
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 pokračo-

vat 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 řemeslní-

ků. Kousek na západ můžete prozkoumat ještě pozůstatky Starého Hradu (bod 3). Další cesta už bude trochu divo-

čejší. 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 odpočiň-

te 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 Jedovni-

cemi, najdete mnoho studánek, lavi-

ček, parkově upravených lesních 

palouků a pomníků významných 

lesníků i umělců zaměřených tvorbou 

na přírodu a lesy. Jde o území Škol-

ního lesního podniku Křtiny, součásti 

Mendelovy univerzity v Brně. Infor-

mace a tipy na výlety najdete zde. 

MAPA  A VÝŠKOVÝ  

PROFIL zdroj: mapy.cz 

TRASU DOPORUČUJE Lucie z Kamenné  a Zdeňka z Rychty 

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

OLOMUČANSKÝ 
NOVOHRADSKÝ VÝLET 

http://www.novyhrad.eu/
https://www.lesnickyslavin.cz/
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.6488398&y=49.3294730&z=15&rc=9mXX2x8e2begD3oAav4i24hc0i2Zgs1gzciP1e3E&rs=coor&rs=base&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=2011364&ri=&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
http://www.lipka.cz

