
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 mos-

tem (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. 
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TRASU DOPORUČUJE Kuba z Rozmarýnku  

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

OBOROU 
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