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Na vysoké skále trůní hrad 
Pernštejn. Za 8 století se 
ho nepovedlo dobýt ani 
nejzavilejším dobyvatelům. 
Projděte si okruh zámeckou 
zahradou – sami či 
s průvodcem. Myslí zde i na 
návštěvníky s omezenou 
mobilitou. Uvidíte půvabné 
drobné stavby jako čínský 
pavilon, poustevnu nebo 
turecké lázně.

Extra tip: Na Pernštejn vyrazte 
s dětmi! Bývají nadšené 
z okruhu Ztratila se bílá paní. 
Oblíbená je i hra Korálky 
komorné Elišky – jednoduchá 
hledačka pro celou rodinu 
od jara do podzimu. Úspěšné 
luštitele hry čeká malá odměna. 
Nebo projděte naučnou stezku 
Pernštejn, projeďte na kole 
jednu z tišnovských cyklostezek 
a stavte se v klášteře Porta coeli.

Brno je metropolí architektury 
od gotiky po modernu. 
Nejznámější je vila Tugendhat, 
ale získají si vás i ty další – 
Jurkovičova, Stiassni, Löw-Beer, 
nebo Letohrádek Mitrovských. 
S BRNOPASem poznáte 
město a ušetříte. Vyzkoušejte 
také neotřelé tipy z gastro 
průvodce Gourmet Brno. Věda 
je tu zábava. I díky hvězdárně 
s planetáriem a science centru 

VIDA!. Co v Brně nevynechat 
vám poradí v infocentrech TIC 
nebo na GOtoBRNO.cz.

Extra tip: Pod dlažbou Zelného 
trhu se skrývá spletitý labyrint.
Překvapí až útulnými sceneriemi. 
Průvodci vás na 50minutové 
exkurzi protáhnou tajemnými 
chodbami a sklepy. U kostela 
svatého Jakuba navštivte ještě 
2. největší kostnici v Evropě.

www.hrad-pernstejn.cz www.gotobrno.cz

NEJFOTOGENIČTĚJŠÍ HRAD MORAVY MAXIMÁLNĚ POHODOVÁ METROPOLE
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Tiché břehy Svratky v místních 
lesích opěvoval básník Nezval. 
Vás povede cyklostezka 
Tišnovsko - vydejte se třeba 
do malebné Lomnice! Židovské 
památky, monumentální kostel 
na náměstí, vyhlášená kavárna 
i pivovar. A dole u řeky klidné 
spočinutí. V Borači pak objevíte 
unikátní příhradový most. A dál 
do Doubravníka. Zdejší kostel 
Povýšení sv. Kříže i hrobky pánů 

z Pernštejna a Mitrova zdobí 
modrý nedvědický mramor.

Extra tip: Tišnovská pivní stezka 
je putovní hra pro dospělé 
milovníky piva a cyklistiky 
v kouzelné krajině Tišnovska. Kdo 
získá razítka ze všech zapojených 
pivovarů, nemine ho koruna pro 
pivního krále nebo parádní ceny. 
Podrobnosti najdete v hrací 
kartě (ke stažení z webu).

Přehrada jak moře, hrad jak 
Brno. Vydejte se na výlet na 
dohled moravské metropole. 
Kdysi tu byl na svatební cestě 
samotný Churchill. Hrad Veveří 
si projdete sami bez průvodce.
Na komentované prohlídce 
máte na výběr ze 2 okruhů, 
z toho jeden docela fyzicky 
náročný. Na hrad i zpět se 
dostanete nejpohodlněji autem 
nebo parníkem.

Extra tip: Vydejte se na Veveří 
celodenním pěším výletem 
kolem Brněnské přehrady – 
červená turistická trasa vás 
povede z přístaviště, v cíli čeká 
hrad i zasloužené občerstvení. 
Nebo se na hrad vydejte na 
každoroční uzenářsko-vinařskou 
show na přelomu zimy a jara. 
Je to největší akce tohoto typu 
v ČR. Uzené voní už z dálky, víno 
teče proudem.

www.gofrombrno.cz www.hrad-veveri.cz

TIŠNOVSKEM NEJEN ZA PIVEM HRAD VEVEŘÍ, DOKONALÝ CÍL
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Černé uhlí se tu těžilo v 10 
dolech už od 18. století! Štoly 
hluboké až 1,5 km jsou ve 
střední Evropě unikát. Stezky 
permoníků vás provedou 
Rosickem. Z obce Zastávka 
zamiřte podél kolejí Muzea 
průmyslových železnic do Babic 
a Zbýšova. Svezte se parním, 
dieslovým nebo důlním vláčkem. 
Majestátní těžní věž dolu 
Simson ve Zbýšově a výhledy 

z místní haldy nesmíte minout.

Extra tip: Ze Zbýšova zamiřte 
k přírodní památce Rybičková 
skála. Skalní „plátno“ na 
40metrovém řezu ukazuje 
zkamenělé otisky ryb i rostlin. 
Atlas prvohor in natura! Nebo 
objevte „rosický maják”, tedy 
barokní kapli Nejsvětější Trojice 
a poutavé naučné stezky kolem.

Kdysi gotický hrad, dnes 
renesanční zámek s prvky 
baroka a klasicismu. 
Dominanta Rosic skrývá hračky 
i protiatomový kryt. Okruh 
nabízí prohlídku zdobených 
komnat a kaple. Stálá expozice 
hraček má kousky od 50. let do 
dneška. Celou sezonu to tu žije! 
Rytířská klání, velikonoční akce, 
večerní kostýmové prohlídky, 
v září festival Česnekovky.

Extra tip: Jste fandou 
technických památek? Zajeďte 
do Oslavan k perfektně 
zrekonstruované těžní věži 
Kukla. A také na zámek, kde 
najdete Muzeum hornictví 
a energetiky. Pokud zrovna 
panuje horko, koupačka 
v nádherném biotopu je hned 
za zámkem. Pro děti vodní svět, 
před areálem hřiště s krytým 
pískovištěm.

www.mikroregionkahan.cz www.zamek-rosice.cz

UHELNÁ HISTORIE JIŽNÍ MORAVY NA ZÁPAD OD BRNA
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Malebné Ivančicko. Rodiště 
Vladimíra Menšíka i Alfonse 
Muchy. Běžte z parku Réna 
po červené turistické trase. 
Cestou potkáte sochy od 
Josefa Zahradníka. A nad nimi 
rozhlednu. Stojí na kopci Réna 
od roku 1930 a nese jméno 
po slavném malíři Muchovi. 
Minimalistická, z betonu, vysoká 
pouhé 4 metry – jedna z našich 
nejmenších rozhleden.

Extra tip: Ivančický chřest býval 
známějším vývozním artiklem 
než plzeňské pivo. Místní 
obnovili tradici založením nové 
městské chřestovny. V květnu 
pořádají Slavnosti chřestu 
a vína. Z ivančické kostelní věže 
se rozhlédněte po nádherném 
kraji. V místním infocentru vám 
rádi naloží další porci inspirace.

Zoo Park Vyškov – jediná česká 
zoo chovající hlavně domácí 
a hospodářská zvířata z celého 
světa. Dvoreček naší babičky 
děti milují! Kromě velkého 
počtu druhů tuzemských 
i zahraničních slepic a králíků 
uvidíte lemury či papoušky. 
Navštivte repliku hanáckého 
statku s expozicí tradičního 
venkovského života, podzemní 
akvárium a terárium.

Extra tip: Ze Zoo Parku do 
DinoParku na jeden vstup! 
Dojedete tam speciálním 
vláčkem DinoExpres. Zkuste 
visutou lanovou dráhu DinoBike.
Prolétnete se nad parkem 
jako pterodaktyl, zážitek bez 
ohledu na věk! Součástí zoo 
je i hvězdárna v krásném 
Marchanickém hájku. Nabízí
denní pozorování Slunce pomocí 
speciálních dalekohledů.

www.gofrombrno.cz www.zoo-vyskov.cz

VÝLET NA ROZMARNÉ IVANČICKO ZA VYŠKOVSKOU FAUNOU
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Zámek Bučovice rovná se pravá
italská noblesa. Severně od Alp
není podobný klenot. Původní
(nepřestavěný!) renesanční
zámek ležící v údolí je realizací
originálního projektu včetně
zahrady a vodního příkopu. 
90 sloupů arkádového nádvoří
bohatě zdobí reliéfy. A ty
fontány! Mořské panny sedí
na delfínech a dračí hlavy chrlí
vodu.

Extra tip: Kdy jste naposled
zvedli oči k tisícům hvězd?
Hvězdárna v nedalekých
Ždánicích se pyšní jiskřivými
výhledy do vesmíru. Oproti
mnoha jiným sem nedoléhá
světelný smog a vy si užijete
luxusní podívanou. Výlet
v krásné a klidné lokalitě
zakončete v Bošovicích v jediné
papouščí zoo v Evropě.

Rozhledna Akátová věž
na kopci Výhon s unikátní
konstrukcí kombinuje beton,
kov a dřevo. Měří 17,7 metrů
a nahoru vyšlápnete po 76
schodech. Nadmořská výška
vyhlídkové plošiny je 369,5
metrů. Vyhlídka je přístupná
nonstop a zdarma. Je součástí
turistického okruhu Výhon 
s propracovaným informačním
systémem.

Extra tip: Vinařství Válka nabízí 
bio víno v přírodním parku
Výhon. Jeďte i do Rajhradu.
Památník písemnictví na Moravě
v místním klášteře vás dostane.
V Benediktinské knihovně 
s 65 000 svazky je to jako 
v Sixtinské kapli. Klenby 
s nástropními freskami, štuková 
výzdoba, obří mechanický 
globus a další zajímavosti.

www.zamek-bucovice.cz www.zidlochovicko.cz

OD ZÁMECKÉ PO PŘÍRODNÍ PARÁDU AKÁTOVÁ VĚŽ
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Klášter Rosa coeli v Dolních
Kounicích je sice polorozpadlý,
ale dochované části mají
nemalou architektonickou
hodnotu a obrovské kouzlo.
Od nezastřešeného torza hlavní
lodě kostela po schodiště.
Projdete jej sami nebo
s průvodcem, nechte na sebe
dýchnout genia loci, foťte.
Celoročně objednáte prohlídku
mimo otevírací dobu 

do kláštera, synagogy a města.

Extra tip: Hrad i zámek 
v jednom? Tady ano! Zavítejte 
na víkendové prohlídky, slavnosti 
lokálních potravin, košt vín. 
Navštivte i jednu z nejstarších 
synagog na Moravě. Věhlasnou 
místní frankovku mají třeba 
ve vinařství u Plačků. Výlet 
korunujte koupačkou 
u Stříbského mlýna.

Nádherný zámek Slavkov plus
park. Sem se vyplatí vydat
nejen v době listopadových
napoleonských slavností.
6. prosince 1805 tu 
v Historickém sálu uzavřeli 
příměří Rakousko a Francie. 
Na zámku se konají výstavy od
šperků po víno, v podzemním
labyrintu prozkoumejte pekárnu,
mučírnu… Dětská trasa nabízí
na prohlídku půjčení věrných 

dobových kostýmů!

Extra tip: Hra s antickými bohy
– hledačka pro celou rodinu
od jara do podzimu v zámecké
zahradě. Nevynechejte návštěvu
Slavkovského pivovaru. A určitě
zajeďte k Mohyle míru, která je
na středu chráněné památkové
zóny Slavkovské bojiště. Uvnitř
je skvělá multimediální expozice.

www.dolnikounice.cz www.zamek-slavkov.cz

MAGICKÉ DOLNÍ KOUNICE SLAVKOV NEJEN NAPOLEONSKÝ
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