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Muzeum města Brna – hrad Špilberk

Museum der Stadt Brno – Burg Spielberg

Brno City Museum – Spilberk Castle

Hrad Špilberk byl založen jako královský hrad ve 13. století za vlády Přemyslovců. Po
úspěšné obraně proti švédským vojskům v roce 1645 byl přebudován v mohutnou
barokní pevnost. Od konce18. století sloužil jako žalář a kasárna prakticky nepřetržitě
až do 60. let 20. století, kdy byl prohlášen národní kulturní památkou a stal se sídlem
Muzea města Brna. Největší atrakcí na Špilberku jsou kasematy. Jejich původním
účelem bylo poskytnout úkryt vojenské posádce. V roce 1783 byly přebudovány na
žalář pro zvlášť těžké zločince. Dnes je zde expozice barokního pevnostního stavitelství
a vězeňství josefínské doby.

Die Burg Spielberg entstand im 13. Jahrhundert als Königsburg unter der Herrschaft
der Przemysliden. Nach der erfolgreichen Verteidigung gegen die schwedischen
Truppen im Jahr 1645 wurde sie in eine mächtige barocke Festung umgebaut. Ab
dem ausgehenden 18. Jahrhundert bis nahezu durchgehend in die neunzehnhundertsechziger Jahre hinein diente sie als Kerker und Kaserne, danach wurde sie
zum Nationalen Kulturdenkmal erklärt und als Sitz des Museums der Stadt Brno
bestimmt. Die größte Sehenswürdigkeit auf dem Spielberg sind seine Kasematten. Ursprünglich war hier die militärische Besatzung stationiert. 1783 erfolgte ihr
Umbau in einen Kerker für Schwerverbrecher. Die heute in den Räumen untergebrachte Ausstellung beschäftigt sich mit dem Festungsbau in der Barockzeit und
den Gefängnissen in der Josefinischen Epoche.

The Spilberk Castle was founded as a royal castle under the reign of Premyslids.
After a successful defence of the town against the Swedish troops in 1645, the castle was reconstructed into a large baroque fortress. From the late 18th century, it
served as a prison and barracks more or less continually until the 1960s when it
was declared a national cultural monument and became the seat of the Brno City
Museum.
Casemates represent the greatest attraction at the Spilberk Castle. Their original
purpose was to provide a hiding place for the military garrison. In 1783, they were
rebuilt into a dungeon for offenders of major crimes. At the present, the casemates
house an exposition of fortification and prison service of Josephine period.

Stálé celoroční expozice
• Špilberk od hradu k pevnosti. Stavební vývoj hradu.
• Špilberk – žalář národů. Pověstné vězení habsburské monarchie v 18. a 19.
století.
• Brno na Špilberku. Významné kapitoly z dějin Brna.
• Od renesance po modernu. Výběr z nejvýznamnějších uměleckých sbírek Muzea
města Brna.
• Vulcanalia. Expozice o historii a současnosti ohňostrojného umění.
• Jihozápadní bastion. Rekonstruovaný bastion raně barokního opevnění hradu
(pouze na objednávku).
• Barokní lékárna. Dochovaný celek mobiliáře a inventáře z 18. století.
• Zvonkohra.
• Dětská dílna.
Krátkodobé výstavy (odrazit řádek)
• Podle aktuálního plánu výstav Muzea města Brna.
Letní sezona (odrazit řádek)
• Rozhledna.
• Brněnská muzejní noc (vždy v květnu).
• Brněnské kulturní léto (květen až srpen)
• Letní shakespearovské slavnosti (červenec až srpen).
• Mezinárodní hudební festival Špilberk (vždy v srpnu).
• Pravidelná šermířská a divadelní představení pořádaná agenturou REX (červen
až srpen).
• Šermířský festival ŠPILBERK (vždy v září).
Objednávky
Historické programy: dufek.rex@volny.cz
Programy pro mládež: muzeum.brno@spilberk.cz
Doprovodné služby
• Animační a edukační doprovodné programy pro školy a mládež – na objednávku.
• Kostýmované večerní i denní prohlídky kasemat, historické programy, hry a soutěže,
střelba z historických zbraní, šermířská, ohňová, taneční a hudební vystoupení –
pouze pro skupiny na objednávku.
• Prostory k pronájmu na firemní a prezentační akce (s možností přiobjednání
programu).

Ständige Ausstellungen (ganzjährig)
• Spielberg – aus der Burg wurde eine Festung. Bauliche Entwicklung der Burg.
• Spielberg – Kerker der Nationen. Das berühmte Gefängnis der Habsburger
Monarchie im 18. und 19. Jahrhundert.
• Brno auf dem Spielberg. Wichtige Kapitel aus der Geschichte von Brno.
• Von der Renaissance bis zur Moderne. Auswahl aus den bedeutendsten Kunstsammlungen des Museums der Stadt Brno.
• Vulcanalia. Ausstellung über die Geschichte und Gegenwart der Feuerwerkskunst.
• Südwestliche Bastion. Wiederaufbau des Bollwerks der frühbarocken Burgbefestigung (nur auf Bestellung).
• Die barocke Apotheke. Erhaltenes komplettes Mobiliar und Inventar aus dem
18. Jahrhundert.
• Glockenspiel.
• Kinderwerkstatt.
Kurzzeitige Ausstellungen
• Laut aktuellem Plan des Museums der Stadt Brno.
Sommersaison
• Aussichtsturm.
• Brünner Lange Nacht der Museen (immer im Mai).
• Brünner Kultursommer (Mai bis August).
• Shakespeare-Festspiele (Juli bis August).
• Internationales Musikfestival Spielberg (immer im August).
• Aufführungen des historischen Schaufechtens und Kulturprogramme für Kinder
und Erwachsene auf der Sommerbühne (Juli und August).
• Schaufechtfestival SPIELBERG (immer im September).
Bestellungen
Historische Programme: dufek.rex@volny.cz
Programme für Jugendliche: muzeum.brno@spilberk.cz
Begleitende Dienstleistungen
Besichtigungen in Kostümen in den Kassematten, hostorische Programme, Spiele
und Wettbewerbe, Schießen mit historischen Waffen, Schaufechten, Feuerspiele,
Tanz- und Musikvorführungen – auf Bestellung, nur für die Gruppen.

Permanent year-round exhibitions
• Spilberk from castle to fortress – Building development of the Castle.
• Spilberk – the prison of nations; the infamous dungeon of the Hapsburg monarchy
in the 18th and 19th centuries.
• Brno at Spilberk – Important chapters from the history of Brno.
• From Renaissance to modernism – Variety of the most important art collections
of the Brno City Museum.
• Vulcanalia – Exhibition about the history and present of the art of fireworks.
• Southwest bastion – Reconstructed bastion of the early baroque fortification of
the Castle (to order only).
• Baroque pharmacy. Well-preserved unit of furniture and inventory from the
18th century.
• Carillon.
• Children´s Workshop.
Short-term exhibitions
• According to the Brno City Museum topical plan of exhibitions.
Summer season
• Observation tower.
• Brno Museum Night (every year in May).
• The Brno Summer of Culture (May to August).
• Summer Shakespeare Festival (July to August).
• International music festival Špilberk (each August)
• Regular fencing and theatre performances organized by REX agency
(June to August).
• Fencing festival ŠPILBERK (each September).
Orders
Historical programmes: dufek.rex@spilberk.cz
Programmes for the young: museum.brno@spilberk.cz
Accompanying services
Evening and day tours of the casemates in period costumes, historical programmes,
games and contests, shooting from historical arms, fencing, fire, dancing and musical performances – only to order for groups.

