
Mandloňová stezka

Kde: mandloňové sady Hustopeče

Cesta: z centra města kolem rybníků do sadů

Do obory za mláďaty

Kde: obora Holedná, Brno

Na pštrosí farmu

Kde: Doubravice nad Svitavou

Cesta: autem či autobusem po silnici 374

Hlaváček jarní

Kde: Vrch Náklo nad Miloticemi

Cesta: z Milotic po žluté turistické trase

Srny v zámeckém parku a akátová rozhledna

Nad Hustopečemi se tyčí rozhledna v unikátním mandloňovém 

sadu. Vede tam mandloňová stezka. Na trase je 5 zastavení                             

a týká se především těchto ovocných stromů.

Ve městě Židlochovice se ve volně přístupném zámeckém parku 

Cesta: autem po Staré dálnici, parkoviště zdarma u vstupu, 

autobusy 50, 52 - zastávka Stará dálnice

Jarní výlety po Brně a okolí :-)

Na okraji Doubravic nad Svitavou se nachází pštrosí farma.                   

Kdo chce o ptačích běžcích vědět víc, může požádat o odborný 

výklad.

Na úbočí kopce Náklo leží přírodní rezervace Horky. Návštěvníci 

tam najdou cenné porosty hlaváčku jarního a pískovcové sochy. 

V Miloticích je pěkný zámek. 

Mezi brněnskými sídlišti Kohoutovice, Bystrc a Jundrov se 

nachází obora s muflony, daňky a divokými prasaty. Lidé tam                           

už mohou pozorovat mláďata.

Kde: park je v centru Židlochovic, na rozhlednu odtud po zelené stezce

Cesta: autobusem z Brna ze zastávky Ústřední hřbitov nebo autem

Rudické propadání

Otevírací doba: mlýn 9:00 - 17:00

Výšlap na rozhlednu Chocholík

Kde: Opatovice i rozhledna jsou v okrese Vyškov

Cesta: z Brna do Vyškova, odtud do Opatovic autobusem

Bledule jarní v údolí

Kde: Rakovecké údolí u Račic-Pístovic

Ve městě Židlochovice se ve volně přístupném zámeckém parku 

pasou srny a další kopytníci. Příjemnou procházkou kolem 

studánek lze dojít k blízké akátové moderní rozhledně. 

V údolí ladně meandrujícího potoka Rakovec kvetou bledule 

jarní. Je to jediné místo na Vyškovku, kde se tato rostlina 

vyskytuje ve volné přírodě.

Cesta: silnice z Račic do Ruprechtova, odtud odbočkou na 

parkoviště u pomníku, kde je úvodní panel naučné stezky

Cesta: 35 minut autem severně od Brna nebo vlakem S2 do 

Blanska a poté autobusem do Rudic

Ve větrném mlýnu v centru Rudic naleznete výstavu                                         

o speleologii a historii bydlení. Za obcí vede naučná stezka                         

k jeskyním a rybníkům.

Cesta lesy, loukami a kolem polí je 7 km dlouhá. Začneme                               

v Opatovicích, u mlýna. Jdeme po modré na Oboru, rozcestí (3,5 

km). Pokračujeme po žluté k Pod rozhlednou (2,5 km). Dále už                           

k viditelné rozhledně po modré (300 m). Z rozhledny pak na 

autobus do Drnovic po modré (400 m).

Kde: Rudice, okres Blansko



Staroslovanské hradiště v Mikulčicích

Kde: Mikulčice, okres Hodonín

Otevírací doba: 9:00 až 17:30

Vyhlídka nad řekou

Kde: Sealsfieldův kámen, Popice

Ochočené lamy na Hádech

Kde: severně od sídlišť Vinohrady a Líšeň

Cesta: stezka začíná na parkovišti u zastávky - Velká Klajdovka

Otevírací doba: 10:00 až 18:00

Archeopark Pavlov

Kde: obec Pavlov, okres Břeclav

Cesta: z Brna do Mikulova či Břeclavi a poté autobusem

Otevírací doba: 9:00 až 16:00

Výběh lam a ovcí nabízí Lamacentrum Hády. Lze krmit i hladit.                            

V areálu jsou naučné tabule, pracovníci poví zajímavosti                           

o lamách a o oblasti Hád. Centrum je součástí naučné stezky. 

Artefakty z dob lovců mamutů si můžete prohlédnout přímo                           

na místě jejich nálezu v unikátním do země zapuštěném muzeu, 

které je zároveň Stavbou roku 2016. V blízkosti je zřícenina 

hradu Děvičky a vodní nádrž Nové mlýny.

U Popic je vysoko nad zákrutem řeky Dyje jedna z nejkrásnějších 

vyhlídek v Podyjí. Skála byla oblíbené místo spisovatele Charlese 

Sealsfielda. 

Cesta: asi 8 km pěšky ze Znojma nebo autobusem či autem do 

Popic a 2 km pěšky

Částečně krytý areál největšího staroslovanského hradiště v ČR 

lze projít i s průvodcem. Nově jsou promítány filmy o historii 

Velké Moravy. V okolí je hnízdiště čápů a volavek.

Cesta: z Brna vlakem do Hodonína či Břeclavi a pak autobusem 

do Mikulčic

Otevírací doba: 9:00 až 16:00

Bobová dráha v Mariánském údolí

Kde: Brno - Líšeň, Mariánské údolí

Cesta: v Brně zastávka Mariánské údolí (bus 55, 151)

Otevírací doba: 10:00 až 16:00, vstup od 3 let

Romantické trosky kláštera Rosa Coeli

Kde: východní okraj města Dolní Kounice, okres Brno-venkov

Cesta: z Brna autobusem na zast. Masarykovo náměstí

Otevírací doba: víkend - 10:00 až 17:00

Záchrana před lelkováním díky Babímu lomu

Kde: severně od obce Lelekovice v okresu Brno-venkov

Nově odhalené mozaiky v Lednickém minaretu 

Kde: Lednicko Valtický areál, minaret je 2 km severně od zámku

Otevírací doba: od května, 9:00 až 17:00 ©ŠK

Cesta: od vedou zámku dvě cesty, jedna z nich kolem zbytků 

akvaduktu, lze se dopravit i lodičkou

Krajinou se zakrslými borovicemi a břízami se vydáme na 15 m 

vysokou rozhlednu. Odtud po červené do Vranova (2,5 km),                       

po cestě projdeme zařízením, které by nás na rok mělo zbavit 

tendencí k lelkování. 

Osm salonků v prvním patře minaretu bude poprvé po 25 letech 

otevřeno veřejnosti. Nákladná a pečlivá rekonstrukce obnovila 

také vzácné mozaiky. 

Bobová dráha je dlouhá 800 m a sjíždět jí lze rychlostí 40 km/h. 

Najdeme ji u restaurace a penzionu Kadlcův mlýn.

Cesta: strmě z návsi v Lelekovicích po červené (1,5 km), nebo 

mírněji z Kuřimi po modré (3,5 km)

Stovky let chátrající zřícenina kláštera Růže nebes je zajímavým 

místem pro návštěvu. Ve městě se nachází také zámek, křížová 

cesta a synagoga.


