
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 pomní-

ku 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 zdar-

ma přístupná. Byla částečně 

hrazena z participativního roz-

počtu města Brna. Velmi rychle 

se stala mimořádně oblíbeným 

a rušným místem.  

Lesník Rudolf Gola se podílel 

na vzniku unikátních brněn-

ských příměstských lesů. 
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TRASU DOPORUČUJE pracoviště Rozmarýnek  
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