
Stanovení případů, při nichž je doba nočního klidu na části území statutárního města 

Brna vymezena dobou kratší nebo žádnou 

 

 

Stanovené případy Termín v noci  

z-na 

Vymezení doby 

nočního klidu 

Určené území 

Hasičské pálení 

čarodějnic v Holáskách  

30. 4. – 1. 5. 2021 od 2:00 do 6:00 hod. Území MČ Brno-

Tuřany, MČ Brno-

Chrlice 

Letní noc  19. – 20. 6. 2021 od 2:00 do 6:00 hod. Území MČ Brno-

Tuřany 

Netradiční hasičské hody 

v Brněnských Ivanovicích  

26. – 27. 6. 2021 od 2:00 do 6:00 hod. Území MČ Brno-

Tuřany 

Letní kino v Tuřanech 23. – 24. 7. 2021 od 24:00 do 6:00 

hod. 

Území MČ Brno-

Tuřany 

Letní kino v Tuřanech 30. – 31. 7. 2021 od 24:00 do 6:00 

hod. 

Území MČ Brno-

Tuřany 

Letní kino v Tuřanech 6. – 7. 8. 2021 od 24:00 do 6:00 

hod. 

Území MČ Brno-

Tuřany 

Letní kino v Tuřanech 13. – 14. 8. 2021 od 24:00 do 6:00 

hod. 

Území MČ Brno-

Tuřany 

Tradiční Bartolomějské 

hody v Holáskách 

20. – 21. 8. 2021 

21. – 22. 8. 2021 

od 2:00 do 6:00 hod. 

od 2:00 do 6:00 hod. 

Území MČ Brno-

Tuřany, MČ Brno-

Chrlice 

Letní kino v Tuřanech 27. – 28. 8. 2021 od 24:00 do 6:00 

hod. 

Území MČ Brno-

Tuřany 

Dvorské hody  28. – 29. 8. 2021 

 

od 2:00 do 6:00 hod. 

 

Území MČ Brno-

Tuřany 

Slavnosti tuřanského zelí  11. – 12. 9. 2021 

 

od 2:00 do 6:00 hod. 

 

Území MČ Brno-

Tuřany 

Tuřanské hody  16. – 17. 10. 2021 

 

od 2:00 do 6:00 hod. 

 

Území MČ Brno-

Tuřany 
 

 

Zdůvodnění 

 

Hasičské pálení čarodějnic v Holáskách 

 Obecně je pálení čarodějnic lidovým zvykem, který se udržuje po celé České republice. 

Hasičské pálení čarodějnic, které pořádá SDH Brno-Holásky, má již více jak desetiletou tradici. 

Z původní akce, které se účastnili převážně členové sboru dobrovolných hasičů a jejich známí, 

se v posledních letech stala akcí významnou pro celé okolí upevňující mezilidské vazby v naší 

městské části. Posledních ročníků této akce se zúčastnilo 400 – 500 občanů z celé městské části 

Brno-Tuřany a okolí.  

 

Letní noc v Tuřanech 

 Letní noc v Tuřanech pořádaná ve sportovním areálu byla dříve tradiční akcí 

neodmyslitelně spjatou s koncem školního roku a začátkem letních prázdnin, této akce se 

pravidelně účastnili lidé z Tuřan i okolí. Po několika letech, kdy neměl žádný z místních spolků 

zájem tuto akci uspořádat, se k této tradici v roce 2020 v pozici pořadatele vrátila městská část 

a ráda by ji zachovala i do budoucna. 
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Netradiční hasičské hody v Brněnských Ivanovicích 

 Brněnské Ivanovice jsou jednou ze čtyř historických obcí, které po roce 1990 společně 

vytvořily městskou část Brno-Tuřany. Hody zde v minulosti byly pořádány až do roku 1974 

spolkem hasičů a fotbalistů. V posledních letech zde dochází k obnově spolkové a zájmové 

činnosti s odkazem na tradice místních obyvatel. V roce 2000 byly uspořádány hody tisíciletí 

s velkou účastí obyvatel Brněnských Ivanovic, ale i Tuřan, Holásek, Dvorsk a Chrlic. Následně 

byla od roku 2008 obnovena tradice každoročního pořádání hodů pod stávajícím názvem 

„Netradiční hasičské hody v Brněnských Ivanovicích.“ Tuto akci pořádá SDH Brněnské-

Ivanovice. 

 

Letní kino v Tuřanech 

 V roce 2016 bylo obnoveno dříve tradiční letní kino v Tuřanech. Jeho obliba mezi 

místními občany postupně stoupá, v prvním ročníku byla průměrná návštěvnost na jedno 

promítání cca 50 lidí, v roce 2019 to bylo již přes 110 lidí a i v problematickém pandemickém 

roce 2020 se blížila ke 100 lidem. Současná kapacita letního kina je 150 míst. Promítání probíhá 

vždy pátek od 21:00 hod. (poslední promítání od 20:30 hod.) na nádvoří radnice, 

provozovatelem letního kina je MČ Brno-Tuřany. 

 

Tradiční Bartolomějské hody v Holáskách 

 První hasičský sbor v Holáskách byl založen v roce 1902, přičemž tento sbor je dodnes 

hlavním nositelem kulturních akcí v této místní části (např. Vostatky, pálení čarodějnic, den 

dětí, den matek). Velkým svátkem se staly Bartolomějské hody pořádané pravidelně koncem 

srpna, tzn. kolem svátku sv. Bartoloměje. Poprvé se tyto hody uskutečnily v roce 1919, a to ve 

spolupráci s národní školou. S velkým úspěchem jsou pořádány dodnes, a to včetně všech tradic 

(předhodová zábava, zvaní občanů v krojích, hodová zábava, polní mše svatá, průvod 

krojovaných, atd.).  

 

Dvorské hody 

 Dvorské hody (Babské hody) jsou nejvýznamnější společenskou akcí této místní části. 

Dvorska jsou jednou ze čtyř historických obcí, které po roce 1990 společně vytvořily městskou 

část Brno-Tuřany. Díky své osamocené poloze na kraji Brna a počtem obyvatel cca 400 si ze 

všech místních částí nejvíce zachovala vesnický charakter. Hody se zde poprvé konaly v roce 

2000 a každoročně se konají za hojné účasti místních od roku 2004. Na pořádání akce se podílejí 

TJ Brno-Dvorska, v jejímž areálu se hody konají, a nemalou měrou i místní nadšenci. 

 

Slavnosti tuřanského zelí 

 Jedná se o akci, jejíž první ročník proběhl v roce 2015, a která rychle získala na oblibě. 

Pravidelně se této akce účastní více jak 1000 lidí a jedná se tak svým rozsahem o největší akci 

konanou na území MČ Brno-Tuřany. Akce proběhla i v pandemickém roce 2020 s kapacitou 

800 návštěvníků. Akce je věnována tradičnímu místnímu pokrmu – tuřanskému zelí a koná se 

za podpory mj. statutárního města Brna a Jihomoravského kraje. 

 

Tuřanské hody 

 Tuřanské hody (Císařské hody) se slaví již od doby vlády císaře Františka Josefa II. V té 

době to byla slavnost na ukončení práce na polích a oslava úrody. Po II. světové válce byla tato 

tradice obnovena v roce 1950, kdy se uskutečnily první poválečné Císařské hody, a udržuje se 

nepřetržitě dodnes. Hody jsou pořádány vždy třetí víkend v říjnu od soboty do pondělí a jejich 

součástí je mj. průvod krojovaných a hodová zábava. Tuto akci pořádá TJ Sokol Brno-Tuřany.  

 


