
Uprostřed krásných lesů, jen 13 kilometrů severovýchodně od Brna, leží starobylá obec 
Babice nad Svitavou.

Tato obec, jíž vévodí kostel sv. Jana Křtitele, se může stát ideálním východiskem objevných 
cest po Moravském krasu. Lesy, které Babice obklopují, jsou protkány sítí značených 
tras. Bez obav z bloudění se tak můžete vydat k nedaleké světoznámé jeskyni Býčí skála, 
k pozůstatkům Hrádku u Babic, jehož vznik a funkce jsou zahaleny rouškou tajemství, 
anebo na Alexandrovu rozhlednu, z níž při dobré viditelnosti můžete spatřit dokonce i Alpy. 
Lesy jsou v okolí Babic všudypřítomné, všeobjímající a vzbuzující pocit jakési úcty. Můžete 
ji vzdát i prostřednictvím návštěvy arboreta u Řícmanic, u jehož vstupu se tyčí Památník 
stromů s pořekadly vzdávajícími hold stromům a partiturou zhudebněné básně „Stromy“ 
od Jaroslava Vrchlického, anebo spočinutím u studánky, v jejímž průčelí vás až do srdce 
zasáhnou slova „Prosby lesa“.

Statutární město Brno – Maloměřice a Obřany
Selská 32/66, Maloměřice, 614 00 Brno 14
tel.: +420 545 423 930, podatelna@malomerice.cz
www.malomerice.cz

E3Brno – Maloměřice a Obřany
Již desítky let jsou jedním z cílů návštěvníků z Brna i širokého okolí Maloměřice 
a Obřany. Oblíbené jsou především procházky kolem řeky Svitavy, k zastavení tu ale 
láká i řada památek a zajímavostí.
Maloměřice a Obřany se sice roku 1919 staly součástí takzvaného Velkého Brna, do této 
doby se ale jejich dějiny odvíjely odděleně. Levobřežní terasa řeky Svitavy, kde leží 
Maloměřice, byla osídlena již v době neolitu. Na Holém kopci byly nalezeny pozůstatky 
osady lidu kultury moravské malované keramiky a v prostoru nákladového nádraží 
na Plížích archeologové dokonce objevili největší keltské pohřebiště na Moravě! Na území 

Obřan žili lidé už v mladším paleolitu a v době bronzové zde existovalo rozlehlé hradisko, 
díky němuž se Obřany řadí k nejvýznamnějším archeologickým lokalitám na území Brna. 
Maloměřice vstoupily do dějin roku 1104 zápisem v zakládací listině třebíčského kláštera. 
Když na Moravu vpadli roku 1241 Tataři, vesnice lehla popelem a obnovena byla až koncem 
13. století. Ve 14. století získali vesnici páni z Lipé, kteří ji roku 1325 darovali klášteru 
cisterciaček na Starém Brně. Také Obřany se v listinách objevují velmi dávno, už na počátku 
13. století. Jejich nejstarší dějiny jsou rovněž spjaty s rodem pánů z Lipé, a to až do konce 
14. století, kdy byly prodány brněnskému klášteru. I po zrušení kláštera zůstaly Maloměřice 
a Obřany pod správou starobrněnského panství. Nebývalý rozvoj nastal v obci od poloviny 
19. století. Roku 1880 zde zahájila provoz cihelna, o sedm let později byla založena 
škola, na přelomu 19. a 20. století vznikla cementárna a elektrárna u cacovického mlýna. 

Maloměřice a Obřany se tak staly důležitou průmyslovou oblastí, přesto však tady najdeme 
spoustu přírodních krás. Stačí se vydat kouzelným údolím Svitavy anebo do Hádeckých 
lomů a uvidíte sami.

Obec Čebín, Čebín 21, 664 23 Čebín 
tel.: +420 549 424 185, ou@obec-cebin.cz
www.obec-cebin.cz

D2Čebín
V sluncem prozářené krajině jihovýchodně od města Tišnova, na jižním úpatí kopce 
Čebínka, do kterého se zakusuje vápencový lom, leží obec Čebín.
O tom, kdy a kdo tuto vesnici založil, historie mlčí. První dochovaný záznam, který zmiňuje 
vladyku jménem Čebín, je datován až rokem 1353. Již tehdy zde stával kostel sv. Jiří, v němž 
se dodnes dochoval nejen gotický presbytář s křížovou klenbou, ale především vzácné 
nástěnné malby ze 14. století. A za dalšími svědky dlouhé historie Čebína, která je mimo jiné 
spjata i s těžbou vápence a výrobou vápna, netřeba chodit nikam daleko. Stačí se pozorně 
podívat na bývalé selské grunty, které lemují prostornou náves s rybníkem, a každému 

je zřejmé, že tady stojí už hezkou řádku let, možná i staletí. Cennou památkou a pravým 
pokladem místních hasičů, jejichž sbor byl založen už roku 1880, je čtyřkolová zápřahová 
stříkačka. Byla vyrobena firmou „Hiller a vdova“ v roce 1879, díky pečlivé údržbě je však 
stále schopna provozu. To ostatně může posoudit každý, kdo se v Čebíně zastaví při nějaké 
významné akci či hasičských oslavách. Na své si v obci přijdou i příznivci sportovních aktivit. 
Dlouhodobou tradici tady mají tělocvičné jednoty Sokol a Orel, fotbalový klub i skautský 
oddíl. Chloubou sportovců je sportovní areál „Čebínka“ s několika hřišti a odpovídajícím 
zázemím, součástí je také tělocvična a restaurace. A pokud přece jen nechcete zůstávat 
dlouho na jednom místě, vydejte se do okolí. Třeba po zelené turistické značce na vrchol 
Čebínky, kde se od roku 2003 tyčí stejnojmenná rozhledna. Přístupná je za příznivého 

počasí vždy od dubna do října a z vyhlídkového ochozu lze přehlédnout krajinu Moravského 
krasu, Vysočiny či Boskovické brázdy a při dobré viditelnosti spatříte dokonce i vzdálený 
Králický Sněžník.

Obec Moravské Knínice, Kuřimská 99, 664 34 Kuřim 
tel.: +420 530 350 418, mkninice@volny.cz
www.moravskekninice.cz

D2Moravské Knínice 
Malebná krajina přírodního parku Podkomorské lesy, jehož součástí je Brněnská 
obora, dopřává obci Moravské Knínice kouzlo jedinečnosti.
Nachází se zde celá řada významných krajinných prvků, jako jsou mokřadní biotopy, stepní 
lokality s výskytem teplomilného hmyzu a typická bylinná společenstva luk a pastvin, které 
jsou pro tuto oblast tak typické. Pokud byste se s krásami zdejší krajiny chtěli seznámit 
důvěrněji, projděte se po trase naučné stezky, která vznikla ve spolupráci s žáky místní 

základní školy. Během tohoto putování poznáte i obec samotnou. Do historie vstoupila už 
roku 1235, kdy papež Řehoř IX. vzal pod svou ochranu klášter Porta coeli v Předklášteří 
u Tišnova, v jehož majetku Moravské Knínice tehdy byly. Na tyto nejstarší dějiny obce 
upomíná gotický kostel sv. Markéty, který vévodí zdejší návsi a v jehož presbytáři se dodnes 
dochovala nádherná křížová klenba. Další cennou památkou je kaple sv. Cyrila a Metoděje, 
stojící na kopci při cestě na Písky od roku 1862, a také kaplička sv. Jana Nepomuckého 
z roku 1856. Pozornost si zaslouží také pozůstatky nedokončené Hitlerovy dálnice v čele 
s mostem, který překlenuje potok Kuřimku a samozřejmě i celá řada akcí, které mají 
mnohaletou tradici. K těm největším patří krojované markétské a martinské hody, které 
si svou slávou a velikostí získaly věhlas v širokém okolí. Stavte se někdy také a poznáte 
na vlastní oči, že Moravské Knínice jsou velmi sympatickou obcí. Její obyvatelé zde najdou 

vše potřebné pro spokojený život i řadu možností, jak strávit volný čas. Nachází se zde 
několik sportovišť a tři dětská hřiště, k posezení s přáteli lákají dvě restaurace a vinotéka. 
Velkým bonusem pak je okolní krajina, kterou díky již zmiňované naučné stezce, značené 
turistické trase a cyklostezce může poznat každý, kdo sem zavítá. 

Obec Petrovice, Petrovice 134, 679 02 Rájec-Jestřebí 
tel.: +420 541 247 594, ou.petrovice@seznam.cz
www.oupetrovice.cz

Turistické informační centrum
tel.: +420 530 334 011
tic@kulturatisnov.cz
www.tictisnov.cz

B3 C1Petrovice Tišnov a nejbližší okolí

Mapa jako umělecké dílo 

Na kole, pěšky, na běžkách či v koňském sedle můžete objevovat lesní zákoutí a daleké 
výhledy z kopců Drahanské vrchoviny, když navštívíte Petrovice.
Tato malebná a přívětivá vesnice je pravým cílem pro všechny, kdo chtějí poznat kulturní 
i přírodní bohatství území, které je známo pod jménem Horácko. Je to kraj drsný, v němž 
lidé žili vždy v soudržnosti a v úzkém sepětí s přírodou, dodnes tu najdeme strhující živé 
tradice, jako je například masopustní průvod, posvícení, tradiční pouť nebo rej čarodějnic. 

Každá horácká písnička má svůj tanec a každý tanec je neobyčejným zážitkem, každý krok 
Petrovicemi a jejich okolím znamená nalezení nějakého pokladu. Lidé se zde usadili už 
v šestém století, obec tedy patří k nejstarším v regionu, vždyť na dávném slovanském hradišti 
stála už v roce 1374 vladycká tvrz. Přestože dnes bychom po tomto panském sídle pátrali 
marně, milovníci historických památek ochuzeni nebudou. Obdiv si zaslouží především kostel  
sv. Petra a Pavla, který byl na místě středověké svatyně vystavěn v první polovině  
18. století. Zajímavou dominantou je také někdejší větrný mlýn holandského typu, který se 
od poloviny 19. století tyčí nad obcí. Není omítnut, což je typickým znakem pro tuto oblast. 
Petrovice jsou křižovatkou cyklotras a turistických tras. Díky nim turista důkladně pozná 
nejen Horácko, ale také Moravský kras, k jehož jeskyním, závrtům a skalám je to z Petrovic 
skutečně, co by kamenem dohodil. Obcí zároveň prochází Včelí naučná stezka, která 

návštěvníky seznámí s životem včel a s historií včelaření na Horácku, a ke klidné procházce 
a nahlédnutí do tajů vodního světa lákají nedaleké rybníky. Toto vše lze absolvovat nejen 
pěšky nebo na kole, ale díky nabídce místního zemědělského družstva nebo penzionu 
U Hraběnky také prostřednictvím vyjížděk na koni. 

Směrem k moravské metropoli Brnu se návštěvníkům otevírá Vysočina jedinečnou  
branou – městem Tišnovem. Malebně vklíněné mezi mohutnou klenbu hory Květnice 
a lesnatý hřeben zdobený štíhlou věží rozhledny kopce Klucanina je oblíbeným výcho-
diskem výletů a centrem turistiky regionu.
Tišnov se opírá o jižní úpatí zvlněné krajiny přírodního parku Svratecká hornatina, která se ma-
lebností a pestrostí řadí k přírodně nejbohatším a nejzajímavějším regionům Českomoravské 
vrchoviny. Jako tradiční rekreační oblast láká již po více než jedno století k návštěvě řady tu-
ristů, kteří míří do nitra Vysočiny pěšky i na kole, jak hlubokým údolím řeky Svratky ke zná-

mému hradu Pernštejnu, tak na vrcholky za rozhledy po lesnaté a kopcovité krajině. Největší 
architektonický poklad Tišnovska představuje cisterciácký klášter Porta coeli – Brána nebes. 
Po letech necitlivého hospodaření prochází areál obnovou a od roku 2010 je národní kulturní 
památkou. Nejznámějším klenotem je proslavený vstupní portál románsko-gotické baziliky 
Nanebevzetí Panny Marie. V budově probošství sídlící Podhorácké muzeum pak prezentu-
je ve stálých expozicích nejucelenější obrázek tišnovských přírodních i kulturních dějin. Část 
tišnovské minulosti má turisticky atraktivní podobu – Cestu hrdelního práva. Místa, kudy byli 
vedeni odsouzenci od radnice k šibenici na Klucanině, lemuje sedm stél jako výstraha, kam 
vede sedm hlavních hříchů. Cestu uzavírá kaple Smíření. Klucanina (401 m) sama je i kolébkou 
tišnovské turistiky. Rozhledna na jejím vrcholu 
vyrostla už v roce 1933 a byla obnovena v roce 
2003. Ze severní strany vede k rozhledně 
Rodinná naučná stezka se 13 interaktivními 
tabulemi. Hlavní přírodní pokladnicí Tišnova 
je hora Květnice (470 m). Charakterizuje ji bo-
hatství druhů rostlin a živočichů. Za to vděčí 
poloze na rozhraní teplé jižní Moravy a chlad-
né Vysočiny a pestré geologické stavbě, díky 
níž je významnou mineralogickou lokalitou. 
Reprezentativní sbírku zdejších nerostů je mož-
né zhlédnout v Galerii Patriot. Unikátním je 
i Tišnovský kras v devonských vápencích okolo vrcholu. Jeho nejrozsáhlejší a nejhezčí Králova 
jeskyně je přístupná veřejnosti v době proslulé jarní mineralogické burzy. Přírodou Květnice 
provází přírodovědná naučná stezka se 13 zastávkami se začátkem u budovy Muzea města 
Tišnova. S tipy na výlety po okolí, nabídkou služeb a kalendářem kulturních akcí vás seznámí 
Centrum služeb pro turisty Tišnov, nám. Míru 120, 666 01 Tišnov.

Turistickou mapu netřeba dlouze představovat. Vždyť každý, kdo se alespoň jedenkrát 
vydal na pěší výlet, ji dobře zná. Může však být plnohodnotnou mapou i obraz?
Když se seznámíte s edicí Malované mapy, kterou od roku 2011 vydává CBS Nakladatelství, 
zjistíte, že v každém ohledu. Malovaná mapa je krásným uměleckým dílem do posledního 
detailu vypracovaným člověkem, které je zároveň kartograficky zpracováno a obohaceno 
navíc o ručně malované obrázky zajímavostí a dominant. Každá taková mapa je unikátní. 

Na obraze pracuje malíř i několik měsíců. Jako podklad slouží 3D model krajiny, při své 
práci využívá malíř klasickou mapu, ortofotosnímky a také letecké snímky pořízené z malé 
výšky. Toto originální dílo je dále naskenováno ve vysokém rozlišení a pak už se do práce 
vrhnou kartografové a grafici, kteří mu dají konečnou podobu i se stovkami popisků, tras 
a piktogramů. Výsledkem je precizně a zároveň originálně zpracovaná mapa. Potkat ji 
můžete prakticky všude. Venkovní mapy jsou krásným doplňkem měst, obcí, turistických 
a cyklistických stezek i atraktivních turistických 
lokalit. V nástěnné formě zdobí tyto mapy 
školní třídy, zdi úřadů, knihoven, infocenter či 
ubytovacích zařízení. A jejich skládaná forma 
je skvělým pomocníkem na cesty. Přesně totiž 
vidíte, jak vypadají zajímavosti, které chcete 
navštívit, jak rozsáhlá jsou pohoří a jak hluboká 
jsou údolí, která musíte překročit na cestách 
za svým cílem. Edici malovaných map regionů 
doplňují i malované mapy a orientační plány 
měst a obcí, mapy areálů zoologických zahrad či 
zámeckých parků, cyklomapy a v neposlední řadě 
i panoramatické mapy umístěné na rozhlednách 
či vyhlídkách, které jsou vynikajícím pomocníkem 
při pohledu na krajinu z výšky. Nově CBS 
Nakladatelství přichází s edicí Malované 
cyklomapy dětem, do jejichž tvorby se zapojují ti 
nejlepší odborníci na výtvarné umění – děti.

Obec Dolní Loučky 
Dolní Loučky 208, 594 55 Dolní Loučky
tel.: +420 549 440 121, obec@dolniloucky.cz
www.dolniloucky.cz

Obec Lažany 
Lažany 129, 679 22 Lipůvka 
tel.: +420 727 927 618, obec@obeclazany.eu
www.obeclazany.eu

Městys Doubravník 
Doubravník 75, 592 61 Doubravník 
tel.: +420 566 566 331, mestys@doubravnik.cz
www.doubravnik.cz

C1 C2B1Dolní Loučky LažanyDoubravník 
Skvosty architektury středověké i té současné z poloviny 20. století můžete obdivovat 
v obci Dolní Loučky. 

Počátky vesnice, malebně uložené v hlubokém údolí při soutoku Libochovky a Bobrůvky, 
které utvářejí říčku Loučku, sahají až do dalekého 13. století. Tehdy už na kopci zvaném 
Hradisko stával hrad Lúčka, jehož zřícenina zpřístupněná značenou turistickou trasou láká 
k procházkám za romantikou časů dávno minulých. Z tohoto věku také pochází chrám 
sv. Martina tyčící se na návrší nad obcí, který svůj gotický původ nezapře ani po několika 
úpravách, jimiž během uplynulých staletí prošel. A právě odtud, z míst, kde na vás středověk 
dýchá ze všech stran, se před vámi otevře naprosto nečekaný, ale o to úchvatnější pohled 
na monumentální železniční viadukt klenoucí se nad hlubokým údolím Libochovky 
a dodávající jiný rozměr Dolním Loučkám a zdejší kopcovité krajině, která má co nabídnout 
turistům i cyklistům.

V poměrně sevřeném údolí, na hlavní silnici spojující Svitavy s Brnem, leží obec Lažany.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1353,  protože ale leží na prastaré obchodní 
stezce, je pravděpodobné, že byla osídlena už mnohem dříve. Obec si stále zachovává svůj 
původní ráz. V katastru obce se nachází 3 smírčí kameny a  hospoda původně  ze 16. století 
(nyní restaurace U Kovářů) s dřevěným stropem, o němž se traduje, že byl natírán býčí krví. 
Vzhled obce dokresluje návesní kaplička sv. Jana Nepomuckého a také studánka U Ludmily 
s bronzovou sochou mladé ženy, jež vzdává pomyslný hold místnímu vydatnému prameništi, 
díky němuž jsou Lažany významným vodním zdrojem pro své okolí. Lažany nabízejí bohaté 
možnosti volnočasového vyžití nejen pro místní.  Leží na síti cyklostezek, v létě funguje 
koupaliště a v zimě přírodní kluziště pod lesem.

Starobylý a památný Doubravník v půvabné kotlině řeky Svratky byl duchovním 
a hospodářským centrem Pernštejnů. 

Už z dálky vás upoutá kostel Povýšení svatého Kříže, postavený v 16. století v místě, kde 
dříve stával ženský klášter. Zničení kláštera na začátku 15. století je připisováno na vrub 
husitskému tažení k Boskovicím. Stavba z bílého mramoru je unikátním architektonickým 
pozdně gotickým prvkem organicky zakomponovaným do okolní přírody Svratecké horna-
tiny. Dřívější tržiště v centru městské památkové zóny Doubravník se proměnilo v náměstí. 
Poloha kaple svaté Máří Magdalény na kopci Bozinka vybízí k úvahám o jejím původním 
určení. Možná tajemství vzniku této stavby, ale spíše nádherné výhledy do širokého okolí 
lákají k procházce na Bozinku strmými lesnatými kopci, stejně jako na Pláňavu či putování 
skalnatým pobřežím Svratky směrem k Prudké pod Sokolí skálu, která je chráněným úze-
mím Natura 2000.

Obec Rudka 
Rudka 66, 664 83 Domašov 
tel.: +420 602 740 798, ou@obecrudka.cz
www.obecrudka.cz

E1Rudka
Od naleziště a těžby železné rudy je 
odvozen název této obce, která je 
rozložena v údolí říčky Bobravy.
Rudka existovala už v roce 1330, 
kdy je uvedena v majetku ženského 
cisterciáckého kláštera na Starém 
Brně. Obec je tím pravým místem 
k zastavení a odpočinku uprostřed 
přírody. Příjemné a zároveň poučné 
bude putování po místní naučné 
stezce, která návštěvníka seznámí 
nejen s historií obce, ale především 
s přírodními krásami, které jsou tady 
doslova na dosah ruky. 

Náves se zvonicíNáves se zvonicí

Obec Železné 
Železné 79, 666 01 Tišnov 
tel.: +420 549 418 285, obec@zelezne.cz
www.zelezne.cz

CBS Nakladatelství s. r. o.
Vodní 1972, 760 01 Zlín
tel.: +420 774 479 544, info@cbs-cesko.cz
www.CeskozNebe.cz

C1Železné

Jedinečný pohled na krajinu

V údolí, ze dvou stran chráněném kopci 
jihovýchodního cípu Českomoravské 
vrchoviny, leží obec Železné. 
Jak dokládá název obce, kdysi dávno 
se zde těžila železná ruda. Dnes je 
tato klidná vesnice, jejíž ozdobou 
je kaplička sv. Václava vystavěná 
na návsi roku 1847, skvělým místem 
k poznávání přírodních krás Tišnovska. 
Živoucí učebnicí biologie s mnoha 
vzácnými rostlinnými i živočišnými 
druhy je vrch jménem Hradisko, který 
vydal svědectví o mnoha kulturách, jež 
zde sídlily. 

Zatoužili jste někdy po tom 
prolétnout se nad krajinou 
a nahlédnout i do těch nej-
tajnějších zákoutí, která ze 
země spatřit nikdy nemůže-
te? S knihami leteckých foto-
grafií edice Česko z nebe to 
zažít můžete. Knihy obsahují 
fotografie pořízené z letadla 
a ukazují krásy České repub-
liky nevídaným pohledem – 
z nebe. Při jejich prohlížení 
budete překvapeni. Zjistíte, 
že místa, která dokonale zná-
te, se při pohledu z výšky jeví 
úplně jinak. A dostanete chuť 
vzlétnout.

Pohled na ulici k HradiskuPohled na ulici k Hradisku

Obec Újezd u Tišnova 
Újezd u Tišnova 28, 594 55 Dolní Loučky
tel.: +420 549 440 249, obec@ujezdutisnova.cz
www.ujezdutisnova.cz

C1Újezd u Tišnova 
Tišnovsko je nádherným koutem naší vlasti. Na své si tady přijdou nejen milovníci 
historických památek, ale i všichni ti, kteří si nedovedou představit svůj život bez 
toulek přírodou.

Až se tady někdy vypravíte, stavte se v Újezdě u Tišnova. Tato malá vesnička je sice poprvé 
připomínána až v roce 1350, vše ale nasvědčuje tomu, že vznikla ještě před založením 
kláštera Porta coeli v roce 1233. Brzy se také stala hospodářským centrem vladyků z Drahan. 
Z této nejstarší doby pochází původně románský kostel sv. Jiljí, který je ozdobou krajiny 
mezi říčkami Bobrůvkou a Libochovkou, ve které se katastr obce Újezd nachází. Příjemným 
osvěžením budou procházky zalesněnými vršky, které obě říčky lemují. Objevit tady můžete 
nejeden zajímavý skalní útvar a také pozůstatky opevněného panského sídla ze 14. století, 
které se dodnes nacházejí na hřebenu zvaném Hrádek. 

Pohled na obecPohled na obec Kostel sv. JiljíKostel sv. Jiljí

Obec Omice 
Tetčická 51, 664 41 Troubsko 
tel.: +420 546 412 816, podatelna@omice.cz
www.omice.cz

F2Omice
Doslova na dohled od rušných 
brněnských sídlišť objevíte oázu 
klidu a míru – přírodní park Bobrava.
Projděte se nádherným údolím říčky 
Bobravy a navštivte také obec Omice. 
Do historie vstoupily až ve 14. století, 
bližší pohled na kostel sv. Jakuba 
Staršího však potvrzuje domněnku, 
že vsi vévodil již mnohem dříve. 
Navzdory neustálé modernizaci si 
Omice stále uchovávají svůj poklidný 
ráz umocněný kouzlem říčky Bobravy 
meandrující mezi břehovými porosty, 
nivními loukami i zalesněnými stráněmi 
Bobravské vrchoviny. 

Město Kuřim 
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim 
tel.: +420 541 422 301
www.kurim.cz

D2Kuřim 

Nejlepší mapy pro túry na Slovensku

Aquapark s wellness službami, architektonicky zdařilá sportovní hala, nový zimní 
stadion až po pěkný areál stadionu nebo špičkové 27jamkové golfové hřiště, které se 
v zimě může změnit v běžkařskou dráhu…

Kuřim není jen městem sportu, ale návštěvníkům nabízí mnohem více. S 11 tisíci obyvateli 
je největším městem okresu Brno-venkov. Za poslední roky se také stalo významným 
regionálním průmyslovým centrem, kde je více než 9 tisíc pracovních míst. S dějinami 
města vás seznámí expozice „Kuřim – na spojnici cest“ umístěná v jednom ze zámeckých 
křídel. K návštěvě láká také systém protileteckých štol vybudovaných za druhé světové 
války v nitru kopce Záruba. Kulturní centrum na náměstí Osvobození láká digitálním kinem 
a programem divadla a koncertů. Nejen děti se rády projdou po originální naučné stezce, 
která vede kolem kopců Záruba a Horka, a zdatnější turisté či milovníci terénní cyklistiky 
jistě uvítají síť značených i neznačených lesních cest na hřbetu kopce Baba. Víte, že ty cesty 
vás mohou zavést až k brněnské zoologické zahradě či na malé letiště v Brně-Medlánkách?

Moderní, obsahující aktuální, prověřené a bezpečné informace pro turisty i cykloturisty 
a průběžně aktualizované přímo v terénu – to jsou legendární mapy VKÚ Harmanec.
Od roku 1992 provázejí na túrách po Slovensku každého pravověrného turistu a jsou legendou 
nejen na Slovensku, ale i v České republice. V roce 2016 převzala harmaneckou kartografii 
společnost CBS spol, s.r.o. Od té doby se každý nový titul aktualizuje velmi starostlivým 
způsobem ve spolupráci s Klubem slovenských turistů a Slovenským cykloklubem. Díky 

tomu jsou turistické trasy a cyklotrasy vždy spolehlivé a vy máte jistotu, že mapa daného 
regionu je  skutečně ta nejaktuálnější a nejpřesnější. A kolik práce se za tímto skvělým 
výsledkem skrývá? Regionální projektoví manažeři VKÚ Harmanec po čtyři měsíce sbírají 
přímo v terénu od starostů obcí, členů turistických organizací a pracovníků v cestovním 
ruchu veškeré dostupné informace o změnách v dané lokalitě. Poté se v rámci spolupráce 
s KST a SCK aktualizuje značení jednotlivých 
tras a současně i časy na nich uvedené. Mapy 
VKÚ jsou obohaceny i o údaje GPS, které 
umožňují orientaci v terénu s přesností až 
na deset metrů. Od již zmiňovaného roku 
2016 dostaly turistické mapy VKÚ nový 
design a na zadní straně mapy najdete 
informace o atrakcích a zajímavostech 
v regionu i o službách pro turisty, jako jsou 
například ubytovací či stravovací zařízení, 
kempy, turistické potřeby a jiné. Všichni 
ti, kteří se podílejí na vydání každé jedné 
mapy, ze sebe vydají vždy to nejlepší. Vrátili 
život legendárním turistickým mapám VKÚ, 
které jsou nejaktuálnějšími a nejpřesnějšími 
mapami svého druhu na slovenském trhu. 
Až se příště vydáte na toulky po krásách 
Slovenska, přiberte si na cestu toho 
nejlepšího společníka. Turistickou mapu 
VKÚ Harmanec!

MIKROREGION KAHAN 
Hutní osada 14, 664 84 Zastávka 
tel.: +420 602 126 391, mikroregionkahan@gmail.com
www.mikroregionkahan.cz

F1Putování (nejen) za hornickou minulostí
Jen kousek za Brnem najdete jedinečný 
region černého uhlí, Mrštíkovy 
„Pohádky máje“ i dávné historie – 
mikroregion Kahan.
Slávu rosicko-oslavanského uhelného 
revíru dodnes připomínají místa 
bývalých dolů, haldy, těžní věž dolu 
Simson i unikátní úzkokolejka. Bohatou 
historii obcí představí rosický zámek, 
církevní památky i tajemné dávné tvrze, 
příznivcům sportu jsou otevřeny skvělé 
areály. Čeká vás kvalitní síť značených 
tras s propojením na Brno a Oslavany, 
romantické toulky lesnatou krajinou, 
úchvatné výhledy, odpočinek, zábava i poznání.

Rosice zámek Rosice zámek 

Obec Babice nad Svitavou 
Babice nad Svitavou 197, 664 19 Babice nad Svitavou 
tel.: +420 545 237 208, obec@babice-nad-svitavou.cz
www.babice-nad-svitavou.cz

D3Babice nad Svitavou 

Pohled na obecPohled na obec Alexandrova rozhlednaAlexandrova rozhledna

Obec Bílovice nad Svitavou 
Těsnohlídkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou 
tel.: +420 545 227 335, obec@bilovicens.cz
www.bilovicens.cz

CBS Nakladatelství s. r. o.
Vodní 1972, 760 01 Zlín
tel.: +420 774 479 544, info@cbs-cesko.cz
www.carovnecesko.cz

E3Bílovice nad Svitavou

Česko je čarovné!

Pouhých deset minut cesty vlakem dělí 
obyvatele Brna od Bílovic nad Svitavou.
Obdiv si zaslouží nejen unikátní kostel  
sv. Cyrila a Metoděje z roku 1913, ale i celá 
řada půvabných vilek z počátku minulého 
století. Tato obec, usazená uprostřed 
„Lesnického Slavína“, byla už za první 
republiky oblíbeným cílem výletníků, 
včetně známých umělců. Na kole i pěšky 
se můžete vydat značenými cestami 
přes údolí a kopce, ke studánkám či 
pomníčkům věnovaným význačným 
lesníkům i umělcům – milovníkům přírody.

Jen ten, kdo dobře zná svůj kraj, dokáže fotografií 
vyjádřit jeho pravou krásu a kouzlo. Ví totiž, jaká 
místa mají tu správnou mystickou atmosféru 
a v jakém světle ji nejlépe zachytit. Jsou to 
fotografie plné emocí a pocitů, vyprávějí příběhy, 
uvádějí v úžas a přinášejí svědectví o lásce 
fotografů k místům, která na svých snímcích 
zvěčnili. A právě díky těmto nadšeným fotografům, 
kteří mnohdy dosud neměli příležitost ukázat 
světu své fotografie v knižní podobě, vzniká nová 
edice Čarovné Česko. Tyto originální knihy těch 
nejkrásnějších fotografií představí krajinu  Čech, 
Moravy a Slezska takovou, jaká skutečně je – plná 
kouzel, čar a nečekaných překvapení.

Obec Řícmanice 
Komenského 68, 664 01 Řícmanice
tel.: +420 545 227 567, obec@ricmanice.cz
www.ricmanice.cz

E3Řícmanice
Malebná vesnice leží v oblasti hustých smíšených lesů s nádherně zvlněnou krajinou, 
jež získala přídomek Moravské Švýcarsko.

Starobylá obec  je vstupní branou do Moravského krasu a díky blízkosti města Brna se stává 
i vyhledávaným výletním cílem pěších a zastávkou cykloturistů.  Někoho uchvátí okolní 
divoká i spanilá příroda, jiného překvapí funkcionalistické stavby a honosné vily. Další sem 
zavítá kvůli zdravému povětří. V oblasti kolem Řícmanic je totiž jedno z nejzdravějších 
ovzduší z celé republiky, není tedy divu, že si Řícmanice vysloužily i další přídomek: vzdušné 
lázně. V Řícmanicích prožil nejútlejší dětství jeden z největších českých bavičů a herců 
Vladimír Menšík. Zavzpomínat na něj můžete v místní restauraci, odkud je to jen pár kroků 
na koupaliště.  Nebo můžete vyrazit na pohodový výlet po trase naučné stezky zdraví HVOZD. 
Ta vás mimo jiné dovede i k vyhlášenému Řícmanickému arboretu a také k mytické studánce 
PROSBA LESA. Láska k lesu a okolní přírodě je tím, co občany Řícmanic nejvíce spojuje. Jsou 
sice potomky loupeživých rytířů a možná i římských centurionů, ale dnes jsou již mírní, 
přátelští a pohostinní. Jen jim a jejich lesu musíte splnit prosbu ze studánky, která zní: 
NEPUSTOŠ MNE! Vítejte v Řícmanicích!!!

Pohled na obecPohled na obec KoupalištěKoupaliště

Statutární město Brno – městská část Brno-Žabovřesky
Horova 1623/28, 616 00 Brno 
tel.: +420 549 523 511, 
www.zabovresky.cz

F3Městská část Brno-Žabovřesky 
První písemnou zmínkou se Žabovřesky připomínají v roce 1156 a jsou díky své 
poloze, atmosféře a množství zeleně vyhledávanou lokalitou brněnské metropole.

V rozloze dnešní městské části se spojují tři původní samostatné obce – Žabovřesky, Manice 
a Vinohrádky. Výsledkem historické geneze a připojením území k tzv. Velkému Brnu r. 1919 
došlo k přirozenému urbanistickému navázání na velkorysou dispozici ulice Veveří tepennou 
třídou Minská/Horova. Žabovřesky se dodnes mohou pyšnit řadou objektů vilové výstavby 
moderny a funkcionalismu, jako jsou např. Kolonie Nový dům, Dětský domov Dagmar či zářivě 
bílý kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů. Architektonickou rozmanitost Žabovřesk doplňuje 
ojedinělá architektura vily Dušana Jurkoviče, která je celoročně přístupná. Další stavbou, 
kterou se Žabovřesky zapsaly do dějin, jsou Kaunicovy koleje. Pohnuté události, které se zde za  
II. světové války odehrály, připomíná pietní památník na popravčím dvorku. K aktivnímu trávení 
volného času láká Wilsonův les, řada opravených venkovních hřišť a ke kulturnímu vyžití slouží 
legendární kino Lucerna či Kulturní dům Rubín na Makovského náměstí. Pokud byste chtěli 
zažít skutečně jedinečnou atmosféru Žabovřesk, nesmíte chybět na street party Minská Open či 
Svatováclavských orelských hodech.

Úřad městské části Úřad městské části 
Brno-ŽabovřeskyBrno-Žabovřesky

Dětský domov DagmarDětský domov DagmarJurkovičova vilaJurkovičova vila

Kaple sv. VáclavaKaple sv. Václava

Obec Popůvky 
Náves 32/25, 664 41 Popůvky 
tel.: +420 547 228 051, podatelna@popuvky.cz
www.popuvky.cz

F2Popůvky
Příjemným překvapením v těsné blízkosti Brna 
jsou Popůvky. Rozlehlé lesy obklopující obec lákají 
k nekonečným toulkám, v letních měsících oceníte 
možnost osvěžení v místních rybnících.

Kaple sv. Jana NepomuckéhoKaple sv. Jana Nepomuckého

Obec Vranov 
Vranov 24, 664 32 Vranov u Brna
tel.: +420 541 239 027, obec@vranov.cz
www.vranov.cz

D3Vranov
Místem setkávání věřících je Duchovní centrum  
sv. Františka z Pauly s poutním chrámem Narození 
Panny Marie ve Vranově a hrobkou Liechtensteinů. 
Obec je známá i díky motokrosovému areálu.

Pohled na město TišnovPohled na město Tišnov
Markétské krojované hodyMarkétské krojované hody

Kostel sv. Jiří Kostel sv. Jiří 

Boží mukaBoží mukaEsslerova textilní továrnaEsslerova textilní továrna

Seřaďovací nádražíSeřaďovací nádraží Kostel sv. VáclavaKostel sv. Václava

Multifunkční dům č. p. 541 na návsi u rybníkaMultifunkční dům č. p. 541 na návsi u rybníka

Pohled na kopec Čebínka s vápencovým lomemPohled na kopec Čebínka s vápencovým lomem Vodní nádrž „Příhon“Vodní nádrž „Příhon“ Jihozápadní pohled na obec z kopce StrážnáJihozápadní pohled na obec z kopce Strážná Rybník pod kaplí – zastavení naučné stezkyRybník pod kaplí – zastavení naučné stezky

Kaple sv. Cyrila a MetodějeKaple sv. Cyrila a Metoděje

Posezení U VodníkaPosezení U Vodníka

AgroturistikaAgroturistikaDětské hřiště pro nejmenší dětiDětské hřiště pro nejmenší děti

Včelí stezkaVčelí stezka

Cesta hrdelního právaCesta hrdelního práva

Muzeum města TišnovaMuzeum města Tišnova

Kostel sv. Cyrila a MetodějeKostel sv. Cyrila a Metoděje

Foto: Miroslav Zavadil, Josef Permedla, Michal Beneš

Vážení přátelé,
Klub českých turistů obnovil v  r.  1991 po 42 letech vydávání turistických map. Naše mapy vynikají vysoce 
hodnověrnými a spolehlivými zákresy značených turistických tras, které jsou koneckonců chloubou KČT 
a v terénu existují díky práci našich dobrovolníků. 
Všechny lokality popsané v  textu jsou v  mapě shodným způsobem zvýrazněné (podtržení, zarámování nebo 
podbarvení). Místa, která se nacházejí v jednom pásu na mapě, jsou v textech popsána obvykle v odpovídajícím 
sloupci na rubové straně tohoto pásu. Tím se můžete souhrnně seznámit se zajímavostmi okolí svého momentálního 
působiště, aniž byste museli hledat jednotlivá hesla podle abecedy. Abecední rejstřík Vám naopak umožní najít 
libovolné v textu popsané heslo i jeho polohu na mapě. V městských aglomeracích bývá pro větší přehlednost v mapě 
zobrazeno většinou jedno muzeum či galerie, ostatní jsou uvedena pouze v  textu. Veřejnosti přístupné objekty 
(většina po dohodě přístupná i mimo otevírací dobu) jsou v textu vyznačeny červeně. Po vydání mapy může 
dojít k faktickým změnám, které je možno zapracovat až při aktualizaci nového vydání.

Spolupráce při tvorbě map
Kvalitní turistické mapy KČT mohou být ještě dokonalejší s pomocí jejich uživatelů, tedy Vás. Možná, že přece jen 
objevíte v mapě nějaké nepřesnosti. Prosíme Vás všechny, kteří máte zájem o dobrou kvalitu našich map, abyste nám 
zaslali své připomínky na adresu TRASA, spol. s r. o., Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5 – Nové Butovice, e-mail: 
trasa@trasa.cz. Každý podnět bude ověřen a případně použit u dalšího vydání mapy.

GPS – globální poziční systém (Global positioning system)
Naše mapy používají čtvercovou kilometrovou síť pravoúhlých rovinných souřadnic UTM/UPS souřadnicového 
systému WGS  84/UTM zone 33N (Northern Hemisphere). Hodnoty souřadnic jsou vytištěny v rámu map po 1  km. 
Většina dostupných GPS přijímačů má souřadnicový systém WGS 84 již přednastaven, v nastavení je pouze nutné 
přepnout zobrazení souřadnic na formát UTM/UPS.

Svratecko
Přirozenou osou oblasti znázorněné na této mapě je střední tok řeky Svratky, která zde vstupuje do mapy v jv. části 
Hornosvratecké vrchoviny typické značnou členitostí terénu. V průběhu dlouholetého vývoje zde vznikla velmi 
harmonická a turisticky přitažlivá kulturní krajina s tak významnými kulturně-historickými památkami, jako je např. 
hrad Pernštejn, městys Lomnice nebo kostely v Doubravníku a Černvíru.
Hornosvratecká vrchovina je oddělena od sousedních vrchovin v těsné blízkosti Brna protáhlou sníženinou 
Boskovické brázdy, prostírající se od Rosic přes Tišnov po Skalici n.  Svit. Ačkoliv je tento prostor pokryt převážně 
zemědělskou půdou, setkáme se zde nejen s řadou chráněných území teplomilné květeny, ale i s významnými 
stavebními památkami, jako jsou např. klášterní komplex v Předklášteří, zámky v Rosicích, Lysicích a Černé Hoře 
i kostely v Bořitově a Tišnově.
Záp. a sev. okolí Brna je tvořeno Bobravskou a Drahanskou vrchovinou, oddělenými od sebe Řečkovicko- 
-kuřimským prolomem. Na tomto území se rozkládají nejnavštěvovanější turistické a rekreační terény brněnského 
okolí, k nimž patří zejména Podkomorské lesy, Brněnská přehrada, Babí lom a lesnaté svahy po obou březích řeky 
Svitavy s nástupními značenými turistickými trasami do Moravského krasu. I v  této převážně přírodně hodnotné 
krajině (podstatná část chráněna přírodními parky) najdeme významné historické památky, jako např. hrad Veveří 
s kaplí Matky Boží v jeho blízkosti, zámky v Rájci-Jestřebí a Blansku a poutní kostel na Vranově.
Vlastní město Brno jako historické, kulturní, hospodářské a průmyslové středisko jižní Moravy se již rozkládá na okraji 
rozsáhlé Panonské nížiny, z níž na naše území přišli nejen první obyvatelé, ale i řada kulturních podnětů, které našly 
své významné místo v našem historickém vývoji.

Chráněná krajinná oblast Moravský kras
Byla vyhlášena v r. 1956 na rozloze 98 km2 v severojižním pruhu devonských vápenců mezi Sloupem a Brnem. Pro tento 
krajinný celek jsou typické krasové plošiny se závrty, hluboké žleby s ponornými toky a množstvím jeskyní. Moravský 
kras je členěn na 3  celky. Severní část je odvodňována říčkou Punkvou a jejími zdrojnicemi. Nejvýznamnějším 
jeskynním systémem je Amatérská jeskyně; pro veřejnost jsou zpřístupněny Punkevní jeskyně, Sloupsko-šošůvské 
jeskyně, Balcarka a Kateřinská jeskyně. Střední část krasu je odvodňována Jedovnickým a  Křtinským potokem. 
Centrálním systémem této oblasti jsou jeskyně Rudické propadání, Býčí skála a veřejnosti přístupná jeskyně 
Výpustek. Jižní část krasu odvodňuje Říčka, v  jejímž údolí i v  okolí je celá řada zajímavých krasových jevů, např. 
Hostěnické propadání, Ochozská jeskyně a jeskyně Pekárna. Podzemní jeskynní prostory jsou v mapě znázorněny 
černou přerušovanou čarou. Z jejich průběhu je patrný systém vzájemného propojení a celková rozsáhlost (v prostoru 
Amatérské jeskyně, systému Rudické propadání – Býčí skála a Ochozské jeskyně). Celkový počet registrovaných 
jeskyní je více než 1100, délka všech dosud známých jeskynních prostor je odhadována na 120 km.
Moravský kras je významný i pestrým zastoupením vzácných rostlinných a živočišných společenstev. Suché jeskyně 
jsou cennými archeologickými lokalitami.
Sídlo Správy CHKO Moravský kras: Svitavská 2300/29, 678 01 Blansko, tel.: 516 428 880, e-mail: morkras@nature.cz, 
www.moravskykras.nature.cz.

Přírodní parky
Baba (1000 ha, vyhl. v r. 1991) – rozkládá se zhruba na 6 km dlouhém, převážně zalesněném hřbetu na vyvřelinách 
Brněnského masivu. Převažují teplomilné doubravy tvořené dubem zimním s příměsí habru obecného s bohatým 
bylinným patrem s významnou populací vstavačů.
Bobrava (3100  ha, vyhl. v  r.  2010) – přírodní park je tvořen z  větší části zalesněným komplexem Bučín s  hluboce 
zaříznutým údolím středního toku Bobravy. Do této mapy zasahuje pouze svými sev. výběžky v polích F1 a F2.
Halasovo Kunštátsko (5700 ha, vyhl. v r. 1994) – rozkládá se mezi údolím Svitavy a Svrateckou hornatinou ve značně 
členitém terénu s průměrnou nadm. výškou kolem 450 m. Do této mapy zasahuje pouze svou jižní částí.
Lysicko (4000 ha, vyhl. v  r. 1994) – území tvořené členitou vrchovinou s převážně smrkovými lesy s příměsí dubu 
zimního, buku lesního a vzácně i jedle bělokoré. V údolích potoků se vyskytují fragmenty jasanových olšin, vých. od 
obce Bedřichov i vřesovištní a smilková lada.
Podkomorské lesy (3100 ha, vyhl. v  r. 1989) – přírodní park zaujímá rozsáhlou plošinu na obou březích Brněnské 
přehrady. V  převážně smrkových lesích se místy dochovaly i přírodě blízké porosty, a to ve stinných údolích a na 
sev. svazích bučiny a na teplejších a slunnějších místech doubravy a dubohabřiny. Staré listnaté lesy jsou biotopem 
ohrožených brouků tesaříka obrovského a roháče obecného.
Svratecká hornatina (37 000 ha, vyhl. v r. 1995) – rozsáhlé území tvořené plochou členitou pahorkatinou po obou 
stranách hluboce zaříznutého údolí Svratky. Díky členitosti území s údolími drobnějších potoků i větších přítoků 
Svratky se zde zachoval významný podíl přírodě blízkých až přirozených listnatých porostů, a to v nižších polohách 
dubohabrových hájů a ve vyšších polohách bučin a zejména typických suťových lesů na skalnatých hřebenech a na 
svazích údolních zářezů. V říčních a potočních nivách se nacházejí luhy, olšiny i nivní louky.
Údolí Bílého potoka (3500 ha, vyhl. v r. 1992) – osou území je tok Bílého potoka s řadou skalních útvarů a proříznutých 
meandrů. Koryto je lemováno bohatým, převážně přirozeným břehovým porostem místy s plochami polokulturních 
luk. Svahy Bílého potoka jsou protkány řadou údolí a skalnatých, často stupňovitých roklí, které vytvářejí ideální 
podmínky pro početnou populaci mloka skvrnitého. Lesy jsou tvořeny bučinami, suťovými lesy a doubravami s řadou 
starých mohutných stromů a bohatým výskytem jedle bělokoré. Pro bylinný porost je charakteristický brambořík 
nachový. Některé býv. štoly po těžbě rud jsou cennými zimovišti netopýrů.

Svitava
Řeka pramenící sz. od města Svitavy, odkud pokračuje jižním směrem. Protéká městy Březová nad Svitavou a Letovice 
(mapa KČT č.  50), Blansko (C3) a Adamov (D3) a jižně od centra Brna v  městské části Přízřenice se zleva vlévá do 
Svratky. Délka toku 98 km.
Vodácky je řeka je sjízdná za vyššího stavu vody z Moravské Chrastové (mapa KČT č. 50), nejhezčí úsek s peřejemi 
(obtížnost WW I) je mezi městem Blansko (C3) a obcí Bílovicemi nad Svitavou (E3).

Svratka
Pramení ve Žďárských vrších v  nadm. výšce 760  m pod Žákovou horou (810  m, mapa KČT č.  48). V Nedvědické 
vrchovině se její tok zařezává do údolí hlubokého až 350  m a naplňuje vodní nádrž Vír (mapa KČT č.  48), která je 
zásobárnou pitné vody pro místní skupinový vodovod a pro Brno. Údolí řeky se krátce otevírá v Tišnovské kotlině, za 
níž je opět sevřeno Bobravskou vrchovinou, kde řeka naplňuje Brněnskou přehradu (E2). Do řeky Dyje ústí ve Střední 
Novomlýnské nádrži (mapa KČT č. 88). Délka toku 174 km.
Vodácky je Svratka využívána od vyrovnávací vodní nádrže Vír II (ř. km 111,7) až po své ústí. Po Borač je tok klasifikován 
stupni obtížnosti WW I a II, zbytek toku je hodnocen stupni ZW.

Bezpečnost na turistických značených trasách
Příroda je naším společným bohatstvím. Měla by proto i nadále zůstat volně přístupná a při dodržení nutných pravidel 
pohybu v  ní, i pravidel ochrany přírody, sloužit všem k  rekreaci a turistickému i sportovnímu vyžití. Klub českých 
turistů se zamýšlí nad bezpečností pěších turistů, lyžařů a cykloturistů na společných trasách tak, aby se ani jedna 
skupina turistů necítila ohrožena. KČT nepřísluší legislativní řešení, ale přichází s výzvou ke vzájemné ohleduplnosti. 
Viz Kodex pro společné užívání turistických tras.

Pojmenované turistické značené trasy
Brněnská podkova – vycházková trasa kolem Brna, značená různými barvami, spojuje zastávky MHD. Vede z Bosonoh 
přes Kohoutovice, Bystrc, Brněnskou přehradu, Rozdrojovice, Jinačovice, Českou, Lelekovice, Útěchov, Bílovice nad 
Svitavou, Těsnohlídkovo údolí, Hornek, údolí Říčky, Líšeň, Podolí a Žuráň do Šlapanic. Trasa je dlouhá 50 km. Na mapě 
je zobrazen úsek z Bosonoh po Hornek.
Cesta S. K. Neumanna – červeně značená turistická trasa z Obřan přes Bílovice nad Svitavou do Babic nad Svitavou. 
Prochází Bílovicemi nad Svitavou, kde básník bydlel, a územím, kudy chodíval a kde vznikala jeho „Kniha lesů, vod 
a strání“. Trasa je dlouhá 10 km.

Cykloturistické trasy a stezky
Trasy vhodné k přesunu na jízdním kole jsou vedeny turisticky zajímavými oblastmi s využitím silnic s  menším 
provozem, polních a lesních cest. Účelem těchto tras je umožnit široké veřejnosti rekreační i sportovní vyžití jízdou na 

kole spolu s poznáváním krajiny, přírodních, kulturních i historických památek tak, aby zároveň došlo k co největšímu 
omezení nepříznivých vlivů a ohrožení cyklistů silničním motorovým provozem. Stezky vedou po samostatných 
komunikacích vybudovaných k tomuto účelu, často se smíšeným provozem i pro chodce. Platí zde zákon o provozu 
na pozemních komunikacích.

Cyklistická stezka Brno–Vídeň – dálková trasa č.  5 vede územím jižně od Brna a oblastí dolnorakouského 
Weinviertelu a měří téměř 170 km. Více na www.brnoviden.cz.

Greenways Kraków–Morava–Wien – mezinárodní dálková cyklotrasa spojující města Krakov a Vídeň.

Dálnice Vídeň–Vratislav
Koncem r. 1938 získalo Německo nátlakem svolení čs. vlády k výstavbě tzv. exteritoriální dálnice z Vídně do Vratislavi 
přes naše území. Stavba byla zahájena v dubnu 1939 a do přerušení prací asi v r. 1941 byla nesouvisle rozestavěna 
v délce přibližně 80 km od Medlova kolem Brna a Boskovic k obci Městečko Trnávka. Hotovy byly především výkopy, 
náspy a menší mosty. Žádný úsek nebyl předán do provozu. Z pův. dálničního tělesa, které je zobrazeno na této 
mapě, je dnes uveden do provozu asi 3  km dlouhý úsek od Brněnské přehrady přes sídliště Bystrc směrem na 
Veselku. Zbytek je využíván pro místní účely nebo ponechán svému osudu. S  využitím této trasy se uvažuje při 
přípravě nové silnice I. třídy I/34.

Abecední rejstřík
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Brno
2.  největší město ČR (381  350 obyv.), sídlo Ústavního soudu ČR. Historické správní středisko Moravy, od r.  1989 
městská památková rezervace. Hrad Špilberk (národní kulturní památka) – pův. gotický hrad vybudovaný 
Přemyslem Otakarem  II. v 13. stol., renesančně přestavěný v 16. stol., v 18. stol. změněný na obávanou barokní 
pevnost s vězením (v r. 1742 odolala i pruskému králi Bedřichu II.); dnes sídlo Muzea města Brna (tel.: 542 123 611, 
www.spilberk.cz; otevřeno 9–17 hod. IV.–IX. Po–Ne, X.–III. Út–Ne) – lapidárium Chrám kamene (prohlídky v 9.15, 
11, 13 a 15 hod.), kasematy (prohlídky v 10, 12, 14 a 13 hod.), vyhlídková věž a jihozápadní bastion. Jv. Betlémský 
kostel postavený v l. 1894–95 pro české evangelíky.
Petrov (národní kulturní památka) – katedrála sv.  Petra a Pavla, od r.  1777 sídlo brněnského biskupství. Pův. 
románská bazilika z  poč. 13. stol. (základy objeveny poč. 21. stol.), loď pozdně gotická (dnešní barokní podoba 
z  l.  1743–48), presbytář raně barokně upraven v  pol. 17. stol. (regotizace v  l.  1889–91), dvouvěžové průčelí 
z l. 1904–08. Klenotnice, krypta a vyhlídkové věže přístupné celoročně Po–So 8.15–18.30 a Ne 7–18.30 hod. (tel.: 
543 235 031, www.katedrala-petrov.cz). Diecézní muzeum (Petrov 275/1, tel.: 533 033 278, www.dieceznimuzeum.
cz) je přístupné celoročně Po–So 10–17 hod.
V Radnické ul. Stará radnice, téměř 600 let sídlo vedení města (od r. 1935 Nová radnice), dnes infocentra – první 
zmínky o úřadu rychtáře již r. 1243, renesanční přestavba v 16. stol. a barokní na přelomu 17. a 18. stol.; pův. 54 m 
vysoká radniční věž zvýšena v l. 1577–78 na 58 m a při posledních úpravách v l. 1904–05 na dnešních 63 m (věž 
přístupná IV. Po–Ne 10–18, V. Po–Ne 10–20, VI.–IX. Po–Ne 10–22, X. Po–Ne 10–21; XI. Pá–So 12–21, Ne–Čt 12–19; 
XII. Po–Čt 14–20, Pá 12–22, So 10–22 a Ne 10–20 hod.). V průjezdu zavěšen tzv. „Brněnský drak“, krokodýl darovaný 
v r. 1680 tureckým poselstvem králi Matyášovi.
Na Jakubském nám. pozdně gotický farní kostel sv.  Jakuba Většího (národní kulturní památka) s nejvyšší věží 
v Brně (92 m) – presbytář s ochozem z l. 1456–73, zbývající část stavby vznikala v průběhu celého 16. stol., sakristie 
a  hlavní oltář novogotické (v interiéru náhrobek obránce Brna proti Švédům Raduita de Souches z 18. stol.); od 
r.  2012 zpřístupněna „Kostnice u sv.  Jakuba“ (tel.: 515  919  793; prohlídky celoročně Út–Ne 9.30–18 hod.). Další 
celoročně přístupné podzemní prostory (www.ticbrno.cz/podzemi) – od r.  2011 „Labyrint pod Zelným trhem“ 
(Zelný trh 320/21, tel.: 542 212 892; prohlídky pro skupiny 5–25 osob Út–Ne 9–18 hod. každou hodinu, VI.–IX. So a Ne 
každých 30 min.); na Dominikánském nám. pod pův. renesanční Novou radnicí (býv. stavovská sněmovna) z l. 1582–
85, barokně rozšířenou v  l.  1717–19 (sídlo magistrátu, čp.  196/1), „Mincmistrovský sklep“ (vstup z  Panenské ul., 
tel.: 513 035 040; prohlídky Pá–Po 9.30–18 hod.) zpřístupněný v r. 2007 (od r. 2010 připojeny sklepy Nové radnice).
Starobrněnský augustiniánský klášter založený v r.  1323 s bazilikou Nanebevzetí P.  Marie z 2.  pol. 14. stol., 
genetik opat J.  G. Mendel (1822–84) zde prováděl své pokusy; v zahradě kláštera památný Mendelův jinan 
dvoulaločný (obvod kmene 450  cm, výška 20  m, stáří asi 150 let), největší ve střední Evropě – v  areálu kláštera 
Muzeum starobrněnského opatství (www.musobrno.cz) a Mendelovo muzeum (www.mendelmuseum.muni.
cz) se shodnou otevírací dobou Út–Ne IV.–X. 10–18, XI.–III. 10–17 hod. Poblíž kláštera trojkřídlý objekt Pivovaru 
Starobrno se sladovnou v  dnešní podobě z  r.  1872 (technická památka). V býv. augustiniánském klášteře 
založeném v r. 1350 s farním kostelem sv. Tomáše (barokizován v l. 1665–75) pobočka Moravské galerie (Pražákův 
palác – Husova 535/18, tel.: 725 097 374, www.moravska-galerie.cz; otevřeno celoročně St a Pá–Ne 10–18, Čt 10–
19 hod.) – Místodržitelský palác (Moravské nám. 680/1a, tel.: 532 169 333; otevírací doba shodná s galerií). Další 
pobočkou Moravské galerie je Uměleckoprůmyslové muzeum (Husova 536/14), z důvodu rekonstrukce uzavřené 
do jara 2021! Na Kapucínském nám. raně barokní kapucínský klášter z doby po r. 1648 s rektorátním kostelem 
Nalezení sv. Kříže, pod kostelem hrobka (přístupná IV.–X. Po–So 9–12 a 13–18 a Ne 11–17, XI.–III. Po–So 10–16 a Ne 
11–16.30 hod.; tel.: 511 140 053, www.hrobka.kapucini.cz) s ostatky mnichů a světských osob (např. též pověstný 
vůdce pandurů baron F. Trenck). V Minoritské ul. minoritský klášter z 2. čtvrtiny 13. stol. s farním kostelem sv. Janů 
(Křtitele a Evangelisty), zbarokizovaným v 1. třetině 18. stol. (barokní Loreta z 1. pol. 18. stol.). Na Komenského nám. 
novogotický evangelický chrám J. Á. Komenského (Červený kostel) z l. 1862–67 z režného zdiva. V r. 1817 založeno 
Moravské zemské muzeum – Ditrichštejnský palác (Zelný trh 295/8, tel.: 533 435 220, www.mzm.cz), pobočkami 
muzea jsou též sousední Biskupský dvůr (Muzejní 707/2, tel.: 533 435 282) nebo naproti Mendelianum – atraktivní 
svět genetiky (Muzejní 298/1, tel.: 515 910 411) se shodnou celoroční otevírací dobou Út 9–14, St–Pá 9–17, So 10–17 
a Ne 13–17 hod.
Mezi přední díla funkcionalistické architektury v Brně patří v České ul. sedmipatrový hotel Avion z  l. 1925–28 od 
B.  Fuchse na mimořádně úzké parcele (národní kulturní památka), v ul. Skořepka synagoga Agudas achim z 
l.  1935–36 od O.  Eislera (čp.  247/13) nebo v Černopolní ul. národní kulturní památka vila Tugendhat z r.  1930 
(L. Mies van der Rohe), zapsaná v r. 2002 na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO (Černopolní 237/45, 
tel.: 515 511 015, 515 511 017; www.tugendhat.eu; prohlídky skupin max. 16 osob Út–Ne III.–X. 10–18, XI.–II. 9–17 
hod.; nutná rezervace!). V lokalitě Žlutý kopec býv. vodárenský areál (technická památka) – 2 cihlové objekty býv. 
vodojemů z l. 1868–76 a 1896–1900 a železobetonový z doby po r. 1910. V části Štýřice areál Ústředního hřbitova 
s  čestným pohřebištěm spojeneckých vojsk a účastníků domácího odboje za 2.  svět. války a funkcionalistickou 
stavbou krematoria s kolumbáriem z l. 1926–28 (národní kulturní památky).
Infocentrum pod krokodýlem: (Stará radnice) Radnická 368/8, tel.: 542  427  150-1, www.ticbrno.cz (pro všechna 
infocentra). Otevřeno celoročně Po–Ne + svátky 9–18 hod. Infocentrum TO JE Brno: Panenská 712/1, tel.: 
513 039 035, 602 404 246. Otevřeno celoročně Po–Ne + svátky 9–18 hod. Infocentrum hlavní nádraží: Nádražní 
418/1, tel.: 725 518 113. Otevřeno celoročně Po–Ne + svátky 9–12.45 a 13.30–17 hod.
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