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Půjčka online: Ano ✓
Půjčka ihned: Ano ✓
Půjčka bez registru: Ano ✓
Půjčka do výplaty: Ano ✓
Půjčka pro živnostníky: Ano ✓
Půjčka na mateřskou dovolenou: Ano ✓

Brno - základní informace o městě
Brno leží na soutoku řek Svratky a Svitavy, ze tří stran je chráněno kopci, na jihu pak začínají nížiny
Dyjskosvrateckého úvalu. Je to druhé největší město v České republice, největší a historické hlavní
město Moravy. Je správním střediskem Jihomoravského kraje, v jehož centrální části tvoří
samostatný okres Brno-město. Značná část jeho území je pokryta lesy. Brno je významným
administrativním střediskem, centrem české justice, sídlem orgánů s celostátní kontrolní působností a
dalších důležitých institucí. Je rovněž centrem vzdělání s 26 fakultami jedenácti univerzit a vysokých
škol. Ve městě sídlí biskupství brněnské diecéze. V Brně je zákonem zřízeno studio Českého
rozhlasu (první vysílání rozhlasu 1924) a České televize (vzniklo 1961 v rámci Československé
televize). Od roku 1998 zde stojí první česká mešita.
Nejstarším dokladem lidského osídlení území Brna je rukou opracovaný kámen nalezený na
Červeném kopci starý přibližně 700 000 let. V brněnské kotlině žil člověk již od pravěku, na území
Brna byla sídliště v době Velkomoravské říše. Kolem r. 1000 vznikla osada u brodu přes řeku Svratku,
nynější Staré Brno, a ta dala městu jeho jméno. Město bylo ve 14. stol. sídlem moravských markrabat
a prožívalo svůj rozkvět. V pol. 16. stol. se Brno začalo přiklánět k protestantismu, jehož stoupenci
získali převahu v městské radě. V 18. stol. dochází k rozvoji průmyslu a obchodu, který pokračuje i ve
století následujícím. Druhá světová válka způsobila Brnu značné škody.
K nejvýznamnějším dominantám města patří hrad Špilberk a Katedrála svatého Petra a Pavla (známá
spíše jako Petrov). Druhým dochovaným hradem na území Brna je Hrad Veveří tyčící se nad
brněnskou přehradou. Severovýchodně od městského jádra, tvořené původním Městem Brnem a
vyhlášené městskou památkovou rezervací, leží stavební památka vila Tugendhat od architekta
Ludwiga Miese van der Roheho, zapsaná mezi Světové dědictví UNESCO. K turistickým lákadlům
patří také začátek chráněné krajinné oblasti Moravský kras.
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