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Antiga 
Câmara 
Municipal

Radnická 8

49°11‘35“N, 16°36‘30.5“E

Parada de TP: Zelný trh 
(linhas 4, 9)

IV—X SEG—DOM 10:00 — 18:00 
 + durante o advento
VII—VIII SEG—DOM 10:00 — 18:00

www.ticbrno.cz/cs/stara-radnice

O circuito de visita da Antiga Câmara Mu-
nicipal no centro de Brno oferece mais do 
que as vistas sobre o centro histórico da 
metrópole da Boêmia do Sul vista da gale-
ria da sua torre de 63 metros com o topo 
renascentista. Durante a visita do núcleo 
da torre, construída por volta de 1240, os 
visitantes darão uma olhada na sala de 
Cristal, dos Afrescos ou do Tesouro. Passa-
rão também sob as arcadas renascentistas 
feitas pelos arquitetos italianos no século 
XVI. Já chegando pela rua Radnická, os 
visitantes são acolhidos pelo portal com 
a legendária torrinha curvada criado em 
1511 pelo escultor Anton Pilgram. Duran-
te a visita da Câmara Municipal, além de 
desfrutar a vista e salas bonitas, os visi-
tantes podem também tentar um jogo de 
quebra-cabeças.



Špilberk

Špilberk 1

49°11′40″N, 16°35′60″E

Parada de TP: Hrad Špilberk 
(linka 80) ou Šilingrovo náměstí
(linhas 5, 6, 12)

IV–IX SEG–DOM 10:00 – 18:00 
X–III TER–DOM 09:00 – 17:00
Apenas sob condições meteoroló-
gicas favoráveis.

www.spilberk.cz/rozhledna-
-prohlidky

A torrinha no canto nordeste da fortaleza 
retangular de Brno convida-nos a desfru-
tarmos uma vista panorâmica sem obstá-
culos sobre Brno, incluindo a Vila Tugen-
dhat ao fundo ou os relevos da área de 
proteção ambiental Pálava no horizonte. 
É fácil saber se a torre está aberta ao pú-
blico ainda antes de subir os 60 metros 
verticais da colina observando se tem as 
persianas abertas. Nesse caso, nada impe-
de subir a colina e os 103 degraus.



Boa Vista – 
Gazebo 
em Špilberk

Špilberk 1

49°11′37.5″N, 16°35′55.5″E

Parada de TP: Hrad Špilberk 
(linha 80) ou Šilingrovo náměstí
(linhas 5, 6, 12)

Sem limitações

O gazebo panorâmico que faz parte do 
parque Špilberk foi concebido por Alois 
Prastorfer, diplomado da Academia de 
Viena, e construído em 1885. Oferece, 
entre outras, as vistas aéreas inabituais 
sobre a cervejaria de Starobrno ou ao 
hospital de Santa Ana.



Petrov

Petrov 1

49°11′27″N, 16°36′27″E

Parada de TP: Šilingrovo náměstí

Todos os dias
V–IX SEG–DOM 10:00 – 18:30
X–IV TER–DOM 11:00 – 17:00
Aos domingos sempre apenas 
a partir das 12:00.

www.katedrala-petrov.cz

As torres da catedral de São Pedro e Pau-
lo – conhecidas também da moeda de dez 
Coroas Tchecas – podem ser visitadas 
durante todo o ano. A vista é limitada pela 
posição dos balcões, apenas em dois sen-
tidos. A vista norte é semelhante àquela 
da Câmara Municipal, mas a sul oferece 
uma paisagem extensa e não obstruída 
de Brno até as colinas de Pavlov. Tem uma 
curiosidade: a passagem direta sob os 
sinos que tocam todos os dias às 11:00 
e às 17:15.



Terraços 
sob Petrov

Petrov 1

49°11′26.5″N, 16°36′21″E

Parada de TP: Šilingrovo náměstí
(linhas 5, 6, 12)

Sem limitações

Nos terraços sob Petrov, perto do mar-
cante obelisco de pedra, há dois miran-
tes com dois visores metálicos – o norte 
mostra o eixo da rua Husova – “Igreja 
vermelha”, o sul é interessante sobre-
tudo para os amantes dos transportes 
ferroviários – mostra, entre outras coisas, 
a estação de triagem e os novos pré-
dios administrativos atrás dela. Inclusive 
o prédio mais alto da cidade (infelizmente 
inacessível ao público) – AZ Tower com 
111 metros de altura.



Casa dos 
senhores 
de Lipá

Náměstí Svobody 17

49°19′43.5″N, 16°60′84.5″E

Parada de TP: Naměsti Svobody
(linhas 4, 9) 
Entrada livre pela
cafeteria (aberto segundo
horário de abertura
da cafeteria Terazza)

www.dpl.cz

O mirante com o binóculo no teto em cima 
do bar noturno no 7° andar do palácio re-
nascentista adaptado oferece uma vista 
aérea sobre uma parte da Praça Svobody 
e da igreja de Santiago. Aberto normal-
mente de março até a primeira neve.



Hospital 
Irmãos Mise-
ricordiosos 
– Terraço

Polní 3

49°11′6.5″N, 16°35′48″E

Parada de TP: Nemocnice 
Milosrdných bratří 
(linhas 2, 5, 6, 82)

IV–X SEG–DOM 10:00 – 18:00 

www.nmbbrno.cz

O hospital mais antigo em funcionamento 
contínuo na Morávia (desde 1747) con-
seguiu o novo pavilhão de medicina de 
emergência em 2005. No último andar 
há um café com terraço ao ar livre e daí 
podem desfrutar, da primavera ao outono, 
a vista sobre o bairro de Staré Brno e os 
pontos de interesse nos arredores.



Gazebo 
sobre o rio 
Svratka 
e Encosta 
Mahenová

Para ter a vista do Parque de Exposições é 
preciso ir pela trilha turística das Florestas 
da cidade de Brno que vai da rua Kamenná 
ao oeste. Do gazebo acolhedor tem-se 
a vista para a bacia Pisárecká e Parque 
de Exposições Internacionais desde 1928. 
Uma vista semelhante sobre o Parque de 
Exposições se encontra também umas 
dezenas de metros mais acima, onde 
a trilha turística verde da Colina Červený 
Kopec passa pela rocha desarborizada. 
Essa posição elevada oferece uma vista 
sobre a Pedreira Babí e os bosques de 
Vranov ao fundo.

49°10′54″N, 16°34′42.5″E

Parada de TP: Poříčí (linhas 2, 5, 
6, 44, 84), seguir pela Táborské 
nábřeží e pela ciclovia, 
ou Červený kopec (linha 82), 
e a seguir pela trilha verde.

Sem limitações



Colina 
Kamenný 
Vrch

49°10′58″N, 16°33′21.5″E

Parada de TP: Koniklecová 
(linhas 25, 26), e a seguir pela 
trilha turística verde.

Aberta de forma irregular 
durante o verão e fins 
de semana. Recomenda-se ligar 
para a Câmara Municipal 
de Nový Lískovce.

www.novy-liskovec.cz

A floresta urbana na ladeira da colina Ka-
menný Vrch foi criada nos finais dos anos 
20 do século XX como parte da área de 
repouso do Fundo Municipal de Seguros 
de Doenças. Entre as instalações desti-
nadas à convalescença de pacientes ha-
via também, além da piscina e do roseiral, 
a torre funcionalista de observação. Caiu 
no esquecimento após a guerra e estava 
ruindo; a renovação que devolveu o seu 
aspecto original e adicionou um bebe-
douro foi feita apenas em 2011. A vista 
sobre o hospital de Bohunice e a cidade 
é infelizmente obstruída pelas árvores.



Bosque 
Wilson

Kraví hora 2

49°12′11.5″N, 16°34′23″E

Parada de TP: Barvičova 
(linhas 35, 39)

Sem limitações

Um mirante de madeira construído na 
parte superior de Wilsonův Les (Bosque 
Wilson) conforme o desenho do arquiteto 
Vladimír Čuhel em 2010 nos oferece uma 
vista através da antiga pista de esqui so-
bre os bairros Žabovřesky, Komín e Královo 
Pole. A floresta urbana com área de 34 
ha foi criada em 1882 por Ludvík Odstrčil, 
notário do imperador Francisco José I.



Castelo 
Veveří

O segundo castelo de Brno convida-nos 
a uma visita ao seu interior, pouco a pou-
co renovado, mas também o lugar onde 
pernoitou várias vezes o futuro primeiro-

-ministro britânico Winston Churchill ou 
para ouvirmos as lendas sobre os corre-
dores secretos. Desde abril até outubro 
oferece vistas sobre a barragem de Brno, 
antigamente chamada barragem de Kníč. 
Há dois mirantes – a Torre de Poeira (in-
cluída na entrada de base) e o terraço fe-
chando o lado nordeste do pátio principal 
(incluído no circuito principal de visita). 
A torre principal infelizmente ainda não 
está acessível. 

Veverská Bítýška

49°15′21.5″N, 16°27′37.5″E

49°15′25″N, 16°27′46.5″E

Parada de TP: Hrad Veveří 
(linha 303)

IV+X SÁB—DOM 09:00—17:00
V—IX TER—DOM 09:00—18:00

www.veveri.cz



Observatório 
em Kraví Hora

Kraví hora 2

49°12′16.5″N, 16°35′2″E

Parada de TP: Náměstí Míru 
(linhas 4, 80)

Antes dos programas do 
observatório, acessível 
sem limitações.

www.hvezdarna.cz

No âmbito das renovações e alargamen-
to do prédio do Observatório e planetário 
Brno em Kraví Hora foi construído em 2011 
também um mirante no seu teto. Além da 
observação celeste, oferece também 
a vista sobre Královo Pole e Žabovřesky 
e depois sobre o noroeste de Brno, por 
exemplo, à mina Hády e seus arredores. 
Outro prédio de observação mais alto, 
a “Torre do Sol”, está em planejamento.



Colina 
Medlánecké

O monumento natural, protegido desde 
1988 pela ocorrência das flores termófilas 
e importantes espécies de insetos, ofe-
rece também alguns panoramas interes-
santes. Da colina do norte há sobretudo 
a vista sobre os municípios de Medlánky, 
Řečkovice e a colina Baba. Da colina do 
sul vemos o bairro de Královo Pole como 
na palma da mão com a cidade universi-
tária da Universidade Técnica de Brno e 
o seu “arranha-céu”, o Museu Técnico, 
mas também todo o norte da metrópole 
da Morávia do Sul.

49°14′3.5″N, 16°34′5.5″E

49°14′17.5″N, 16°34′6″E

Parada de TP: Medlánky (linhas 
41, 65, 71), a seguir pela trilha 
turística verde, de acordo com 
a placa, ou Parque Technológico
(linhas 12, 53, 65), a seguir 
pela trilha turísitca amarela, 
de acordo com a placa.

Sem limitações



Centro 
Familiar 
BRuNO

A visita do último andar deste centro familiar 
de entretenimento é quase uma experiência 
excitante. É que o mirante na direção da 
rocha Stránská Skála tem o chão envidraça-
do. É por isso que muitos visitantes devem 
primeiro encontrar coragem para entrar. 
No entanto, estar só de meias (anda-se 
descalço no centro) literalmente “no ar” 
vale a pena.

Kigginsova 2

49°10′52.5″N, 16°40′6″E

Parada de TP: Černovičky 
(linhas 31, 33, 75)

QUAR, SEX–DOM 09:30—20:00 
TER, QUIN 14:00—20:00

www.brunofamilypark.cz



Mirante 
Hornek

Uma vista reconfortante sobre o verde 
infinito do Vale de Říčka se oferece àque-
les que passeiam pela trilha amarela de 
Hády para Říčky. Um desvio para visitar 
o mirante na rocha não demora mais que 
uns minutos. 

49°13′53.5″N, 16°43′1.5″E

Parada de TP: Na spáleništi 
(linhas 201, 202), a seguir pela 
ciclovia ao longo da rodovia, 
e a seguir pela trilha turística 
amarela.

Sem limitações



Bílá Hora 
Belvedere

Já nos finais dos anos 30 do século XX 
o exército alemão aproveitou a posição es-
tratégica de um dos topos das montanhas 
de Šlapanická Pahorkatina nas proximida-
des da área urbana para estabelecer os 
postos de observação da defesa antiaérea. 
Após a Guerra, esses últimos foram substi-
tuídos pelo maciço memorial ao movimento 
operário feito de concreto. Hoje em dia po-
demos sentar lá e desfrutar os momentos 
românticos do pôr do sol acima de Brno.

49°19′41″N, 16°65′95″E

Parada de TP: Bílá hora 
(linhas 8, 55, 78)

Sem limitações



Colina 
Židenický 
– Parque 
B. Hrabal

O Parque Bohumil Hrabal está a ser criado 
na ladeira da colina de 307 m de altitude 
com acesso pela rua Balbínova. Era aqui 
que o escritor tcheco nascido em Židenice 
ia jogar antes de a sua família se mudar 
para a cidade de Nymburk, perto da qual 
se encontra o município de Kersko, des-
crito mais tarde com os seus “trovadores” 
no livro Slavnosti sněženek (As Festas de 
Fura-Neves). No topo da colina Židenický 
Kopec surgirá em breve a torre de obser-
vação que oferecerá uma vista sobre Brno 
de um lado inabitual.

Ve Vinohradech

49°12′9″N, 16°39′0.5″E

49°12′6″N, 16°39′11″E

Parada de TP: Stará Osada
(linhas 2, 3, 44, 74 e outros), 
a seguir pelas ruas Balbínova, 
Ve Vinohradech

Sem limitações



Líšeň 
– Kostelíček

49°12′35″N, 16°42′20″E

Parada de TP: Kubelíkova 
(linha 58), a seguir pelas ruas 
Kostelíček e Kniesova.

Sem limitações

Eliška Bergerová de Berg era a dona da 
propriedade local, quem já em 1628 man-
dou construir a primeira capela na colina 
Kostelíček (Igrejinha) acima do bairro 
Líšeň. A atual capela de peregrinação da 
Nossa Senhora da Ajuda foi construída em 
1914. Junto a ela há uma vista maravilhosa 
sobre o vale de Brno até Rajhrad e Židlo-
chovice e ao norte sobre os bosques nos 
arredores do riacho Říčka.



Velká 
Klajdovka 
e Pedreira 
Hády

No parque de estacionamento em frente 
ao restaurante Velká Klajdovka é colocado 
um esquema metálico da vista panorâmica 
ao sul – das colinas de Pavlov e Výhon de 
Soběšice, passando pelas colinas Červený 
(Vermelha) e Žlutý (Amarela) até a caixa-

-d’água de Kohoutovice. Quando a visibi-
lidade é extremamente boa, podemos ver 
até o monte de Schneeberg na Áustria.

Jedovnická 7

49°13′0″N, 16°40′50″E

49°13′14″N, 16°40′12.5″E

Parada de TP: Velká Klajdovka
(linhas 201, 202)

Sem limitações



Rocha 
Stránská

Há algum tempo, este monumento natural 
testemunhou a descoberta de ossos de 
mamute, rinocerontes e renas. Numa cave 
foram encontrados 645 ossos dos pássaros 
da era de pleistoceno do período de há 10 
mil anos, no mínimo. O calcário extraído da 
rocha foi usado na Idade Média para cons-
truir o chafariz Parnas na feira Zelný trh. Du-
rante a Segunda Guerra Mundial, tentaram 
construir uma fábrica alemã para motores 
de aviões nos subterrâneos, no entanto, fo-
ram interrompidos pelos bombardeamentos 
americanos em 1944. Do topo da rocha há 
uma vista panorâmica impressionante sobre 
os locais industriais nos arredores, a cidade 
de Brno e os municípios vizinhos do sudeste. 

49°11′26″N, 16°40′33″E

Parada de TP: Stránská skála
(linha 9), a seguir pela trilha 
turística verde.

Sem limitações



Colina 
Ostrá Horka

49°14′52.5″N, 16°37′19.5″E

Parada de TP: Dohnalova 
(linha 43), a seguir pela trilha 
turística amarela, de acordo com 
a placa, ou Panská lícha 
(linha 57), e a seguir pela 
trilha turística amarela, 
de acordo com a placa.

Sem limitações

www.sobesickagarda.cz

A colina Ostrá Horka com o ponto do topo 
chamado Strom que fica ao sul de Soběši-
ce foi selecionada em 1759 como o ponto 
mais a norte da rede geodésica trigono-
métrica na área do meridiano de Viena. 
O ponto de contato da rede era a cúpula 
da capela da Santa Cruz demolida em1784, 
hoje lembrada por um memorial de pe-
dra. No novo milênio, a associação local 
Soběšická Garda iniciou a construção da 
torre de observação. Foi concluída em 
dezembro de 2007. Vista: Brno, Pálava, 
Babí Lom, Planalto Cárstico da Morávia, 
colinas Drahanská Vrchovina, colinas 
Českomoravská Vrchovina.



Komec 
– Complexo 
Hněvkovského

Hněvkovského 62c

49°10′11.5″N, 16°37′24″E

Parada de TP: Hněvkovského
(linhas 40, 48, 63, 67, Avion)

Aberto diariamente  10:00 – 22:00 

www.komec.cz

A antiga casa de caldeiras na rua Hněvko-
vského no bairro Komárov tornou-se em 
2014 no clube esportivo Komec com uma 
parede de escalada. A sua chaminé de 
tijolos com altura de 25 metros recebeu 
uma escadaria exterior em caracol feita em 
aço e começou a servir como torre de ob-
servação. Oferece uma vista sobre a parte 
sul de Brno e as colinas do oeste e norte 
da cidade. Os pontos dominantes visíveis 
são, por exemplo: AZ Tower (à distância de 
1,5 km), Petrov (2,7 km), Špilberk (3,3 km), 
Bohunice com hospital (3 km), silo Chrlice 
(5,6 km) ou até mesmo a torre de teleco-
municação de Hády (6,8 km).



Žebětín – 
Monumento

O espaço junto ao memorial da Segunda 
Guerra Mundial e do mastro de transmissão 
perto da rua Ostrovačická oferece uma 
vista sobre uma parte das florestas Po-
dkomorské Lesy, maciço Holedná e a nova 
zona urbana em Bystrc e Žebětín. Em baixo, 
junto à colina, encontramos a reserva na-
tural lagoa Žebětínský Rybník, conhecida 
pela migração de milhares de sapos. No 
inverno, a superfície congelada da água 
atrai os patinadores. 

49°12′41.5″N, 16°28′46″E

Parada de TP: Helenčina (linha 52),
a seguir pela Ostrovačické

Sem limitações

Pedreira 
Babí Lom

Acima do maciço montanhoso de calcário 
do período devoniano encontravam-se no 
século XIX duas construções de observa-
ção – uma torre de madeira no topo norte 
e o gazebo panorâmico Ripke na ponta 
sul. As duas desapareceram com o tempo. 
O topo norte hoje em dia está vazio, no en-
tanto, na ponta sul surgiu em 1961 a pedido 
do doutor Rudolf Albrecht de Lelekovice 
uma torre panorâmica de concreto – uma 
das únicas 4 torres construídas no territó-
rio tcheco durante 41 anos de comunismo. 
A sua altura é de 15 metros e além de Brno, 
os turistas podem observar as colinas de 
Českomoravská Vrchovina e o Planalto cárs- 
tico da Morávia.

49°18′18.5″N, 16°34′34″E

Parada de TP: Lelekovice, náves
(linhas 41, 310), a seguir pela 
trilha turística vermelha.

Sem limitações

SUGESTÕES DE MIRANTES 
EM BRNO

Colina 
Urbanův 
Kopec

A colina Urbanův Kopec acima de Ostopo-
vice permite observar não somente uma 
parte conservada dos restos da “Rodovia 
de Hitler” – planejada para ir de Wroclaw 
a Viena e nunca concluída – como deixa 
ver também a nova zona urbanizada do su-
doeste de Brno – de Nový e Starý Lískovec, 
passando por Bohunice até Horní Heršpice.49°9′14.5″N, 16°32′34″E

Parada de TP: Ostopovice, Branky
(linhas 403, 404), a seguir pela 
rua Krátká e em frente.

Sem limitações

Rozdrojovice A trilha vermelha sobe da vertente Roz-
drojovická Studánka, que se encontra ao 
norte da barragem de Brno, até um local 
reservado ao descanso e lanches. Daí é 
possível observar uma parte da barragem 
junto a Kozí Horka, a zona urbana de Bys-
trc e ao fundo também Holedná e florestas 
Podkomorské Lesy.

49°15′35″N, 16°30′38.5″E

Parada de TP: Rozdrojovice, Na 
dědině (linha 302), a seguir pela 
trilha turística vermelha.

Sem limitações

Mokrá-
-Horákov

A torre de observação metálica de dez me-
tros com escadaria em caracol surgiu em 
2015 junto à caixa d’água Skalka acima do 
município Mokrá-Horákov. Por causa das 
colinas vizinhas, temos a vista apenas ao 
norte sobre a pedreira Mokrá e ao sul so-
bre o Vale de Dyje-Svratka e sobre Pálava.

49°13′23″N, 16°45′18″E

Parada de TP: Mokrá-Horákov, 
Mokrá (linha 701), torre de vigia.

Sem limitações

Santon, 
Tvarožná

A colina, como os moradores locais costu-
mam chamar, com a bonita capela de 
Nossa Senhora das Neves no topo, foi 
escolhida pelo exército napoleônico como 
lugar estrategicamente conveniente. Do 
local onde a artilharia francesa disparou 
em 1805, hoje em dia se pode aproveitar 
a vista para o vilarejo Tvarožná e o próprio 
campo da Batalha dos Três Imperadores.

49°18′832″N, 16°76′38″E

Parada de TP: Tvarožná, ZD (linha 
702), a seguir pela trilha turística 
amarela, de acordo com a placa.

Sem limitações
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