMU) mladý Tomáš G. Masaryk, po roce 1918 první prezident Československé republiky. Jeho pobyt připomíná pomník naproti budově bývalého gymnázia na Komenského náměstí. V Brně jeho jménem nazýváme např. Masarykovu universitu, Masarykův okruh, Masarykovu čtvrť a Masarykovu třídu./
Druhá polovina 19. století však Brnu přinesla i nepříjemnosti. Habsburská vláda trvala na poněmčování města a způsobila, že lidé, kteří předtím žili vedle sebe v dobré shodě, začali na sebe nevražit jen proto, že jedni mluvili německy a druzí česky. Němčina, německé školy a německá kultura dostávaly stále častěji v Brně přednost a není divu, že to vyvolávalo hněv a odpor česky mluvících Brňanů. Až do roku 1881 musely brněnské děti z českých rodin chodit do německých škol, a i potom bylo českých škol méně než německých.
Tím, že v Brně již od středověku žili vedle sebe Němci a Češi – většinou v klidu a míru – vznikla v Brně i zvláštní řeč, jakási „brněnština“, která různým způsobem komolila německá a česká slova (ksicht – obličej, tumlovat se – spěchat, vypucovat něco – vyčistit , nalajnovat něco – nalinkovat, náš fotr – náš táta aj.), aby si navzájem rozuměli všichni. I brněnská „šalina“ tak vznikla z německého pojmenování elektrické tramvaje „Elektrische Linie“. Ostatně i dnešní „brněnský hantec“ má v sobě také hodně německých zkomolených slov (augle – oči, cimra – místnost, fajrovat – hořet, fusakle – ponožky, hercna – srdce aj.).
Na samém konci 19. století, v roce 1899, vznikla v Brně i první česká vysoká škola. Byla to vysoká škola technická a vznikla tím, že se původní německá vysoká škola technická rozdělila na českou a německou. Na té německé pak působil profesor ing. Viktor Kaplan, vynálezce vodní Kaplanovy turbíny, která byla také v Brně v roce 1919 první na světě vyrobena.
      

XVI. POČÁTEK 20. STOLETÍ A I. SVĚTOVÁ VÁLKAXVI. POČÁTEK 20. STOLETÍ A I. SVĚTOVÁ VÁLKA
 Na přelomu 19. a 20. století bylo již Brno už skutečným velkoměstem s mnoha továrnami, školami, obchody a také několika spolkovými domy, jako byl např. Besední dům, kde působil Český čtenářský spolek, nebo naopak Německý dům, kde se scházeli na různých kulturních akcích ně-mečtí obyvatelé Brna. Německý dům stával na ploše dnešního parku na Moravském náměstí. (Za bojů o Brno na jaře roku 1945 byl těžce poničen a zapálen, a protože byl Čechy v Brně nenáviděn z doby okupace, vyhořel do základů, aniž se ho kdo pokusil hasit. Dnes po něm není ani památky.)
Brno se však na počátku 20. století zdobilo i jinými stavbami, které se tehdy stavěly v módním secesním slohu. Podobaly se spíše palácům než obyčejným obytným domům, jejich průčelí zdobily nejrůznější plastické ornamenty, sochy, reliefy, ale i zdobné balkony a římsy nad okny, stejně jako vznešené sochy na nárožích střech. Stačí navštívit např. Konečného náměstí, Jiráskovu, Veveří, ale i Masarykovu, Minoritskou a řadu dalších brněnských ulic, na nichž jsou takovéto domy dochovány.
Je pravda, že v tomto období byla řada historických památek zničena. Např. zcela necitlivě byla proražena v roce 1900 z náměstí Svobody ulice Rašínova, aby vyniklo při pohledu ze středu města průčelí Německého domu. Při tom byl zbořen krásný palác Mitrovských. Stará královská kaple, která stávala na nároží Veselé ulice a Dominikánského náměstí, byla odstraněna jen proto, že překážela ohybu kolejí tramvaje, která tudy jezdila z náměstí Svobody na Pekařskou.
Smutné v té době bylo také přiostřování vztahů mezi německými a českými obyvateli Brna. Často docházelo mezi nimi ke střetům plným nadávek a urážek zejména tehdy, kdy německá mládež, která se ráda shromažďovala na Běhounské ulici, a mládež česká, jejíž shromaždiště bývalo na České, se plné vzájemné nenávisti setkaly na náměstí Svobody a vyvolaly tam rvačky, při nichž musela často zasahovat policie.
V roce 1905 dopadl jeden z takových střetů tragicky. Tehdy se konala manifestace českého obyvatelstva za zřízení české univerzity v Brně. Proti této manifestaci zasáhla policie na koních a na schodech Besedního domu smrtelně zranila mladého českého dělníka Františka Pavlíka. Jeho pohřeb se stal tichou protiněmeckou demonstrací. V Brně působilo několik německých i českých spolků pěveckých, hudebních, čtenářských, vzdělávacích i sportovních. Dokonce při jejich veřejném vystupování někdy docházelo ke zbytečným národnostním střetům.
Od konce 19. století působila v Brně škola, založená vzdělávacím spolkem Vesna, zaměřená na výuku a výchovu dívek a mladých žen. Ty tehdy ještě nemohly dosahovat takového vzdělání jako dnes, protože se to považovalo za zbytečné. Škola spolku Vesna však řadu schopných dívek a mladých žen vychovala a vzdělala, takže byly schopny studovat dále na vysokých školách a staly se z nich naše první lékařky, právničky, učitelky a inženýrky.
Ale to už se schylovalo k I. světové válce, která vypukla v létě roku 1914 a poznamenala i Brno. Vláda německé samosprávy se posílila, do věznice na Špilberku byli zavíráni ti, kteří s válkou nesouhlasili. Čeští vlastenci v Brně byli sledováni policií, byl nedostatek potravin a v rodinách přibývalo mrtvých a raněných z  bojišť, protože i z Brna musely odejít tisíce mladých mužů bojovat, jak se tehdy říkalo, „za císaře pána a jeho rodinu“. Stačí si všimnout pomníků padlých, které se nalézají většinou u kostelů nebo na náměstích téměř ve všech brněnských předměstích.
Válka na několik let ochromila život a rozvoj města Brna.


  
XVII. VYTVOŘENÍ VELKÉHO BRNA SPOJENÍM MĚSTA S OKOLNÍMI OBCEMIXVII. VYTVOŘENÍ VELKÉHO BRNA SPOJENÍM MĚSTA S OKOLNÍMI OBCEMI
  V roce 1918 uvítali obyvatelé Brna ukončení čtyři roky trvající I. světové války a vznik samostatného státu. V Brně byla vyhlášena Československá republika z balkonu Besedního domu až o den později, tedy 29. října 1918.
Německá městská správa nechtěla dobrovolně ustoupit a předat správu města do českých rukou. Trvalo ještě několik dnů, než nakonec 8. listo-padu 1918 převzal vládu nad městem prozatímní Poradní sbor. Měl 24 členů, z nich bylo 16 Čechů a 8 Němců. Poradní sbor usiloval o obnovení každodenního života města, zajištění dostatku potravin, fungování dopravy, výroby, obchodů a škol.
Kromě toho začal Poradní sbor připravovat i rozšíření města připojením dalších předměstských obcí k dosavadnímu Brnu. V celkovém počtu brněnského obyvatelstva měli mít převahu Češi nad Němci. Pečlivě se vybírala předměstí, kde žila většina Čechů. To se nelíbilo zástupcům německé části obyvatel Brna, ale nakonec se v roce 1919 podařilo připojit k Brnu 23 bývalých samostatných před-městských obcí (např.: Řečkovice, Žabovřesky, Komín, Jundrov, Židenice, Královo Pole, Husovice, Tuřany aj.) Tím vzrostl počet brněnského obyvatelstva na téměř 250 000, zvětšila se plocha města a právem se mu začalo říkat Velké Brno. Stalo se druhým největším městem Československé republiky hned po Praze. Do úřadu starosty města byl poprvé zvolen Čech Karel Vaněk.
Nastal velký rozvoj českých škol, ale protože třetinu obyvatel tvořili Němci, zůstalo zde i několik německých škol. V roce 1919 byla založena spolu s dalšími vysokými školami (zvěrolékařskou a zemědělsko-lesnickou) česká univerzita a do svého názvu si dala jméno prvního presidenta Československé republiky Tomáše G. Masaryka.
Protože se Brno připojením předměstských obcí velmi rozrostlo, bylo třeba prodloužit a upravit tratě městské hromadné dopravy. Přesto ještě mnoho let projížděla tramvaj oběma směry ulicí Kobližnou a do Bystrce se chodívalo pěšky od konečné stanice v Žabovřeskách.
Německé divadlo Na hradbách (dnes Mahenovo) přešlo pod českou správu, Špilberk přestal být politickým vězením a stal se vojenskými kasárnami československé armády, německá menšina v Brně si však podržela vše, nač měla zákonný nárok (kromě škol také spolkové domy, kulturní zařízení…) a život se rozběhl plným tempem.
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BRNO – CENTRUM MODERNÍ ČESKÉ ARCHITEKTURY
Již od roku 1922 se v Brně konaly veletrhy zaměřené vždy pouze na jednu oblast lidského života, např. zemědělství, stavebnictví, péči o zdraví. Akce se konávaly v budovách sokolského stadionu na Kounicově ulici, v prostorách různých brněnských škol nebo v Tyršově sadu. Po první světové válce totiž Brno získalo mezi městy celé republiky výjimečné postavení. Leželo takřka uprostřed tehdejší Československé republiky mezi Prahou a Košicemi, bylo městem průmyslovým a obchodním a navíc se stalo jedním ze středisek architektury a umění, městem s rozsáhlou kulturní činností. To způsobilo, že pro konání Výstavy soudobé kultury v Československu, pořádané k desátému výročí trvání státu, bylo vybráno právě město Brno.
Výstava měla návštěvníky seznámit s úspěchy, kterých bylo v novém samostatném Československu dosaženo ve všech oblastech: zemědělství, průmyslu, vědě i umění. Pro vystavované předměty bylo postaveno celkem 65 moderních pavilonů a drobných staveb z nových materiálů, např. skla, betonu a oceli. Výstava trvala déle než čtyři měsíce a viděly ji téměř 3 miliony návštěvníků z celého Československa i ze zahraničí.
Kromě pavilonů byly na výstavišti postaveny i rodinné domky jako ukázka nového způsobu bydlení. Pod Jiráskovým lesem v Žabovřeskách vyrostlo 16 rodinných domů určených po skončení výstavy k bydlení. Protože byly navrženy účelně, byly levné a odpovídaly požadavkům na zdravé a příjemné bydlení, získaly pojmenování Nový dům.
Po skončení Výstavy soudobé kultury se v prostorách výstaviště konalo ještě několik příležitostných výstav, za 2. světové války se však nevyužívalo vůbec. Až v padesátých letech 20. století byla založena tradice strojírenských veletrhů a dnes má Brno celoroční mezinárodní výstavní program.
Vynikající stavby, zejména výstavné pavilony, postavené v době založení výstaviště, zůstaly dodnes ukázkou výjimečného umění stavitelů a architektů tehdejší doby.
Do popředí zájmu architektů se však dostala výstavba bytů. Bylo totiž zapotřebí nahradit množství nevyhovujících domů zdravým bydlením pro všechny. Tak vznikly soubory obytných nájemních domů např. na Vranovské ulici nebo v ulici Tábor. Stavěly se však i luxusní vily s nákladným vybavením. Ukázkou takové světové moderní architektury je vila Tugendhat v Černých Polích, kterou si v roce 1930 dala postavit brněnská podnikatelská rodina.  Dnes mnoho turistů i odborníků z celého světa obdivuje její dokonalost vycházející z jednoduchosti a propojení bydlení s okolní přírodou.
Nové postavení města si ovšem vyžádalo i výstavbu řady veřejných staveb jako jsou banky, hotely, obchodní domy, kterých se v době mezi dvěma světovými válkami postavilo v Brně mnohem více než v hlavním městě Praze.
XIX. BRNĚNSKÉ KULTURNÍ OSOBNOSTI OBDOBÍ MEZI DVĚMA SVĚTOVÝMI VÁLKAMIXIX. BRNĚNSKÉ KULTURNÍ OSOBNOSTI OBDOBÍ MEZI DVĚMA SVĚTOVÝMI VÁLKAMI
Brno je ve světě známo i řadou osobností, které zde žily a pracovaly. Je nazýváno městem Leoše Janáčka, Petra Bezruče, Jiřího Mahena, S.K. Neumanna, Vítězslava Nezvala, Františka Halase a řady dalších. My si připomeneme jen několik z nich, jejichž tvorba byla určena dětem nebo je jim svým obsahem blízká.

Hudební skladatel Leoš Janáček přišel do Brna jako jedenáctiletý chlapec, aby zde studoval na gymnáziu. Bydlel v klášteře augustiniánů, kde se zároveň učil hře na varhany a zpěvu v kostele. Záhy začal sám hudbu skládat a stal se světově proslulým hudebním skladatelem. Později učil hudbě a založil v Brně varhanickou školu a konzervatoř. Napsal řadu oper, z nichž jedna se odehrává nedaleko Brna v bílovických lesích. Je to opera Liška Bystrouška,k níž napsal text spisovatel a novinář Rudolf Těsnohlídek. Ten je sice autorem celé řady románů, ale proslavila ho právě Janáčkem zhudebněná Liška Bystrouška. Těsnohlídek napsal dětem také knihu Čimčirínek a chlapci – o třech chlapcích, kteří hledají kouzelné kapradí, aby pomohli těm, kteří to potřebují, a stal se zakladatelem tradice tzv. Vánočních stromů republiky. Peníze pod nimi vybrané měly a mají pomáhat opuštěným a postiženým dětem. Spisovatel se poprvé s takovým vánočním stromem setkal v severských zemích a myšlenka organizovat sbírky vznikla poté, co Těsnohlídek a jeho dva přátelé našli o Vánocích 1919 v bílovických lesích odložené malé děvčátko. První Vánoční strom republiky  byl postaven roku 1924 v Brně a odtud se tradice rozšířila do jiných měst Československa.
Se jménem Jiřího Mahena se setkáváme v Brně v názvu ulice, kde tento spisovatel řadu let bydlel, a připomíná nám ho i jméno brněnského divadla a knihovny. Byl básníkem, spisovatelem, režisérem a městským knihovníkem. Pro děti napsal knížky Co mi liška vyprávěla a Dvanáct pohádek. Je prvním autorem, který se zaměřil na tvorbu nových příběhů místo pouhého převyprávění sesbíraných lidových pohádek. Děj jeho příběhů se odehrává na přesně pojmenovaných místech hlavně na Moravě (např. Princ Malíček žije na brněnském hradě …).
Z Brna - Králova Pole pocházel také autor oblíbených knížek o Ferdovi mravencovi Ondřej Sekora. Byl však také sportovním redaktorem a propagátorem tehdy nového sportu – ragby.
Spisovatel Josef Věromír Pleva napsal pro děti třídílný román Malý Bobeš známý hlavně generaci našich rodičů a prarodičů. V něm  popisoval vlastní dětství před I. světovou válkou.
Herec Karel Höger se narodil v Brně - Králově Poli a i když byl původně učitelem, právě v Brně začala jeho úspěšná herecká dráha. S jeho hlasem se setkáváme i dnes ve známých televizních večerníčcích - například O Rumcajsovi …







XX. BRNO V DOBĚ NACISTICKÉ OKUPACE ŠPILBERKXX. BRNO V DOBĚ NACISTICKÉ OKUPACE ŠPILBERK
KOUNICOVY KOLEJEKOUNICOVY KOLEJE
Po okupaci Československa v březnu 1939 němečtí nacisté dosadili i v Brně na radnici své zástupce. Snažili se dokázat, že Brno bylo odedávna německým městem. V této době však už Němci tvořili jen pětinu všech obyvatel města. Ve snaze změnit tuto situaci připravovali odtržení českých předměstí od Brna a připojení jiných blízkých obcí (Modřice, Moravany…), kde žilo mnohem více Němců. Všude zavedli dvojjazyčné německo-české nápisy. Kdo se jim postavil na odpor, toho uvěznili.
Místem výslechů a poprav vlastenců se staly v Brně Kounicovy studentské koleje přeměněné na věznici. Německé státní policii - gestapu - sloužila i budova právnické fakulty na Veveří, koncentrační tábor Pod kaštany a Špilberk – sběrný koncentrační tábor. Mnoho zejména mladých Brňanů bylo nuceno pracovat ve válečné výrobě. Potraviny byly na příděl na tzv. potravinové lístky. Rozhlas, divadla i školy byly pod kontrolou německých nacistů.
Nejvíce byli pronásledováni Židé, Romové a všichni ti, které nacisté považovali za méněcennou rasu, kdo byli tělesně nebo duševně postiženi nebo se stavěli okupantům na odpor. Brněnští Židé museli opět nosit na svrchním oděvu ostře žlutou šesticípou hvězdu s nápisem JUDE (ŽID), byli omezováni v pohybu na veřejnosti, takže mohli vycházet jen v určitých denních hodinách. Museli nakupovat jen v určených obchodech, nesměli jezdit tramvají a posílat děti do školy. Byli kontrolováni, později zatýkáni a odváženi do koncentračních táborů a plynových komor, přestože se ničeho nedopustili. Stejně byli pronásledováni i Romové, kteří měli být v co nejkratší době (podle plánů nacistů) úplně vyhubeni.
Před odjezdem do koncentračních táborů se Židé shromažďovali ve škole na Merhautově ulici, odkud byli převáženi na nádraží, kde na ně čekaly uzavřené nákladní vagony. Branou školního nádvoří tak prošlo většinou na smrt víc než 9 000 židovských spoluobčanů. Na židovském hřbitově v Brně na Neza-myslově ulici je velký památník těmto nevinným obětem nacistického rasis-mu.
V posledním roce války se Brno několikrát stalo terčem leteckého bombardování. Při náletu v listopadu 1944 zahynulo 600 lidí, bylo zničeno mnoho továren a obytných domů ve městě i na předměstích. V té době byla také uzavřena divadla, koncertní sály, muzea a výstavní síně.
Válka omezila a později i zastavila výstavbu domů. Němečtí architekti se soustředili na přestavbu Špilberku, kde vybudovali vězení a později kasárna pro německou posádku. Z doby okupace pochází i prodloužení Husovy třídy k nádraží. Do té doby zde silnice neexistovala a na nádraží se muselo jít uličkami ve středu města. Proražena byla také silnice z dnešního Moravského náměstí k dětské nemocnici a na Merhautovu ulici.
V dubnu 1945 byl od jihu zahájen útok Rudé armády a rumunských jednotek pod velením maršála Malinovského na Brno a 26. dubna bylo téměř celé město svobodné (v Řečkovicích se bojovalo až do 10. května). V bojích o Brno padlo několik tisíc vojáků, kteří jsou pohřbeni na vojenském pohřebišti Ústředního hřbitova.
XXI. VÝVOJ MĚSTA OD OSVOBOZENÍ DO SOUČASNOSTIXXI. VÝVOJ MĚSTA OD OSVOBOZENÍ DO SOUČASNOSTI
Po skončení druhé světové války v květnu 1945 bylo zapotřebí co nejrychleji v Brně obnovit domy, závody, obchody , nemocnice i dopravní spoje poničené leteckými nálety. Obyvatelstvo potřebovalo nejen potraviny a léky, ale i čistou pitnou vodu. Nešla elektřina, plyn, nefungoval vodovod, nebyl zajištěn odvoz odpadků a mnohde byla narušena kanalizace. To vše se muselo urychleně dávat do pořádku.
Vážným problémem byl i tzv. odsun Němců, nařízený odchod německých obyvatel Brna. Mnozí z nich byli příslušníky rodin, které tu žily desítky let. O odsunu bylo rozhodnuto ještě na sklonku války na zasedání různých světových organizací. Měl být potrestáním německého národa, který měl hlavní vinu na rozpoutání druhé světové války. Při odsunu Němců z Brna však docházelo i ke zbytečným krutostem, vyvolaným touhou po pomstě či odplatě za utrpení mnoha příslušníků českého národa v době nacistické okupace. Mnohdy vedlo k trestání nevinných lidí. Tyto smutné události připomíná malý pomníček v klášterní zahradě na Mendlově náměstí. Majetek Němců, kteří z Brna odešli, byl pak přidělován českým obyvatelům, kteří za války o svůj majetek přišli, ať už zničením bytu během bombardování nebo v důsledku vězení a zabavení majetku nacisty.
Už v roce 1946 se obnovila výroba v brněnských továrnách, jež pozvolna zacelovaly rány, které město utrpělo. Brněnské podniky zaměstnávaly stále více pracovníků. Lidé, kteří se do Brna stěhovali, potřebovali někde bydlet. Začala se stavět tzv. sídliště. To první navázalo na bloky domů, které byly postaveny ještě před válkou v ulici Tábor, ale velmi brzy se výstavba bytů přesunula do okrajových částí města. Vznikla tak postupně nová sídliště.
V roce 1949 přestalo být Brno hlavním městem Moravy, protože se vytvořilo krajské zřízení a Brno se stalo krajským městem Brněnského a později Jihomoravského kraje.
Protože se na brněnském výstavišti od konce druhé světové války začaly pořádat různé výstavy a veletrhy, přibývalo i návštěvníků Brna a bylo třeba pro ně stavět nové hotely. Tak vznikly např. hotely International, Continental, Voroněž, po roce 1990 pak Holiday Inn, Myslivna, Boby.
Začaly se také stavět nové školy a budovat nemocnice v Bohunicích. Pro rostoucí město bylo třeba prodloužit tratě městské hromadné dopravy a vybudovat nové spoje do sídlišť. V roce 1949 vyjely do ulic první trolejbusy.
I Brno se muselo po komunistickém převratu v únoru 1948 podřídit celkové politice komunistické strany. Muselo např. přejmenovat některé ulice (Cejl na Gottwaldovu, Masarykovu na tř. Vítězství, Zelný trh na náměstí 25. února, tř. Jana Masaryka na tř. Říjnové revoluce a náměstí Lažanského na nám. Rudé armády). I brněnské děti se povinně začaly učit od 4. třídy ruštině, divadla hrála převážně hry sovětských autorů, v kinech se promítaly hlavně sovětské filmy. Každoročně se povinně konaly tzv. Mírové slavnosti v Gottwaldově (původně i dnes Mariánském) údolí v Líšni a prvomájové průvody a oslavy v ulicích města.
V srpnu r. 1968 bylo i Brno obsazeno sovětskými vojsky, ve špilberském parku stály tanky a po ulicích chodili ozbrojení vojáci. O rok později při příležitosti prvního výročí okupace došlo v Brně k demonstraci, jejíž účastníci chtěli připomenout, že lidé zapomínají a mnozí jsou ochotni spolupracovat s novým režimem, podporovaným zbraněmi vojsk Sovětského svazu. V ulicích Brna byli zákeřně zastřeleni dva mladí lidé, na Moravském náměstí Danuška Muzikářová a na ulici Orlí Stanislav Valehrach. Původci střelby nebyli sovětší vojáci, ale neznámí členové ozbrojených závodních stráží, tzv. milicionáři, kteří podporovali komunistickou stranu a její politiku.
Teprve události roku 1989 umožnily, že i v Brně se občané na mnoha setkáních v ulicích a na náměstích Brna mohli svobodně vyjádřit proti režimu komunistů. Ten byl po čtyřiceti letech svržen a postupně docházelo ke změnám, které ovlivnily život v Brně i v celém státě.
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Brno má dnes téměř 400 000 obyvatel a je druhým největším městem republiky. Má své historické centrum, ke kterému byly postupně v průběhu staletí připojovány okolní osady, takže dnes zaujímá plochu 24 000 hektarů.. Je rozděleno na 29 městských částí, které se liší svým charakterem. Například Cejl, Křenová a Zábrdovice ve východní části města se staly v 18. a 19. století střediskem průmyslové výroby. Byla tu postavena řada továren a obytných činžovních domů pro jejich zaměstnance. Naopak v Masarykově, původně Úřednické čtvrti si své rodinné domy a vily v zahradách stavěli hlavně úředníci, lékaři a advokáti. Na okraji Brna vyrostla po II. světové válce nová sídliště – většinou jim zůstalo v názvu jméno původní vesnice, v jejíž blízkosti byla budována. Severně od Brna jsou to Řečkovice, Lesná, východně Líšeň a Vinohrady, jižně Bohunice a západně Žabovřesky, Kohoutovice, Bystrc. 
Přestože řada památek byla už v době přestavby města v 19. století zničena, i dnes se má Brno čím pochlubit. Turisté navštěvují nejen historické zajímavosti ve středu města, ale zejména Špilberk a z moderních staveb vilu Tugendhat v Černých Polích. 
Brno má i mnoho divadel, kde se hrají činohry, opery, balety, muzikály, ale má i loutkové divadlo. Reduta je jednou z nejstarších divadelních budov ve střední Evropě. Nyní je však dlouhodobě uzavřena a čeká na opravu. Jako chlapec zde koncertoval i Wolfgang Amadeus Mozart. Národní divadlo v Brně působí ve dvou budovách - Mahenova a Janáčkova divadla. Loutkové divadlo Radost hraje zejména pro děti, ale některá představení jsou určena i dospělým. Hlavně mladí lidé navštěvují divadla využívající nezvyklých forem – Divadlo Husa na provázku v historickém paláci na Zelném trhu a HaDIVADLO v Kabinetu múz na Sukově ulici. Divadlo Bolka Polívky na Jakubském náměstí neuvádí jen hry tohoto populárního herce, ale i divadelní představení souborů z celé republiky i ze zahraničí. Velké úspěchy má Městské divadlo na Lidické ulici zejména svými muzikálovými představeními.
Pokud si budeme chtít půjčit zajímavou knihu, můžeme navštívit některou ze 37 poboček Knihovny Jiřího Mahena pojmenované po svém zakladateli – spisovateli a dramatikovi Jiřím Mahenovi. Studenti, učitelé a vědečtí pracovníci řady brněnských vysokých škol (Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického, Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, Vysoké školy veterinární, Janáčkovy akademie múzických umění) si chodí vypůjčovat knihy do Moravské zemské knihovny.
K poznání dějin napomáhají muzea. V Brně je skutečně z čeho vybírat. Moravské zemské muzeum je druhé největší v republice a nejstarší na Moravě – působí v Brně téměř 200 let! Jeho sbírky jsou zaměřeny na historii a přírodu Moravy. Stálé i krátkodobé výstavy si můžeme prohlédnout v Ditrichštejnském paláci a Biskupském dvoře na Zelném trhu a v Paláci šlechtičen na Kobližné.
V Anthroposu v Pisárkách, který je jediným takovýmto zařízením v České republice, je velice zajímavá stálá výstava „O původu a vývoji člověka a  počátcích jeho kultury“. Pozornost malých návštěvníků zaujme především model mamuta s mládětem v životní velikosti.
Se dvěma významnými Brňany seznamují Janáčkovo muzeum na Smetanově ulici (O životě a díle Leoše Janáčka) a Mendelianum ve Starobrněnském klášteře (o Mendlově výzkumu a vývoji poznání přírody).
Sídlem Muzea města Brna je hrad Špilberk se stálými výstavami věnovanými dějinám Brna a Špilberku, výtvarnému umění a architektuře města. Přístupné jsou i kasematy hradu, dvoupatrové klenuté chodby v podzemí, které byly původně útočištěm posádky hradu a později obávaným vězením, jedním z nejkrutějších v Evropě. Kromě Špilberku patří do správy  Muzea města Brna i vila Tugendhat a Měnínská brána – jediná z městského opevnění, která se dochovala dodnes a využívá se k pořádání příležitostných výstav.
Technické muzeum v Brně zahrnuje i Muzeum městské hromadné dopravy v Líšni s historickými tramvajemi včetně koňky, starými autobusy a trolejbusy.
Slepecké muzeum je také jediné svého druhu v republice. Obsahuje slepecké pomůcky, knihy a přibližuje návštěvníkům život a možnosti nevidomých a slabozrakých. Je umístěno v Králově Poli na Chaloupkově ulici.
Romské muzeum existuje v celé Evropě pouze v Brně na Bratislavské ulici. Nyní se opravuje, a proto je přístupná pouze knihovna.
Z brněnských galerií bychom měli znát alespoň Moravskou galerii, která sídlí v třech krásných budovách (Pražákově paláci a Uměleckoprůmyslovém muzeu na Husově ulici a Místodržitelském paláci na Moravském náměstí).
O výstavách, programu divadel i kin a akcích pořádaných v Brně se můžeme informovat v Kulturním a informačním centru na Radnické ulici v přízemí Staré radnice. Zde se také připravuje časopis KAM v Brně za kulturou, který nabízí i přehled sportovních akcí, jež se konají např. na fotbalovém stadionu za Lužánkami, na Zimním stadionu nebo v hale Rondo, na plaveckém stadionu, cyklistickém velodromu či automobilovém Masarykově okruhu.
Brno je městem uprostřed lesů. S přírodou se můžeme setkat i nedaleko středu města. Ať už na Kotlářské ulici v Botanické zahradě s řadou skleníků a fontán nebo v  době jarních a podzimních výstav v Arboretu (parku k pokusnému pěstování vzácných dřevin) na tř. Generála Píky. Z velkých parků ve městě lidé hodně navštěvují Lužánky, Denisovy sady pod Petrovem nebo sady pod Špilberkem. Městský autobus jedoucí do Líšně nás doveze až na začátek Mariánského údolí, které je bránou do Moravského krasu. Řada rybníků, hezké lesy a vápencové skály ukrývající jeskyně jsou oblíbeným cílem výletů. Na opačném konci města v Bystrci je Brněnská (původně Kníničská – podle zatopené obce) přehrada, využívaná v létě ke koupání, v zimě k bruslení. Od dubna do října můžeme přes celou přehradu jet některou z lodí poháněných ekologicky elektřinou z akumulátorových baterií. Na nedaleké Mniší hoře je jedna z největších a nejstarších zoologických zahrad v republice. V okolí Bystrce je řada dalších možností k pěším túrám a výletům na kolech. 
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Severně od Brna je několik zámků, které určitě stojí za návštěvu: 
Lysice s velkou zbrojnicí a knihovnou, Rájec-Jestřebí s obrazárnou a Boskovice, město se zámkem, hradem a zachovanou židovskou čtvrtí se hřbitovem. Z Kunštátu pocházel rod, k němuž patřil český král Jiří z Poděbrad a Kunštátu, který má na náměstí pomník. Z místního hradu se dochovala pouze takzvaná Poděbradská věž. Nedaleko odtud, v Rudce u Kunštátu, je Jeskyně blanických rytířů s postavami vytesanými z pískovce. Z obrovské sochy prezidenta Masaryka nedaleko vchodu do jeskyní zbyly na podstavci pouze boty.
Jižně od Brna, v městečku Rajhrad, je nejstarší klášter na Moravě, založený už v 11. století. V 19. století se stal střediskem vzdělanosti. Jeho knihovna má 60 000 knih, mezi nimi i řadu vzácných rukopisů. Dále na jihu se rozkládá Lednicko-valtický areál – od roku 1996 památka chráněná světovou organizací UNESCO. Člověkem upravený přírodní park má mnoho lesů, rybníků, půvabných zámečků, soch a letohrádků. Kromě zámků ve Valticích a Lednici je přístupný Minaret – napodobenina stavby z dalekého Orientu - a umělá zřícenina zvaná Janův hrad. Mikulov je městem s mnoha památkami na hranicích České republiky a Rakouska. Nad ním se vypínají bílé skály Pavlovských vrchů, které jsou součástí chráněné krajinné oblasti Pálava. Ta sahá až po Novomlýnské nádrže, jejichž stavba byla příčinou mnoha sporů mezi ochránci přírody a vodohospodáři. Staly se sice rekreační oblastí a zabraňují každoročním záplavám, ale přinesly i mnoho problémů a změn pro zdejší přírodu, zvířata i rostliny.
Východně od Brna se 2. prosince 1805 odehrála jedna z největších a nejznámějších bitev napoleonských válek – bitva u Slavkova nebo také „bitva tří císařů“, ve které zvítězil francouzský císař Napoleon nad spojenými armádami rakouského císaře a ruského cara. Během jediného dne v ní zahynulo téměř 30 000 vojáků. Bojiště je dnes chráněným památkovým územím s několika zajímavými místy připomínajícími bitvu: Mohyla míru na vrchu Prace je kaple postavená více než sto let po bitvě. Připomíná hrůzy válek a jsou v ní uloženy pozůstatky padlých. Vedle kaple je vybudováno malé muzeum přibližující průběh bitvy. Jsou tu vystaveny i některé osobní věci císaře Napoleona a různé předměty, zbraně a pomůcky používané v armádě na počátku 19. století. Na vrchu Žuráň, odkud Napoleon řídil bitvu, je kamenný stůl s mapou bojiště. Barokní zámek ve Slavkově stojí uprostřed krásné francouzské zahrady. Po vítězné bitvě tu Napoleon několik dnů pobýval. Prohlídka zahrnuje návštěvu nádherných zámeckých pokojů s obrazovou galerií a výstavu věnovanou bitvě u Slavkova. 
Severovýchodně od Brna se rozkládá oblast Moravského krasu s mnoha jeskyněmi. Zatímco Býčí skála bývá přístupná jen několikrát do roka, celoročně mohou tisíce turistů navštívit Punkevní jeskyně a propast Macochu. Jeskyně mají bohatou krápníkovou výzdobu a část prohlídky probíhá plavbou na lodičkách po ponorné říčce Punkvě.
Západně od Brna v Kralicích nad Oslavou byla v 16. století v tajné tiskárně Českých bratří vytištěna Bible kralická, která se stala v době národního obrození pramenem poznání spisovného českého jazyka. V nedaleké Náměšti nad Oslavou je zámek s největší sbírkou nástěnných koberců - gobelínů a tapisérií – v republice. Zámek sloužil jako letní sídlo československého prezidenta dr. Edvarda Beneše. Románská bazilika v Třebíči ze 13. století je pokládána za nejvýznamnější stavbu románsko-gotického slohu v českých zemích. Nedaleko Třebíče je první česká jaderná elektrárna Dukovany, která dodává do elektrické sítě takřka čtvrtinu veškeré elektrické energie vyrobené v České republice.
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Už toho o Brně víme poměrně hodně, ale ještě jsme si neřekli řadu zajímavostí. Třeba jak a kde se v Brně v minulosti léčilo, obchodovalo či vyrábělo, sněmovalo, soudilo a popravovalo nebo i jen tak odpočívalo. Tak to vezmeme krátce a popořádku.
Onemocnět ve středověku bylo ještě nepříjemnější, než je tomu dnes. I těžce nemocní nebo nemocní nakažlivou chorobou zůstávali doma v péči rodiny, kam pouze docházel lékař, protože nemocnice v  pravém slova smyslu vznikaly až od poloviny 18. století. Nejstarší byla nemocnice u kláštera Milosrdných bratří (pro muže) a u kláštera Alžbětinek na Kamenné ulici (pro ženy). Nemocnice u sv. Anny začala léčit své první nemocné až na konci 18. století a první dětská nemocnice (staré budovy za dnešní dětskou nemocnicí) vznikla až v polovině 19. století. Léky se připravovaly ve třech brněnských lékárnách výhradně z bylinek, minerálů a jiných přírodnin. Na řadu dnes už běžně léčitelných nemocí léky neexistovaly. Zato nesly lékárny krásné názvy: U Zlaté koruny, U Červeného raka a U Černého orla, později U Zlatého orla.
Obchodovalo se především na tržištích, kde se denně prodával v tzv. chlebných lavicích chléb a v masných krámech maso. Každý týden pak byly trhy se zeleninou, ovocem, medem, drůbeží, vejci, ale i s jáhly a pohankou. Několikrát do roka se prodávala živá zvířata, zejména koně, dobytek vůbec a prasátka. Nejslavnější však bývaly výroční trhy neboli jarmarky. Ty trvaly i několik týdnů a sjeli se na ně řemeslníci z širokého okolí, neboť se na nich obchodovalo se vším, co se dalo prodat a koupit. Je sice pravda, že každý řemeslník mohl prodávat své výrobky během roku i přímo ve své dílně, ale účastnit se jarmarku mělo přece jen slavnostnější ráz a i obchody byly větší. Z tržišť se postupně stala brněnská náměstí, takže dnes je tržištěm vlastně jen Zelný trh, jemuž se ovšem původně říkalo Horní trh, zatímco náměstí Svobody bylo Dolním tržištěm, Dominikánské náměstí dokonce Rybným trhem a na Kapucínském náměstí býval trh Uhelný, na Šilingrově náměstí trh Svinský a v místech dnešního Justičního paláce na Rooseveltově ulici byl trh Koňský.
Řemeslníci tehdy dělali sami vše, co bylo potřeba ke zhotovení celého výrobku, a proto se jednotlivá řemesla od sebe velice odlišovala. Pekaři pekli jen chléb, ale jiné pečivo pekli např. kobližníci, koláčníci, caletníci, perníkáři, marcipáníci aj. Ostatně některá řemesla nám připomínají jména brněnských ulic – Kobližná, Pekařská, Zámečnická.
V Brně se sněmovalo hned na dvou místech. Městská rada brněnská se scházela takřka denně původně v některém z domů členů městské rady, ale od počátku 14. století už pravidelně na Staré radnici. Tam také zasedal městský soud, tam bylo i jakési „příruční“ vězení pro obžalované a několikrát se také před Starou radnicí i konala poprava (ale to bylo jen zcela výjimečné!). Stálé popraviště mělo Brno totiž daleko za městem, až na břehu řeky Svitavy poblíž začátku dnešní Olomoucké ulice. Popravy bývaly veřejně přístupné a přitahovaly hodně zvědavců. Druhým sněmovním místem v Brně byl starý zemský dům, dnes Nová radnice a poté i další zemský dům, v němž dnes sídlí Ústavní soud (Joštova ulice). V obou domech se od 16. století scházela moravská šlechta, která na svých sjezdech, sněmech a soudech projednávala důležité otázky života Moravy a vlastně odtud řídila celou její správu.
I Brno muselo mít hřbitovy, kam pochovávalo své mrtvé. Ty nejstarší byly kolem kostela sv. Jakuba a kostela sv. Petra a Pavla na Petrově. Jsou o nich doklady už ze 14. století. Protože časem nedostačovaly, založilo si v r. 1580 Brno nový hřbitov v místech dnešní Joštovy ulice a Žerotínova náměstí, ale i ten byl za 200 let zrušen a založen nový podél dnešní Kounicovy ulice od Antonínské až po Sušilovu. V roce 1883 byl otevřen dnešní Ústřední hřbitov a všechny hřbitovy uprostřed městské zástavby byly ze zdravotních a hygienických důvodů zrušeny. Na Ústředním hřbitově je dnes už pochováno bezmála 400 000 mrtvých. Uprostřed hřbitova se nachází tzv. čestný kruh, kde jsou hroby významných brněnských osobností. Brno má v současné době 10 hřbitovů, většina se jich nachází na předměstí (Židenice, Řečkovice, Tuřany, Líšeň, Jehnice, Královo Pole, Soběšice, Komín), má i velmi vzácný samostatný hřbitov židovský na Nezamyslově ulici. 
A kde Brňané rádi odpočívali a odpočívají? Především v parcích, kterých má Brno poměrně hodně. Největším a nejstarším městským brněnským parkem jsou Lužánky, které vznikly ze staré klášterní jezuitské zahrady už na konci 18. století. Velký park na svazích Špilberku byl vytvořen v polovině 19. století, Denisovy sady pod Petrovem dokonce na začátku 19. století. Podle vzoru Brna si vytvářely parky i předměstské obce, některé parky vznikaly právě na místech zrušených hřbitovů (např. tzv. Schreberovy zahrádky v Černých Polích, Tyršův sad na Kounicově ulici, ale i na Gajdošově ulici), někde tvořily park náplň náměstí (např. Moravské nám., nám. 28. října, Obilní trh aj.) Parky vznikly také na místě zbořených hradeb (Koliště). Poskytovaly vždy příjemné posezení a odpočinek v zeleni, kterou mnohdy tvořily i vzácné dřeviny, keře a rostliny vůbec.




