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PARK ŠPILBERK 
49°11'37"N, 16°35'55"E

Ve středověku byly horní svahy kolem br-
něnské citadely z obranných důvodů holé 
a dolní osázené vinicemi. Po ztrátě obranné 
funkce Špilberku nechal tehdejší starosta 
Christian d'Elvert na 17 ha vytvořit v letech 
1861–1862 pod vedením zahradníka Antoní-
na Šebánka krajinářský park v romantickém 

slohu. Promenádní cesty olemoval alejemi 
a dřevinami z okolních panství. Na jižní 
straně vznikl r. 1885 vyhlídkový pavilon, na 
severní gloriet. Pomníky připomínají kromě 
d'Elverta i skladatele Pavla Křižkovského, 
italské karbonáře a od r. 2016 i monument 
z tisíců dutých trubek básníka Jana Skáce-
la. U západního vstupu do hradu je jezírko 
s umělými vodopády architektky E. Damcové.

PARK KOLIŠTĚ A MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 
49°11'55"N, 16°36'43"E / 
49°11'57"N, 16°36'25"E

Původně park vznikal po vnější straně celých 
městských hradeb až po dnešní Denisovy 
sady. Před hradbami byly vysazovány pro-
cházkové lipové aleje už od r. 1793. V jižní 
části okružní park narušila od r. 1836 stav-
ba nádraží, v dalších částech expandovalo 

město po zrušení hradeb a bastionů do 
r. 1809. Mezi dnešní Rooseveltovou ulicí 
a Kolištěm upravil park v r. 1864 zahradník 
Antonín Šebánek na hlavní osu se středo-
vou alejí, (Zemanovou) kavárnou, hudebním 
pavilonem, kašnami, meteorologickým slou-
pem a pomníky. V 1. pol. 60. let park výrazně 
zmenšila pompézní stavba Janáčkova diva-
dla, před kterou dnes stojí světelná fontána 
ve tvaru opony.

BJÖRNSONŮV SAD 
49°12'26"N, 16°35'37"E

Park na místě staré louky, původně vedou-
cí až k Žabovřeskám, vznikl v 50. letech 
20. století. U ústí dnešní Rybkovy stával 
hostinec Na krásné vyhlídce. Přilehlé budovy 
VUT z let 1907–1911 sloužily za 1. světové 
války jako vojenský lazaret, s dřevěnými bu-
dovami i na louce. Ta sloužila i jako vojenské 

cvičiště a soukromé zahrádky až do změny 
na park v 50. letech. Jméno norského drama-
tika a příznivce českého národa B. Björnsona 
(1832–1910) získal v r. 1993, na jeho památku 
je u vstupu do parku bludný kámen s pa-
mětní deskou. Celkovou rekonstrukcí sad 
prošel r. 2014. Stal se oázou klidu a odpo-
činku, kde se setkávají rodiče s dětmi, oby-
vatelé místních domů i studenti přilehlých 
vysokých škol.

OBILNÍ TRH 
49°11'58"N, 16°35'51"E

Vytěženou a zasypanou cihelnou jámu 
vystřídal v těchto místech park v letech 
1906–1907. U Údolní ulice vznikla na sklonku 
20. let 20. století funkcionalistická čekárna 
pouliční dráhy z rýsovacího prkna architekta 
Oskara Pořísky. Až do 80. let měla i toale-
ty v podzemí a byla osvětlená shora skrz 

luxferovou podlahu přístřešku. V roce 2017 
byla památka zrekonstruována, podzemí ale 
bylo bohužel zasypáno. Poblíž stojí kulatá 
kašna, fungující i v zimě, kdy je možno vi-
dět fotogenické rampouchy. V centru parku 
stojí vzrostlá Líska turecká, v porostu tisů 
je socha Nosička vody. Celou západní hra-
nu parku lemuje historická budova Zemské 
porodnice z r. 1888.

KRAVÍ HORA 
49°12'11"N, 16°35'1"E

Původně na 350 m.n.m. vysoké Kraví hoře 
byly od středověku až do 50. let 20. století 
jen pole, pastviny a v části vinice. Stavba 
hvězdárny na vrcholu začala v r. 1948 a byla 
dokončena r. 1954. Nové velké planetárium 
přibylo r. 1991. Dnes je u něj i vědecká stez-
ka s geologickým krasohledem, inteligentní 

lavičky s wifi nebo nevšední sluneční hodiny. 
Na jižních slunných loukách vznikl r. 1975 
svažitý areál zdraví s dvěma letními bazény 
a saunou, později i krytý 25metrový pla-
vecký bazén se sportovním areálem. Poblíž 
je i baseballové, softballové a házenkářské 
hřiště. Naproti stojí funkcionalistický kostel 
sv. Augustina. Při ul. Údolní je Centrum léči-
vých rostlin Lékařské fakulty MU.

DENISOVY SADY A STUDÁNKA 
49°11'27"N, 16°36'21"E / 
49°11'30"N, 16°36'17"E

První veřejný park s krajinářskou úpravou 
v českých zemích, založený veřejnou sprá-
vou. Moravský místodržící hrabě Mitrovský ho 
upravil v letech 1814–1818. Při otevření dostal 
jméno Františkov. Dnešní jméno má od r. 1919 
po francouzském historikovi E. Denisovi. 

U obelisku odhaleného r. 1818 stojí koloná-
da na paměť ukončení napoleonských válek. 
Vznikla jako oranžerie, dnes slouží jako místo 
svateb i hudebních vystoupení. Ve spodní 
části je empírová studánka Fons salutis – Pra-
men zdraví z r. 1815, která byla zrekonstru-
ována v r. 2010. Ze sadů lze pokračovat do 
Kapucínských zahrad a teras pod Petrovem. 
Na jihovýchodní straně je vztyčen kříž při-
pomínající papežovu návštěvu Brna v r. 2009.

TYRŠŮV SAD 
49°12'10"N, 16°36'11"E

Sad vznikl na části bývalého městského 
hřbitova, zrušeného z hygienických důvo-
dů r. 1883 a převezeného na dnešní Ústřední 
hřbitov. Původně sahal až k Sušilově ulici. 
Dodnes ho připomíná středový litinový kříž 
z r. 1847 a od r. 1969 i pomník francouzského 
generála Rogera Valhuberta, pohřbeného 

zde po smrtelném zranění v bitvě u Slavkova. 
Unikátně je dochované i původní oplocení 
parku z doby vzniku. To umožňuje ho zamy-
kat mezi 23.00–6.00. Po obnově v r. 2000 
lze obdivovat květy růží, popínavé rostliny 
nebo kvetoucí tulipány během roku vystří-
dané letničkami. Zajímavostí je Záhon pro 
nevidomé a slabozraké s popisy v Braillově 
písmu. Slouží i soutěžím v poznávání květin 
hmatem a čichem. 

LUŽÁNKY 
49°12'23"N, 16°36'27"E

Nejstarší veřejný park v českých zemích na 
místě bývalé zahrady zrušeného jezuitské-
ho kláštera založil v r. 1786 císař Josef II. 
V r. 1792 zde byli návštěvníci svědky odpá-
lení prvního ohňostroje na Brněnsku. Dnes 
jsou Lužánky velmi oblíbeným parkem v cen-
tru města s rozlohou přibližně 22 ha. Parku 

dominuje novorenesanční pavilon architekta 
L. Förstera z r. 1855 při Lidické ulici, který 
je sídlem Střediska volného času. Za ním je 
kašna se třemi andílky – putty z roku 1860. 
U Lidické ulice jsou také plastiky Obchod 
a Tolerance (1892). Ve východní části parku 
je umělý vodní tok odkazující na do podze-
mí zakopanou říčku Ponávku. Ornitologové 
v parku napočítali 72 druhů ptáků. 

MHD: Komenského nám. 
(linky 4, 38, 39), Tvrdého (linky 25, 26)

2 dětská hřiště 
Workout hřiště Pellicova 
Veřejný gril u ulice Hlídka 
Vyhlídkový pavilon 
Několik kašen

MHD: Moravské nám. (linky 1, 3, 5, 6)

Herní prvky v zeleni 
Workout hřiště Za Divadlem 
Vodní opona 
Dům umění města Brna 
Replika Zemanovy kavárny

MHD: Rybkova (linka 3), 
Nerudova (linka 12)

Dětské hřiště 
Workout hřiště 
Veřejné toalety 

MHD: Obilní trh (linka 4)

Funkcionalistická čekárna O. Pořísky 
Dětské hřiště  
Pítko 
Betonový stolek ke hře šachů

MHD: Náměstí Míru (linky 4 a 68)

Výběh a cvičiště psů 
3 dětská hřiště 
Veřejný gril  
Eko toalety, biotopové jezírko 
Hvězdárna a planetárium Brno 
Sportovní a rekreační areál

MHD: Šilingrovo nám. (linky 5, 6, 12)

Vyhlídka na nádraží a jihozápad Brna 
Klasicistní kolonáda 
Studánka Pramen zdraví 
Vodní kaskáda, teče po schodech 
směrem k hl. nádraží

MHD: Smetanova (linky 32, 34, 36)

Záhon pro nevidomé a slabozraké  
Dětské hřiště

MHD: Pionýrská/Antonínská (linky 1, 6)

2 dětská hřiště 
Dopravní hřiště 
Hřiště na pétanque, pingpongové stoly 
In-line park, workout hřiště Lužánecká 
Veřejný gril
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PARKY A LESOPARKY MIMO CENTRUM

Foto titulka: park Denisovy sady, P. Gabzdyl

Foto: F. Uřičářová, P. Gabzdyl, P. Gejdoš, 
JIC – Jihomoravské inovační centrum, 
Pocket Media s.r.o., J. Cága, D. Židlický, 
J. Rittichová, V. Mádr, Arboretum MENDELU, 
Otevřená zahrada

Text: Pavel Gejdoš

TIC BRNO, p. o. finančně podporuje 
statutární město Brno. 

2021

www.ticbrno.cz

www.gotobrno.cz

Zeleň a parky v Brně1Park Špilberk

2Denisovy sady 
a Studánka

3Park Koliště a Moravské 
náměstí

4Tyršův sad

5Björnsonův sad

6Lužánky

7Obilní trh

8Kraví hora

9Wilsonův les

10Park Anthropos

11Akátky

12Park Marie Restituty

13Schreberovy zahrádky

14Čertova rokle

15Bílá hora

16Červený kopec 
a Mahenova stráň

17Kamenný vrch

18Obora Holedná, 
Brněnská přehrada

19Medlánecké kopce 
a Palackého vrch

20Zamilovaný hájek

21Mariánské údolí

22Botanická zahrada MU

23Arboretum MENDELU

24Otevřená zahrada

19
20

14

23

12

11 3

9

8

1

2

6
5

22

24

4

7

15

21

13

18

10

17

16



TO JE: Zeleň a parky 
v Brně

GO TO BRNO.cz

TIC BRNO ←
TIC BRNO ↓

PARK ŠPILBERK 
49°11'37"N, 16°35'55"E

Ve středověku byly horní svahy kolem br-
něnské citadely z obranných důvodů holé 
a dolní osázené vinicemi. Po ztrátě obranné 
funkce Špilberku nechal tehdejší starosta 
Christian d'Elvert na 17 ha vytvořit v letech 
1861–1862 pod vedením zahradníka Antoní-
na Šebánka krajinářský park v romantickém 

slohu. Promenádní cesty olemoval alejemi 
a dřevinami z okolních panství. Na jižní 
straně vznikl r. 1885 vyhlídkový pavilon, na 
severní gloriet. Pomníky připomínají kromě 
d'Elverta i skladatele Pavla Křižkovského, 
italské karbonáře a od r. 2016 i monument 
z tisíců dutých trubek básníka Jana Skáce-
la. U západního vstupu do hradu je jezírko 
s umělými vodopády architektky E. Damcové.

PARK KOLIŠTĚ A MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 
49°11'55"N, 16°36'43"E / 
49°11'57"N, 16°36'25"E

Původně park vznikal po vnější straně celých 
městských hradeb až po dnešní Denisovy 
sady. Před hradbami byly vysazovány pro-
cházkové lipové aleje už od r. 1793. V jižní 
části okružní park narušila od r. 1836 stav-
ba nádraží, v dalších částech expandovalo 

město po zrušení hradeb a bastionů do 
r. 1809. Mezi dnešní Rooseveltovou ulicí 
a Kolištěm upravil park v r. 1864 zahradník 
Antonín Šebánek na hlavní osu se středo-
vou alejí, (Zemanovou) kavárnou, hudebním 
pavilonem, kašnami, meteorologickým slou-
pem a pomníky. V 1. pol. 60. let park výrazně 
zmenšila pompézní stavba Janáčkova diva-
dla, před kterou dnes stojí světelná fontána 
ve tvaru opony.

BJÖRNSONŮV SAD 
49°12'26"N, 16°35'37"E

Park na místě staré louky, původně vedou-
cí až k Žabovřeskám, vznikl v 50. letech 
20. století. U ústí dnešní Rybkovy stával 
hostinec Na krásné vyhlídce. Přilehlé budovy 
VUT z let 1907–1911 sloužily za 1. světové 
války jako vojenský lazaret, s dřevěnými bu-
dovami i na louce. Ta sloužila i jako vojenské 

cvičiště a soukromé zahrádky až do změny 
na park v 50. letech. Jméno norského drama-
tika a příznivce českého národa B. Björnsona 
(1832–1910) získal v r. 1993, na jeho památku 
je u vstupu do parku bludný kámen s pa-
mětní deskou. Celkovou rekonstrukcí sad 
prošel r. 2014. Stal se oázou klidu a odpo-
činku, kde se setkávají rodiče s dětmi, oby-
vatelé místních domů i studenti přilehlých 
vysokých škol.

OBILNÍ TRH 
49°11'58"N, 16°35'51"E

Vytěženou a zasypanou cihelnou jámu 
vystřídal v těchto místech park v letech 
1906–1907. U Údolní ulice vznikla na sklonku 
20. let 20. století funkcionalistická čekárna 
pouliční dráhy z rýsovacího prkna architekta 
Oskara Pořísky. Až do 80. let měla i toale-
ty v podzemí a byla osvětlená shora skrz 

luxferovou podlahu přístřešku. V roce 2017 
byla památka zrekonstruována, podzemí ale 
bylo bohužel zasypáno. Poblíž stojí kulatá 
kašna, fungující i v zimě, kdy je možno vi-
dět fotogenické rampouchy. V centru parku 
stojí vzrostlá Líska turecká, v porostu tisů 
je socha Nosička vody. Celou západní hra-
nu parku lemuje historická budova Zemské 
porodnice z r. 1888.

KRAVÍ HORA 
49°12'11"N, 16°35'1"E

Původně na 350 m.n.m. vysoké Kraví hoře 
byly od středověku až do 50. let 20. století 
jen pole, pastviny a v části vinice. Stavba 
hvězdárny na vrcholu začala v r. 1948 a byla 
dokončena r. 1954. Nové velké planetárium 
přibylo r. 1991. Dnes je u něj i vědecká stez-
ka s geologickým krasohledem, inteligentní 

lavičky s wifi nebo nevšední sluneční hodiny. 
Na jižních slunných loukách vznikl r. 1975 
svažitý areál zdraví s dvěma letními bazény 
a saunou, později i krytý 25metrový pla-
vecký bazén se sportovním areálem. Poblíž 
je i baseballové, softballové a házenkářské 
hřiště. Naproti stojí funkcionalistický kostel 
sv. Augustina. Při ul. Údolní je Centrum léči-
vých rostlin Lékařské fakulty MU.

DENISOVY SADY A STUDÁNKA 
49°11'27"N, 16°36'21"E / 
49°11'30"N, 16°36'17"E

První veřejný park s krajinářskou úpravou 
v českých zemích, založený veřejnou sprá-
vou. Moravský místodržící hrabě Mitrovský ho 
upravil v letech 1814–1818. Při otevření dostal 
jméno Františkov. Dnešní jméno má od r. 1919 
po francouzském historikovi E. Denisovi. 

U obelisku odhaleného r. 1818 stojí koloná-
da na paměť ukončení napoleonských válek. 
Vznikla jako oranžerie, dnes slouží jako místo 
svateb i hudebních vystoupení. Ve spodní 
části je empírová studánka Fons salutis – Pra-
men zdraví z r. 1815, která byla zrekonstru-
ována v r. 2010. Ze sadů lze pokračovat do 
Kapucínských zahrad a teras pod Petrovem. 
Na jihovýchodní straně je vztyčen kříž při-
pomínající papežovu návštěvu Brna v r. 2009.

TYRŠŮV SAD 
49°12'10"N, 16°36'11"E

Sad vznikl na části bývalého městského 
hřbitova, zrušeného z hygienických důvo-
dů r. 1883 a převezeného na dnešní Ústřední 
hřbitov. Původně sahal až k Sušilově ulici. 
Dodnes ho připomíná středový litinový kříž 
z r. 1847 a od r. 1969 i pomník francouzského 
generála Rogera Valhuberta, pohřbeného 

zde po smrtelném zranění v bitvě u Slavkova. 
Unikátně je dochované i původní oplocení 
parku z doby vzniku. To umožňuje ho zamy-
kat mezi 23.00–6.00. Po obnově v r. 2000 
lze obdivovat květy růží, popínavé rostliny 
nebo kvetoucí tulipány během roku vystří-
dané letničkami. Zajímavostí je Záhon pro 
nevidomé a slabozraké s popisy v Braillově 
písmu. Slouží i soutěžím v poznávání květin 
hmatem a čichem. 

LUŽÁNKY 
49°12'23"N, 16°36'27"E

Nejstarší veřejný park v českých zemích na 
místě bývalé zahrady zrušeného jezuitské-
ho kláštera založil v r. 1786 císař Josef II. 
V r. 1792 zde byli návštěvníci svědky odpá-
lení prvního ohňostroje na Brněnsku. Dnes 
jsou Lužánky velmi oblíbeným parkem v cen-
tru města s rozlohou přibližně 22 ha. Parku 

dominuje novorenesanční pavilon architekta 
L. Förstera z r. 1855 při Lidické ulici, který 
je sídlem Střediska volného času. Za ním je 
kašna se třemi andílky – putty z roku 1860. 
U Lidické ulice jsou také plastiky Obchod 
a Tolerance (1892). Ve východní části parku 
je umělý vodní tok odkazující na do podze-
mí zakopanou říčku Ponávku. Ornitologové 
v parku napočítali 72 druhů ptáků. 

MHD: Komenského nám. 
(linky 4, 38, 39), Tvrdého (linky 25, 26)

2 dětská hřiště 
Workout hřiště Pellicova 
Veřejný gril u ulice Hlídka 
Vyhlídkový pavilon 
Několik kašen

MHD: Moravské nám. (linky 1, 3, 5, 6)

Herní prvky v zeleni 
Workout hřiště Za Divadlem 
Vodní opona 
Dům umění města Brna 
Replika Zemanovy kavárny

MHD: Rybkova (linka 3), 
Nerudova (linka 12)

Dětské hřiště 
Workout hřiště 
Veřejné toalety 

MHD: Obilní trh (linka 4)

Funkcionalistická čekárna O. Pořísky 
Dětské hřiště  
Pítko 
Betonový stolek ke hře šachů

MHD: Náměstí Míru (linky 4 a 68)

Výběh a cvičiště psů 
3 dětská hřiště 
Veřejný gril  
Eko toalety, biotopové jezírko 
Hvězdárna a planetárium Brno 
Sportovní a rekreační areál

MHD: Šilingrovo nám. (linky 5, 6, 12)

Vyhlídka na nádraží a jihozápad Brna 
Klasicistní kolonáda 
Studánka Pramen zdraví 
Vodní kaskáda, teče po schodech 
směrem k hl. nádraží

MHD: Smetanova (linky 32, 34, 36)

Záhon pro nevidomé a slabozraké  
Dětské hřiště

MHD: Pionýrská/Antonínská (linky 1, 6)

2 dětská hřiště 
Dopravní hřiště 
Hřiště na pétanque, pingpongové stoly 
In-line park, workout hřiště Lužánecká 
Veřejný gril

01

03

05

0708

02

04

06
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PARKY A LESOPARKY MIMO CENTRUM

Foto titulka: park Denisovy sady, P. Gabzdyl
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PARK ŠPILBERK 
49°11'37"N, 16°35'55"E

Ve středověku byly horní svahy kolem br-
něnské citadely z obranných důvodů holé 
a dolní osázené vinicemi. Po ztrátě obranné 
funkce Špilberku nechal tehdejší starosta 
Christian d'Elvert na 17 ha vytvořit v letech 
1861–1862 pod vedením zahradníka Antoní-
na Šebánka krajinářský park v romantickém 

slohu. Promenádní cesty olemoval alejemi 
a dřevinami z okolních panství. Na jižní 
straně vznikl r. 1885 vyhlídkový pavilon, na 
severní gloriet. Pomníky připomínají kromě 
d'Elverta i skladatele Pavla Křižkovského, 
italské karbonáře a od r. 2016 i monument 
z tisíců dutých trubek básníka Jana Skáce-
la. U západního vstupu do hradu je jezírko 
s umělými vodopády architektky E. Damcové.

PARK KOLIŠTĚ A MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 
49°11'55"N, 16°36'43"E / 
49°11'57"N, 16°36'25"E

Původně park vznikal po vnější straně celých 
městských hradeb až po dnešní Denisovy 
sady. Před hradbami byly vysazovány pro-
cházkové lipové aleje už od r. 1793. V jižní 
části okružní park narušila od r. 1836 stav-
ba nádraží, v dalších částech expandovalo 

město po zrušení hradeb a bastionů do 
r. 1809. Mezi dnešní Rooseveltovou ulicí 
a Kolištěm upravil park v r. 1864 zahradník 
Antonín Šebánek na hlavní osu se středo-
vou alejí, (Zemanovou) kavárnou, hudebním 
pavilonem, kašnami, meteorologickým slou-
pem a pomníky. V 1. pol. 60. let park výrazně 
zmenšila pompézní stavba Janáčkova diva-
dla, před kterou dnes stojí světelná fontána 
ve tvaru opony.

BJÖRNSONŮV SAD 
49°12'26"N, 16°35'37"E

Park na místě staré louky, původně vedou-
cí až k Žabovřeskám, vznikl v 50. letech 
20. století. U ústí dnešní Rybkovy stával 
hostinec Na krásné vyhlídce. Přilehlé budovy 
VUT z let 1907–1911 sloužily za 1. světové 
války jako vojenský lazaret, s dřevěnými bu-
dovami i na louce. Ta sloužila i jako vojenské 

cvičiště a soukromé zahrádky až do změny 
na park v 50. letech. Jméno norského drama-
tika a příznivce českého národa B. Björnsona 
(1832–1910) získal v r. 1993, na jeho památku 
je u vstupu do parku bludný kámen s pa-
mětní deskou. Celkovou rekonstrukcí sad 
prošel r. 2014. Stal se oázou klidu a odpo-
činku, kde se setkávají rodiče s dětmi, oby-
vatelé místních domů i studenti přilehlých 
vysokých škol.

OBILNÍ TRH 
49°11'58"N, 16°35'51"E

Vytěženou a zasypanou cihelnou jámu 
vystřídal v těchto místech park v letech 
1906–1907. U Údolní ulice vznikla na sklonku 
20. let 20. století funkcionalistická čekárna 
pouliční dráhy z rýsovacího prkna architekta 
Oskara Pořísky. Až do 80. let měla i toale-
ty v podzemí a byla osvětlená shora skrz 

luxferovou podlahu přístřešku. V roce 2017 
byla památka zrekonstruována, podzemí ale 
bylo bohužel zasypáno. Poblíž stojí kulatá 
kašna, fungující i v zimě, kdy je možno vi-
dět fotogenické rampouchy. V centru parku 
stojí vzrostlá Líska turecká, v porostu tisů 
je socha Nosička vody. Celou západní hra-
nu parku lemuje historická budova Zemské 
porodnice z r. 1888.

KRAVÍ HORA 
49°12'11"N, 16°35'1"E

Původně na 350 m.n.m. vysoké Kraví hoře 
byly od středověku až do 50. let 20. století 
jen pole, pastviny a v části vinice. Stavba 
hvězdárny na vrcholu začala v r. 1948 a byla 
dokončena r. 1954. Nové velké planetárium 
přibylo r. 1991. Dnes je u něj i vědecká stez-
ka s geologickým krasohledem, inteligentní 

lavičky s wifi nebo nevšední sluneční hodiny. 
Na jižních slunných loukách vznikl r. 1975 
svažitý areál zdraví s dvěma letními bazény 
a saunou, později i krytý 25metrový pla-
vecký bazén se sportovním areálem. Poblíž 
je i baseballové, softballové a házenkářské 
hřiště. Naproti stojí funkcionalistický kostel 
sv. Augustina. Při ul. Údolní je Centrum léči-
vých rostlin Lékařské fakulty MU.

DENISOVY SADY A STUDÁNKA 
49°11'27"N, 16°36'21"E / 
49°11'30"N, 16°36'17"E

První veřejný park s krajinářskou úpravou 
v českých zemích, založený veřejnou sprá-
vou. Moravský místodržící hrabě Mitrovský ho 
upravil v letech 1814–1818. Při otevření dostal 
jméno Františkov. Dnešní jméno má od r. 1919 
po francouzském historikovi E. Denisovi. 

U obelisku odhaleného r. 1818 stojí koloná-
da na paměť ukončení napoleonských válek. 
Vznikla jako oranžerie, dnes slouží jako místo 
svateb i hudebních vystoupení. Ve spodní 
části je empírová studánka Fons salutis – Pra-
men zdraví z r. 1815, která byla zrekonstru-
ována v r. 2010. Ze sadů lze pokračovat do 
Kapucínských zahrad a teras pod Petrovem. 
Na jihovýchodní straně je vztyčen kříž při-
pomínající papežovu návštěvu Brna v r. 2009.

TYRŠŮV SAD 
49°12'10"N, 16°36'11"E

Sad vznikl na části bývalého městského 
hřbitova, zrušeného z hygienických důvo-
dů r. 1883 a převezeného na dnešní Ústřední 
hřbitov. Původně sahal až k Sušilově ulici. 
Dodnes ho připomíná středový litinový kříž 
z r. 1847 a od r. 1969 i pomník francouzského 
generála Rogera Valhuberta, pohřbeného 

zde po smrtelném zranění v bitvě u Slavkova. 
Unikátně je dochované i původní oplocení 
parku z doby vzniku. To umožňuje ho zamy-
kat mezi 23.00–6.00. Po obnově v r. 2000 
lze obdivovat květy růží, popínavé rostliny 
nebo kvetoucí tulipány během roku vystří-
dané letničkami. Zajímavostí je Záhon pro 
nevidomé a slabozraké s popisy v Braillově 
písmu. Slouží i soutěžím v poznávání květin 
hmatem a čichem. 

LUŽÁNKY 
49°12'23"N, 16°36'27"E

Nejstarší veřejný park v českých zemích na 
místě bývalé zahrady zrušeného jezuitské-
ho kláštera založil v r. 1786 císař Josef II. 
V r. 1792 zde byli návštěvníci svědky odpá-
lení prvního ohňostroje na Brněnsku. Dnes 
jsou Lužánky velmi oblíbeným parkem v cen-
tru města s rozlohou přibližně 22 ha. Parku 

dominuje novorenesanční pavilon architekta 
L. Förstera z r. 1855 při Lidické ulici, který 
je sídlem Střediska volného času. Za ním je 
kašna se třemi andílky – putty z roku 1860. 
U Lidické ulice jsou také plastiky Obchod 
a Tolerance (1892). Ve východní části parku 
je umělý vodní tok odkazující na do podze-
mí zakopanou říčku Ponávku. Ornitologové 
v parku napočítali 72 druhů ptáků. 

MHD: Komenského nám. 
(linky 4, 38, 39), Tvrdého (linky 25, 26)

2 dětská hřiště 
Workout hřiště Pellicova 
Veřejný gril u ulice Hlídka 
Vyhlídkový pavilon 
Několik kašen

MHD: Moravské nám. (linky 1, 3, 5, 6)

Herní prvky v zeleni 
Workout hřiště Za Divadlem 
Vodní opona 
Dům umění města Brna 
Replika Zemanovy kavárny

MHD: Rybkova (linka 3), 
Nerudova (linka 12)

Dětské hřiště 
Workout hřiště 
Veřejné toalety 

MHD: Obilní trh (linka 4)

Funkcionalistická čekárna O. Pořísky 
Dětské hřiště  
Pítko 
Betonový stolek ke hře šachů

MHD: Náměstí Míru (linky 4 a 68)

Výběh a cvičiště psů 
3 dětská hřiště 
Veřejný gril  
Eko toalety, biotopové jezírko 
Hvězdárna a planetárium Brno 
Sportovní a rekreační areál

MHD: Šilingrovo nám. (linky 5, 6, 12)

Vyhlídka na nádraží a jihozápad Brna 
Klasicistní kolonáda 
Studánka Pramen zdraví 
Vodní kaskáda, teče po schodech 
směrem k hl. nádraží

MHD: Smetanova (linky 32, 34, 36)

Záhon pro nevidomé a slabozraké  
Dětské hřiště

MHD: Pionýrská/Antonínská (linky 1, 6)
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KAMENNÝ VRCH 
49°10'58"N, 16°33'21"E 

Lesopark nad Novým Lískovcem vznikl 
před 1. světovou válkou jako součást areálu 
ozdravovny a od r. 1937 sanatoria, do kte-
rého patřilo i koupaliště, solárium, kuželna, 
rosarium či menší funkcionalistická rozhled-
na. Po r. 1948 se ze sanatoria stala nemoc-
nice – doléčovací a rehabilitační oddělení, 

park pustl a nevyužívané objekty chátraly. 
Až v r. 2011 prošel park i vyhlídka rekon-
strukcí, bývalý bazén byl upraven na jezírko. 
V lesoparku se nachází studánka – vrt s pit-
nou vodou a také hřiště na pétanque. Nad 
lesoparkem je louka chráněná jako přírodní 
rezervace, kde každé jaro rozkvétá až 55 
tisíc konikleců velkokvětých. Vstup do ní je 
možný bez psů. 

MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ 
49°12'26"N, 16°43'4"E 

Kilometr romantického údolí s mlýny na říčce 
Říčce si v letech 1947–1989 přivlastnili komu-
nisté a vybudovali zde tribuny pro masivní 
demonstrace až pro 200 tisíc účastníků. Po 
sametové revoluci se vrátilo místo přírodě 
a rekreaci, pro kterou je zde mnoho mož-
ností – hřiště na plážový volejbal, zábavní 

park nebo třeba bobová dráha. Údolí je také 
nástupním místem pro single traily. Přírodní 
chloubou je artéský vrt s bikarbonátovou 
vodou. K procházkám láká i navazující údolí 
potoka Říčky směrem k Muchově boudě se 
třemi menšími vodními nádržemi, z nichž ta 
nejbližší U Kadlecova Mlýna slouží i k letnímu 
koupání.

WILSONŮV LES 
49°12'16"N, 16°34'23"E

Lesopark na 34hektarovém území s výhle-
dem založil v r. 1882 L. Odstrčil, notář císaře 
Františka Josefa I. Na severní straně nechal 
vysadit ze stromů písmena FJE jako Fran-
tišek Josef a Elizabetha. Po r. 1918 dostal 
les jméno podporovatele vzniku Českoslo-
venska, amerického prezidenta W. Wilsona. 

V letech 1974–1992 byla na severním svahu 
lyžařská sjezdovka s umělým povrchem 
s vlekem. Pod Biskupským gymnáziem nad 
zaniklou sjezdovkou vznikl vyhlídkový al-
tán. U Havlíčkovy ulice a ul. Jana Nečase 
jsou dětská hřiště. V lesoparku jsou navíc 
tzv. ptáčkobody, kde lze pozorovat ptactvo. 
Zájemci o orientační běh mohou absolvovat 
trasu s pevnými kontrolami. Mapu stanovišť 
lze vytisknout na www.zabiny.club.

AKÁTKY 
49°12'30"N, 16°39'9"E

Židenice a Vinohrady oddělující 20hektarový 
lesopark. Bystrému oku kromě řady listnáčů 
i jehličnanů odhalí také kus vojensko-ob-
ranné historie Brna – několik pozůstatků 
betonových pozorovacích zvonů. Lesopar-
kem prochází naučná stezka Lesů města 
Brna přibližující na 10 zastávkách podrobně 

a poutavě zacházení s lesem, stromy a jejich 
dřevem. Blízko hlavních cest je i lesní studán-
ka Kafélanka. V lesoparku se nachází několik 
dětských hřišť s houpačkami či skluzavkou, 
na jednom z nich je i dětská horolezecká 
stěna. V západní části je vybavená venkovní 
posilovna.

MEDLÁNECKÉ KOPCE A PALACKÉHO VRCH 
49°14'4"N, 16°34'4"E 
49°14'18"N, 16°34'6"E

Tradičním rekreačním místem obyvatel se-
verozápadu Brna jsou Medlánecký a Stře-
lecký kopec. První z nich dal jméno přírodní 
rezervaci vyhlášené r. 1988 na území obou 
vrchů. Ochránci přírody je ocenili pro výskyt 
teplomilné květeny a významných druhů 

hmyzu. Zelená turistická značka pokračuje 
do Komína, žlutá přes Bosně a Babu až do 
Kuřimi. Třetí z medláneckých kopců, původ-
ně Kozí vrch, získal jméno dle pomníku F. Pa-
lackého. Přímo v Medlánkách zve k procház-
ce revitalizovaný zámecký park, mimo jiné 
s historickým bukem lesním červenolistým 
s obvodem kmene skoro 4 metry. Lokalitou 
vede také zajímavá cyklotrasa z Řečkovic do 
Bystrce a dál směrem k přehradě.

SCHREBEROVY ZAHRÁDKY 
49°12'28"N, 16°37'17"E

Původně byl v těchto místech v Černých Po-
lích hřbitov, který po r. 1907 nahradila kolonie 
soukromých zahrádek, zřejmě první svého 
druhu na území tehdejšího Rakouska-Uher-
ska. Jméno odkazuje k lipskému ortopedovi 
Danielu Schreberovi, který propagoval rodin-
né zahradničení pro zlepšení činnosti svalů 

při práci a pohybu na čerstvém vzduchu. Od 
50. let 20. století se zahrady ve vidlici mezi 
Lesnickou a Jugoslávskou ulicí změnily na 
park. Centrální lipová alej je ještě z dob hřbi-
tova. Dnes jsou největšími lákadly rozlehlé 
dětské hřiště, víceúčelové hřiště na fotbal, 
basketbal, tenis a další sporty či dětská 
kavárna.

BÍLÁ HORA 
49°11'38.845"N, 16°39'34.528"E

Rovných 300 m.n.m. vysokým kopcem nad 
Židenicemi kráčely dějiny, přesto si zacho-
val přírodní ráz. Jedinečný výhled na Brno 
využila za druhé světové války německá ar-
máda ke stavbě pozorovatelen pro sledování 
spojeneckých náletů na průmyslové továrny. 
6metrový betonový památník na vrcholu 

od r. 1957 připomíná založení dělnických 
hnutí Josefa Hybeše. Neporušený jižní svah 
Bílé hory je od r. 1991 chráněn jako přírodní 
památka, kde rostou teplomilné rostliny, na 
jaře koniklec velkokvětý či hlaváč šedavý, 
v létě pokryje louky modrofialovými květy 
šalvěj hajní. V trávě žije kudlanka nábožná, 
na kamenech se vyhřívá ještěrka obecná. Na 
jihovýchodě je výběh pro psy. 

ČERVENÝ KOPEC A MAHENOVA STRÁŇ 
49°10'53"N, 16°34'56"E, 
49°10'35"N, 16°35'15"E

Rekreační přírodní území předěluje na dvě 
části zahrádkářská kolonie. V jižní je stej-
nojmenná rezervace – národní přírodní pa-
mátka. V místě bývalé Kohnovy cihelny byl 
odkryt unikátní sprašový profil, který se 
vyvíjel od začátku čtvrtohor před 2 mil. let. 

Našli se zde paleontologické nálezy medvě-
da, bobra a schránek měkkýšů. Valounové 
sekáče ze starší doby kamenné dokládají 
osídlení člověkem již před 9 tis. lety. Z jižní 
části kopce, Mahenovy stráně, je krásný 
výhled na výstaviště, okolní kopce a blízké 
části Brna. Ve spodní části u cyklostezky, 
kousek za Kamennou čtvrtí, je ve stínu 
stromů dětské hřiště. Na západě je Lanové 
centrum Jungle park.

ARBORETUM MENDELU 
49°12'53"N, 16°36'52"E

Původně sbírku dřevin založil prof. A. Bayer 
na ploše 2 ha v roce 1938 pro potřebu vý-
uky lesních inženýrů. Po roce 1967 se areál 
rozrostl na 11 ha s dalšími čtyřmi částmi – 
botanický systém, centrální část, step a te-
rasy. Nové skleníky vznikly v r. 1997. Kromě 
4 tis. dřevin je k vidění 2 tis. trvalek, na 4 tis. 

orchidejí ve skleníku, 500 skalniček, 350 vel-
kokvětých kosatců i masožravé rostliny. 
Zajímavostí je např. „holubí strom“ Davidie 
listenová, který za květu vypadá, jako kdyby 
na něm seděli holubi s roztaženými křídly. 
Mikroklima pro vysokohorské rostliny má 
umělý krasový závrt. Pravidelně se konají 
výstavy orchidejí či sukulentů. 

OTEVŘENÁ ZAHRADA 
49°11'49"N, 16°35'52"E

Otevřenou zahradu na severním svahu Špil-
berku zřídila Nadace Partnerství v r. 2006. 
Autory pasivní budovy jsou Adam Halíř a On-
dřej Hofmeister, dokončena byla v listopadu 
2012 a získala ocenění Stavba roku 2013. 
Součástí ekologicky šetrné stavby obe-
hnané popínavými rostlinami jsou nádrže 

s přefiltrovanou čistou vodou. V zahradě je 
možné si projít naučná interaktivní stanovi-
ště o sluneční energii, podnebí či síle větru, 
vidět spirálu popisující vznik světa či ukázky 
městského hospodaření. V bývalé klášterní 
Boromejské zahradě mají domov ovce, králíci 
a slepice. Konají se zde výukové programy 
pro školáky i další doprovodné programy. 

OBORA HOLEDNÁ, BRNĚNSKÁ PŘEHRADA 
49°12'11"N, 16°32'7"E, 

49.2300719N, 16.5164508E

Z Kohoutovického sídliště vedou vycházko-
vé trasy na kopec Hobrtěnky a do obory Ho-
ledná, největšího lesoparku v Brně. V oboře 
zřízené v r. 1985 volně žijí mufloni a daňci, 
největším lákadlem je ohrada s divokými 
prasaty. Oborou prochází lesnická naučná 

stezka, oblíbeným výletním cílem jsou dvě 
jezírka s vysychajícím pramenem a pří-
střeškem. Pod vrcholem je od r. 2020 nová 
34metrová kovová rozhledna. Přes bystrcké 
sídliště lze pokračovat k Brněnské přehradě, 
kterou lemují pláže s řadou odpočinkových 
míst provázaných lodních dopravou. Najde-
te zde mnoho dětských hřišť a sportovišť, 
půjčovny šlapadel, lodiček, paddleboardů 
nebo třeba veřejná grilovací místa.

BOTANICKÁ ZAHRADA MU 
49°12'16"N, 16°35'46"E 

U vzniku Botanické zahrady Přírodovědecké 
fakulty MU stál v r. 1922 prof. J. Podpěra. 
U fakultou převzatých budov bývalého 
sirotčince vznikla původně jen provizorně. 
Už v roce 1926 ve skleníku poprvé vykvetl 
největší leknín světa – viktorie královská. 
Rostliny postupně přiváželi zaměstnanci 

i studenti z cest a exkurzí. Zastoupena je 
například květena Balkánu, Kavkazu, Severní 
Ameriky i Himalájí. Venkovní expozice je vol-
ně přístupná, skleníky na ploše 1120 m2 po 
zazvonění. Celkem na 5 tis. rostlin. Pravidel-
ně se konají výstavy citrusů či masožravek, 
populární je zahradní slavnost. Oblíbeným 
maskotem návštěvníků je kašna – socha 
skokana volského od F. Knaifla.

PARK ANTHROPOS 
T49°11'33"N, 16°34'0"E

Pisárecký park vznikl na místě vysušeného 
lužního lesa. Za socialismu byl park místem 
komunistických manifestací, s obeliskem 
s nápisem Buď práci čest. V parku se nachá-
zí prolézačky ve tvaru pravěkých zvířat – ko-
stry tyranosaura odkazují na blízký muzejní 
Pavilon Anthropos architekta E. Šteflíčka 

z r. 1962. U základů jeho dnešní expozice 
O původu člověka a vzniku kultury stál ar-
cheolog K. Absolon. V přízemí funkcionali-
stické stavby je kavárna. Poblíž je možné 
spatřit také plastiku A. Širůčka Lovec sobů. 
V r. 2019 přibyl taneční altánek se střechou 
o ploše 76 m2, kde se konají pravidelné pro-
gramy. Místy prochází rušná cyklostezka 
a in-line trasa. 

PARK MARIE RESTITUTY 
49°12'49 "N, 16°37'46"E

Sestra Marie Restituta bylo řeholní jméno 
místní rodačky Heleny Kafkové, která celý 
život pečovala o chudé a nemocné. V r. 1943 
ji nacisté jako jedinou řeholnici popravili za 
šíření protifašistických materiálů. V r. 1998 
ji církev prohlásila za blahoslavenou a zva-
žovalo se i její svatořečení. Park, dnes 

pojmenovaný podle ní, vznikl nedaleko je-
jího rodného domu v Husovicích v r. 1983, 
na místě bývalého hřbitova. V jeho zeleni 
se v současnosti připravuje umístění so-
chy M. Restituty. Nachází se zde Památník 
obětem světových válek z r. 1985. K vyba-
vení parku patří dětské hřiště. Z parku lze 
pokračovat na kopec nad Provazníkovou 
ulicí, kde je nad starým bunkrem zajímavá 
vyhlídka na Brno.

ZAMILOVANÝ HÁJEK 
49°14'33"N, 16°35'43"E

Nejen k randění zamilovaných láká ve všech 
ročních obdobích území na sever od Králova 
Pole u ulic Podhájí a Myslínova – Zamilovaný 
hájek, hovorově „Zamilec“. Jeho centrální 
část je suchá retenční nádrž řeky Ponávky, 
která je připravena pojmout její vody, pokud 
by se někdy rozvodnila. Oblast je známá 

jako zřejmě nejstarší brněnská lokalita pro 
sjezd a freeride na horských kolech. Najdete 
zde piknikové místo, dále hřiště původně 
na baseball, nyní na kriket. V lesích nad 
hájkem jsou dvě studánky – V Habrovým 
žlebu a Studánka Járy Cimrmana. Po žluté 
turistické značce lze pokračovat do Soběšic 
na rozhlednu Ostrá horka. 

ČERTOVA ROKLE  
49°13'41"N, 16°37'33"E

Pozoruhodný přírodní prvek – 700metrová 
rokle se stoletými stromy protíná sídliště 
Lesná. Kromě odpočinku v zeleni nabízí 
i 3 dětská hřiště a amfiteátr, kde se v létě 
konají kulturními akce – divadlo, koncerty 
či letní kino. U ulice Nejedlého se nachá-
zí venkovní posilovna, u Milénovy minigolf 

a discgolf, poblíž je i lanové centrum. Od 
prosince 2020 rokli přetíná nová lávka. Místy 
prochází naučná Ekostezka Lesná s 11 za-
staveními. Přírodovědci v Lesné zaznamenali 
75 druhů ptáků. Zřejmě i díky tomu, že archi-
tekti V. Rudiš a F. Zounek projektovali Lesnou 
jako první vzorové velké sídliště s větším 
prostorem pro zeleň mezi domy. 

MHD: Raisova (linky 25, 26)

Přírodní rezervace 
Rozhledna 
Hřiště na pétanque 
Studánka s pitnou vodou

MHD: Mariánské údolí (linky 55, 151)

Hřiště na plážový volejbal 
Zábavní park s minizoo 
Bobová dráha 
Single traily 
Vrt s bikarbonátovou vodou

MHD: Barvičova (linky 35, 39)

Ptáčkobody 
3 dětská hřiště 
Vyhlídkový altán

MHD: Akátky (linky 25, 26)

Naučná stezka 
Studánka Kafélanka 
2 dětská hřiště 
Dětská horolezecká stěna 
Workout hřiště Rokytova

MHD: Technologický park 
(linky 12, 53, 65)

Přírodní rezervace 
Zámecký park 
Cyklostezka

MHD: Tomanova (linka 9), 
Zdráhalova (linka 5)

Dětské hřiště 
V severní části dětská kavárna 
Workout hřiště 
Víceúčelové hřiště 

MHD: Podlomní (linky 55, 75), 
Juliánov (linka 12)

Přírodní památka 
Výhled na Brno 
Památník dělnických hnutí

MHD: Červený kopec (linka 82), 
Celní (linky 2, 5, 6)

Národní přírodní památka 
Výhled na výstaviště 
Dětské hřiště 
Cyklostezka

MHD: Bieblova (linky 9, 11)

Plocha 11 ha 
Výstavy orchidejí a sukulentů

arboretum.mendelu.cz

MHD: Obilní trh (linka 4)

Interaktivní stanoviště 
Ovce, králíci, slepice 
Výukové a doprovodné programy

www.otevrenazahrada.cz

MHD: Kohoutovice, hájenka 
(linky 50, 52), Přístaviště (linka 1)

Mufloni, daňci, divoká prasata 
Kovová rozhledna 
Na přehradě řada hřišť, sportovišť, 
minigolf 
Veřejná grilovací místa 
Workout hřiště U sirky, u zast. Rakovec

MHD: Konečného nám. 
(linky 3, 12, 25, 26)

Největší leknín světa 
5 tisíc rostlin 
Výstavy citrusů a masožravek

sci.muni.cz/bot_zahr

MHD: Anthropos 
(linky 25, 26, 37, 44, 84)

Dětské hřiště 
Pavilon Anthropos 
Taneční altánek 
Cyklostezka a in-line trasa

MHD: Merhautova (linky 25, 26, 44, 84)

Dětské hřiště 
Památník obětem světových válek 
Socha M. Restituty, realizace 
2020–2022

MHD: Žitná (linky 42, 70)

Sjezd a freeride horských kol 
Piknikové místo 
Hřiště na kriket 
2 studánky

MHD: Lesná, Čertova rokle (linky 9, 11)

3 dětská hřiště 
Workout hřiště u Nejedlého ul. 
Minigolf a discgolf  
Naučná ekostezka 
Amfiteátr s kulturními akcemi
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TO JE: Zeleň a parky 
v Brně
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PARK ŠPILBERK 
49°11'37"N, 16°35'55"E

Ve středověku byly horní svahy kolem br-
něnské citadely z obranných důvodů holé 
a dolní osázené vinicemi. Po ztrátě obranné 
funkce Špilberku nechal tehdejší starosta 
Christian d'Elvert na 17 ha vytvořit v letech 
1861–1862 pod vedením zahradníka Antoní-
na Šebánka krajinářský park v romantickém 

slohu. Promenádní cesty olemoval alejemi 
a dřevinami z okolních panství. Na jižní 
straně vznikl r. 1885 vyhlídkový pavilon, na 
severní gloriet. Pomníky připomínají kromě 
d'Elverta i skladatele Pavla Křižkovského, 
italské karbonáře a od r. 2016 i monument 
z tisíců dutých trubek básníka Jana Skáce-
la. U západního vstupu do hradu je jezírko 
s umělými vodopády architektky E. Damcové.

PARK KOLIŠTĚ A MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 
49°11'55"N, 16°36'43"E / 
49°11'57"N, 16°36'25"E

Původně park vznikal po vnější straně celých 
městských hradeb až po dnešní Denisovy 
sady. Před hradbami byly vysazovány pro-
cházkové lipové aleje už od r. 1793. V jižní 
části okružní park narušila od r. 1836 stav-
ba nádraží, v dalších částech expandovalo 

město po zrušení hradeb a bastionů do 
r. 1809. Mezi dnešní Rooseveltovou ulicí 
a Kolištěm upravil park v r. 1864 zahradník 
Antonín Šebánek na hlavní osu se středo-
vou alejí, (Zemanovou) kavárnou, hudebním 
pavilonem, kašnami, meteorologickým slou-
pem a pomníky. V 1. pol. 60. let park výrazně 
zmenšila pompézní stavba Janáčkova diva-
dla, před kterou dnes stojí světelná fontána 
ve tvaru opony.

BJÖRNSONŮV SAD 
49°12'26"N, 16°35'37"E

Park na místě staré louky, původně vedou-
cí až k Žabovřeskám, vznikl v 50. letech 
20. století. U ústí dnešní Rybkovy stával 
hostinec Na krásné vyhlídce. Přilehlé budovy 
VUT z let 1907–1911 sloužily za 1. světové 
války jako vojenský lazaret, s dřevěnými bu-
dovami i na louce. Ta sloužila i jako vojenské 

cvičiště a soukromé zahrádky až do změny 
na park v 50. letech. Jméno norského drama-
tika a příznivce českého národa B. Björnsona 
(1832–1910) získal v r. 1993, na jeho památku 
je u vstupu do parku bludný kámen s pa-
mětní deskou. Celkovou rekonstrukcí sad 
prošel r. 2014. Stal se oázou klidu a odpo-
činku, kde se setkávají rodiče s dětmi, oby-
vatelé místních domů i studenti přilehlých 
vysokých škol.

OBILNÍ TRH 
49°11'58"N, 16°35'51"E

Vytěženou a zasypanou cihelnou jámu 
vystřídal v těchto místech park v letech 
1906–1907. U Údolní ulice vznikla na sklonku 
20. let 20. století funkcionalistická čekárna 
pouliční dráhy z rýsovacího prkna architekta 
Oskara Pořísky. Až do 80. let měla i toale-
ty v podzemí a byla osvětlená shora skrz 

luxferovou podlahu přístřešku. V roce 2017 
byla památka zrekonstruována, podzemí ale 
bylo bohužel zasypáno. Poblíž stojí kulatá 
kašna, fungující i v zimě, kdy je možno vi-
dět fotogenické rampouchy. V centru parku 
stojí vzrostlá Líska turecká, v porostu tisů 
je socha Nosička vody. Celou západní hra-
nu parku lemuje historická budova Zemské 
porodnice z r. 1888.

KRAVÍ HORA 
49°12'11"N, 16°35'1"E

Původně na 350 m.n.m. vysoké Kraví hoře 
byly od středověku až do 50. let 20. století 
jen pole, pastviny a v části vinice. Stavba 
hvězdárny na vrcholu začala v r. 1948 a byla 
dokončena r. 1954. Nové velké planetárium 
přibylo r. 1991. Dnes je u něj i vědecká stez-
ka s geologickým krasohledem, inteligentní 

lavičky s wifi nebo nevšední sluneční hodiny. 
Na jižních slunných loukách vznikl r. 1975 
svažitý areál zdraví s dvěma letními bazény 
a saunou, později i krytý 25metrový pla-
vecký bazén se sportovním areálem. Poblíž 
je i baseballové, softballové a házenkářské 
hřiště. Naproti stojí funkcionalistický kostel 
sv. Augustina. Při ul. Údolní je Centrum léči-
vých rostlin Lékařské fakulty MU.

DENISOVY SADY A STUDÁNKA 
49°11'27"N, 16°36'21"E / 
49°11'30"N, 16°36'17"E

První veřejný park s krajinářskou úpravou 
v českých zemích, založený veřejnou sprá-
vou. Moravský místodržící hrabě Mitrovský ho 
upravil v letech 1814–1818. Při otevření dostal 
jméno Františkov. Dnešní jméno má od r. 1919 
po francouzském historikovi E. Denisovi. 

U obelisku odhaleného r. 1818 stojí koloná-
da na paměť ukončení napoleonských válek. 
Vznikla jako oranžerie, dnes slouží jako místo 
svateb i hudebních vystoupení. Ve spodní 
části je empírová studánka Fons salutis – Pra-
men zdraví z r. 1815, která byla zrekonstru-
ována v r. 2010. Ze sadů lze pokračovat do 
Kapucínských zahrad a teras pod Petrovem. 
Na jihovýchodní straně je vztyčen kříž při-
pomínající papežovu návštěvu Brna v r. 2009.

TYRŠŮV SAD 
49°12'10"N, 16°36'11"E

Sad vznikl na části bývalého městského 
hřbitova, zrušeného z hygienických důvo-
dů r. 1883 a převezeného na dnešní Ústřední 
hřbitov. Původně sahal až k Sušilově ulici. 
Dodnes ho připomíná středový litinový kříž 
z r. 1847 a od r. 1969 i pomník francouzského 
generála Rogera Valhuberta, pohřbeného 

zde po smrtelném zranění v bitvě u Slavkova. 
Unikátně je dochované i původní oplocení 
parku z doby vzniku. To umožňuje ho zamy-
kat mezi 23.00–6.00. Po obnově v r. 2000 
lze obdivovat květy růží, popínavé rostliny 
nebo kvetoucí tulipány během roku vystří-
dané letničkami. Zajímavostí je Záhon pro 
nevidomé a slabozraké s popisy v Braillově 
písmu. Slouží i soutěžím v poznávání květin 
hmatem a čichem. 

LUŽÁNKY 
49°12'23"N, 16°36'27"E

Nejstarší veřejný park v českých zemích na 
místě bývalé zahrady zrušeného jezuitské-
ho kláštera založil v r. 1786 císař Josef II. 
V r. 1792 zde byli návštěvníci svědky odpá-
lení prvního ohňostroje na Brněnsku. Dnes 
jsou Lužánky velmi oblíbeným parkem v cen-
tru města s rozlohou přibližně 22 ha. Parku 

dominuje novorenesanční pavilon architekta 
L. Förstera z r. 1855 při Lidické ulici, který 
je sídlem Střediska volného času. Za ním je 
kašna se třemi andílky – putty z roku 1860. 
U Lidické ulice jsou také plastiky Obchod 
a Tolerance (1892). Ve východní části parku 
je umělý vodní tok odkazující na do podze-
mí zakopanou říčku Ponávku. Ornitologové 
v parku napočítali 72 druhů ptáků. 

MHD: Komenského nám. 
(linky 4, 38, 39), Tvrdého (linky 25, 26)

2 dětská hřiště 
Workout hřiště Pellicova 
Veřejný gril u ulice Hlídka 
Vyhlídkový pavilon 
Několik kašen

MHD: Moravské nám. (linky 1, 3, 5, 6)

Herní prvky v zeleni 
Workout hřiště Za Divadlem 
Vodní opona 
Dům umění města Brna 
Replika Zemanovy kavárny

MHD: Rybkova (linka 3), 
Nerudova (linka 12)

Dětské hřiště 
Workout hřiště 
Veřejné toalety 

MHD: Obilní trh (linka 4)

Funkcionalistická čekárna O. Pořísky 
Dětské hřiště  
Pítko 
Betonový stolek ke hře šachů

MHD: Náměstí Míru (linky 4 a 68)

Výběh a cvičiště psů 
3 dětská hřiště 
Veřejný gril  
Eko toalety, biotopové jezírko 
Hvězdárna a planetárium Brno 
Sportovní a rekreační areál

MHD: Šilingrovo nám. (linky 5, 6, 12)

Vyhlídka na nádraží a jihozápad Brna 
Klasicistní kolonáda 
Studánka Pramen zdraví 
Vodní kaskáda, teče po schodech 
směrem k hl. nádraží

MHD: Smetanova (linky 32, 34, 36)

Záhon pro nevidomé a slabozraké  
Dětské hřiště

MHD: Pionýrská/Antonínská (linky 1, 6)

2 dětská hřiště 
Dopravní hřiště 
Hřiště na pétanque, pingpongové stoly 
In-line park, workout hřiště Lužánecká 
Veřejný gril
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PARKY A LESOPARKY MIMO CENTRUM

Foto titulka: park Denisovy sady, P. Gabzdyl
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JIC – Jihomoravské inovační centrum, 
Pocket Media s.r.o., J. Cága, D. Židlický, 
J. Rittichová, V. Mádr, Arboretum MENDELU, 
Otevřená zahrada
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Zeleň a parky v Brně1Park Špilberk

2Denisovy sady 
a Studánka

3Park Koliště a Moravské 
náměstí

4Tyršův sad

5Björnsonův sad

6Lužánky

7Obilní trh

8Kraví hora

9Wilsonův les

10Park Anthropos

11Akátky

12Park Marie Restituty
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PARK ŠPILBERK 
49°11'37"N, 16°35'55"E

Ve středověku byly horní svahy kolem br-
něnské citadely z obranných důvodů holé 
a dolní osázené vinicemi. Po ztrátě obranné 
funkce Špilberku nechal tehdejší starosta 
Christian d'Elvert na 17 ha vytvořit v letech 
1861–1862 pod vedením zahradníka Antoní-
na Šebánka krajinářský park v romantickém 

slohu. Promenádní cesty olemoval alejemi 
a dřevinami z okolních panství. Na jižní 
straně vznikl r. 1885 vyhlídkový pavilon, na 
severní gloriet. Pomníky připomínají kromě 
d'Elverta i skladatele Pavla Křižkovského, 
italské karbonáře a od r. 2016 i monument 
z tisíců dutých trubek básníka Jana Skáce-
la. U západního vstupu do hradu je jezírko 
s umělými vodopády architektky E. Damcové.

PARK KOLIŠTĚ A MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 
49°11'55"N, 16°36'43"E / 
49°11'57"N, 16°36'25"E

Původně park vznikal po vnější straně celých 
městských hradeb až po dnešní Denisovy 
sady. Před hradbami byly vysazovány pro-
cházkové lipové aleje už od r. 1793. V jižní 
části okružní park narušila od r. 1836 stav-
ba nádraží, v dalších částech expandovalo 

město po zrušení hradeb a bastionů do 
r. 1809. Mezi dnešní Rooseveltovou ulicí 
a Kolištěm upravil park v r. 1864 zahradník 
Antonín Šebánek na hlavní osu se středo-
vou alejí, (Zemanovou) kavárnou, hudebním 
pavilonem, kašnami, meteorologickým slou-
pem a pomníky. V 1. pol. 60. let park výrazně 
zmenšila pompézní stavba Janáčkova diva-
dla, před kterou dnes stojí světelná fontána 
ve tvaru opony.

BJÖRNSONŮV SAD 
49°12'26"N, 16°35'37"E

Park na místě staré louky, původně vedou-
cí až k Žabovřeskám, vznikl v 50. letech 
20. století. U ústí dnešní Rybkovy stával 
hostinec Na krásné vyhlídce. Přilehlé budovy 
VUT z let 1907–1911 sloužily za 1. světové 
války jako vojenský lazaret, s dřevěnými bu-
dovami i na louce. Ta sloužila i jako vojenské 

cvičiště a soukromé zahrádky až do změny 
na park v 50. letech. Jméno norského drama-
tika a příznivce českého národa B. Björnsona 
(1832–1910) získal v r. 1993, na jeho památku 
je u vstupu do parku bludný kámen s pa-
mětní deskou. Celkovou rekonstrukcí sad 
prošel r. 2014. Stal se oázou klidu a odpo-
činku, kde se setkávají rodiče s dětmi, oby-
vatelé místních domů i studenti přilehlých 
vysokých škol.

OBILNÍ TRH 
49°11'58"N, 16°35'51"E

Vytěženou a zasypanou cihelnou jámu 
vystřídal v těchto místech park v letech 
1906–1907. U Údolní ulice vznikla na sklonku 
20. let 20. století funkcionalistická čekárna 
pouliční dráhy z rýsovacího prkna architekta 
Oskara Pořísky. Až do 80. let měla i toale-
ty v podzemí a byla osvětlená shora skrz 

luxferovou podlahu přístřešku. V roce 2017 
byla památka zrekonstruována, podzemí ale 
bylo bohužel zasypáno. Poblíž stojí kulatá 
kašna, fungující i v zimě, kdy je možno vi-
dět fotogenické rampouchy. V centru parku 
stojí vzrostlá Líska turecká, v porostu tisů 
je socha Nosička vody. Celou západní hra-
nu parku lemuje historická budova Zemské 
porodnice z r. 1888.

KRAVÍ HORA 
49°12'11"N, 16°35'1"E

Původně na 350 m.n.m. vysoké Kraví hoře 
byly od středověku až do 50. let 20. století 
jen pole, pastviny a v části vinice. Stavba 
hvězdárny na vrcholu začala v r. 1948 a byla 
dokončena r. 1954. Nové velké planetárium 
přibylo r. 1991. Dnes je u něj i vědecká stez-
ka s geologickým krasohledem, inteligentní 

lavičky s wifi nebo nevšední sluneční hodiny. 
Na jižních slunných loukách vznikl r. 1975 
svažitý areál zdraví s dvěma letními bazény 
a saunou, později i krytý 25metrový pla-
vecký bazén se sportovním areálem. Poblíž 
je i baseballové, softballové a házenkářské 
hřiště. Naproti stojí funkcionalistický kostel 
sv. Augustina. Při ul. Údolní je Centrum léči-
vých rostlin Lékařské fakulty MU.

DENISOVY SADY A STUDÁNKA 
49°11'27"N, 16°36'21"E / 
49°11'30"N, 16°36'17"E

První veřejný park s krajinářskou úpravou 
v českých zemích, založený veřejnou sprá-
vou. Moravský místodržící hrabě Mitrovský ho 
upravil v letech 1814–1818. Při otevření dostal 
jméno Františkov. Dnešní jméno má od r. 1919 
po francouzském historikovi E. Denisovi. 

U obelisku odhaleného r. 1818 stojí koloná-
da na paměť ukončení napoleonských válek. 
Vznikla jako oranžerie, dnes slouží jako místo 
svateb i hudebních vystoupení. Ve spodní 
části je empírová studánka Fons salutis – Pra-
men zdraví z r. 1815, která byla zrekonstru-
ována v r. 2010. Ze sadů lze pokračovat do 
Kapucínských zahrad a teras pod Petrovem. 
Na jihovýchodní straně je vztyčen kříž při-
pomínající papežovu návštěvu Brna v r. 2009.

TYRŠŮV SAD 
49°12'10"N, 16°36'11"E

Sad vznikl na části bývalého městského 
hřbitova, zrušeného z hygienických důvo-
dů r. 1883 a převezeného na dnešní Ústřední 
hřbitov. Původně sahal až k Sušilově ulici. 
Dodnes ho připomíná středový litinový kříž 
z r. 1847 a od r. 1969 i pomník francouzského 
generála Rogera Valhuberta, pohřbeného 

zde po smrtelném zranění v bitvě u Slavkova. 
Unikátně je dochované i původní oplocení 
parku z doby vzniku. To umožňuje ho zamy-
kat mezi 23.00–6.00. Po obnově v r. 2000 
lze obdivovat květy růží, popínavé rostliny 
nebo kvetoucí tulipány během roku vystří-
dané letničkami. Zajímavostí je Záhon pro 
nevidomé a slabozraké s popisy v Braillově 
písmu. Slouží i soutěžím v poznávání květin 
hmatem a čichem. 

LUŽÁNKY 
49°12'23"N, 16°36'27"E

Nejstarší veřejný park v českých zemích na 
místě bývalé zahrady zrušeného jezuitské-
ho kláštera založil v r. 1786 císař Josef II. 
V r. 1792 zde byli návštěvníci svědky odpá-
lení prvního ohňostroje na Brněnsku. Dnes 
jsou Lužánky velmi oblíbeným parkem v cen-
tru města s rozlohou přibližně 22 ha. Parku 

dominuje novorenesanční pavilon architekta 
L. Förstera z r. 1855 při Lidické ulici, který 
je sídlem Střediska volného času. Za ním je 
kašna se třemi andílky – putty z roku 1860. 
U Lidické ulice jsou také plastiky Obchod 
a Tolerance (1892). Ve východní části parku 
je umělý vodní tok odkazující na do podze-
mí zakopanou říčku Ponávku. Ornitologové 
v parku napočítali 72 druhů ptáků. 

MHD: Komenského nám. 
(linky 4, 38, 39), Tvrdého (linky 25, 26)

2 dětská hřiště 
Workout hřiště Pellicova 
Veřejný gril u ulice Hlídka 
Vyhlídkový pavilon 
Několik kašen

MHD: Moravské nám. (linky 1, 3, 5, 6)

Herní prvky v zeleni 
Workout hřiště Za Divadlem 
Vodní opona 
Dům umění města Brna 
Replika Zemanovy kavárny

MHD: Rybkova (linka 3), 
Nerudova (linka 12)

Dětské hřiště 
Workout hřiště 
Veřejné toalety 

MHD: Obilní trh (linka 4)

Funkcionalistická čekárna O. Pořísky 
Dětské hřiště  
Pítko 
Betonový stolek ke hře šachů

MHD: Náměstí Míru (linky 4 a 68)

Výběh a cvičiště psů 
3 dětská hřiště 
Veřejný gril  
Eko toalety, biotopové jezírko 
Hvězdárna a planetárium Brno 
Sportovní a rekreační areál

MHD: Šilingrovo nám. (linky 5, 6, 12)

Vyhlídka na nádraží a jihozápad Brna 
Klasicistní kolonáda 
Studánka Pramen zdraví 
Vodní kaskáda, teče po schodech 
směrem k hl. nádraží

MHD: Smetanova (linky 32, 34, 36)

Záhon pro nevidomé a slabozraké  
Dětské hřiště

MHD: Pionýrská/Antonínská (linky 1, 6)

2 dětská hřiště 
Dopravní hřiště 
Hřiště na pétanque, pingpongové stoly 
In-line park, workout hřiště Lužánecká 
Veřejný gril
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PARKY V CENTRU

PARKY A LESOPARKY MIMO CENTRUM

Foto titulka: park Denisovy sady, P. Gabzdyl

Foto: F. Uřičářová, P. Gabzdyl, P. Gejdoš, 
JIC – Jihomoravské inovační centrum, 
Pocket Media s.r.o., J. Cága, D. Židlický, 
J. Rittichová, V. Mádr, Arboretum MENDELU, 
Otevřená zahrada
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