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AKÁTKY
49°12'28"N, 16°39'8"E

Průvodcem nejen menším zájemcům je
HÁDY A UDOLÍ ŘÍČKY
kreslená postava mravence Lesíka. Jed49°13'42"N, 16°39'11"E
noduchou formou s obrázky a fotkami sePro nejnovější brněnskou naučnou stezku znamuje s dlouhým životem stromu od ma- Rozsáhlá stezka s nemalým převýšením
vybraly Lesy města Brna turisty neprá- lého semínka po jeho konečné zpracování. mapující přírodu i staré hrady na severovem opomíjený dvacetihektarový lesopark
východ od Brna měří přes dvacet kilometrů
Akátky mezi Židenicemi a Vinohrady se
a má 17 zastávek. Od konečné zastávky
MHD: AKÁTKY (LINKY 25, 26, 27)
smíšenou listnatou i jehličnatou vegetatramvaje v Obřanech zavede turisty údowww.lesymb.cz
lím Svitavy k Obřanskému hradišti i hradu,
cí. Putování začíná u výletní restaurace
s poněkud divokým jménem Sherwood.
stoupá na Hádeckou planinu a k Reslově
Robina Hooda nečekejte, místo toho inforhájence, přes Hádeckou planinu a vyhlídmace o lesnictví a hospodaření v lese, a to
ku Velký Hornek do malebného údolí Říčky,
na jednom kilometru s deseti stanovišti.
pod Horákovský hrad, na Staré zámky,
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kolem trojice rekreačních nádrží až do
Mariánského údolí. Nechybí informace
o geologickém podloží a jižní části chráněné krajinné oblasti Moravský kras
MHD: OBŘANY, BABICKÁ (LINKA 4)
www.pshhady.cz
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HÁDECKÉ LOMY
49°13'4"N, 16°40'33"E

Návštěvník názorně chodidly poznává
EKOSTEZKA LESNÁ
jednotlivé usazené vrstvy – od lávového
49°13'35"N, 16°37'21"E
tufu, přes slepence, vilémovické a hádJižní svah kopce Hády jako přírodní per- sko-říčské vápence, až po antropocenní Okružní naučná stezka začíná na konečné
zastávce tramvají Lesná. Značena je klalu s vysokým počtem chráněných rostlin sedimenty – cihly.
i živočichů představuje stezka s osmi
sickým zelenobílým psaníčkem, na 10 tazastaveními. Provede návštěvníky bývabulích seznamuje s informacemi z historie
MHD: PODBĚLOVÁ (LINKY 78 A 82)
lými vápencovými lomy, pro zvídavé je na
i botaniky sídliště, kde žije na 16 tisíc lidí.
www.pshhady.cz
každé tabuli je otázka a její rozluštění na
Lesnou jako první vzorové velké sídliště
projektovali v roce 1961 architekti Frandalší. Nechybí výhledy až na Pálavu. Třešinkou stezky je lamacentrum s plivajícími
tišek Zounek a Viktor Rudiš na ploše
čtyřnožci. Poblíž se nachází Bosá stezka
bývalého vojenského cvičiště. Na rozdíl
od pozdějších sídlišť nechali mezi domy
s 13 poli, které mapují horniny na Hádech.
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LESNÍ NS PO STOPÁCH SÝKORKY
meteorologických přístrojů porovnají mikroklima louky a lesa a vyzkouší, zda více
MOKRÁ HORA
vody pojme upravený nebo přírodní tok.
49°15'27"N, 16°35'46"E
Zaniklou nejstarší brněnskou lesnickou Na trase nechybí ani posed s rozhledem
naučnou stezku v Soběšicích nahradil do sousedního lesa či možnost zahrát si Přiblížit nejen dětem pestrý mokrohorský
v roce 2013 skromnější okruh kolem eko- na obří dendrofon.
les i s jeho živočichy a rostlinami, aby se
centra Jezírko, kde původní sedmikilomerodiče s dětmi nebáli vstoupit. To si klade
trové putování končilo. Na jednom a půl
za cíl naučná stezka po kopci i údolí potoMHD: U JEZÍRKA (LINKA 57)
ka Rakovec. Začíná první tabulí na konci
kilometru zájemci najdou interaktivní hry
www.lipka.cz
na skok o délce zajíce srnky či sarančete,
ulice Jandáskova, pokračuje po dřevěných
hledání zvířat v okolí infopanelu či porovšipkách na celkem pět stanovišť s informacemi, hrou a mapkou. Na příkladech
návání klád napadených kůrovcem. Zjistí,
ukazuje, jak fungují lesní mateřské školky
jak les plní klimatizační funkci, a pomocí

MEDLÁNECKÁ NS BRNO
zachovaný zbytek předválečného lyžař49°14'28"N, 16°34'22.5"E
ského skokanského můstku. Trasa končí
v Lelekovicích, ale dá se pokračovat na
Ponávka je oproti Svratce a Svitavě opomí- sever příměstskou naučnou stezkou Kra- Desítkou zastavení na pětikilometrové
jená třetí brněnská řeka. Proti jejímu prou- jem říčky Ponávky, či vystoupat na Babí trase jde putovat od roku 2011 po zajídu vede z Mokré Hory devítikilometrová lom s rozhlednou.
mavostech v Medlánkách. Zaměřují se
na historii i přírodní bohatství původně
Stezka zdraví. Připomíná historii osídlení
oblasti, násep staré železnice Tišnovky
samostatné obce, která byla připojena
i tradici mlynářství v údolích Ponávky
k Brnu v roce 1919. Představují postupně
MHD: MOKRÁ HORA (LINKA 70)
a Jehnického potoka. Po cestě míjí pěMedlánecký rybník, přírodní park Baba,
mokrahora-brno.cz/turistika/
tici romantických rybníků i technickou
rozcestí U Obrázku, medlánecké sportovstezka-zdravi
zajímavost, budovu zaniklého vlakového
ní letiště, rezervaci Medlánecké kopce
s bohatou teplomilnou květenou, zámeček
nádraží Jehnice. U průseku na svahu je
STEZKA ZDRAVÍ LELEKOVICE
49°15'25.5"N, 16°35'32.5"E
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více prostoru pro přírodu, přírodovědci
tak v Lesné zaznamenali 75 druhů ptáků. Uprostřed prochází stezka Čertovou
roklí se stoletými stromy i obnoveným
amfiteátrem.
MHD: LESNÁ, ČERTOVA ROKLE
(LINKY 9 A 11)
www.stezky.unas.cz/ekolesna
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LESNÍ NS U JEZÍRKA SOBĚŠICE
49°16'13"N, 16°37'45"E

08

a jak tam děti tráví den. Součástí stezky
je i interaktivní aplikace Les poznání. Na
každém ze stanovišť stačí načíst QR kód
a v aplikaci se objeví jedno nové zvíře a zajímavosti o něm. Také si lze přehrát zvuk,
který vydává, a samozřejmě poslouchat,
zda v lese zvíře neuslyší.

vzácnějšími rostlinami a živočichy i skryHRAD VEVEŘÍ
tým mokřadním jezírkem. Poslední vyobra49°15'15.5"N, 16°27'12"E
zuje mikrosvět vodních řas a sinic a aktivní
Levý břeh Brněnské přehrady proti prou- zásahy proti vodnímu květu i atraktivní Šest infotabulí, kde je mapa doplněna
du Svratky kopíruje od přístaviště stezka fotograﬁe nálezů ze dna přehrady při historickými informacemi, osadil v roce
se šesti ekologicky zaměřenými zasta- upuštění v roce 2009.
2006 Spolek obcí panství Veveří v okolí
veními. První ukazuje výstavbu nádrže,
stejnojmenného královského hradu. První
druhá informace o vzácné květeně v příje již u křižovatky poblíž kaple NanebevzeMHD: PŘÍSTAVIŠTĚ (TRAMVAJE 1, 3,
rodní památce Skalky. Třetí představutí Panny Marie (Kaple Matky Boží), kde byl
11, 54) A VÝLETNÍ LODĚ, ZASTÁVKY
je zatopené staré Kníničky a hrdinného
nalezen vzácný deskový obraz Veverské
BYSTRC, SOKOLSKÉ KOUPALIŠTĚ,
Madony s dítětem z poloviny 14. stolehrázného, který na konci války přehradu
OSADA
tí. Připomínají první zmínky o původně
zachránil. Další popisuje typické stromy
www.stezka.nesehnuti.cz
v okolí, u „Sokoláku“ se turisté seznámí se
románském sídle z roku 1222 i to, že na

MHD: MOKRÁ HORA (LINKA 70)
www.sykorka.frankbold.org

JELENÍ ŽLÍBEK U BRNĚNSKÉ PŘEHRADY
49°14'8 "N, 16°30'14.5"E

MHD: MEDLÁNKY (LINKY 41, 65, 71)
www.stezky.unas.cz/medlanky
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BRNĚNSKÁ PŘEHRADA, JAK JI NEZNÁTE
49°13'47"N, 16°31'11"E

11

z roku 1654, Mokřad pod Hrázkou, zvonici
v ulici Kytnerova a na závěr Sýpku a Panský dvůr. Na trase je i studánka V Perglu
upravená kamenosochařem Miroslavem
Hobšou. Při tichém putování lze u letiště
narazit na kolonii syslů obecných.

konci 13. století vznikl raně gotický hrad,
který prošel stavebním vývojem a dnešní
podobu získal v polovině 18. století. Při
putování kolem můžete spočítat, zda má
opravdu opěvovaných devět věží.
MHD: HRAD VEVEŘÍ NEBO
U MATKY BOŽÍ (LINKA 303)
www.hrad-veveri.cz
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vyšších rostlin, z nichž 12 dominuje v ČerSTEZKA ZDRAVÍ ŽEBĚTÍN
veném seznamu ohrožené flóry ČR, tamní
49°12'10"N, 16°29'6.5"E
příroda zahrnuje i 26 druhů ptáků, 16 druDo malebné oblasti Podkomorských lesů hů mechorostů a 11 dřevokazných hub.
Putování po přírodním okolí satelitní
opěvovaných v Pohádce máje Viléma
městské části Žebětín vybudovalo v roce
Mrštíka se lze vydat procházkou z Kozí
2013 místní centrum volného času, vede
MHD: PŘÍSTAVIŠTĚ (TRAMVAJE 1, 3
horky u Brněnské přehrady. Tříkilomečástí Podkomorských lesů na východ od
A 11), ODTAMTUD LODNÍ DOPRAVA
trové putování s převýšením 140 metrů
Masarykova okruhu. Začíná v půli ulice
DO PŘÍSTAVIŠTĚ KOZÍ HORKA
vybavil šesticí infozastávek brněnský
Za Hřbitovem na zadní straně přístřešku
www.lesweb.brno.cz
magistrát. Lesní porosty Jeleního žlíbku
u dětského hřiště, pokračuje kus po žluté
značce, na křižovatce za velkým paloukem
s mohutnými duby a 200 let starými buky
jsou přírodní rezervací už od roku 1979.
se stáčí na severovýchod směrem k Ríšově
Přírodovědci tam napočítali 167 druhů
ulici. Informační tabule po trase přibližují

místní přírodu, floru i faunu. Víte například,
že ve střední Evropě žije kolem 80 druhů
mravenců? Či jak mizely hraniční kameny?
Nechybí kvíz, hádanky či tipy na cvičení
v lesní tělocvičně.
MHD: ŽEBĚTÍN, HŘBITOV
(LINKY 51, 52)
www.cvocek.navolno.cz/stezka.php
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OBORA HOLEDNÁ – MYSLIVECKÁ
A INTERAKTIVNÍ
49°12'1.5"N, 16°31'4.5"E

okruhu a „Staré“ dálnice vede půlkilometrový okruh s interaktivními hravými prvky,
vhodný i pro kočárky. Kreslené tabule zábavnou formou předávají informace z lesHned na dvou okruzích se lze seznámit ního prostředí. Děti si mohou vyzkoušet
s oblíbeným cílem víkendových procházek obratnost na kládové houpačce, prolézaBrňanů, oborou na Holedné mezi Kohouto- čce či lezecké stěně.
vicemi, Bystrcí a Žebětínem. Z kopce dolů
od hájenky v Kohoutovicích si lze projít
MHD: KOHOUTOVICE, HÁJENKA
mysliveckou trasu, seznámit se s chovem
A STARÁ DÁLNICE (LINKY 50, 52)
daňků, muflonů i divočáků. Právě u jejich
www.lesymb.cz
výběhu u křížení starého Masarykova
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hloubí. Na dně se drží chladnější vzduch
než v okolí, což je příznivé pro velmi ohroženou okrotici červenou. Botanikové reKratší naučná stezka se třemi infotabu- gistrují i oměj vlčí mor, vemeník dvoulistý,
lemi začíná (či končí, putovat jde oběma lilii zlatohlavou či medovník meduňkolistý.
směry) u zastávky Antonína Procházky.
Vede na jednom a čtvrt kilometru stejMHD: ANTONÍNA PROCHÁZKY
nojmennou rezervací, kde roste množství
(LINKY 37, 52, 68)
chráněných druhů rostlin. Kamenné korystezky.unas.cz/ukohoutovickehop
to potoka v létě téměř vysychá a voda se
drží jen v malých tůňkách. Za dešťů průtok
rychle stoupá a voda odnáší naplaveniny
včetně velkých kamenů a stále více údolí
ÚDOLÍ KOHOUTOVICKÉHO POTOKA
49°11'39"N, 16°33'32.5"E
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BRNĚNSKÁ NS LESNICKÁ
Sedm fialově laděných zastavení vedených od Lískovce směrem na Kohoutovice
49°10'58"N, 16°35'1.5"E
vybudovalo v roce 2007 sdružení RezekvíJako fialové moře kvetoucích konikleců tek. Přibližují například i tamní živočichy, Dřevo, Les – důležitý ekosystém životnívelkokvětých vypadá každé jaro patnácti- step na Moravě či péči o rezervaci. V pro- ho prostředí, Les a rekreace, Když v lese
hektarová rezervace Kamenný vrch nad vozu jen od jara do podzimu.
najdete..., Jehličnaté stromy, Listnaté
Novým Lískovcem, chráněná od roku 1978.
stromy, Ptáci v lese, Jak se o les staráme,
Kromě jeho nejhojnějšího výskytu na jižtak se les postará o nás – to jsou témata
MHD: KONIKLECOVÁ
k zamyšlení na informačních panelech na
ní Moravě tam raší i další vzácné druhy
(LINKY 26, 37, 50)
rostlin, například koniklec luční, ostřice
trase Brněnské naučné stezky lesnické.
www.kamenak.rezekvitek.cz
nízká nebo mochna písečná. Přitom ještě
Ta vede čtyři a půl kilometru od Kamenné
za druhé světové války měl na Kamenném
čtvrti na západ podél Svratky, pod mosvrchu zákopy s děly německý Wehrmacht.
tem s kresbami Tima dále do Pisáreckého
KAMENNÝ VRCH
49°10'51.5"N, 16°33'17"E
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kopce a kolem výletní restaurace Myslivna. Převýšení trasy je 240 metrů. Procvičit
se ve třetině putování je možné v lanovém
centru Junglepark, ještě před tím se lze
pokochat výhledy z odpočinkového altánku na areál výstaviště.
MHD: NEMOCNICE MILOSRDNÝCH
BRATŘÍ (LINKY 2, 5, 6)
www.lesymb.cz
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BOHUNICE
49°10'15.5"N, 16°34'49.5"E

PO STOPÁCH LEOŠE JANÁČKA
smírčích kamenech, dopadech třicetileté
války či návštěvě prezidenta Beneše v pů49°11'28"N, 16°35'42"E
vodní bohunické nemocnici. Mohou pátrat
Přiblížit 11 zastaveními nejen obyvatelům po barokních sochách papeže Inoncence S osobností světově uznávaného hudebnísídliště Bohunice přírodu, historii i místní a svatého Jana Nepomuckého, a zazpívat ho skladatele Leoše Janáčka (1854–1928)
zajímavosti jejich „domova“ si vzala už si i písničku o místním můstku přes potok. se lze seznámit na 18 místech Brna. Inv roce 2005 za cíl stezka z dílny turisformační panely v češtině, angličtině
tického oddílu Severka. Posbírali řadu již
a němčině přibyly v místech, kde huMHD: BĚLORUSKÁ (LINKY 6 A 8)
zapomenutých zajímavostí a historických
kvaldský rodák působil. Od Augustiánskéwww.severka.org
fotografií. Na 12 kilometrech se turisté
ho opatství, přes památník Moravského
dozvědí například o rozdílech mezi městy
zemského muzea v Kounicově ulici, Zelný
a vesnicemi, přírodou a zahradami, poli
trh, Besední dům či místo zaniklého divaa mezemi, o historické staré kovárně,
dla ve Veveří ulici. Nechybí sídlo tehdejších

Lidových novin v České ulici, Mahenovo divadlo a symbolicky poslední zastavení na
Ústředním hřbitově. Cesta mezi nimi není
vyznačena. Před procházkou je dobré si
koupit stejnojmennou publikaci nebo vyzvednout v informačním centru TIC BRNO
letáček Leoš Janáček v Brně.
MHD: MENDLOVO NÁMĚSTÍ
(LINKY 1, 5, 6)
www.leosjanacek.eu/stezka/
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