VÝLETNÍK

30 námětů na výlety v okolí Brna
Nabalte baťůžek a vyrazte vlakem, autobusem,
na kole či pěšky do zajímavých zákoutí jižní
Moravy. Provedeme vás přírodně unikátními
místy i pozapomenutými končinami.

BABÍ LOM

A KUŘIMSKÉ ŠTOLY

Fascinující skalní bloky a daleké rozhledy Babího lomu zaujmou každého, který
k nim vystoupá. Sestupte ale také do podzemních prostor válečných štol.
NÁROČNOST TRASY

Délka výletu je 9 km. Trasa vede náročnějším skalním terénem přes hřeben Babího lomu.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

autobusová zastávka Vranov, křižovatka či smyčka a autobusová či vlaková stanice Kuřim, železniční stanice

POPIS CESTY

Z Vranova vyjděte trasou naučné stezky Krajem říčky Ponávky. U sedmého zastavení Sedmiradostné poutní cesty
(bod 2 na mapce) se před vámi otevře krásný výhled na Vranov s dominantou kostela. Pokračujte dále po trase naučné stezky (po chvíli se připojí k červené turistické značce). Kolem občerstvení U Jelínka dojdete na velkou křižovatku
s Lelkovadlem. Jděte dál rovně a vystoupejte na hřeben. Stojí za to odbočit na sever na vrchol Babího lomu (bod 3).
Na jedné ze skalních věží stávala trámová rozhledna. Vraťte se na původní trasu a projděte přímo na jih přírodní
rezervací Babí lom přes vyhlídková místa a skalní věže k volně přístupné rozhledně s dalekými výhledy (bod 4). Od
rozhledny pokračujte po žluté značce a na křižovatce zahněte na modrou, na západ, přes Podlesí do Kuřimi. Zde prozkoumejte Kuřimské štoly (bod 5). Více o možnostech vstupu najdete na webu. Za štolami obejděte kopec Zárub
(můžete po trase místní naučné stezky vystoupat i na vrchol). Jižně pod kopcem je vlakové a autobusové nádraží.
Pokud máte ještě síly a chuť, můžete si trasu asi o 7 km prodloužit. Z Kuřimi dojděte po cyklotrase k rozhledně
na Zlobnici. Po zelené jděte prozkoumat skalní útvar Malhostovická pecka a blízký Drásovský kopeček se skalním
oknem. A odsud je už jen kousek na kopec Čebínka s rozhlednou. Z Čebína můžete odjet autobusem či vlakem.

OBČERSTVENÍ

Lesní bar U Jelínka, restaurace ve Vranově či Kuřimi

ZAJÍMAVOSTI

Ve Vranově můžeme obdivovat barokní kostel Narození Panny Marie, významné mariánské poutní místo.
Babí lom je hřeben tvořený červenými slepenci z devonu, tedy z mladších prvohor. Výrazné skalní bloky vznikaly
v průběhu mrazového zvětrávání v dobách ledových.
Kuřimské štoly navazují na rozšíření výroby brněnské Zbrojovky během II. světové války právě do Kuřimi. Původně
malé městečko se tehdy rozrostlo asi o 15 tisíc dělníků. Kvůli bombardování továrních hal byly budovány podzemní
štoly, do kterých se měla přesunout výroba. Projekt nebyl dokončen, ale štoly byly využívány jako úkryt místních obyvatel právě během náletů a bombardování v závěru války.
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BABICKÝ

KRASOVÝ VÝLET

Sestupte do podzemí jeskyní, vystoupejte na výhledy v okolí Babic nad Svitavou
a seznamte se s urbanisticky specifickým městem Adamov.
NÁROČNOST TRASY

Délka trasy je 10 km. Z hlediska převýšení jde o velmi příjemnou trasu téměř po rovině a se závěrečným klesáním.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

autobusová zastávka Křtiny, obecní úřad (případně zastávka až u Výpustku) a vlaková stanice Adamov zastávka

POPIS CESTY

Ve Křtinách vystoupíte z autobusu přímo u důležitého poutního místa, ohromující stavby barokního kostela z první
poloviny 18. století. Kostel bývá velkou část dne otevřený a volně přístupný. Rozhodně stojí za prohlídku. Od kostela
pokračujte přibližně 1 km po červené turistické značce (bohužel z velké části vede po silnici). Kolem bývalého lomu
na těžbu místního vápence dojdete na odbočku k jeskyni Výpustek (bod 2 na mapce). Je na vás, jestli si prohlédnete
jen venkovní areál a expozici, nebo zvolíte i prohlídku jeskyně. Vraťte se na červenou trasu do Babic, odtud pokračujte po zelené značce kolem rezervace Dřínová k historické Alexandrově rozhledně (bod 3) se zajímavým výhledem
na okolí. Od rozhledny vás čeká už jen sestup do Adamova. Cestou si prohlédněte do kamene vytesanou tvář (bod 4).

OBČERSTVENÍ

pítko u kostela ve Křtinách, občerstvení u Výpustku či prodejny potravin a cukrárny ve Křtinách nebo Adamově

ZAJÍMAVOSTI

Poutní kostel Jména Panny Marie je jedním z děl architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Hlavní kostel doplňuje
ambitové nádvoří s kaplí sv. Anny. Druhý, souměrný ambit s kaplí sv. Josefa již nebyl vybudován. Kopuli kostela využívají v letních měsících některé druhy netopýrů. Pod kostelem je tajemná kostnice s pomalovanými lebkami.
Křtinský vápenec je označován i jako Křtinský mramor – velmi dekorativní kámen použitý právě v místním kostele.
Při prohlídce Výpustku neuvidíte jen původní jeskynní části, ale především vestavěný protiatomový kryt s velitelským
stanovištěm a zázemím pro přežití. Historie tohoto místa obsahuje i těžbu fosfátových hlín a podzemní továrnu.
Město Adamov je vklíněné do okolních kopců porostlých hustými lesy. Původně šlo o malou ves, 1732 zde žilo 150
obyvatel. S rozvojem průmyslu došlo k rychlému rozvoji osídlení v místě, které pro rozsáhlé výstavby kvůli výškové
členitosti vhodné není. Stavělo se tedy tam, kde to lokalita umožňovala. Vznikla sídliště a dvě oddělené části města.
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BRODĚNÍ

BÍLÉHO POTOKA
Kdy jste se naposled brodili příjemně chladivou vodou potoka? Cesta údolím Bílého
potoka vám toto potěšení dopřeje opravdu dostatečně.
NÁROČNOST TRASY

Délka trasy je 11 km. Téměř celá cesta, až na závěrečné stoupání, vede údolím potoka a z kopce.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

autobusová zastávka Přibyslavice, Radoškov, Spálený mlýn a Javůrek

POPIS CESTY

Ze zastávky autobusu projděte kousek po silnici směrem na Svatoslav. Za zatáčkou narazíte na modrou turistickou
trasu. Ta vás bude provázet většinu trasy. Jděte po ní a vychutnávejte si klidné údolí potoka, roztodivné skalky
a skály a především několik brodů. Většinou jsou poblíž i více či méně stabilní lávky, ale brodění bosky čirou vodou
potoka, po kamíncích a písčinách je především v parných letních dnech opravdu příjemné. Cestou budete míjet hned
několik mlýnů. Poblíž rozcestí u Pavlovcova mlýna je památná lípa. Ve Výřích skalách je zajímavý skalní útvar Pecen
a také pozůstatky dávného hamru. Na turistickém rozcestí u Maršovského mlýna začne cesta mírně stoupat. Dojdete
na malou silnici, po které sejdete zpět do údolí potoka, do osady Šmelcovna. Z ní vystoupáte po červené turistické
značce do obce Javůrek.

OBČERSTVENÍ

studánka Pod Pecnem

ZAJÍMAVOSTI

Potok byl nazván podle bílého povlaku na kamenech vystupujících za nižšího stavu z vody.
Památná lípa pod Svatoslaví byla vysázena na sklonku II. světové války, kdy tu probíhala lidová veselice. Tři z organizátorů byli zatčeni gestapem
a jen s velkým štěstím unikli
popravě.
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JESKYNĚ

BLANICKÝCH RYTÍŘŮ

Zveme vás na letní trasu s osvěžujícími koupališti i chladem podzemních prostor
s fascinujícími sochařskými výtvory.
NÁROČNOST TRASY

Délka trasy je přibližně 6 km. Součástí výletu je návštěva placeného areálu.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

autobusová zastávka Kunštát, náměstí, trasa je okruh, začíná a končí ve stejném místě

POPIS CESTY

Hned na náměstí Krále Jiřího v Kunštátu můžete obdivovat několik soch a kašnu. Modrá turistická značka vás dovede
k areálu Zahrady smyslů (bod 2 na mapce). Zde si můžete projít nejen zahradu plnou vůní, hmatových a zvukových
prvků, ale především opravdu fascinující uměle vytvořenou jeskyni s vytesanými postavami blanických rytířů. Navštívit můžete také Burianovu rozhlednu. Podle času, který strávíte v areálu, můžete naplánovat další trasu. Po modré
trase dojděte do Rudky. U autobusové zastávky odbočte k místnímu volně přístupnému koupališti (bod 3), opravené
požární nádrži. Dál pokračujte po žluté stezce údolím potoka Sebránek. Po Staré nýrovské cestě (odbočka je označená bodem 4) nebo jinou spojovací pěšinou přejděte na zelenou trasu. Ve svahu lesa po pravé ruce budete mít
balvany zvané Čertovy kameny. Po další chvíli cesty dojdete ke koupališti v Kunštátu. Zelená turistická značka vás
dovede zpět na náměstí. Pokud máte čas a chuť, můžete navštívit ještě místní zámek, zámecké zahrady, psí hřbitov
a přírodní památku Kunštátská obora se starými doupnými buky.

OBČERSTVENÍ

restaurace a cukrárny v Kunštátu, zázemí u jeskyně

ZAJÍMAVOSTI

Pískovcové sochy vytvářel talentovaný sochař Stanislav Rolínek. Jeho počáteční díla si můžete prohlédnout pod nedalekým Velkým Chlumem. Byl pozván
do Kunštátu, aby tvořil umělecká díla i zde. Kunštát
býval zapadlým krajem a místní ho chtěli díky sochám
proslavit a přilákat tak návštěvníky. Prvním výtvorem
Rolínka zde byla 14 m vysoká socha T. G. Masaryka.
Ta byla v době protektorátu zničena. Jeskyně Blanických rytířů měla být vrcholným dílem. Bohužel, sochař
práci už nedokončil, zemřel ve velmi mladém věku.
Informace o vstupu do areálu najdete zde.
Oblast spadá pod přírodní park Halasovo Kunštátsko.
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(CYKLO)PRŮZKUM ÚDOLÍ

BOBRAVY

Projděte či projeďte přírodním parkem Bobrava, kolem vodního toku s až 100 m
zaříznutým údolím. Jde o příjemnou trasu v blízkosti Brna.
NÁROČNOST TRASY

Délka trasy je téměř 20 km. Cesta vede údolím potoka, z kopce, je ideální pro kolo.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

vlaková stanice Tetčice a autobusová zastávka Želešice, u Sulzrů (nebo dojeďte podél Bobravy až k vlaku, do stanice
Popovice u Rajhradu, či na tramvaj Modřice, smyčka)

POPIS CESTY

Na cestu se vydejte přes hlavní silnici, kolem sochy sv. Jana na vrcholku malé skály, po cyklotrase 5172. Půjdete
či pojedete přírodním parkem Bobrava podél vodního toku. První zastavení je na mapě vyznačeno číslem 2. Jde
o odbočku k mohutnému památnému dubu. Hned za zátočinou je za Bobravou Tetčická bažina. Pokračovat můžete
po cyklotrase, nebo přejít na protější břeh a kolem kolejí se napojit na žlutou turistickou značku. Pod kamenolomem
se napojíte zpět na cyklotrasu. U Sřelické bažinky podejdete mohutný železniční viadukt (bod 3). Doputujete do Radostic, pokračujte po cyklotrase (modré turistické značce). Kromě přírodních scenérií si můžete prohlédnout i dva
historické mosty z kamenů a cihel (bodem 4 je označen druhý most). Další cesta vede okrajem přírodní památky Střelický les. Pod Anenským mlýnem můžete opět zvolit, po kterém břehu Bobravy budete pokračovat. U Nového mlýna
se můžete kochat památnou lípou, za zátočinou odpočinout na posezení pod významným smrkem. Cesta vede mezi
rozsáhlými plochami lomu až do Želešic. Na jejich okraji doporučujeme prozkoumat Základní nivelační bod ČR (jeden
z 12 základních zeměměřičských bodů na našem území) a také most nedokončené, tzv. Hitlerovy dálnice (bod 5).

OBČERSTVENÍ

Svatoplukova studánka, občerstvení Na ztracence, hostince v Želešicích

ZAJÍMAVOSTI

Tetčická bažina i Střelická bažinka jsou místy významnými pro rozmnožování obojživelníků. Kromě několika druhů
žab tu můžete najít i čolky.
Střelický viadukt byl součástí rakousko-uherské železniční dráhy z roku 1870. Původně měl být dvoukolejný, nakonec
byla položena jen jedna kolej.
Střelický les je teplomilnou
doubravou s třemdavou
bílou, medovníkem velkokvětým, lilií zlatohlávkem,
a okroticí bílou v podrostu.
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BOSKOVICE
A PILSKÉ ÚDOLÍ

Boskovice jsou úchvatné historické město a zároveň je to z centra do přírody,
co by kamenem dohodil.
NÁROČNOST TRASY

Délka trasy je přibližně 7 km.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

autobusové zastávky Boskovice (konkrétní zastávky podle směru, ze kterého cestujete)

POPIS CESTY

V centru Boskovic jsou zajímavá a unikátní místa doslova na každém kroku. Než se vypravíte na výlet za město,
projděte si náměstí, v sezóně můžete vystoupat i na radniční věž. Především prozkoumejte chlouby i zákoutí židovského města. Na cestě z města sledujte značení naučné stezky Hradní okruh, které vás provede k zámku, zámeckému
skleníku a velké fontáně. Po naučné stezce (i červené turistické značce) pokračujte k vyhlídkovému altánu na Hradním kopci (bod 3 na mapce). Dál dojdete k rozsáhlé zřícenině hradu Boskovice (bod 4), místu konání mnoha kulturních akcí. Vstup do zříceniny je zpoplatněn. Pokračujte po Hradském hřbetu přes nejvyšší vrchol Srák a vyhlídková
místa. Po pěšině dojdete k silnici, nejzápadnějšímu cípu trasy (bod 5). Pilským údolím pokračujte po Hradním okruhu
(i modré turistické značce) kolem dvou menších rybníků u bývalého Podlesního mlýna. Na říčce Bělá jsou po trase
vybudovány dřevěné mlýnky různých tvarů a konstrukcí. Dále je zajímavá ruina Puklova mlýna (bod 6). Kousek za ní
začne stezka mírně stoupat ve svahu, provede vás přes areál letního kina a dovede zpět do centra města.
Pokud vám zbývá čas a chuť, projděte si i druhý,
asi 3,5 km dlouhý Oborský okruh, naučnou
stezku zahrnující i vyhlídky na město a rozsáhlý
židovský hřbitov založený už v 17. století.

OBČERSTVENÍ

restaurace a kavárny kolem náměstí v Boskovicích, občerstvení na hradě, pítko na náměstí

ZAJÍMAVOSTI

Boskovice byly založeny už ve 13. století a vždy
šlo o důležité místo. Od roku 1850 byly správním sídlem hejtmanství. Později správa okresu
přešla do Blanska. Jádro města je včetně židovské části městskou památkovou zónou.
Místní židovské město je jedním z nejzachovalejších u nás. V polovině 19. století zde žilo více
než 1800 obyvatel, před II. sv. válkou kolem
400, po válce se jich bohužel vrátilo jen pár.

MAPA A VÝŠKOVÝ
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BRNĚNSKÁ
PŘEHRADA

Znáte krásy přírodního parku Podkomorské lesy či geologickou pestrost území
zahrnující sbírky usazených i vyvřelých hornin?
NÁROČNOST TRASY

Délka trasy je 11 km. Od přístaviště Pod Trnůvkou ideální pro kola či kočárky.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

autobusová zastávka Veverská Bítýška, přístav (v sezóně můžete využít lodní dopravu – nejsevernější přístaviště
přehrady je přímo pod mostem, na začátku naší trasy) a zastávka tramvaje či autobusu Přístaviště (směr cesty je na
vás, můžete jít i naopak, tedy z Brna do Bítýšky a cestou zpět se za odměnu kochat plavbou lodí po přehradě)

Z autobusové zastávky vyrazte přes most nad Svratkou. Až sem sahá vzdutí Brněnské přehrady. Zahněte po žluté
turistické trase doprava a vstupte do přírodního parku Podkomorské lesy. Projděte přírodní rezervací Břenčák s teplomilnými druhy rostlin a výchozy slepenců červenavé barvy. Dál vás cesta povede úzkou pěšinou přírodní památkou
(zkratka PP) Na skalách. Jde o výchozy prvohorních vápenců – hornin tvořících unikátní Moravský kras. Prohlédněte
si chráněný Dub u Junácké louky starý přes 200 let (bod 2 na mapce). Za zátočinou se před vámi otevře pohled
MAPA A VÝŠKOVÝ
na hrad Veveří na protějším břehu. Projdete okrajem PP Junácká louka, sprašové lokality s výskyty chráněného hořce
PROFIL
křížatého. U mostu pokračujte po levém břehu, po červené. Z dřevěného chodníku se ohlédněte zpět a vychutnejte si
zdroj: mapy.cz výhledy na hrad. Cesta pokračuje pod mohutnými granodioritovými skalami, výchozy vyvřelin Brněnského masivu,
okrajem PP Kůlny, kde roste vzácný dřín jarní. Dál pokračuje zpevněná
cesta – nejdříve lesy, pak rozsáhlou chatovou oblastí a kolem pláží. Po
trase si můžete pročíst tabule naučné stezky a prohlédnout abrazní sruby
a valounové zahliněné stěny pozůstatků starých říčních teras (bod 3).
Trasa končí za hrází. Na každé straně hráze najdete jiné horniny. Na jedné
zbřidličnatělé tmavé horniny čedičového typu, na druhé šedozelené diority. Nakoukněte i k pilíři nedokončeného mostu tzv. Hitlerovy dálnice.
POPIS CESTY

OBČERSTVENÍ

množství kiosků a restaurací kolem přehrady

ZAJÍMAVOSTI

Spraš je usazená hornina složená z jemného materiálu
navátého větrem. Na našem území jde většinou o pouštní
písky naváté sem v dobách ledových.
Abrazní sruby – znáte strmé skalní břehy moří omílané
vodním příbojem? „Krapet“ menší najdete právě i tady
v usazeninách říčních teras a ve spraších, což je nezvyklé
na tak malé vodní ploše, jako je přehrada.
Geologie trasy je popsána v publikaci Geologické vycházky
okolím Brna, kterou sestavila ve spolupráci s geologem
Alešem Bajerem organizace Rezekvítek.

TRASU DOPORUČUJE Kačer z Jezírka
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HÁDECKO-BÍLOVICKÉ

PUTOVÁNÍ

Zveme na jeden z nejkrásnějších výhledů na Brno, do Těsnohlídkových oblíbených
zákoutí jižního cípu Moravského krasu i na rozkvetlé jarní stráně.
NÁROČNOST TRASY

Délka trasy je 12 km. Doporučujeme vyrazit na jaře, kdy bohatě kvetou místní teplomilné stráně.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

autobusová zastávka Velká Klajdovka a Obřany, Babická

POPIS CESTY

Z autobusové zastávky projděte do prostoru bývalého lomu Hády. Jde o místo, které můžete zkoumat půl dne a stále
máte co objevovat. Celý lom je rozdělen do několika částí a etáží. Číslem 2 je na mapce označena vyhlídka nad Růženiným lomem. Pokud budete z vyhlídky pokračovat dál po naučné stezce, dojdete až k Lamacentru Hády. Číslem 3 je
označena vyhlídka z horní etáže lomu. Z prostoru lomu vyjděte na sever a vstupte do nejjižnější části CHKO Moravský
kras. Po žluté turistické trase (a zároveň trase naučných stezek Hádecké lesy a Hády a údolí Říčky) dojdete na rozcestí Šumbera. Odbočte k jeskyni Šumberova díra a k pomníku S. K. Neumanna (bod 4). Po modré sejděte prozkoumat zříceninu Obřanského hradu (bod 5). Sestupte až k řece Svitavě, kde můžete k odpočinku využít přístřešek
s posezením. Dál vyšlápněte na vrchol protějšího svahu, zde je volně přístupná rozhledna U Lidušky (bod 6). Z její
vyhlídkové plošiny je nádherný výhled na Bílovice i další místa v okolí. Po zpevněné cestě pokračujte k Liduščinu
památníku (bod 7). Dále sejděte po zelené značce kolem studánky Leoše
Janáčka a myslivny Lišky Bystroušky do Bílovic k řece Svitavě. Po červené
značce projděte Bílovicemi. Pokračujte podél řeky, pod skalními svahy
a útvary, například věží Sfingou. Projděte pod železnicí, chatovou oblastí,
kolem zajímavé stavby Hamerského mlýna až k železničnímu tunelu. Nad
ním vyjdete na přírodní památku Obřanská stráň (bod 8), místo výskytu
mnoha chráněných teplomilných druhů včetně konikleců. Po červené značce dojdete přes Makovského lávku na zastávku MHD.

OBČERSTVENÍ

studánka Leoše Janáčka, Sokolovna v Bílovicích a restaurace v Obřanech

ZAJÍMAVOSTI

Vápencový lom Hády býval rozsáhlým těžebním prostorem. Nyní jde o ukázku přírodě bližšího způsobu rekultivace, soubor několika přírodních památek a unikátní národní přírodní rezervace Hádecká planinka.
S. K. Neumann je díky Knize lesů, vod a strání neodmyslitelně spojen se zdejším krajem.
Gotický Obřanský hrad chátrá už od 14. stol. Přesto
se zde zachovaly pozůstatky hradních zdí i studna.

Liduščin památník byl postaven v místě, kde 1919
našel Rudolf Těsnohlídek odloženou holčičku. To ho
inspirovalo k založení tradice zdobení vánočních strozdroj: mapy.cz mů na náměstích spojené s charitativními sbírkami.

MAPA A VÝŠKOVÝ
PROFIL

TRASU DOPORUČUJE

Zdeňka z Rychty
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OBOROU

DO ŽEBĚTÍNA
Obora Holedná je ideálním výletištěm pro rodinky s dětmi. Protáhněte si trasu
přes chráněné území Pekárna až k Žebětínskému rybníku.
NÁROČNOST TRASY

Délka trasy je 7,5 km. Volba konkrétní cesty přes oboru je na vás.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

autobusová zastávka Stará dálnice a Žebětínský rybník

POPIS CESTY

Obora Holedná je opravdu příjemné výletní místo. Můžete ji procházet a křižovat různými cestami, trasou naučné
stezky, odpočívat na posezeních a pozorovat divoká prasata, muflony i daňky. Nabízíme jednu z cest ze zastávky
u Staré dálnice kolem zajímavých hraničních kamenů k odpočívadlu U Jezírka (bod 2 na mapce). Z obory vyjděte
do Údolí oddechu a pokračujte údolím potoka Vrbovec ke Staré dálnici. Tu podejdete zajímavým dvoupatrovým mostem (bod 3), který byl součástí stavby tzv. Hitlerovy dálnice. Další cesta prochází přes přírodní památku (zkratka PP)
Pekárna. Projdete přes vyhlídkové místo a sejdete k rybníku U Vrboveckého mlýna, kde se můžete kochat kaskádou
potoka (bod 4). Pokračujte k Žebětínskému rybníku, kde je cíl trasy a autobusová zastávka. Stojí za to vodní plochu
obejít a prozkoumat PP Žebětínský rybník. Jde o významnou rozmnožovací lokalitu ropuch, skokanů, rosniček i čolků
a také hnízdiště labutí, kachen, potápek či lysek. Zavítají sem i volavky.

ZAJÍMAVOSTI

Obora Holedná je výjimečná svým umístěním ve městě. O oboru pečují Lesy města Brna, je přístupná celoročně
a vstup je zdarma. Pokud vyrážíte na vycházku se psem, mějte ho na vodítku. Daňky či muflony můžete v oboře vidět
při volném pohybu, divočáci jsou v uzavřeném výběhu (hned na začátku trasy). Dětem je k dispozici dětské hřiště
vedle výběhu divokých prasat. Tedy není problém se zdržet při pozorování malých pruhovaných čuníků.
PP Pekárna je tvořena dubohabrovými lesy. V podrostu roste vzácný klokoč zpeřený a jedovatý oměj vlčí mor.

MAPA A VÝŠKOVÝ
PROFIL

zdroj: mapy.cz
TRASU DOPORUČUJE

Kuba z Rozmarýnku
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JEZÍRKO

PĚŠINA KARLA MORÁVKA

Pracoviště Lipky Jezírko vás zve na průzkum své interaktivní Lesní naučné stezky
a na příjemnou procházku Pěšinou Karla Morávka.
NÁROČNOST TRASY

Délka trasy je i s okruhem Lesní naučné stezky kolem Jezírka přibližně 8 km.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

zastávka autobusu MHD U jezírka a Malinová

POPIS CESTY

Lesní naučná stezka Jezírka nejsou jen klasické panely, ale především tu najdete interaktivní a hravé prvky. Hned
prvním zastavením je obrovský dendrofon, na který si můžete zahrát a otestovat zvuk různých druhů dřevin. Dál si
na stezce můžete srovnat schopnosti a sílu s některými živočišnými druhy, prozkoumat horniny okolí, zjistit, jaké
klimatizační funkce plní les nebo třeba srovnat koryto přírodního a upraveného vodního toku.
Po prozkoumání Lesní naučné stezky se vypravte od Jezírka na jihovýchod po červené turistické značce a zároveň naučné stezce, tedy
po Pěšině Karla Morávka. Dozvíte se zde více
o pestré skladbě lesů, šetrných způsobech
těžby, lesním internetu a dalších tématech.
Během cesty se osvěžte u studánky a relaxujte
na posezení u pomníku Karla Morávka či dál
po trase na vyhlídce Červené vrchy. I v závěru
stezky je pohodlné odpočívadlo, které využijete
třeba při čekání na autobus.

OBČERSTVENÍ

Melatínská studánka

ZAJÍMAVOSTI

Karel Morávek byl jedním z místních lesníků.
Pracoval zde v první polovině 20. století. Byl
nejen výborným lesníkem, ale také ukazoval
lidem kouzlo lesů. Za řadu pěšin a odpočívadel
vděčíme právě jemu. Více o pěšině najdete zde.
Na cestu se hodí telefon s aplikací na čtení QR
kódů a s připojením na internet, nebo vytištěné
texty (bývají k dispozici na zastaveních).

MAPA A VÝŠKOVÝ
PROFIL

zdroj: mapy.cz
TRASU DOPORUČUJE

pracoviště Jezírko
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KAŇON

JIHLAVY
Hluboké údolí i výslunné stepi, divoké výhledy i zříceniny hradů, protiklady hustých
lesů a jaderné elektrárny Dukovany, to vše je údolí řeky Jihlavy.
NÁROČNOST TRASY

Délka výletu je téměř 17 km. Sestavili jsme pro vás trasu, která opravdu procvičí vaše nohy i plíce .

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

autobusová zastávka Dukovany, EDU (je možné začínat i v Mohelně a vynechat první část trasy) a Jamolice, lesovna

POPIS CESTY

Začínat výlet do přírody u jaderné elektrárny? Údolí Jihlavy je opravdu plné kontrastů. Ze zastávky vyrazte po zelené
turistické trase. Z ní vede krátká odbočka na zříceninu hradu Rabštejn a také k první z krásných vyhlídek na údolí,
zde zaplavené Mohelenskou vodní nádrží. Pokračujte po červené trase přes hráz nádrže na rozcestí Papírna. Zde
můžete pokračovat rovně podél vody a Čertova ocasu, velkého meandru řeky. Nebo zahnout doleva, na naučnou
stezku Mohelenskou hadcovou stepí, odkud je na Čertův ocas opravdu krásný výhled. Stezka vás zavede zpět
do údolí k řece, k Mohelenskému mlýnu. Pokračujte po červené trase kolem řeky. Turistická značka poté vystoupá
na hranu údolí, kde na vás čeká hned celá série nádherných skalních vyhlídek – Na Babách, Velká skála, Velký kačer
a další. Hřebenová cesta nad další říční zákrutou pozvolna klesá zpět do údolí. Pokračuje kousek po silnici a po mostě
přes řeku. Teď vás čeká perlička celé cesty. Odbočte na žlutou trasu a vystoupejte prozkoumat zříceninu hradu Templštejn. Pak už jen stačí dojít k nejbližší silnici, na autobusovou zastávku.

OBČERSTVENÍ

sezónní veřejné tábořiště s kioskem přibližně v polovině trasy

ZAJÍMAVOSTI

Mohelenská hadcová step je opravdový unikát. Díky hadcovému podloží a výslunné poloze se na celé stráni vyvinulo
speciální rostlinné společenstvo a na ně navázaní vzácní živočichové. Hadec způsobuje u rostlin nanismus.
Templštejn byl vybudován na konci 13. století členy řádu Templářských rytířů.

MAPA A VÝŠKOVÝ
PROFIL

zdroj: mapy.cz
TRASU DOPORUČUJE
Zuzka z PR týmu
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KAMENNÁ

CESTA KAMENKOU

Pracoviště Lipky Kamenná zve na procházku významnými, ale málo známými místy
Brna, na kterých si vůbec nebudete připadat jako uprostřed velkého města.
NÁROČNOST TRASY

Délka trasy je 3 km, na trase jsou dva prudší výšlapy na Červený kopec.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

zastávka MHD Poříčí a Kejbaly (trasu můžete absolvovat i v protisměru)

Hned na začátku trasy procházíte lokalitou, která je spojována s jedním z nejstarších osídlení pozdějšího města Brna.
Na místě dnešního mostu stával historický kamenný most, který byl součástí obchodní stezky do Znojma i Prahy a byl
zničen během II. světové války. Projděte ulicí Kamenná kolem pracoviště Lipky Kamenná (bod 2 na mapce). Můžete
zjistit více o přírodní zahradě a šetrnějším provozu pracoviště. Dále pokračujte podél kláštera Alžbětinek až k přírodní a terapeutické zahradě U Řeky (bod 3). Jde o výukový prostor pracoviště Kamenná, který bývá v období od dubna
do října každou středu odpoledne otevřen veřejnosti. Uvidíte zde různé druhy vyvýšených záhonů, šetrné hospodařeMAPA A VÝŠKOVÝ
ní s dešťovou vodou, v místní semínkovně můžete i vyměnit zahradní přebytky.
PROFIL
zdroj: mapy.cz Za zahradou se vydejte do kopce prozkoumat tzv. Kamennou kolonii, zvanou také Kamenka (bod 4). Najdete tu osadu malých na sebe nalepených domků s úzkými postranními uličkami a průchody, které stojí za to projít a prokličkovat. I když jste v Brně, budete si tu
připadat spíše jako v zapadlé vesničce. Místo má zajímavou historii i neopakovatelnou atmosféru. Domky si v prostoru bývalého kamenolomu postavili
jako nouzové ubytování dělníci nedaleké Kohnovy cihelny ve 20. letech
20. století. Do prostoru jen o něco větší než fotbalové hřiště bylo vtěsnáno
víc než sto domků. Osada měla svou samosprávu i starostu. Od 70. let se
sem stěhovali umělci a bohémové, kteří stavby originálním způsobem upravovali a nalézali zde inspiraci pro svou tvorbu. Soubor průčelí některých domů v kolonii je chráněn jako kulturní
památka. Více o Kamence najdete zde. Z Kamenky se vydejte podél řeky. Odbočte do svahu na lesní stezku. Zahněte na sice malou a nenápadnou, ale fascinující vyhlídku na Kamenku (bod 5). Pokračujte dál lesem až k vyhlídce
na Mahenově stráni (bod 6). Z tohoto místa je opravdu pěkný výhled na další brněnské kopce, Výstaviště a vilovou
čtvrť Pisárky. Pokud se kousek vrátíte, můžete pokračovat po naučné stezce Bohunice přes vrchol Červeného kopce (bod 7) rozsáhlou zahrádkářskou kolonií do ulic Kejbaly a Kamenice, tedy do cíle. Červený kopec byl pojmenován podle typické červené barvy zdejších hornin (slepenců a pískovců). Místní zahrádkářská kolonie má taky svá
zajímavá zákoutí a atmosféru. Když vyjdete po průchodu Kamenkou a rozsáhlou chatovou kolonií na rušnou silnici
Kamenice, jako byste vešli do jiného světa. Pokud máte ještě čas a chuť, prozkoumejte i geologicky a paleontologicky unikátní místo, národní přírodní památku Červený kopec s odkrytým profilem s pohřebnými půdami (tedy
půdami, které byly v minulosti překryty usazenými horninami, zejména jíly a písky).
POPIS CESTY
A ZAJÍMAVOSTI

OBČERSTVENÍ

hospůdka Duck Bar v Kamence, jeho velikost odpovídá velikosti domků v celé kolonii

TRASU DOPORUČUJE

pracoviště Kamenná
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Z KOZÁROVA

NA KRKATOU BÁBU
Celodenní výšlap z rozhledny na rozhlednu, z výhledových míst do údolí a skal.
A uvidíte, že to v Býkovicích pěkně klape.
NÁROČNOST TRASY

Délka trasy je 19 km. Výškový profil je velmi příjemný, téměř celá cesta vede z kopce. Část trasy lze projet na kole.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

autobusová zastávka Kozárov a Újezd u Černé Hory; trasu si můžete rozdělit i na dva výlety (z Kozárova do Žernovníku a z Žernovníku do Újezdu a hlouběji prozkoumat zdejší pestré okolí)

POPIS CESTY

Vyvezte se autobusem do téměř nejvyššího místa trasy, do Kozárova. Z autobusové zastávky jděte po zelené turistické značce. Téměř na konci vesnice se před vámi otevřou první příjemné výhledy na okolí. Pokračujte po zelené
k rozhledně Babylon (bod 2 na mapce). Odsud je opravdu velmi daleký výhled a vyšlapání schodů na rozhlednu stojí
za to. Sejděte od rozhledny po zelené značce, přejděte silnici a pokračujte rovno po polní cestě. Když na spodním
okraji Kunčiny vsi zahnete na jih, můžete si prohlédnout vytvořený menhirový kruh (bod 3). Dále projděte přes vesnici, u kaple sejděte na žlutou turistickou trasu a jděte údolím potoka Býkovka. U rybníka si můžete chvíli odpočinout
pod přístřeškem U Velké louže (bod 4). Po žluté pokračujte dál do Býkovic, k rekonstruovanému vodnímu Porčovu
mlýnu (bod 5). Projděte údolím Býkovky kolem rybníků
na rozcestí nad Žernovníkem. Zde zahněte po cyklostezce do Žernovníku. Pod obcí je odbočka k volně
přístupné rozhledně (bod 6), odkud je výhled třeba
i na zámek v Černé Hoře. Po červené jděte do obce
Lubě a dál údolím potoka Lubě územím přírodní
památky Krkatá bába až k výraznému skalnímu útvaru
stejného názvu (bod 8). Pokračujte dál po červené,
za chatami pak po modré značce do vsi s oválnou návsí Újezd u Černé Hory, kde je cíl naší trasy a zastávka
autobusu.

OBČERSTVENÍ

kiosek u rozhledny Babylon, Krčma u Porčova mlýna,
hospůdky ve vsích (Kozárov, Žernovník, Lubě i Újezd)

ZAJÍMAVOSTI

Informace o vstupu na rozhlednu Babylon jsou zde.
Historie Porčova mlýna sahá až do 16. století. V mlýně
je pečlivě zrekonstruováno mlecí zařízení. Při prohlídce areálu a samotné stavby tak můžete vidět celý
proces mletí. Informace o prohlídkách najdete zde.

MAPA A VÝŠKOVÝ
PROFIL
TRASU DOPORUČUJE

zdroj: mapy.cz
Malví z Rychty
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LIPOVÁ

TOULKY BRNEM
Pracoviště Lipky Lipová vás zve do Masarykovy čtvrti na výpravu po stopách
funkcionalismu, dávné geologické minulosti i přírody uprostřed města.
NÁROČNOST TRASY

Délka výletu je téměř 6 km. Trasa vede po chodnících, kousek po hliněné a písčité cestě.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

zastávka MHD Lipová a Pisárky

Vyjděte ulicí Lipovou. Prohlédněte si zákoutí i hravé prvky zahrady pracoviště Lipová. Dojděte na Žlutý kopec, do parčíku se skalním výchozem Helgoland na Vaňkově náměstí. Kousek níž na ulici Tvrdého můžete navštívit unikátní
MAPA A VÝŠKOVÝ
komplex podzemních vodojemů z 19. stol. Přístupnost si ověřte předem. Pokračujte ulicí Jiříkovského. Projdete půPROFIL
vodní německou úřednickou čtvrtí z přelomu 19. a 20. stol. Všetičkovou ulicí sejdete na Údolní. Lesní pěšinou vyjděte
na okruh Kraví horou, přes místo výhledu na hrad Špilberk pokračujte parkem až k hvězdárně. Park poskytuje nejen
příjemné výhledy, ale i relaxační zákoutí a interaktivní prvky. Kolem rekonstruovaného jezírka projdete k funkcionalistickému kostelu sv. Augustina a ulicí Wurmovou k Biskupskému gymnáziu, na horní okraj svahového parku Wilsonův
les, kde váš čeká vyhlídka směrem na sever k Brněnské přehradě. Pokračujte Preslovou a dál Kalvodovou ulicí. Kolem
vily známého podnikatele Ernsta Löw-Beera dojdete ke vstupní bráně vily Stiassni. Vila je kulturní památkou a krom
zdroj: mapy.cz architektonického zážitku nabízí i příjemnou procházku v rozlehlé zahradě. Sejděte do cíle, na zastávku MHD.
POPIS CESTY

OBČERSTVENÍ

kavárny na Vaňkově náměstí a u planetária

Masarykova čtvrť vznikala na svazích Žlutého
kopce a Kraví hory od konce 19. stol. Na místě
vinic byla vybudována úřednická čtvrť s novorenesančními a secesními vilkami, mezi válkami
zajímavé funkcionalistické stavby.
Budova pracoviště Lipová je funkcionalistickou vilou manželů
Morgensternových.
ZAJÍMAVOSTI

Helgoland je významný krajinný prvek, tmavě fialovohnědá
slepencová skála z mladších prvohor.
Informace o prohlídkách vily Stiassni, stavby z 1929 budované
dle návrhu významného brněnského meziválečného architekta
Ernesta Wiesnera, najdete zde.
Na kostele sv. Augustina je zajímavé promyšlené urbanistické
řešení, kostel je viditelný nečekanými průhledy z okolních ulic.
Wilsonův les je největší lesopark v Brně. Byl založen v 70. letech 19. stol. Jsou zde umisťovány ptačí budky a les poskytuje
příležitost k pozorování různorodého ptactva.
TRASU DOPORUČUJE
pracoviště Lipová
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Budova Biskupského gymnázia sloužila za II. světové války jako
pobočný koncentrační tábor Brno, do kterého byli umístěni
vězni z vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka.

VELKÝ A MALÝ

CHLUM

Tušíte, jaká tajemství a pískovcová překvapení skrývá Boskovická brázda? A jaký
výhled je z Malého Chlumu? Pojeďte s námi objevovat.
NÁROČNOST TRASY

Délka trasy je 11 km.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

autobusová zastávka Krhov a Černá Hora, náměstí

POPIS CESTY

Trasou vás provede zelená turistická značka procházející přímo kolem autobusové
zastávky. Vyrazte tedy na jih, projděte Krhovem a zamiřte ke kopci Malý Chlum. Už
z dálky uvidíte odhalenou pískovcovou a opukovou stěnu bývalého lomu. Zelená
značka vás dovede k úpatí. Odbočkou vyjděte kolem lomu na vrchol s rozhlednou
(bod 2 na mapce). Dál sejděte zpět na hlavní trasu a pokračujte pod Velký Chlum.
Zde projdete zajímavou scenérií (bod 3). Přímo do skal a pískovcových výchozů jsou
tu vytesáni husitští bojovníci, hlava lva a další výtvory. Pokračujte v trase dále na jih,
částmi Archeologické stezky Bořitova. Projděte Bořitovem, třeba přes náměstí s kašnou (bod 4). Přes kruhový objezd přejděte do Černé Hory. Doporučujeme projít křížovou cestou přes Zámecký vrch (bod 5) lesoparkem Paseka, pokračovat kolem zámku
využívaného jako domov pro seniory a obejít Oborský rybník lemovaný historickou
lipovou alejí (bod 6). Odsud už pod zámkem dojdete na náměstí k pivovaru.

OBČERSTVENÍ

některé potěší cíl trasy u vyhlášeného pivovaru Černá Hora

ZAJÍMAVOSTI

Malý Chlum bývá označován jako Moravský Říp. Jeho část byla odtěžena. Můžete zde
najít zkameněliny mořských živočichů. Pískovce jsou železité, pestře zbarvené. Bílé,
žluté, oranžové i rezavě rudé odstíny písků vybízí k malování či vysypávání mandal.
Pískovcové sochy pod Velkým Chlumem vytvářel talentovaný Stanislav Rolínek.
O jeho díle se dozvěděli v nedalekém Kunštátě. Pozvali ho, aby tvořil umělecká díla
i tam a proslavil tak pozapomenuté městečko. Jako první dílo tam vytesal 14 m vysokou sochu T. G. Masaryka. Bohužel byla v době protektorátu zničena. Vrcholným
dílem měla být jeskyně Blanických rytířů. Tu už sochař nedokončil, zemřel ve velmi
mladém věku. K jeskyni a do Kunštátu vás zavede jiný z našich výletů.
Oblast okolí Bořitova byla osídlena už neandrtálci v době ledové, před 40 tisíci lety.
V průběhu časů se tu usazovaly různé kultury, včetně Keltů.

MAPA A VÝŠKOVÝ
PROFIL

zdroj: mapy.cz
TRASU DOPORUČUJE

Kačer z Jezírka a Lucie z Kamenné
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NOVODVORSKÁ
LIPOVÁ ALEJ

Trasa vás provede jedinečnou lipovou alejí až do samého srdce Moravského krasu.
Je jen na vás, jaké krasové unikáty prozkoumáte.
NÁROČNOST TRASY

Délka trasy je 8 km a vede převážně po rovině a z kopce. Ne všechny části jsou vhodné pro kočárky.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

autobusová zastávka Blansko, Češkovice a Blansko, Skalní mlýn

POPIS CESTY

Z Češkovic vyrazte po modré turistické trase. Za posledními chatami dojdete k příjemné vyhlídce. Po modré pokračujte lesní cestou, projděte Obůrku a za obcí zahněte po zelené značce doprava. Projdete nově vysázenou alejí (bod 2
na mapce). Jde o obnovu části historické aleje a jednotlivé lípy nesou jména důležitých osobností Blanenska. Po zelené značce dále projděte Novými Dvory, na jejich okraji se usaďte na lavičku (bod 3) a vychutnejte si vyhlídku i pohled
na kamenný přícestník. Jste za začátku hlavní části Novodvorské aleje. Zelená značka vás dovede do Punkevního
žlebu. Rozhodně si udělejte odbočku a prozkoumejte zříceninu hradu Blansek. Po sejití na dno údolí je další trasa
na vás. Vydáte se po naučné stezce Macocha prohlédnout si jedno z nejznámějších míst celého krasu? Nebo projdete
Punkevním žlebem a prohlédnete si krasové útvary Čertova branka, vývěr Punkvy či Malé propadání této říčky? Na
konci celé trasy, na Skalním mlýně, prozkoumejte i návštěvnické centrum Dům přírody Moravského krasu.

OBČERSTVENÍ

turistické zázemí u Punkevních jeskyní, pramen Štajgrovka, pítko u Domu přírody

ZAJÍMAVOSTI

Novodvorskou alej nechal vysadit v 1. polovině 19. století starohrabě Hugo Salm. Původně šlo o stromořadí z Blanska
až ke hradu Blansek. O obnovu části pod Novými Dvory se v roce 2010 zasloužila skupina nadšenců. Zakryli trhliny
ve stromech a s pomocí rodin z okolí na místech odumřelých stromů vysázeli klony 600 let starých lip. Alej byla 2011
vyhlášena Alejí roku. Najdete nejmohutnější z lip oceněnou titulem Strom roku? Její obvod je víc než 400 cm.

MAPA A VÝŠKOVÝ
PROFIL

zdroj: mapy.cz
TRASU DOPORUČUJE
Zuzka z PR týmu
a Malví z Rychty
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OLOMUČANSKÝ
NOVOHRADSKÝ VÝLET

Nabízíme hradní či spíš zříceninový výlet částí Lesnického Slavína s dalekými
výhledy, kde po modrém blankytu bělavé páry hynou...
NÁROČNOST TRASY

Délka trasy je 10 km. Na Nový Hrad vede pohodlná zpevněná cesta vhodná i pro kočárky a kola. Dál je však cesta
náročnější, kousek trasy vede i po úzké a šikmé pěšině ve svahu poškozené erozí po lesní těžbě.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

autobusová zastávka Olomučany, točna a Olomučany, škola

POPIS CESTY

Z autobusové zastávky vyjděte po červené turistické trase. Na rozcestí Pod Máchovým památníkem můžete pokračovat po zpevněné Hradské cestě, nebo po červené vyšlápnout k Máchovu památníku (bod 2 na mapce). A věřte, výhled
od něj rozhodně stojí za to. Cestou projdete kolem dvou pomníků významných lesníků (viz info o Lesnickém Slavíně).
Dál pokračujte po červené značce. Cesta ke hradu se trochu táhne, ale užívejte si pohodlnou Hradskou cestu. Na
rozcestí u Masarykovy lípy odbočte přímo k Novému Hradu. Areál hradu bývá otevřen v sezóně o víkendech a během
letních prázdnin i ve všední dny, vstup je zpoplatněn. Na hradě se konají i jarmarky historických nadšenců a řemeslníků. Kousek na západ můžete prozkoumat ještě pozůstatky Starého Hradu (bod 3). Další cesta už bude trochu divočejší. Z křižovatky pod hradem pokračujte po zelené značce k rozcestí U Tetřeva, dál po zelené trase místní naučnou
stezkou na západ. Cesta se stáčí na sever. Můžete odbočit a sestoupit na vyhlídku Výří skála (bod 4). K průzkumu zve
také zřícenina Čertova hrádku (bod 5). Poté už dojdete do chatové oblasti na okraji Olomučan. Osvěžte se a odpočiňte na zajímavém posezení studánky U Sasanky. Projdete obcí kolem kostela k hlavní silnici s autobusovou zastávkou,
případně restauracemi. Kratší trasa
vede od rozcestí U Tetřeva kolem
studánky U Tetřeva přímo do obce.

OBČERSTVENÍ

studánky U Kukačky a U Sasanky,
restaurace či obchod v Olomučanech

ZAJÍMAVOSTI

V Lesnickém Slavíně, rozsáhlé lesní
oblasti mezi severem Brna a Jedovnicemi, najdete mnoho studánek, laviček, parkově upravených lesních
palouků a pomníků významných
lesníků i umělců zaměřených tvorbou
na přírodu a lesy. Jde o území Školního lesního podniku Křtiny, součásti
Mendelovy univerzity v Brně. Informace a tipy na výlety najdete zde.

MAPA A VÝŠKOVÝ
PROFIL
TRASU DOPORUČUJE

zdroj: mapy.cz
Lucie z Kamenné a Zdeňka z Rychty
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LETOVICKÁ

KAMENNÁ SVATBA
Příjemná lesní cesta plná odboček a zacházek, které ale stojí za to. Spojujeme
památné stromy, kamenné reliéfy, prameny i arboretum a zámecký park.
NÁROČNOST TRASY

Délka trasy je přibližně 19 km. Výškový profil cesty je trochu jako na houpačce .

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

autobusová zastávka Velké Opatovice, aut.st. a vlaková stanice Letovice zastávka

POPIS CESTY

Své putování začněte procházkou po zámeckém parku (bod 2 na mapce), kde můžete vidět hned dva významné
stromy – torzo lípy a také sedmikmennou Opatovickou borovici vyhlášenou stromem roku 2014. Pokračujte naučnou
trasou Velké Opatovice a okolí a dál po červené turistické značce, cestou naučné stezky Hanýsek. Přes vyhlídku (bod
3) dojdete ke skalním reliéfům básníka Petra Bezruče a hudebního skladatele Josefa Bohuslava Foerstra (bod 4). Dál
pokračujte mírně do kopce po naučné stezce najít Rýbrcoulovo srdce, pověstmi opředený pískovcový balvan (bod 5).
Vraťte se na červenou značku a sejděte k několika pramenům (bod 6), kterým dominuje Františkův minerální pramen.
Zajímavé jsou ruiny lázní Velká Roudka. Dál můžete pokračovat po červené značce, ale my nabízíme odbočku do arboreta Borotín, kde si můžete prohlédnout i pohyblivé betlémy (bod 7). Trasou naučné stezky
Hanýsek se vraťte na červenou značku a dojdete ke skalnímu útvaru připomínajícímu koňské
spřežení s kočárem. Místo je doplněné pověstí
o zkamenělé svatbě. Další cesta vás provede
vesničkou Kochov a také Kladoruby, ze kterých
můžete sejít kolem koupaliště do Letovic, nebo
odbočit po naší trase k zámku a projít si i letovický zámecký park s ambroní a mnoha dalšími
zajímavými stromy. Odsud už je to jen kousek
na železniční zastávku.

OBČERSTVENÍ

Františkův pramen, restaurace v Opatovicích
či Letovicích

ZAJÍMAVOSTI

U zámku v Opatovicích sídlí Moravské kartografické centrum. Architektonicky zajímavá stavba
byla vybudována na místě vyhořelého křídla
zámku. Můžete si tu prohlédnout reprodukce
zásadních kartografických děl našeho území
a především ohromující plastickou mapu historických zemí Moravy a Slezska na ploše 110 m2.
zdroj: mapy.cz

MAPA A VÝŠKOVÝ PROFIL
TRASU DOPORUČUJE

Malví z Rychty
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KAŇON

OSLAVY
I Morava má svůj Grand Canyon! Místo, kde každý výšlap do svahů stojí za to.
Vychutnejte si západ slunce nad údolím zalitým do podzimních barev.
NÁROČNOST TRASY

Jednotlivé části cesty můžete absolvovat samostatně, nebo si je pospojujte do přibližně 11 km dlouhého výletu,
během kterého rozhodně procvičíte svou fyzičku. Ve svazích vedou často úzké pěšiny nevhodné pro kolo či kočárky.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

autobusová zastávka Senorady (začátek i konec trasy), alternativní trasa končí v Čučicích

POPIS CESTY

Ze Senorad můžete vyrazit jen krátkou vycházkou na luxusní vyhlídku na Velké skále. Ale nebyla by to škoda, když už
jste vyrazili na výlet? Další zajímavá místa okolí jsme spojili do téměř paprsčité trasy. Ano, výškově je to divočina .
Z autobusové zastávky Senorady vyjděte po žluté turistické trase údolím potoka. Od Senoradského mlýna pokračujte
po červené značce přes řeku Oslavu a dál do kopce na první z nádherných výhledů na údolí, prozkoumat pozůstatky
hradu Kraví hora (bod 2 na mapce). Zde je přístřešek, kde si můžete odpočinout. Sejděte zpět k mlýnu a vraťte se
na žlutou značku. Úchvatnou skalní trasou a dále lesní cestou pokračujte po červené značce, přes Oslavu, kolem
Ketkovického mlýna. Pozvolnějším stoupáním
červené trasy dojdete ke zříceninu hradu Levnov, kde vás čeká další krásný výhled (bod 4).
Dál sejděte zpět ke Ketkovickému mlýnu, přes
řeku a pak už si vyšlápněte po žluté trase na
zlatý hřeb celé cesty, vyhlídku na Velké skále
(bod 5). Z ní už téměř po rovině, kolem dalších skalních vyhlídek dojdete do Senorad.
Jinou, alternativní trasou může být cesta
téměř v protisměru – ze Senorad na sever
přímo k Velké skále, sál po žluté dolů k řece,
po červené kolem Ketkovického mlýna mírně
do svahu a dál po zelené hřebenovou cestou
s vyhlídkou u pomníku dál do Čučic.

OBČERSTVENÍ

turistický kiosek a hned několik studánek

MAPA A VÝŠKOVÝ
PROFIL

zdroj: mapy.cz
TRASU DOPORUČUJE

Zuzka z PR týmu
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OSTROVSKÁ PLOŠINA

A SEVER KRASU
Nabízíme návod, jak prozkoumat celou řadu krasových jevů a unikátních míst
a přitom se vyhnout davům turistů v nejexponovanějších lokalitách .
NÁROČNOST TRASY

Délka trasy je téměř 17 km. Terén je místy kamenitý a opravdu nevhodný pro kočárky či kola.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

autobusová zastávka Sloup, trasa je okružní a začíná a končí ve stejném místě

Sloup je jediné turisticky frekventované místo cesty. Dál už potkáte jen sem tam živáčka. Je na vás, kterým směrem
se vydáte a jestli si výšlap do Šošůvky necháte na konec, nebo jím začnete – stejně jako my.
Z autobusové zastávky vyjděte kolem kapličky se studánkou po červené turistické značce do Šošůvky. V Šošůvce zaMAPA A VÝŠKOVÝ
hněte u hasičské zbrojnice a projděte nenápadnou pěšinou k pozůstatkům větrného mlýna (bod 2 na mapce). Vedle
PROFIL
je hřbitov a kaple, od které je krásný výhled. Sejděte na hlavní silnici a pokračujte po ní do kopce. Před autobusovou
zastávkou je po pravé straně odbočka k Helišově skále (bod 3). Tato skála je luxusní vyhlídkou na severní část krasu.
Pod skalou je zatopený lom nabízející příjemné letní osvěžení. Sejděte na červenou turistickou trasu, která vás provede kolem studánky Na Troubkách k Holštejnu. Při průchodu lesem přírodní rezervace Bílá voda si udělejte odbočku
doleva a nakoukněte na Vaňousovy díry. Po návratu na cestu sejděte k okraji lesa a vydejte se pěšinou doprava. Projdete pod vápencovými skalami a kolem uzavřené Holštejnské jeskyně. Dojdete na červenou značku do hradního
zdroj: mapy.cz příkopu, ze kterého můžete odbočit prozkoumat jeskyni Lidomornu. Vystoupejte na zříceninu hradu Holštejn (bod 4).
Po průzkumu výhledu a pozůstatků hradu sejděte do údolí Bílé vody. Vody tohoto
potoka se v ponoru Nová Rasovna ztrácí do podzemí. Zde je jeden z počátků nejrozsáhlejšího jeskynního systému u nás, Amatérské jeskyně. Pokračujte po červené
k příležitostným povodňovým ponorům Stará Rasovna (bod 5) a dál kolem chladné
skalní suti, zaklopeného vstupu do jeskyně Piková dáma, Wanklova závrtu a uzavřeného vstupu do jeskyně Spirálka. Jděte dál po červené. Na rozcestí u hřbitova
v Ostrově u Macochy pokračujte po zelené kolem několika závrtů k přístřešku Nad
Pustým žlebem. Po žluté značce si udělejte odbočku na jih, na vyhlídku nad Pustým
žlebem Koňský spád (bod 6). Dál se vydejte po žluté na sever. Značka vás dovede
kolem jeskyně Kůlna, skály Hřebenáč a vstupu do Sloupsko-šošůvských jeskyní zpět
na autobus. Je na vás, jestli absolvujete i prohlídku místního veřejnosti přístupného
systému jeskyní, či zda blíže prozkoumáte okolní skály (třeba Evropu či Indii).
POPIS CESTY

OBČERSTVENÍ

hospoda v Holštejně, kiosek u jeskyně ve Sloupu

ZAJÍMAVOSTI

Kaple sv. Václava a Anežky v Šošůvce je z roku 2002. Při stavbě byly
použity přírodní a místní materiály, především dřevo, sklo a vápenec.
Ze studánky Na Troubkách byl pomocí dřevěného vodovodu zásobován hrad Holštejn. Studnovitý útvar v ruinách hradu není studna, ale
údajný prostup z hradu do jeskyně pod ním.
Závrt je povrchový krasový útvar trychtýřovitého tvaru, kudy protéká
povrchová voda do podzemí. Během trasy projdete kolem dvou největších závrtů v ČR – Měšiny a Dolina.

TRASU DOPORUČUJE
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Jana z Rychty

PO STOPÁCH

ŘÍČKY

Kam mizí říčka Říčka? Kde se tu vzala Pekárna? Žili v krasu neandrtálci?
Pojďte s námi propátrat jižní část Moravského krasu.
NÁROČNOST TRASY

Délka výletu je 11 km. Z hlediska převýšení příjemná pozvolně klesající trasa. Druhou polovinu tvoří zpevněná cesta.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

autobusová zastávka Ochoz u Brna, myslivna pod Hádkem a zastávka autobusu MHD Mariánské údolí

POPIS CESTY

Zastávka autobusu je přímo nad Říčkou, stačí tedy následovat její tok – stejně jako místní naučná stezka. Projdete
kolem rybníka využívaného jako přírodní koupaliště a kluziště. Za ním už uvidíte první krasové jevy a skalní výchozy
vápence Moravského krasu. Hned na okraji přírodní rezervace Údolí Říčky je první z ponorů. Jde o estavelu. Další
ponor najdeme za zátočinou. Během cesty jsou ve svazích kolem nás jeskyně – některé menší či dokonce téměř otevřené prostory (Švédův stůl), jiné rozsáhlejší (Netopýrka a především Ochozská jeskyně, bod 2 na mapce). Od rozcestí u Ochozské jeskyně po modré značce vyšlápněte
prozkoumat Pekárnu (bod 3). Po návratu zpět
dolů pokračujte po modré kolem vývěru Říčky
(bod 4) dál údolím. Projdete Mariánským údolím
kolem několika mlýnů až ke kaskádě rybníků
a turistických atrakcí včetně bobové dráhy.

OBČERSTVENÍ

kiosek Pod Hádkem a na Kaprálově mlýně, pítka,
studánky, kiosky a restaurace v Mariánském údolí

ZAJÍMAVOSTI

Estavela je krasový jev, kde voda podle hladiny
v podzemí buď mizí, nebo vyvěrá.
Švédův stůl byl podle doložených nálezů útočištěm jeskynních medvědů či hyen a neandrtálců.
Ochozská jeskyně patří mezi nejkrásnější jeskyně
u nás. Bývala i veřejnosti přístupná, ale kvůli nepředvídatelnému zatopení vodou se nyní otvírá
jen několikrát v roce (termíny sledujte zde).
Jeskyně Pekárna je jedna z prostor staré jeskynní
úrovně. Jde o dávné sídliště pravěkých lidí a světoznámé archeologické naleziště. Vstupní portál
tvarem připomíná pecen chleba.

MAPA A VÝŠKOVÝ
PROFIL
TRASU DOPORUČUJE

zdroj: mapy.cz
Verča z PR týmu
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PORTA COELI
ÚDOLÍM LOUČKY

Vychutnejte si výlet, kde se potkává nádherná příroda se zajímavou historií.
Na výběr nabízíme poklidnou, či poněkud divočejší variantu.
NÁROČNOST TRASY

Délka trasy je přibližně 6 km. Zvolit můžete poklidnou a kočárkovou variantu podél Loučky (zobrazena na mapce).
Nebo se vydejte do kopců a lesů, mimo značené turistické trasy.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

vlaková stanice Dolní Loučky (nebo jedna z autobusových zastávek v Dolních Loučkách), autobusová zastávka
Předklášteří, obecní úřad (nebo vlaková stanice Tišnov)

POPIS CESTY

Z vlakové stanice projdete po žluté turistické značce přes Dolní Loučky. Od obecního úřadu pokračujte po červené
trase, která míří k říčce Loučka a dál podél ní. Od turistického přístřešku si můžete vyšlápnout přes skalní vyhlídkové
místo na vrchol kopce se zříceninou hradu Lúčka. Po návratu zpět do údolí pokračujte pohodlnou cestou kolem Loučky. Můžete se kochat výhledem na železniční viadukt Mezihoří. Po příchodu do Předklášteří pokračujte po červené
značce až do areálu kláštera Porta coeli.
Pokud jste dobrodružnější povaha a vyhledáváte úchvatné vyhlídky, vydejte se přes říčku Libochovku podél železniční
trati k základům kulometného hnízda. Při dalším šplhání do kopců se před vámi otevře několik vyhlídkových míst,
jedno z nich na fascinujícím Orlím hnízdě, vysoké skále s chatkou. K další daleké vyhlídce sejděte nad kamenolom.
Po trase do Tišnova prozkoumejte i zbytky opevnění hradu Čepička. Pak už jen sejdete z kopce do areálu kláštera.

OBČERSTVENÍ

některé potěší Klášterní pivovar či kavárna Porta Coeli, na druhé trase je studánka Pod Pasníkem

ZAJÍMAVOSTI

Během II. světové války tu byly budovány továrny na výrobu trupů stíhaček. Pozůstatky můžete v terénu najít dodnes.
Během trasy vás zaujme i Most míru, železniční viadukt v Dolních Loučkách. Je dlouhý 300 m a vysoký 30 m. Při
pohledu na most jasně vidíte dvě odlišné části. Kamenné oblouky budované před II. světovou válkou byly po válce
dokončeny širokou obloukovou stavbou. Oblouk má rozpětí 120 m a je největším železobetonovým obloukem v ČR.
Porta coeli v překladu znamená Brána nebes. Cisterciácký klášter v Předklášteří je opravdovým skvostem, jehož
historie sahá až do roku 1233.

MAPA A VÝŠKOVÝ
PROFIL

zdroj: mapy.cz
TRASU DOPORUČUJE
Jirka z Kamenné
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PŘÍRODNÍ PARK

ŘÍČKY

Zveme na trasu pestrými mokřadními loukami pramenné oblasti Říčky
i historickými zákoutími a památníky až na zříceninu hradu.
NÁROČNOST TRASY

Délka výletu je 12 km. Mokřadní část trasy bývá místy podmáčená.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

autobusová zastávka Bukovinka, Říčky, hájenka a Pozořice, Jezera vodojem

POPIS CESTY

Z autobusu vystoupíte u hájenek na Říčkách. Vydejte se po žluté turistické trase kolem několika rybníčků, mokřadních a podmáčených ploch.
Občerstvit se můžete u studánky Miluška (bod 2 na mapce). Dál pokračujte podél potoka až na rozcestí Malá Říčka. Odsud se vydejte
po červené značce na jih kolem památníku válečné odbojové skupiny
k Lesnímu Baru u Jarka (bod 3). Provozovatel baru místo neustále rozvíjí, takže vás při každé návštěvě může čekat nějaké překvapení .
Po červené stezce pokračujte dál po asfaltové cestě na rozcestí Kalečník. Odsud se vydejte kolem Lichtenštejnského památníku a studánky
U Wiehlovy boudy (bod 4) na rozcestí u Žalmanova kamene (bod 5).
Zde opusťte zpevněnou cestu a pokračujte až do cíle výletu po modré
značce. Sejděte z kopce na rozcestí a udělejte si odbočku na zříceninu
Vildenberku. Poté dojdete kolem lesního srubu k Žalmanově studánce
(bod 6) a dál po cestě i k Srnčí (Kroupově) studánce (bod 7). Odsud je
to už jen kousek do Pozořic na autobusovou zastávku.

OBČERSTVENÍ

Množství studánek (především Miluška a Žalmanova), Lesní Bar u Jarka

ZAJÍMAVOSTI

Přírodní park Říčky navazuje na Moravský kras. Jde o pahorkatinné
území s množstvím údolíček, pramenišť, mokřadních míst a potoků.
Studánka Miluška je velmi vydatný pramen zařazený do sítě měrných
bodů Českého hydrometeorologického ústavu.
Josef Žalman byl spoluzakladatel Československé myslivecké jednoty.
Vildenberk patřil ve středověku k největším hradům na Moravě. Vybudován byl na začátku 14. století. Z hradu se bohužel už moc nedochovalo.

MAPA A VÝŠKOVÝ
PROFIL

zdroj: mapy.cz
TRASU DOPORUČUJE

Verča z PR týmu a Zdeňka z Rychty
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RAKOVECKÉ
ÚDOLÍ

Jarní koberce bledulí, nádherné skalní vyhlídky, pozůstatky keltského hradiště
i zaniklé vsi Bystřec. V Rakoveckém údolí toho můžete prozkoumat mnohem víc.
NÁROČNOST TRASY

Základní jarní bledulová trasa je přibližně 7 km a téměř celá z kopce. Ale pokud chcete delší výlet, můžete vyrazit
na víc než 12 km dlouhý výšlap (a ještě mnohem delší, pokud si zajdete i na Černov vyznačený na druhé mapce).

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

autobusová zastávka Bukovinka a Bukovinka, Říčky, hájenka

POPIS CESTY

Trasa č. 1: Z Bukovinky se vydejte po modré turistické trase. Po sejití do údolí zahněte doprava, na červenou turistickou a zároveň naučnou trasu. Ta vás dovede až k rozsáhlým podmáčeným bledulovým loukám. Pokračujte dál.
Na rozcestí Malý Rakovec se vydejte do kopce, po žluté trase, která vás dovede až k autobusové zastávce Říčky.
Trasa č. 2: Sejděte do údolí a vydejte se proti proudu Rakovce, k obnoveným základům zaniklé vsi Bystřec (bod 2
na mapce). Od ní pokračujte po naučné stezce přes potok, dál se napojte na modrou trasu a vyjděte ke Třem smrkům
(bod 3). Dál doporučujeme prokličkovat lesními cestami a sejít až na opravdu fascinující skalní vyhlídku Beran (bod
4). Z ní pak sejděte do údolí, k bledulovým kobercům (bod 5). Dál po už popsané trase k hájenkám na Říčkách.
Do Rakoveckého údolí můžete vyrazit i z Ruprechtova s větrným mlýnem a doškovou chaloupkou. Nebo z Jedovnic,
které mají výborné dopravní napojení na Brno. Než se zanoříte do údolí, projdete kolem velké vodní plochy, rybníka
Olšovec. Končit můžete také až v Račicích. Trasa z Jedovnic do Račic je příjemná i pro kolo.

OBČERSTVENÍ

několik studánek (dle konkrétní zvolené trasy); při zacházce ke Třem smrkům využijte luxusní přístřešek s ohništěm

ZAJÍMAVOSTI

Bystřec je jedna z mnoha desítek zaniklých vsí na Drahanské vrchovině. Zde byl prováděn rozsáhlý archeologický
průzkum. Proto se můžeme dozvědět o jejím založení i o devastaci životního prostředí, rozsáhlé erozi a zániku.
Černov patří mezi nejstarší keltské lokality
na Moravě. V terénu můžete rozeznat valy
a příkopy až z 5. století př. n. l.

MAPA A VÝŠKOVÝ
PROFIL

zdroj: mapy.cz
TRASU DOPORUČUJE
Zuzka z PR týmu
a Zdeňka z Rychty

trasa 1

trasa 2
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ÚDOLÍ

ROKYTNÉ
Zveme na průzkum úchvatných říčních meandrů ve stometrových slepencových
stěnách a skalních amfiteátrech.
NÁROČNOST TRASY

Délka výletu je 15 km. Téměř celá trasa vede mírně z kopce, podél řeky.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

autobusová zastávka Moravský Krumlov, stezka a Ivančice, železniční stanice (či vlaková stanice Ivančice)

POPIS CESTY

Cestu začněte na jedné z nejúchvatnějších vyhlídek – od zastávky autobusu jděte na skalní vyhlídku ke kapli sv. Floriána (bod 2 na mapce). Pokračujte po červené turistické značce, sejděte po svahu dolů, přes řeku a projděte si město.
Trasa vás dovede k místnímu zámku (bod 3), který od roku 2021 opět hostí slavnou Muchovu Slovanskou epopej.
Kromě zámku můžete projít i rozsáhlý zámecký park. Jděte po modré turistické trase (a zároveň naučné stezce
Krumlovsko-rokytenské slepence) podél řeky, kolem místa přemyslovského hradiště Rokyten (bod 4), do Rokytné.
Za Rokytnou se vraťte zpět do údolí řeky. Nedaleko od vás je vysoký vodopád, ale nachází se mimo
značené turistické trasy v národní přírodní rezervaci, tedy mimo přístupná místa. Pokračujte podél
řeky. Za pramenem pod svahem můžete otestovat svou sílu a zručnost na lanovém přechodu řeky
(bod 5). Na rozcestí Pod Budkovicemi odbočte do vsi a prohlédněte si zajímavý sochařský výtvor,
zatavení Zvěrokruh (bod 7). Po návratu na modrou trasu vystoupejte k pozůstatkům hradiště
Budkovice (bod 8). Modrá turistická značka vás dovede až k vlakovému nádraží v Ivančicích. Při
příchodu do města, hned za řekou, zaujmou sluneční hodiny U Šneka.

OBČERSTVENÍ

studánky Pod Floriánkem, U Rokytné, Nad Němčickou hájenkou, restaurace v Krumlově i Ivančicích

ZAJÍMAVOSTI

Označení kaple evokuje malou sakrální stavbu, ale poutní kaple sv. Floriána je opravdu mohutná.
Dle pověsti se právě zde, na okraji skalního srázu, knížeti Floriánovi zastavili splašení koně.
Rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence chrání rostlinná společenstva dubohabřin a doubrav
a teplomilných stepních porostů.
Hradiště Budkovice bylo osídleno už
v době kamenné. Dnes tu najdete
terénní val a pozůstatky příkopu.
Ivančice skýtají mnoho zajímavého –
městskou památkovou zónu, židovský hřbitov i synagogu, pozůstatky
historického železničního viaduktu,
rozhlednu Alfonze Muchy…

MAPA A VÝŠKOVÝ
PROFIL
TRASU DOPORUČUJE

zdroj: mapy.cz
Malví z Rychty
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ROZMARÝNEK
OKOLO JUNDROVA

Pracoviště Lipky Rozmarýnek vás zde na výstup na nejoblíbenější brněnskou
rozhlednu Holedná a procházku brněnskou městskou částí Jundrov.
NÁROČNOST TRASY

Délka výletu je 6 km. Volba konkrétní trasy přes les je na vás.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

tramvajová či autobusová zastávka Svratecká a Vozovna Komín

POPIS CESTY

Ze zastávky přejděte po prohnuté Komínské lávce na druhý břeh řeky Svratky. Z mostu vidíte 3 m vysoký svratecký
jez a malou vodní elektrárnu Komín. Pokračujte kolem hospůdky a sportoviště po zelené turistické značce. Cesta
stoupá sto výškových metrů listnatým lesem až k rozhledně, odkud je nádherný výhled na velkou část Brna (bod 2
na mapce). Až se dostatečně pokocháte, projděte branou do dančí a mufloní obory Holedná a vyšlapejte na skutečný
vrchol kopce Holedná (bod 3). Po fotografii na samotném vrcholovém patníku sejděte z kopce a zastavte se u pomníku jednoho z místních lesníků Rudolfa Goly. Další zastávkou může být posezení na rozcestí U Jezírka. Z něj se vydejte
po žluté značce směrem ven z obory, na rozcestí u dalšího odpočívadla pokračujte rovně po lesní silnici, dojdete
k přístřešku na okraji Holedné (bod 4). Může vás zaujmout zahrada místního lesníka a myslivce, který zde chová
drobnou lesní zvěř. Projděte městskou částí Jundrov až k pracovišti Lipky Rozmarýnek (bod 5). V pracovní dny bývá
areál Rozmarýnku mimo výukový čas otevřený pro veřejnost. Můžete tedy prozkoumat ukázkovou přírodní zahradu
a pokochat se drůbeží a především králíky chovanými ve venkovních výbězích. Pokud na výlet vyrazíte o víkendu,
je vhodné si přístupnost zahrady ověřit na telefonu 541 220 208. Na konci výletu se můžete pobavit a občerstvit
na dětském hřišti u sportovního areálu U Hrocha (bod 6, některé atrakce jsou placené). Výlet končí na zastávce
Vozovna Komín.

OBČERSTVENÍ

hospůdky a restaurace v Jundrově, kiosek U Hrocha

ZAJÍMAVOSTI

Holedná byla 2020 vyhlášena rozhlednou roku. Vyhlídková
plošina je ve výšce 35 m a musíte k ní vyšlapat 208 schodů.
Rozhledna je celoročně zdarma přístupná. Byla částečně
hrazena z participativního rozpočtu města Brna. Velmi rychle
se stala mimořádně oblíbeným
a rušným místem.
Lesník Rudolf Gola se podílel
na vzniku unikátních brněnských příměstských lesů.
zdroj: mapy.cz

MAPA A VÝŠKOVÝ PROFIL
TRASU DOPORUČUJE

pracoviště Rozmarýnek
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RYCHTA

ÚDOLÍ MALÉ HANÉ

Pracoviště Lipky Rychta vás zve na procházku či projížďku údolím Malé Hané,
na pomezí vojenského prostoru.
NÁROČNOST TRASY

Délka trasy je 12 km.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

zastávka autobusu Krásensko, rozcestí 1.0 a zastávka autobusu Vyškov, Rychtářov

Z autobusu vystoupíte pod třetí nejvyšší stavbou ČR, televizním vysílačem Kojál. Sejděte do Krásenska, k pracovišti
Lipky Rychta. Historická budova, ve které sídlí, je bývalý panský hospodářský dvorec. Před budovou najdete ve stínu
památné lípy a jasanů velké stromové pexeso a další hry. Tušíte, jak vypadá třeba semenáček lípy? Parkem na návsi
sejděte na křižovatku. Z ní pokračujte po žluté značce pod vesnici, odtud po červené asfaltovou lesní cestou okrajem
Vojenského újezdu Březina na rozcestí Roviny, které místní označují Cupík. Přečtěte si něco z místních pověstí či se
osvěžte u studánky pod skalou Cupík. Další trasa vás zavede k přístřešku na Matulíkově louce. Pokračujte příjemným
údolím Malé Hané až na rozcestí pod Kuchlovem. Odbočte po zelené, do prudkého kopce, prozkoumat zříceninu
dávného hradu Kuchlov. Nejvýraznějšími pozůstatky jsou dva hradní příkopy tesané ve skále. Po návratu na červenou
MAPA
A VÝŠKOVÝ PROFIL
dojdete k ruině hradu Hrádek. Údajně šlo o Stagnov vybudovaný koncem 13. stol. a zničený během husitských válek.
zdroj: mapy.cz Dojděte do Rychtářova, kde si můžete zvenčí prohlédnout dům cestovatele Aloise Musila, lovecký zámeček, kostel
Nanebevzetí Panny Marie s geologickou sbírkou místních hornin v soklu stavby či
u zastávky autobusu nahlédnout do Galerie mysliveckého umění. Z Rychtářova můžete
odjet autobusem, nebo se projít dále po červené značce údolím Velké Hané až do Vyškova. Pokud byste vyrazili na kole, můžete využít víkendový cyklobus z Vyškova do
Studnic a sjet údolím zpět do Vyškova (délka trasy i s okruhem přes Krásensko 30 km).
POPIS CESTY

OBČERSTVENÍ

studánka Roviny

ZAJÍMAVOSTI

Vysílač Kojál je 340 m vysoký stožár postavený na stejnojmenném kopci
v nadmořské výšce 600 m. Sehrál důležitou roli v srpnu 1968, kdy se
sem před okupačními vojsky ukryli pracovníci brněnského studia Československé televize a ještě několik hodin pokračovali ve vysílání.
Krásensko patřilo během II. světové války mezi více než 30 vystěhovaných obcí. Na jejich území byl rozšířen blízký vojenský prostor, obce byly
téměř zničeny. Po válce bylo velmi náročné je obnovit, velká část obyvatel se už nevrátila. I proto je v Krásensku
rozsáhlá nezastavěná náves. Domy, které
tu stávaly, byly za války zbořeny. Mezi nimi
i fara. Najdete farní zahradu? Poznáte ji
podle vzrostlých jehličnanů a studny.
TRASU DOPORUČUJE
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pracoviště Rychta

CIMRMANOVA

LOMNICE

Vypravte se plahočit stezkou po stopách jednoho z velikánů naší historie.
Prozkoumejte nádherné výhledy, kamenná pole i historicky zajímavá zákoutí.
NÁROČNOST TRASY

Délka trasy je 16 km.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

autobusová zastávka Lomnice, náměstí, trasa je okružní

Z autobusového nádraží dojděte na náměstí, které je součástí městské památkové zóny. Kromě mohutného kostela
a historické fary, morového sloupu i blízkého zámku prozkoumejte také úvodní zastavení Cimrmanovy stezky.
Ta vede po žluté turistické trase přímo na sever. Z náměstí můžete vyrazit po ní, nebo projít ulicí Pod Starou farou
kolem pramene Šudlajka prohlédnout si synagogu (bod 2 na mapce) a židovský hřbitov. Vraťte se na žlutou trasu,
MAPA A VÝŠKOVÝ
PROFIL
přejděte historický kamenný most a dále přes jedno z vyhlídkových míst až k přírodní památce (zkratka PP) Synalovzdroj: mapy.cz ské kopaniny (bod 3). Dále dojděte k hájence pod kopcem Sýkoř. Zde je poslední zastavení Cimrmanovy stezky
s kamennou sochou tohoto velikána. Vyšlápněte kamenitým terénem s mrazovými sruby na vrchol
kopce Sýkoř (bod 4). Po žluté trase dojděte až ke studánce Járy Cimrmana (bod 5). Od ní projděte
přes PP Míchovec (bod 6) opět na žlutou trasu. Pokračujte rezervací Pod Sýkořskou myslivnou směrem na jih dále po žluté stezce okrajem PP Dobrá studně (bod 7) a přes Ochoz u Tišnova. Na další
trase vás čeká PP Veselský chlum (bod 8) se zachovanými mezemi a kamennými zídkami. A především luxusními výhledy. Z rozcestí pod kopcem pokračujte po zelené přes Veselí křížovou cestou
zpět do Lomnice. Než sejdete do samotné Lomnice, můžete se ještě pokochat výhledem na ni.
POPIS CESTY

OBČERSTVENÍ

studánky Šudlajka a Járy Cimrmana, pramen v Dobré studni, restaurace či pivovar
v Lomnici

ZAJÍMAVOSTI

Synalovské kopaniny jsou ukázkou bývalých drobných políček v této části Hornosvratecké vrchoviny. Nyní jde o plochy pastvin s teplomilnou vegetací.
Míchovec je skalnatý hřbet s mrazovými sruby a kamennými moři. Zajímavá je
zachovalá přírodní skladba lesa s buky, kleny, jasany, lípami a jilmy s chráněnými
druhy v podrostu, třeba měsíčnicí vytrvalou.
Mrazový srub je skalní stupeň ve svahu vytvořený mrazovým zvětráváním. Do puklin
ve skále zateče voda, zmrzne a led puklinu zvětší. Tento proces se opakuje tak dlouho, až se část skály odlomí a vznikne svislá stěna.
V PP Dobrá studně najdete terén modelovaný mrazovým zvětráváním
a kamenitá místa porostlá vřesem. Podobně vypadá severská tundra.
U jezírka v jižní části plochy najdete vydatný zdroj vody.
Bod zájmu pro otrlé – jižně pod Lomnicí najdete na Šibeniční horce pozůstatky Lomnické šibenice.
TRASU DOPORUČUJE
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Malví z Rychty

VÝHON

NAD ŽIDLOCHOVICEMI

Beton, kov, akátové dřevo, 76 schodů a vyhlídková plošina ve výšce 14 m. To je
rozhledna v lokalitě, kde dalekým výhledům stačí vystoupat pár metrů nad zem .
NÁROČNOST TRASY

Délka trasy je 9 km. Doporučujeme vyrazit na jaře, kdy tu vše kvete.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

autobusové nádraží Židlochovice nebo železniční stanice Židlochovice, trasa je okružní

POPIS CESTY

Z autobusového nádraží vyjděte po zelené turistické trase kolem zajímavé stavby městského úřadu, přes řeku
a náměstí na křižovatku. Zde zahněte jižním směrem po zelené trase. Můžete jít i kousek dál po ulici Komenského
a obejít si místní kostel vyznačený na mapce. Po zelené vyjděte ke studánce u Svatého Jána. Je sice zamřížovaná, ale
jde o zajímavou stavbu. Vyšlápněte terasově upraveným svahem a sady s na jaře kvetoucími sasankami, klokoči
a dříny, dál až na vrchol volně přístupné rozhledny Akátová věž (bod 2). Pokračujte po zelené značce (jde zároveň o trasu naučné stezky Krajinou Výhonu) kolem
přírodní památky Nové hory (bod 3) na rozcestí Skalky
(bod 4). Odsud sejděte po žluté kolem studánky zpět do
města. Cestou projdete i kolem kopce Strže, na který
můžete odbočit. Po návratu do města zajděte za autobusové nádraží a prozkoumejte rozsáhlý volně přístupný zámecký park.

OBČERSTVENÍ

studánka V Nových horách

ZAJÍMAVOSTI

Studánka u Svatého Jána byla v minulosti zdrojem
pitné vody pro Židlochovice.
Přírodní památka Nové hory chrání širolisté stepní trávníky se vstavačovitými i jinými vzácnými druhy.
Strže jsou místem s prokázaným osídlením už ve starší
době bronzové. Byl zde
objeven hrob velmože
z období stěhování
národů.

MAPA A VÝŠKOVÝ
PROFIL

zdroj: mapy.cz
TRASU DOPORUČUJE

Malví z Rychty
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ŽĎÁNICKÁ

(CYKLO)HŘEBENOVKA
Z okolní polní krajiny vyšlapejte na duby a habry porostlý hřeben plný orchidejí,
kudlanek, roháčů a zajímavých ptačích druhů.
NÁROČNOST TRASY

Délka cyklotrasy je 36 km, míří nahoru, po hřebeni a sjezd dolů. Při pěší trase přibližně 19 km po hřebeni a z kopce.

ZAČÁTEK A KONEC TRASY

cyklotrasa: vlaková stanice Zbýšov a Jestřabice; pěší: autobus. zastávka Žarošice, Těšanka a vlak. stanice Jestřabice

POPIS CESTY

Pokud vyrazíte na cyklovýlet, je zapotřebí se s kolem hromadnou dopravou dostat poblíž Žďánického lesa. To umožní
vlakové spojení Brno – Vyškov. Vystoupit můžete na několika stanicích. Blízko cyklostezce mimo rušné silnice je Zbýšov. Z vlakové stanice přejeďte do blízkých Šaratic. Zde si můžete prohlédnout zajímavý novorománský kostel.
Zahněte na cyklotrasu 5100, která vás údolím Milešovického potoka kolem několika rybníků vyvede až na hřeben. Na
rozcestí téměř na hřebeni se napojte na trasu 473. Po této zpevněné cestě pojedete přes celý hřeben. Pokud vyrážíte
na pěší výlet, můžete se autobusem nechat vyvézt až na hřeben, na rozcestí Těšanka (bod 2 na mapce). Pokračujte
po hřebeni na rozcestí U Andělíčka. Můžete udělat malou odbočku po žluté na jih k posezení u Lichtenštejnského
památníku. Pokračujte po hřebeni na rozcestí U Zlatého jelena (bod 3). Zde je další odpočívadlo a několik památníků,
mezi nimi i ty připomínající místní boj partyzánské skupiny s nacisty. Je tu i další Lichtenštejnský památník. Při pokračování výletu překřížíte druhou se silnic, která Žďánickým lesem prochází. Nyní vás čeká mírné stoupání k nejvyššímu
vrcholu, U Slepice, s nadmořskou výškou 439 m. Projedete po naučné stezce Žďánickým lesem, okrajem přírodní
rezervace U Vrby. Dále už budete sjíždět z hřebene dolů, Pekelným žlebem, stále po trase 473 a zároveň místní naučné stezky. Zastavte se u studánky Bezdýnky a zjistěte, jaká pověst se k ní váže. Po sjezdu do údolí říčky Kyjovky,
u táborové základny Haluzická hájenka, zahněte jižním směrem po cyklotrase EV4 do vlakové stanice Jestřabice.

OBČERSTVENÍ

studánka Bezdýnka

ZAJÍMAVOSTI

Přírodní park Žďánický les je především listnáči zalesněné území s významným výskytem orchidejí. Můžete tu najít
střevíčník pantoflíček, některé druhy kruštíků, okrotic, vstavačů a další. Někoho asi zaujme, že se v této oblasti těží
plyn a ropa. U Dambořic, na jihozápadním okraji oblasti, je jedno z největších ložisek u nás.

MAPA A VÝŠKOVÝ
PROFIL

zdroj: mapy.cz

Lichtenštejnské památníky, kamenné desky s vytesanými nápisy, byly rozmísťovány napříč panstvím tohoto šlechtického rodu k výročím panování knížete Jana II. Kolem nich byly vysazovány jubilejní háje dubů.
U Vrby je rezervace chránící zachovalé a více než 150 let staré bučiny s doupnými a trouchnivějícími
stromy důležitými například pro roháče obecného.

TRASU DOPORUČUJE
Malví z Rychty
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