
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 Růže-

niným 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 roz-

cestí Šumbera. Odbočte k jeskyni Šumberova díra a k pomníku S. K. Neumanna (bod 4). Po modré sejděte prozkou-

mat 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 znač-

ce dojdete přes Makovského lávku na zastávku MHD.  

OBČERSTVENÍ studánka Leoše Janáčka, Sokolovna v Bílovicích a restaurace v Obřanech 

ZAJÍMAVOSTI  

 

 

 

 

 

MAPA  A VÝŠKOVÝ  

PROFIL 

Vápencový lom Hády býval rozsáhlým těžebním prostorem. Nyní jde o ukáz-

ku přírodě bližšího způsobu rekultivace, soubor několika přírodních pamá-

tek a unikátní národní přírodní rezervace Hádecká planinka. 

S. K. Neumann je díky Knize lesů, vod a strání neod-

myslitelně 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 stro-

mů na náměstích spojené s charitativními sbírkami. 

TRASU DOPORUČUJE Zdeňka z Rychty 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz 

HÁDECKO-BÍLOVICKÉ 

PUTOVÁNÍ 

  zdroj: mapy.cz 

http://www.lipka.cz
https://1url.cz/3KfSS

