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Stará radnice

Radnická 8

49°11′35″N, 16°36′30.5″E

MHD: Zelný trh (linka 4, 9)

www.ticbrno.cz/cs/stara-radnice

Prohlídkový okruh Staré radnice v centru 
Brna nabízí nejen pohledy na historické 
centrum moravské metropole z ochozu 63 
metrů vysoké věže s renesanční helmicí. 
Po cestě historickým jádrem věže z obdo-
bí kolem roku 1240 návštěvníci nahlédnou 
i do Křišťálového a Freskového sálu či 
Klenotnice. Projdou i renesančními arká-
dami z 16. století od italských stavitelů. 
Příchozí už z Radnické ulice vítá zdobný 
portál s legendární ohnutou věžičkou, 
který v roce 1511 vytvořil sochař Anton 
Pilgram. Kromě výhledu a krásných sálů si 
návštěvníci při prohlídce radnice mohou 
užít i šifrovací hru.
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Špilberk

Špilberk 1

49°11′40″N, 16°35′60″E

MHD: Hrad Špilberk (linka 80) 
nebo Šilingrovo náměstí 
(linka 5, 6, 12)

Jen za příznivých povětrnostních 
podmínek.

www.spilberk.cz/rozhledna-
-prohlidky

Věžička v severovýchodním rohu obdél-
níkové brněnské pevnosti zve na kruhový, 
ničím nezastíněný výhled na Brno včetně 
funkcionalistické vily Tugendhat v dáli či 
vrcholků Pálavy na horizontu. Že je věž 
otevřena pro turisty, lze ještě pod kopcem 
se šedesátimetrovým převýšením poznat 
podle otevřených okenic. Pak už nic ne-
brání výstupu zakončenému 103 schody. 
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Altán na 
Špilberku

Špilberk 1

49°11′37.5″N, 16°35′55.5″E

MHD: Hrad Špilberk (linka 80) 
nebo Šilingrovo náměstí 
(linka 5, 6, 12)

volně přístupná

Vyhlídkový altán, který je součástí parku 
Špilberk, byl postaven v roce 1885. Navrhl 
ho absolvent vídeňské Akademie výtvar-
ných umění Alois Prastorfer. Nabízí mimo 
jiné netradiční pohledy z ptačí perspektivy 
na starobrněnský pivovar či nemocnici 
u sv. Anny. 
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Petrov

Petrov 1

49°11′27″N, 16°36′27″E

MHD: Šilingrovo náměstí 
(linka 5, 6, 12)

www.katedrala-petrov.cz

Do věží katedrály sv. Petra a Pavla, známé 
nejen z desetikorunové mince, lze zavítat 
celoročně. Výhled je omezen jen dvěma 
směry dle umístění výhledových balkonů. 
Severní pohled se neliší od Staré radnice, 
ten jižní ale nabízí ničím nerušený prů-
hled na krajinu táhnoucí se od Brna až 
po Pavlovské vrchy. Zajímavostí je cesta 
přímo pod zvony, které se rozezní každý 
den v 11.00 a 17.15.
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Denisovy 
sady

Petrov 1

49°11′26.5″N, 16°36′21″E

MHD: Šilingrovo náměstí
(linka 5, 6, 12)

volně přístupná

Na terasách pod Petrovem, poblíž výraz-
ného kamenného obelisku, jsou dvě upra-
vená vyhlídková místa s kovovým ztvárně-
ním výhledu – severní ukazuje osu Husovy 
ulice až k „Červenému kostelu“, jižní ocení 
zejména milovníci kolejové dopravy – na-
hlíží mimo jiné na seřazovací nádraží a na 
nově vznikající administrativní objekty za 
ním. Včetně veřejnosti nepřístupné nej-
vyšší budovy města – 111 metrů vysoké 
AZ Tower.
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Dům pánů 
z Lipé

Náměstí Svobody 17

49°19′43.5″N, 16°60′84.5″E

MHD: Náměstí Svobody (linka 4, 9)

volný přístup přes kavárnu 
(otevřeno dle otvírací doby 
kavárny Terazza)

www.dpl.cz

Vyhlídka s dalekohledem na střeše nad 
nočním barem v 7. patře upraveného re-
nesančního paláce nabízí netradiční po-
hled z ptačí perspektivy na část náměstí 
Svobody a kostel sv. Jakuba. Otevřená 
je obvykle od března do prvního sněhu.
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Terasa 
Nemocnice 
Milosrdných 
bratří

Polní 3

49°11′6.5″N, 16°35′48″E

MHD: Nemocnice Milosrdných 
bratří (linka 2, 5, 6, 82)

Od dubna do října.

www.nmbbrno.cz

Nový pavilon akutní medicíny získala 
nejstarší souvisle fungující nemocnice 
na Moravě (od roku 1747) v roce 2005. 
Součástí je i kavárna v posledním patře, 
kde se lze od jara do podzimu kochat 
z otevřené terasy výhledem na Staré Brno 
a okolní dominanty.
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Altán nad 
Svratkou 
a Mahenova 
stráň

Kvůli výhledu na veletržní areál je po-
třeba vyrazit po naučné stezce Lesů 
města Brna od Kamenné ulice na západ. 
Z útulného altánu je výhled na Pisárec-
kou kotlinu i na místo mezinárodních ve-
letrhů již od roku 1928. Obdobný výhled 
na výstaviště je i o pár desítek metrů výš, 
kde zelená turistická značka z Červené-
ho kopce vede přes odlesněnou skalku. 
Vyšší umístění nabízí také pohled na hře-
ben Babího lomu a vranovské lesy v dáli.

49°10′54″N, 16°34′42.5″E

MHD: Poříčí (linka 2, 5, 6, 44, 84), 
dále po Táborském nábřeží 
a cyklostezce, nebo Červený 
kopec (linka 82), dále po zelené

volně přístupná
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Kamenný 
vrch

49°10′58″N, 16°33′21.5″E

MHD: Koniklecová (linka 25, 26), 
dále pak po zelené

Otevřena nepravidelně v létě 
o víkendech, lépe předem zavolat 
na radnici Nového Lískovce.

www.novy-liskovec.cz

Lesopark na svahu Kamenného vrchu 
vznikl na sklonku 20. let 20. století jako 
součást ozdravovacího areálu Městské 
nemocenské pokladny. Mezi objekty ur-
čenými k rekonvalescenci pacientů byla 
kromě bazénu či rosária i funkcionalistic-
ká rozhledna. Po válce upadla v zapomně-
ní a chátrala, obnovy do původní podoby, 
doplněné o pítko, se dočkala až v roce 
2011. Průhled na bohunickou nemocnici 
a dál na město bohužel zakrývají stromy. 
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Wilsonův les

Kraví hora 2

49°12′11.5″N, 16°34′23″E

MHD: Barvičova (linka 35, 39)

volně přístupná

Průhled zrušenou lyžařskou sjezdovkou 
na brněnské městské části Žabovřesky, 
Komín a Královo Pole se nabízí z dřevěné 
vyhlídky postavené v roce 2010 podle ná-
vrhu architekta Vladimíra Čuhela v horní 
části Wilsonova lesa. Lesopark o rozloze 
34 hektarů založil v roce 1882 Ludvík 
Odstrčil, notář císaře Františka Josefa I.
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Hrad Veveří Druhý brněnský hrad nezve jen na po-
stupně opravované interiéry, na zajíma-
vost, že tam opakovaně přespával poz-
dější britský premiér Winston Churchill či 
na pověsti o tajných chodbách. Od dubna 
do října nabízí i pohledy na Brněnskou, 
dříve Kníničskou přehradu. A to hned ze 
dvou míst – z Prachové věže (v rámci 
základního vstupného do areálu) a bě-
hem hlavního prohlídkového okruhu pak 
z terasy uzavírající severovýchodní stra-
nu hlavního nádvoří. Hlavní (břitová) věž 
zatím bohužel přístupná není. Veverská Bítýška

49°15′21.5″N, 16°27′37.5″E

49°15′25″N, 16°27′46.5″E

MHD: Hrad Veveří (linka 303)

www.veveri.cz
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Hvězdárna 
na Kraví 
hoře

Kraví hora 2

49°12′16.5″N, 16°35′2″E

MHD: Náměstí Míru (linka 4, 80)

v době před programy 
hvězdárny, volně přístupná

www.hvezdarna.cz

Součástí oprav a rozšíření budovy Hvěz-
dárny a planetária Brno na Kraví hoře 
v roce 2011 bylo i vybudování vyhlídky 
na její střeše. Kromě pozorování oblohy 
nabízí i pohled přes Královo Pole a Žabo-
vřesky dále na severozápad Brna, např. na 
lom Hády a jeho okolí. Plánuje se i stavba 
vyšší vyhlídkové „Sluneční věže“.
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Medlánecké 
kopce

Přírodní památka, chráněná od roku 1988 
pro výskyt teplomilné květeny a význam-
ných druhů hmyzu, nabízí i zajímavá pa-
noramata. Ze severního kopce hlavně 
na Medlánky, Řečkovice a vrch Baba. 
Z jižního je pak jako na dlani vidět ne-
jen Královo Pole s kampusem VUT a jeho 

„mrakodrapem“ či Technické muzeum, ale 
i celý sever moravské metropole.

49°14′3.5″N, 16°34′5.5″E

49°14′17.5″N, 16°34′6″E

MHD: Medlánky (linka 41, 65, 71), 
dále po zelené, dle rozcestníku,
nebo Technologický park 
(linka 12, 53, 65), dále po žluté, 
dle rozcestníku

volně přístupná
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BRuNO 
family park

Téměř adrenalinovým zážitkem je ná-
vštěva nejvyššího patra tohoto rodinné-
ho zábavního centra. Vyhlídka směrem 
na Stránskou skálu má totiž prosklenou 
podlahu, takže mnozí návštěvníci musí 
nejprve posbírat odvahu, aby na ni vstou-
pili. Projít se v ponožkách (do centra se 
chodí bez bot) doslova „ve vzduchu“ ale 
stojí za to.

Kigginsova 2

49°10′52.5″N, 16°40′6″E

MHD: Černovičky (linka 31, 33, 75)

www.brunofamilypark.cz
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Vyhlídka 
Hornek

Uklidňující pohled do nekonečné stro-
mové zeleně Údolí Říčky se naskytne pu-
tujícím po žluté značce z Hádů na Říčky. 
Odbočka na skalní vyhlídku zabere jen 
pár minut. 

49°13′53.5″N, 16°43′1.5″E

MHD: Na spáleništi (linka 201, 
202), dále po cyklostezce podél 
silnice, pak po žluté

volně přístupná
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Bílá hora Strategické umístění jednoho z vrcholů 
Šlapanické pahorkatiny nedaleko měst-
ské zástavby využila již na sklonku 30. let 
20. století německá armáda ke stavbě 
pozorovatelen protiletecké obrany. Ty po 
válce nahradil masivní betonový památník 
dělnického hnutí. Dnes slouží nejen k ro-
mantickým posezením při západu slunce 
nad Brnem.

49°19′41″N, 16°65′95″E

MHD: Bílá hora (linka 8, 55, 78)

volně přístupná
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Židenický 
kopec – Park 
B. Hrabala

Na svahu 307 metrů vysokého kopce 
s přístupem z Balbínovy ulice postupně 
vzniká Park Bohumila Hrabala. Do těchto 
míst si v raném dětství chodil židenický 
rodák hrávat, než se jeho rodina přesu-
nula do Nymburka, nedaleko něhož se 
nachází Kersko, později proslavené „pá-
bením“ ve Slavnostech sněženek. Na vr-
cholu Židenického kopce bude již brzy 
stát rozhledna, která nabídne pohled na 
Brno z netradičního směru. Ve Vinohradech

49°12′9″N, 16°39′0.5″E

49°12′6″N, 16°39′11″E

MHD: Stará Osada 
(linka 2, 3, 44, 74 a další), dále 
ulicemi Balbínova, Ve Vinohradech

volně přístupná
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Líšeň 
– Kostelíček

49°12′35″N, 16°42′20″E

MHD: Kubelíkova (linka 58), 
dále ulicí Kostelíček a Kniesova

volně přístupná

Na kopci Kostelíček nad starou Líšní ne-
chala postavit první kapli majitelka míst-
ního panství Eliška Bergerová z Bergu již 
v roce 1630. Současná poutní kaple Pan-
ny Marie Pomocnice vznikla v roce 1914. 
Od ní je nádherný výhled na Brněnskou 
kotlinu až po Rajhrad a Židlochovice, na 
severu pak na lesy kolem Říčky.
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Velká 
Klajdovka 
a lom Hády

Na parkovišti před restaurací Velká Kla-
jdovka je umístěno kovové schéma pano-
ramatického výhledu směrem na jih – od 
Pavlovských vrchů a Výhonu u Soběšic 
přes Červený a Žlutý kopec až po ko-
houtovický vodojem. Za výjimečně dobré 
viditelnosti se dá zahlédnout i rakouský 
Schneeberg. Širší obzor (až k Malomě-
řicím a Lesné) se otevře z horní hrany 
nedalekého zrušeného lomu. Informace 
o místě přináší naučná stezka Hádecké 
lomy. Návštěvu lze zakončit krmením 
sympatických sudokopytníků v Lama-
centru pod kopcem. 

Jedovnická 7

49°13′0″N, 16°40′50″E

49°13′14″N, 16°40′12.5″E

MHD: Velká Klajdovka 
(linka 201, 202)

volně přístupná
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Stránská 
skála

Tato přírodní památka před časem vydala 
nálezy kostí mamuta, nosorožců a sobů. 
V jedné jeskyni se našlo 645 kostí pleis-
tocéních ptáků z období minimálně před 
10 tisíci lety. Vápenec vytěžený ze skály se 
ve středověku využil i pro kašnu Parnas na 
Zelném trhu. Během 2. světové války byla 
v podzemí budována německá továrna na 
letecké motory, dostavbě ovšem zabránily 
americké nálety v roce 1944. Z vrcholu 
skály je působivý kruhový rozhled na okol-
ní průmyslové areály, město Brno i obce 
v jeho jihovýchodním sousedství. 

49°11′26″N, 16°40′33″E

MHD: Stránská skála
(linka 9), dále po zelené

volně přístupná
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Ostrá horka 
– Strom

49°14′52.5″N, 16°37′19.5″E

MHD: Dohnalova (linka 43), pak 
dále po žluté, dle rozcestníku, 
nebo Panská lícha (linka 57), 
pak dále po žluté, dle rozcestníku

volně přístupná

www.sobesickagarda.cz

Kopec Ostrá horka s vrcholovým bodem 
zvaným Strom, ležící na jih od Soběšic, 
byl vybrán v roce 1759 jako nejsevernější 
místo zeměměřičské trigonometrické sítě 
v oblasti vídeňského poledníku. Styčným 
bodem sítě byla kopule kaple sv. Kříže, 
zbořená v roce 1784, kterou připomíná 
kamenný památník. V novém miléniu 
místní sdružení Soběšická garda inici-
ovalo vznik rozhledny. Dokončena byla 
v prosinci 2007. Výhled: Brno, Pálava, Babí 
lom, Moravský kras, Drahanská vrchovina, 
Českomoravská vrchovina.
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Komec – areál 
Hněvkovského

Hněvkovského 62c

49°10′11.5″N, 16°37′24″E

MHD: Hněvkovského
(linka 40, 48, 63, 67, Avion)

www.komec.cz

Bývalá kotelna v Hněvkovského ulici v Ko-
márově získala od roku 2014 nové využití 
jako sportovní klub Komec s horolezeckou 
stěnou. Její 25 metrů vysoký cihlový ko-
mín byl opatřen vnějším ocelovým točitým 
schodištěm a začal sloužit jako vyhlídková 
věž. Nabízí výhled na jižní část Brna a kop-
ce na západě a severu města. Viditelné 
dominanty jsou např. AZ Tower (vzdálený 
1,5 km), Petrov (2,7 km), Špilberk (3,3 
km), Bohunice s nemocnicí (3 km), silo 
Chrlice (5,6 km) nebo třeba vysílač na 
Hádech (6,8 km).
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Žebětín 
– U pomníku

Výhled na část Podkomorských lesů, ma-
siv Holedné a novou výstavbu v Bystrci 
i Žebětíně nabízí prostor u pomníku 2. svě-
tové války a přilehlého vysílacího stožáru 
u Ostrovačické ulice. Dole pod kopcem je 
přírodní rezervace Žebětínský rybník, zná-
má migrací tisíců žab. V zimě láká zamrzlá 
vodní plocha bruslaře. 

49°12′41.5″N, 16°28′46″E

MHD: Helenčina (linka 52), 
dále po Ostrovačické

volně přístupná

Babí lom Na táhlém masivu devonského vápence 
stály v 19. století hned dvě vyhlídkové 
stavby – dřevěná rozhledna na severním 
vrcholu a vyhlídkový Ripkův altánek na 
jižním výběžku. Obě časem zanikly. Severní 
vrchol je dnes prázdný, ovšem na jižním 
vznikla v roce 1961 na přání lelekovického 
rodáka MUDr. Rudolfa Albrechta betonová 
vyhlídková věž, jedna z pouhých čtyř roz-
hleden, které za 41 let komunismu v tuzem-
sku vznikly. Výška je 15 metrů a kromě Brna 
turisté spatří Českomoravskou vrchovinu 
a oblast Moravského krasu.

49°18′18.5″N, 16°34′34″E

MHD: Lelekovice, náves 
(linka 41, 310), dále po červené

volně přístupná

TIPY NA VYHLÍDKY ZA BRNEM

Urbanův 
kopec

Urbanův kopec nad Ostopovicemi umož-
ňuje nejen zhlédnout dochované zbytky 
nedostavěné „Hitlerovy dálnice“ z Wrocła-
wi do Vídně v odtěžené části kopce, ale 
i novodobou zástavbu jihozápadu Brna 

– od Nového a Starého Lískovce přes Bo-
hunice až po Horní Heršpice.

49°9′14.5″N, 16°32′34″E

MHD: Ostopovice, Branky 
(linka 403, 404), dále ulicí Krátká 
a stezkou rovně

volně přístupná

Rozdrojovice Od Rozdrojovické studánky, ležící na se-
ver od Brněnské přehrady, mírně stoupá 
červeně značená trasa k upravenému 
místu se zastřešeným posezením. Z něj 
lze shlédnout mimo jiné na část přehrady 
u Kozí horky, bystrcké sídliště a za ním 
i Holednou a Podkomorské lesy.

49°15′35″N, 16°30′38.5″E

MHD: Rozdrojovice, Na dědině
(linka 302), dále po červené

volně přístupná

Mokrá-
-Horákov

Desetimetrová železná rozhledna s to-
čitým schodištěm vyrostla v roce 2015 
u vodojemu Skalky nad obcí Mokrá-Ho-
rákov. Výhled je kvůli okolním kopcům jen 
severním směrem na kamenolom Mokrá 
a jižním na oblast Dyjsko-svrateckého 
úvalu a Pálavu.

49°13′23″N, 16°45′18″E

MHD: Mokrá-Horákov, Mokrá 
(linka 701), rozhledna na dohled

volně přístupná

Santon, 
Tvarožná

Kopeček, jak mu nejčastěji říkají místní, 
s krásnou kaplí Panny Marie Sněžné na vr-
cholku, si jako strategicky výhodné místo 
zvolila napoleonská armáda. Z místa, kde 
v roce 1805 pálili francouzští dělostřelci, 
si nyní můžete vychutnat výhled na obec 
Tvarožnou a na samotné bojiště Bitvy tří 
císařů.

49°18′832″N, 16°76′38″E

MHD: Tvarožná, ZD (linka 702), 
dále po žluté, dle rozcestníku 

volně přístupná
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