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JIŽNÍ MORAVA 
NEOBJEVENÁ

Na výlety m
imo davy!



Černé uhlí se tu těžilo už od 18. 
století. Start je na vlakové stanici 
Zastávka a dál cyklotrasou 
5173 až k dolu Ferdinand. Před 
Zbýšovem objevte Muzeum 
průmyslových železnic. Mrkněte 
na termíny a svezte se vláčkem! 
Ze zbýšovské haldy jsou 
fascinující výhledy, unikátem je 
i těžní věž dolu Simson vysoká 
24 m. Od ní půjdete k bývalé 
cihelně a k zelené turistické 
značce. Přírodní památka 
Rybičková skála odhaluje 

zkamenělé otisky ryb i rostlin. 
Za Kratochvilkou odbočíte 
vpravo, NS Rosickou historií 
vás zavede k nádherné kapli 
Nejsvětější trojice a lipovou alejí 
do Rosic. Na zahradě zdejšího 
zámku mají nečekanou raritu 
v podobě protiatomového krytu.

Staňte se na chvíli birdwatcherem 
a obdivujte hojnost ptačích 
druhů! Neopakovatelné symfonie 
zní u místních rybníků, domova 
desítek ptáků i savců. Od 
hodonínské zoo jeďte po 
cyklostezce Podluží. 
K mutěnickým rybníkům a ptačí 
pozorovatelně se přibližte z pravé 
strany. Usaďte se, vezměte 
dalekohled a užijte si úchvatnou 
ptačí přehlídku. Šlápněte znovu 
do pedálů směr Dubňany a jeďte 
po cyklostezce Mutěnka až na 

rozhlednu Vyšicko. Nabízí výhledy 
na malebné okolí vinařských 
strání, Bílé Karpaty, na Chřiby… 
A po zelené dál do Mutěnic! 
První domky patří mezi “Mutěnské 
Búdy”. Unikátní uličky ukrývají 
na 600 sklepů, i s ubytováním 
a degustačními prostory.
 

ZA HORNÍKY DO ZBÝŠOVA A ROSIC NA KOLE ZA PTAČÍM ORCHESTREM
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Naučná stezka krumlovsko - 
rokytenskými slepenci vám 
učaruje. Vyjděte z náměstí 
Moravského Krumlova, kolem 
kaple sv. Floriána ke kapličce 
Panny Marie. Po 2 km objevíte 
vodopád, který po vydatných 
deštích nebo při tání sněhu 
padá z výšky až 11 metrů. Vítá 
vás víska Rokytná, nachází se tu 
zbytky rozlehlého slovanského 
hradiště. Vaše další kroky 
vedou přes lanový most nad 
říčkou! Přidejte 2 kilometry 

a navštivte oboru plnou srnčí 
zvěře a divokých prasat. Držte 
se však vyznačené cesty, ať vás 
zatoulané nepotká majestátný 
dvanácterák. A už jste u cíle - 
čekají na vás Ivančice! Rodiště 
Alfonse Muchy u soutoku tří řek 
- Jihlavy, Rokytné a Oslavy. 

Vydejte se na Slovácko, kde se 
vzácná oskeruše vplétá do 
tradic i oslav a navíc je světovým 
unikátem. Z nádraží ve Strážnici 
vede červená TZ do Tvarožné 
Lhoty. V Selském domě
nakoukněte na ukázku výroby 
tvarohu. Protnete se s naučnou 
Oskerušovou stezkou. Zamiřte 
do Kněždubu k rodnému domu 
bratří Úprkových, nositelů lidových 
tradic Slovácka. Pokračujte po 
žluté rovnou k nádrži Lučina, je 
čas na osvěžení! Nesmíte minout 

ani Salaš - roubenky z kopanice 
a arboretum původních dřevin. 
Cílem je vrch Travičná (379 m. 
n. m.) s rozhlednou a expozicí. 
Z výšky 35 m jsou parádní 
výhledy. Oskerušová stezka vás 
zavede zpět do Tvarožné Lhoty 
a po červené do Strážnice.

ZA ROMANTIKOU KRUMLOVSKA DO BÍLÝCH KARPAT ZA OSKERUŠEMI
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Básník Mácha čerpal inspiraci pro 
své vzletné verše přímo v lesích 
nad Adamovem. Vydejte se v jeho 
stopách, kouzelné lesní pěšinky 
už čekají! K Máchovu mohutnému 
pomníku se dostanete po žluté 
TZ okruhu Nový hrad. Cesta dá 
zabrat! Během necelých 5 km 
nastoupáte asi 200 výškových 
metrů. Výhledy až na Pálavu však 
stojí za to. Pokračujte po červené 
ke žluté značce, povede vás 
k Josefovu, mírné klesání končí 
u vývěru Jedovnického potoka. 

Hotové poklady údolí Křtinského 
potoka spatříte na trase po 
modré: volně přístupná jeskyně 
Jáchymka, eko centrum Švýcárna 
s lesním barem a národní kulturní 
památka Stará huť. Kolem 
meandrující říčky zpět až do 
Adamova. 

 

Od vlakového nádraží Tišnov 
naskočte na cyklostezku 
Tišnovsko, povede vás většinu 
výletu. Na startu je souběžná 
Naučná stezka Květnice. 
Klidným údolím potoku Besének 
dojedete přes Šerkovice do 
historické Lomnice. Hned 
zkraje nabízí osvěžení Zámecký 
mlýn, areál je přístupný od 15 
let. Pokračujte kolem přírodní 
památky Zámecký les a doleva 
přes mostek. Vyjeďte do kopce, 
po levé straně zkuste tekutý 

“chleba” z pivovaru Genius Noci. 
Na lomnické náměstí shlíží 
monumentální kostel Navštívení 
Panny Marie, vy si odpočiňte, 
v kavárně ochutnejte dobroty. 
Zpátky budete jak nic - po hlavní 
silnici přes Řepku k Tišnovu, kde 
najeďte na cyklotrasu Tišnovsko.

VZHŮRU NAD HLUBOKÉ LESY ADAMOVA TIŠNOVSKEM NEJEN ZA PIVEM
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Uličky jako z pohádky 
a unikátní spirála nad vinicemi. 
V kouzelném cípu Moravy, v 
oblasti Modrých hor, je mnoho 
neobjevených pokladů. Z Kobylí 
vede NS mírným stoupáním 
až k Stezce nad vinohrady. 
Cože? Bezbariérová rozhledna? 
Je to tak, představuje životní 
cyklus přírody a nabízí parádní 
výhled na Pálavu, při dobrém 
počasí až na rakouské Alpy. Od 
rozcestníku pod rozhlednou 
vás zelená značka zavede do 

Vrbice. Těšte se na větrný mlýn, 
který je replikou původního. 
Na zelené ještě objevte vinné 
sklepy kopané v pískovci až 
v sedmi patrech nad sebou, 
připomínají Hobitín! Zpátky do 
Kobylí si užijete krásné vyhlídky 
na nenáročné modré trase.

DO HOBITÍNA I NAD VINOHRADY
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5 km

Pěšky, na kole, koloběžce 
nebo s kočárkem! Vydejte 
se nenáročnou naučnou 
stezkou s Hugem, chráněným 
mlokem skvrnitým. Děti pohladí 
dřevěná zvířátka, zahrají si lesní 
pexeso. Čeká tu velká houbová 
poznávačka i rozlišování ptačích 
vajíček. Ptačí řečí k vám promluví 
aplikace „Les poznání“. Terén 
s dostatkem laviček je přívětivý 
a sjízdný pro kočárky i dětská 
kola. Trasa vede pod vzrostlými 
stromy podél Gránického potoka 

ke Spálenému mlýnu a zpět. Od 
mlýna lze výlet o 2 km natáhnout. 
Na lesní pěšině je dřevěná 
směrovka s nápisem „Karkulka“ 
a vede k Pivcovu prameni 
i dřevěnému domku Karkulčiny 
babičky. Nakoukněte dovnitř, 
pohádková scéna je jako živá!

PODHRADÍM S MLOKEM HUGEM
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V Brně naložte kolo do vlaku 
a v Silůvkách následujte trasu 
5171. Po 3 km zatočíte na 
křižovatce doleva přes trať 
do kopce. Zamiřte ke krásné 
vyhlídce, kapli Sv. Antonína. Až 
překročíte řeku Jihlavu, můžete 
obdivovat památky Dolních 
Kounic - synagogu i klášter Rosa 
coeli. Proti proudu Jihlavy ocení 
milovníci vína Nové Bránice! 
Odtud dále po cyklotrase 403. 
Podjedete železniční viadukt 
s impozantním mostem 

„železňákem“ a už vás přivítá 
Stříbský mlýn. Koupačka v říčním 
splavu předčí vaše očekávání! 
Cestou dál míjíte pole zeleného 
chřestu a sochy v plenéru. 
Vyšlápněte ještě na Muchovu 
rozhlednu na Réně. Odtud 
dojedete na ivančické náměstí.

Vstupte do Motýlího ráje hned u 
městského úřadu ve Ždánicích. 
Začátkem léta vás zde provede 
až 84 druhů denních motýlů, 
větší koncentraci pestrých 
křidélek jinde v naší zemi 
nenajdete. Naučná stezka se 
vine unikátním biotopem plným 
starých polí a mezí. Motýli vás 
zavedou ze strání ke staletým 
dubům. Pohádková cesta vede 
k rozcestí Oříšek. Tady se 
stočíte na NS Ždánickým lesem 
v protějším svahu. Užijte si krásné 

výhledy! Vzhůru na vyhlídku 
Palánek, na starodávné hradiště. 
Žlutá značka doprovází zpět 
do Ždánic. V místním zámku 
zajděte do Vrbasova muzea, ráje 
sběratelství. Na závěr se potěšte 
proslulou ždánickou sněhovou 
trubičkou a kremeší!

VÍNO, CHŘEST A ROZMARNÉ LÉTO OCHUTNÁVKA ZE ŽDÁNICKÉHO LESA
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Slyšeli jste o mandloňových 
sadech a rozhledně nad nimi? 
Rozlouskněte si mandličkovou 
skořápku, objevte místní poklady! 
Povede vás naučná stezka 
od autobusové stanice 
v Hustopečích, na začátku 
souběžná s Cestou T. G. 
Masaryka. Ten tu v mládí žil 
a studoval. Vyjdete za město 
k ranči, který je hotovým rájem 
pro děti. Minete Přední a Zadní 
rybník a od rozcestí pod 
Kamenným vrchem vystoupejte 

vzhůru. Záplava zeleně, stepních 
travin… a ty rozhledy! Mandloňová 
NS míří po hřebeni k rozhledně. 
Dosyta se pokochejte, sady 
jsou totiž evropským unikátem. 
A také ochutnejte, hustopečská 
Mandlárna ví, jak oříšek proměnit 
v netradiční delikatesy.

TŘI HUSTOPEČSKÉ OŘÍŠKY
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ZA JEDINEČNÝM MLÝNEM
Rakovecké stráně vás na jaře 
uchvátí záplavou bílých květů 
bledulí, v létě zdobnými 
slepencovými skalkami, na 
podzim barevnou hrou listí. Na 
úpatí Drahanské vrchoviny stojí 
elegantní zámek Račice, začátek 
cesty. Od něj se vine červená 
značka až k rozcestníku Pod 
Černovem, kde se napojíte na 
NS Rakovecké údolí. Projdete 
úbočím slepenců, kolem skály 
Beran a studánky Pavlína. Od 
rozcestníku Rakovecké údolí 

následujte modrou až do 
Ruprechtova. Kouzelná vesnička 
se pyšní evropským unikátem - 
větrným mlýnem holandského 
typu. Je opatřen Halladayovou 
turbínou a byl navržen na zápis 
na seznam UNESCO. Nabízí tu 
prohlídky i ubytování.

14.4 km

375 m

4:30 hodin


