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HLAVNÍ ÚKOL DO ROKU 2020 
 

„Změna herního stylu“ při v realizaci cestovního ruchu v destinaci.  

 

VIZE  
 

Brněnsko je přívětivým turistickým cílem, kde vše hladce plyne‐od hledání na webu a v sociálních sítích, 
přes navigaci a dopravu z místa na místo, až po gastronomické akce. Brněnsko je „k sežrání“.   
 

PRIORITY  2018‐2020  
 

 1: VYBUDOVAT SILNOU A ÚSPĚŠNOU DESTINAČNÍ ORGANIZACI 
 
 2: POSÍLIT KONKURENCESCHOPNOST DESTINACE 
 
 3: EFEKTIVNĚ VYUŽÍVAT PROSTŘEDKY  
 
 4: BÝT PRO TURISTY A NÁVŠTĚVNÍKY PŘÍVĚTIVOU A PŘITAŽLIVOU DESTINACÍ   
 
 

PLÁNOVANÉ AKTIVITY 2017‐2018 A JEJICH VÝSLEDKY 
 
 
 PRIORITA 1  – SILNÁ DESTINAČNÍ ORGANIZACE (cíl 1) 
 
Aktivita 1.1 ‐ Networking 
Cíl: Navazovat intenzívní komunikaci a účinnou spolupráci s vlivnými aktéry CR a získat pro členství maximální 
počet subjektů.  
Dosažený výsledek: 
 
Členy Brněnska, z.s, jsou:  
 

• European Centre for Ecology nad Tourism 
• KIC Rosice 
• Město Brno 
• Město Slavkov 
• Mikroregion Kahan 
• RIC Zastávka 
• DSO Tišnovsko 
• KIC Ivančice 
• Město Oslavany 
• Travelbakers, z.s. 
• DSO Politaví a Ždánický les 

 
Oficiálními partnery destinační společnosti jsou:  

• Bistro Malinová louka   
• TIC Nedvědice 
• Cukrárna Milena 
• Turistický vláček Pernštejn 
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• Pivovar Genius noci 
• Pivovar Grado 
• Pivovar Květnice 
• Pivovar Tišnov 
• Pivovar Porta coeli 
• Pivovar Kvasar 
• Pivovar Doubravník 
• Sokol Tišnov 
• Galerie Patriot 
• Restaurace Dělnický dům Zastávka 
• Restaurace Hornický dům Zbýšov 
• Pivovar Slavkov 
• Golf hotel Slavkov 
• Hostinec Na Humpolce 
• Restaurace Sklep  

 
Aktivita 1.2 ‐ Synergie 
Cíl: Pravidelně se setkávat s příslušnými zástupci města Brna (zejména TIC Brno) a průběžně „ladit noty“. 
Dosažený výsledek: Výsledkem je podoba nových turistických produktů, které byly představeny na Regiontouru 
2019.  

 
Aktivita 1.3 – Lokální management 
Cíl:  Do  31.  12.  2018  získat  ve  všech  podoblastech  destinace  Brněnsko  oficiální  partnery  (lokální  destinační 
managementy), kteří budou účinně spolupracovat s místními TIC a organizovat pravidelné společné koordinační 
schůzky všech lokálních managementů.  
Dosažený výsledek: Lokální management spadá prakticky ve všech případech do agendy měst a obcí, případně 
jejich  svazků.  Úkol  se  podařilo  splnit  na  Nedvědicku,  Rosicku,  Slavkovsku,  Bučovicku,  částečně  Tišnovsku 
(členem je DSO Tišnovsko, nikoliv MěKS Tišnov jako provozovatel TIC Tišnov) a  Ivančicku (členem KIC Ivančice 
provozující TIC  Ivančice, nikoliv DSO  Ivančicko). Určitá pauza v práci byla způsobena podzimními komunálními 
volbami, někde nevidí v propojení s destinací Brněnsko přínos (MěKS Tišnov). Čekají nás jednání na úrovni měst 
Ivančice, Židlochovice, Vyškov a Kuřim.   
   
Aktivita 1.4 – Certifikace CzechTourism 
Cíl: Do 30. 11. 2018 předložit CzechTourismu certifikační dokumentaci a úspěšně ji obhájit. 
Dosažený  výsledek:  Žádný,  s ohledem  na  požadavky  CzT  nebylo možné  dokumentaci  předložit.  Stane  se  tak 
v roce 2019.    
 
Aktivita 1.5 – Kulaté stoly CR 
Cíl: Organizovat přibližně 1x  za čtvrtletí Kulaté  stoly CR, kam budou zváni všichni  relevantní partneři,  členové 
spolku i nečlenové. Účelem je výměna informací a informace o postupu při rozvoji destinačního managementu 
turistické oblasti Brno a okolí a snaha o maximální harmonizaci kroků všech zúčastněných.  
Dosažený  výsledek:  Proběhl  1  kulatý  stůl  ve  Slavkově  dne  27.  6.  2018.  Přes  značnou  časovou  investici  do 
přípravy a vytvoření adresáře relevantních partnerů byl zájem o účast malý. Z tohoto pohledu se jeví původní cíl 
příliš ambiciózní a bude přeformulován.    
 
 
 PRIORITA 2  ‐  VZDĚLANÍ ODBORNÍCI JAKO ZÁKLAD KONKURENCESCHOPNÉ DESTINACE (cíl 2) 
 
Aktivita 2.1 – Odborné kursy 
Cíl:  Spolek  bude  v roce  2018  iniciovat  přípravu  a  realizaci  každoroční  série  kursů  neformálního  profesního 
vzdělávání pro pracovníky CR pod vedením špičkových odborníků.  
Dosažený výsledek: Spolek zadal přípravu příslušných modulů profesionálům z Travelbakers, z.s. Realizace kursů 
však  musí  být  koordinována  s CCRJM  a  krajem,  rovněž  CzT  plánuje  povinné  kursy  pro  DMO  ve  spojitosti 
s aktivitou 1.4.. Teprve další období přinese relevantní řešení bez duplicit.   
 
 

 PRIORITA 3  ‐  MĚŘÍM, ŘÍDÍM (cíl 3) 
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Aktivita 3.1 – Jednotná metodika pro TOP cíle a TOP akce 
Cíl: Do 31. 12. 2018 převzít a  zpracovat metodiky  stanovení TOP výletních cílů,  resp. TOP akcí a projednat  je 
s managementy podoblastí tak, aby příprava produktů v rámci Priority 4 byla co nejprovázanější.   
Dosažený  výsledek:  Aktivita  zatím  nebyla  zahájena,  budeme  diskutovat  o  jejím  provedení,  případně  o  její 
potřebě.  Důvodem  je  skutečnost,  že  velkou  část  atraktivit  (cílů,  akcí)  provozuje  či  zřizuje  veřejná  sféra  a 
samospráva.  U  výkonného  managementu  je  viditelná  častá  potřebu  uspokojit  svého  zřizovatele  či 
zaměstnavatele, zatímco uspokojení turistů a návštěvníků bývá až na druhé koleji. Častý je také nesoulad mezi 
významem,  kterou  jednotlivým  atraktivitám  přisuzuje  jejich  management  a  významem  z pohledu  byznysu 
cestovního  ruchu.  Nezařazení  určité  atraktivity  do  produktu  vyvolává  často  nelibost  jejich  provozovatelů  či 
správců,  kteří  nejsou  připraveni  přijmout  tezi,  že marketing  je  otázka  výběru  (s  ohledem na  cílové  skupiny  a 
jejich  chování),  nikoliv  kvantity.  Příčinou  je  převažující  byznysová  nezkušenost  v oboru  cestovního  ruchu  u 
výkonného managementu, nadějí na určitou změnu je intenzívní provádění a snad i působení aktivity 2.1.  
  
Aktivita 3.2 – Kulaté „gastronomické“ stoly 
Cíl: Organizovat pravidelné „kulaté stoly“ pro organizátory gastronomických akcí nejméně 1x ročně (v roce 2018 
2x, do 31. 3. a do 31. 10. 2018).    
Dosažený výsledek: Aktivita zatím nebyla zahájena, cíl byl vyhodnocen s ohledem na reálnou situaci v segmentu 
jako příliš ambiciózní a bude přehodnocen. 

 
Aktivita 3.3 ‐ Statistika 
Cíl:  Připravit,  v průběhu  roku  2018  postupně  zavést  a  průběžně  v dalších  letech  zajišťovat  v celé  destinaci 
jednotnou metodiku měření požadovaných veličin v návaznosti na minimální kritéria MIS 
Dosažený výsledek: Aktivita zatím nebyla zahájena, probíhají v tomto směru postupná jednání s CCRJM, neboť 
je  více  než  žádoucí,  aby  metodika  i  shromažďované  veličiny  byly  jednotné  (a  výsledky  tudíž  porovnatelné) 
v celém kraji, resp. ve všech turistických oblastech.    
 
 PRIORITA 4  ‐ PŘÍVĚTIVÁ DESTINACE (cíl 4) 
 
Aktivita 4.1 – Branding destinace  
Cíl:  Do  31.  3.  2018  navrhnout  pro  destinaci  brand  typu  „GO  TO  BRNO  /  GO  FROM  BRNO“  a  projednat 
s relevantními partnery možnosti doplnění do existujících produktů a propojení s nimi.  
Dosažený  výsledek:  Spolek  zakoupil  doménu  gofrombrno.cz,  která  bude  použita  pro  marketing  produktů. 
Společným  základem  bude  téma  „objevte  dosud  neobjevené“.  Byla  vytvořena  značka  „go  from  Brno“  (viz 
obálka) 

 
Aktivita 4.2 – Inventura  
Cíl:  Do  30.  9.  2018  provést  ve  spolupráci  s lokálními  destinačními  managementy  podrobnou  inventuru 
infotabulí, tištěných materiálů, webů a dalších nástrojů a  

a)  navrhnout  a  realizovat  rychlá,  jednoduchá  a  nenákladná  opatření  pro  zvýšení  účinnosti  existujících 
nástrojů (například doplnění samolepek s QR kódy na infotabule, prolinkování existujících webů apod.);  

b) připravit plán eventuálních investic (například přestavbu dosavadního webu na responzívní apod.) včetně 
plánu financování v roce 2019‐2020;  

c) navrhnout atraktivity pro produkty typu TOP cíle a TOP akce v každé podoblasti. 
Dosažený výsledek: Provedené inventury ukázaly na skutečnost, že většina infotabulí potřebuje fyzickou obnovu 
jako celek (mapy a informace poškozené UV zářením a vandalismem, dřevěné konstrukce jsou často poškozené 
a nutná  je  jejich oprava a obnova nátěrů); k obnově nemají  jejich majitelé  (především DSO) dostatečnou vůli, 
infotabule jsou často vnímány jako zatěžující dědictví dřívějších projektů hrazených z EU, jejichž udržitelnost již 
skončila; tištěné materiály podoblastí až na vzácné výjimky nejsou pro profesionální marketing použitelné, totéž 
se týká i webů; nelze tedy navrhovat žádná rychlá a jednoduchá řešení dle bodu a), s čímž souvisí i pozastavení 
příprav  spojených  s bodem  b)  na  úrovni  podoblastí;  potenciál  oblastí  (bod  c)  byl  prověřen  ve  spolupráci 
s Travelbakers a výsledky se promítly do realizace aktivity 4.3 (Produkty).     

 
Aktivita 4.3 ‐ Produkty 
Cíl:  Do  31.  12.  2018  sestavit  produkty  destinace,  připravit  jejich  distribuční  cesty  a  podle  podrobného 
marketingového plánu pro roky 2019 a 2020 
Dosažený výsledek: Byly vytvořeny nové produkty a představeny na Regiontouru. Tištěná podoba v češtině  je 
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kompletní, připravujeme překlady EN a DE tak, aby tiskoviny byly k dispozici do začátku nové turistické sezóny.  
Byl zvolen obdobný formát jako jsou materiály Brna (A6). Hlavním cílem nových produktů je přimět návštěvníky 
a  obyvatele  města  Brna  k cestě  na  výlet,  z Brna,  proto  byla  zvolena  podoba  GOFROMBRNO  jako  protiklad 
k názvu  GOTOBRNO.  Webová  podoba  byla  zaparkována  na  webu  gotobrno.cz  pod  doménou  destinace 
gofrombrno.cz.  Důvodem pro  toto  řešení  byla maximální  harmonie  s produkty  a marketingem města  Brna  a 
soustřeďování  sil,  nikoliv  jejich  tříštění. Na webu  jsou produkty ke  stažení  v podobě pdf. Nové produkty mají 
webovou  adresu  www.gofrombrno.cz,  tištěné  materiály  budou  distribuovány  do  turistických  informačních 
center  a  dalších  relevantních  míst.  Od  ledna  2019  byla  spuštěna  propagační  kampaň  v Brněnském 
Metropolitanu  a  KAMu  (inzerce  každý  měsíc),  ve  druhé  půli  března  zahájíme  kampaň  na  sociálních  sítích. 
Produkty  budou  propagovány  také  prostřednictvím  masových  akcí  pořádaných  členy  (Slavnosti  moravského 
uzeného, Slavnosti chřestu, Minerály a drahokamy, Bučovice 1645 atd.). Postupně  jsou produkty propojovány 
s kanály  CCRJM  (veletrhy,  výstavy,  web,  facebook,  tiskové  konference  atd.)  a  jejím  prostřednictvím  rovněž 
propagovány.   
   
  
Aktivita 4.4 ‐ Doprava 
Cíl: Po dohodě s Brnem se účastnit jednání se zástupci DPMB a KORDIS a dosáhnout příslušných změn ve směru 
dopravy „tourist friendly“.   
Dosažený výsledek: V první polovině roku 2018 otestoval management destinace aktuální stav. Poté proběhlo 
představení  výsledku  testu  na  jednání  se  zástupci  města  Brna  (TIC  Brno,  Barbora  Podhrázská).  Podzimní 
komunální volby a s  tím spojené změny v orgánech dopravních společností byly důvodem toho, že  jednání se 
zástupci zainteresovaných organizací do konce roku 2018 neproběhla.   
 
 

ZÁVĚR 
 

Management  destinace  postupuje  podle  schváleného  plánu.  Ty  aktivity,  které  byly  vyhodnoceny  jako  příliš 
ambiciózní,  budou  přeformulovány.  Nejbližším  a  nejdůležitějším  cílem  pro  další  období  je  maximální 
marketingová podpora nových produktů destinace. Očekáváme, že to pomůže zejména při další realizaci aktivit 
1.1  a  1.3.  V některých  případech  je  realizace  plánovaných  aktivit  závislá  na  jednání  relevantních  partnerů 
(zejména aktivita 2.1, 3.3, 4.4).  



KDE BYSTE ROZHODNĚ NEMĚLI CHYBĚT

Slavnosti moravského uzeného a vína
hrad Veveří Brno, březen
www.moravskeuzene.cz
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Minerály, šperky a drahokamy
Tišnov, duben a listopad
www.mineraltisnov.cz

Slavnosti chřestu a vína
Ivančice, květen
www.slavnostichrestu.cz

Bučovice 1645, městské slavnosti
Bučovice, červen
    Bučovice 1645

Hornické slavnosti
Zastávka, září
www.hornickeslavnosti.cz

Bitva u Slavkova 1805
Slavkov u Brna a okolí, prosinec
www.1805.cz

Krajinou Tišnovska

Krajinou Tišnovska Výlety pěšky
jednodenní výlet krajinou, 
jejíž krása bere dech

CZ

Romantické údolí řeky Svratky

Krajina výhledů

Historická sídla a hrad Pernštejn

JAK TAM?

Vlakem: z hlavního nádraží v Brně do 
stanice Tišnov linky S3, R9
Autem: do Tišnova, zaparkujte u nádraží

JAK DOMŮ?

Vlakem: ze stanice Nedvědice, Borač 
(linka S31) do Tišnova a odtud do Brna

„Na břehu řeky Svratky kvete rozrazil, 
jenom tu voní „kopr, česnek, kmín…“ 
psal o této krajině Vítězslav Nezval. My 
přidáváme daleké výhledy, drahé ka-
meny, romantické údolí pstruhové řeky, 
kostely, klášter Porta coeli a hrad Pern-
štejn. Nezapomeňte ochutnat piva ze 
zdejších malých pivovarů! A pokud se 
vám nechce vracet do Brna, můžete se 
zde i pohodlně ubytovat a večer zakon-
čit třeba v pivních lázních.
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Z nádraží v Tišnově se dejte do centra, 
na horním konci náměstí Míru zahněte 
doprava po Riegrově ulici a po cca 400 
metrech odbočte vlevo ulicí Černohor-
skou. Ta vás dovede k soukromé sbírce 
drahých kamenů v Galerii Patriot /1/. Od 
tabule Tišnov se dejte po žluté turistic-

ké značce až k rozhledně Klucanina /2/. 
Odtud pokračujte po modré k rozcest-
níku Na spravedlnosti (kousek odtud 
bývala kdysi tišnovská šibenice) a  pak 
dolů Cestou hrdelního práva a ulicí Br-
něnskou k nádraží.

VYHLÍDKA NA TIŠNOV – 7 km

1

VÝLET Z BRNA PĚŠKY A NA KOLE OD DUBNA DO ŘÍJNA

10

2 km



Hlad, žízeň, únava?

Výlet na kole

Ať už budete potřebovat vzpruhu do za-
čátku výletu, nebo zahnat únavu a žízeň 
při něm, na Tišnovsku to můžete provést 
originálním pivem sedmi zdejších malých 
pivovarů. Přímo v Tišnově najdete vyhlá-
šenou Humpolku, kde točí pivo nejen 
z pivovaru Porta coeli /12/. V Tišnovské 
pivnici mají Tišnovské /13/, Sklep nabídne 
pivo z pivovaru Květnice /14/ a Červený 
mlýn využívá své pivo Grádo /15/ navíc 
pro pivní lázně. V Senticích nabízejí pivo 
Kvasar /16/, v Lomnici v cukrárně nebo 
v Hospůdce v židech koupíte Genius noci 
/17/ a v doubravnické hospodě na ná-
městí točí pivo pivovaru Doubravník /18/.

V Nedvědici vedle infocentra nezapo-
meňte navštívit vyhlášenou cukrárnu Mi-
lena /19/.
A konečně na parkovišti pod hradem 
Pernštejnem si můžete nejen pohladit 
místního maskota – malinové prasátko –, 
ale i usednout na zdejší pivní trůn. Bistro 
Malinová louka /20/ si zakládá na nabíd-
ce lokálních produktů k jídlu a pití a vlád-
ne tu odpočinková pohoda. Pokud jste 
zapomněli na dárek z výletu, můžete to 
napravit právě tady v podobě lahvových 
piv z regionu.

A pokud vás pivo opravdu baví, vydejte 
se sbírat razítka na Tišnovskou pivní stez-
ku s pivní hrací kartou.

8
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Do Borače dojdete pěšky v rámci před-
chozího výletu nebo tady vystoupíte 
z  vlaku z Tišnova. V Borači se chytně-
te červené turistické značky, která vás 
zavede až do Nedvědice. Milovníci sta-
vebních památek ocení historický příhra-
dový most v Borači z roku 1910 /5/, než 
vyrazí na cestu nádhernými partiemi ko-
lem řeky Svratky /6/. Dominantou v his-
torickém Doubravníku je farní kostel Po-
výšení sv. Kříže /7/ vystavěný z modrého 
nedvědického mramoru pány z Pernštej-
na jako jejich rodová hrobka v polovině 
16. století. Na ně navázali Mitrovští, kteří 
si zde také zřídili rodovou hrobku. Výji-
mečný je krytý dřevěný most v Černvíře 
/8/, který byl postaven roku 1718 a do-
dnes má několik původních trámů. Čer-
vená značka vás dovede až k infocentru 
v Nedvědici, kde si můžete prohlédnout 
zdejší stříbrný mincovní poklad /9/ a his-
torické nástroje na zpracování mramoru.

Výlet můžete zakončit návštěvou hradu 
Pernštejna /10/. Tento známý „pohádko-
vý“ hrad hrál ve více než 50 filmech. Byl 
postaven v gotickém slohu pány z Pern-
štejna a postupně byl upravován a  do-
stavován až do podoby romantického 
bydlení v 19. a 20. století pány z Mitrova. 
V současné době (2018) probíhá velko-
rysá obnova zahrad, které mají být ote-
vřeny na sezónu 2021.

Z BORAČE NA PERNŠTEJN – 12 km

Z nádraží v Tišnově na horní konec 
náměstí Míru, odtud po modré turistic-
ké značce pod vrchem Květnice směr 
Lomnička, Šerkovice a Lomnice /3/. Ten-
to malebný městys s unikátním rozlehlým 
náměstím je mimořádnou urbanistickou 
perlou Jižní Moravy. Kromě zámku na 
ostrohu (v rekonstrukci), zde stojí velký 
chrám Navštívení Panny Marie, budovy 
barokní radnice, panského hostince, 
fary a pivovaru. Silnou atmosféru místa 

Výlet začíná v Tišnově u nádraží, část 
trasy vede po sjízdných lesních cestách. 
Odtud vyrazíte na sever okolo tratě 
a dále po cyklostezce kolem řeky. Po ne-
celých dvou kilometrech zahněte doleva 
přes most ke klášteru Porta coeli /11/. 
Byl založen v roce 1233 královnou Kon-
stancií, vdovou po Přemyslu Otakaru I., 
a svému původnímu účelu slouží i dnes. 

dotváří židovská čtvrť s čtvercovým ná-
městím, bývalým rabinátem, synagogou 
a tajuplným židovským hřbitovem. Po 
prohlídce půvabného městečka se vydá-
te po zelené turistické značce přes Ve-
selský chlum /4/ s krásnými výhledy až 
k řece Svratce do Borače. Zde můžete 
nasednout na vlak zpět do Tišnova nebo 
se vydat až na Pernštejn.

Po prohlídce se vraťte přes řeku na cyk-
lostezku a pokračujte do Borače. Odtud 
jeďte po stejné cestě jako je veden výlet 
pěší Z Borače na Pernštejn.

DO LOMNICE A BORAČE – 12 km

TIŠNOV -> HRAD PERNŠTEJN – 24 km

UŽITEČNÉ ODKAZY

www.galeriepatriot.cz –  Galerie Patriot   
(nejkvalitnější soukromá expozice minerálů v ČR)

www.pernstejnsko.cz/turisticke-informacni-centrum – TIC Nedvědice
www.dsotisnovsko.cz/pro-turisty – DSO Tišnovsko
www.pivokvasar.cz – Pivovar Kvasar 
www.gastrosklep.cz – Restaurace Sklep
www.tisnovskapivnice.cz – Tišnovská pivnice
www.cervenymlyntisnov.cz – Pivovar Grádo
www.nahumpolce.cz – Hostinec Na Humpolce
www.penzion-doubravnik.cz – Pohostinství U Sedláčků
www.geniusnoci.cz – Pivovar Genius noci /     Hospůdka v židech
www.facebook.com/Malinovalouka – Malinová louka



VÝLET Z BRNA PĚŠKY A NA KOLE
KDE BYSTE ROZHODNĚ NEMĚLI CHYBĚT

Slavnosti moravského uzeného a vína
hrad Veveří Brno, březen
www.moravskeuzene.cz

Minerály, šperky a drahokamy
Tišnov, duben a listopad
www.mineraltisnov.cz

Slavnosti chřestu a vína
Ivančice, květen
www.slavnostichrestu.cz

Bučovice 1645, městské slavnosti
Bučovice, červen
    Bučovice 1645

Hornické slavnosti
Zastávka, září
www.hornickeslavnosti.cz

Bitva u Slavkova 1805
Slavkov u Brna a okolí, prosinec
www.1805.cz

OD DUBNA DO ŘÍJNA

Víno, chřest, 
rozmarné léto

Víno, chřest, 
rozmarné léto

Výlet na kole 22 km

Jednodenní výlet tam, kde čas plyne 
pomaleji než voda v řece Jihlavě

CZ

Prvorepublikový šarm Dolních Kounic 
a Ivančic

Dávná vinařská a chřestová tradice

Koupání v řece a galerie soch v plenéru

JAK TAM?

Vlakem: z hlavního nádraží v Brně 
do stanice Silůvky (výlet na kole) 
nebo Moravské Bránice (výlet pěšky), 
linka S41 
Autem: k nádraží Silůvky nebo Morav-
ské Bránice, zaparkujte u nádraží a vy-
berte si itinerář na kole nebo pěšky.

JAK DOMŮ?

Vlakem: ze stanice Ivančice směr 
Brno, linka S41

Od nádraží se dejte po cyklotrase 5171 
Brněnská. Po třech kilometrech na křižo-
vatce odbočte prudce vlevo přes trať do 
kopce (to je jediný kopec výletu, stoupá-
ní asi jeden kilometr, trasa není značena 
jako cyklistická). Odměnou vám budou 
krásné výhledy /1/ přes vinohrady až do 
půvabných Dolních Kounic /2/. Sjeďte do 
městečka, přejeďte přes most přes řeku 

Na konci Nových Bránic odbočte dopra-
va přes most, po cca jednom kilometru 
narazíte na vinařství Jan Plaček /4/. Krás-
ně upravený prodejní sklep s vybranými 
víny nenechá chladným žádného milov-
níka tohoto ušlechtilého nápoje. Po pro-
hlídce se vraťte zpět přes most do No-
vých Bránic.

„Tento způsob léta zdá se mi poněkud 
nešťastným,“ psal Vladislav Vančura. 
My říkáme, že výlet do kraje mezi Dol-
ními Kounicemi a Ivančicemi patří k mi-
mořádně šťastným. Čas zde plyne po-
maleji, slunce se třpytí ve sklence vína 
a chřest se mírně vlní v teplém vánku. 
Kdy jste se naposledy koupali v řece? 
A kdy jste se procházeli krajinou se so-
chami? V Ivančicích na vás navíc čeká 
expozice zdejších slavných rodáků, 
Alfonse Muchy a Vladimíra Menšíka.
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www.gofrombrno.cz
www.destinace-brnensko.cz
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Foto: Hrad a zámek Dolní Kounice, Michal 
Burian, KIC Ivančice, Vinařství Jan Plaček, 
Ladislav Renner

Vydal: BRNĚNSKO, z. s.
Destinační společnost turistické
oblasti Brno a okolí s fi nanční podporou 
Jihomoravského kraje

SILŮVKY – HRAD DOLNÍ KOUNICE

VINAŘSTVÍ JAN PLAČEK

Jihlavu a za ním se dejte vlevo k hradu 
/3/. Po prohlídce Dolních Kounic se vraťte 
zpět do centra a pokračujte podél řeky 
proti jejímu proudu po pravém břehu 
(tedy nepřejíždějte přes řeku) Skalní ulicí. 
Zde opět narazíte na značení cyklotrasy 
5171 Brněnská. Pokračujte do Nových 
Bránic.



UŽITEČNÉ ODKAZY

www.hradkounice.cz –  Hrad a zámek Dolní Kounice /3/  – víkendové prohlídky, 
folklorní večery, svatební obřady a hostiny, zážitkové 
programy      

www.vinoplacek.cz –  Vinařství Jan Plaček /4/ – výroba a prodej vín z vlastních vi-
nic, řízené degustace, dárkové balení vín, tel. kontakt: Hana 
Plačková, 723 067 276

www.slavnostichrestu.cz – program Slavností chřestu
www.kic.ivancice.cz – Kulturní a informační centrum Ivančice
www.pekarstvi-u-filipinu.cz

Výlet pěšky – 9 km
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Zastavte se zde na chvíli a odpočiňte 
si. Tady je to pravé rozmarné léto, tady 
se pořád ještě můžete koupat v řece 
u splavu /6/. Majitelé louky dělají vše pro 
to, abyste se zde cítili jako mistr plová-
renský Antonín Důra v Rozmarném létě 
od Vladislava Vančury.

STŘÍBSKÝ MLÝN

Za mostem před Novými Bránicemi za-
hněte doprava po cyklotrase 403. Drž-
te se jí až k železničnímu mostu vysoko 
nad vámi. Zbyl tu i krátký kousek starého 
mostu „železňáku“ /5/, dnes kulturní pa-
mátky, který sloužil od roku 1870. Tehdy 
to byl první celoželezný most v Rakous-
ku-Uhersku. Připomíná vám konstrukci 
ei�elovky? To je jenom zdání, Gustave 
Ei�el tento most neprojektoval. Od této 
chvíle opustíte značení cyklostezky 403, 
která by vás dovedla na frekventovanou 

silnici, a budete pokračovat po lesní pě-
šině po pravém břehu řeky proti jejímu 
proudu. Je velmi dobře sjízdná, jenom 
v  jednom místě je třeba přenést kolo 
přes kamení. Pěšina vás zavede až k láv-
ce na Stříbský mlýn.

ŽELEZŇÁK

Ivančice /10/ jsou starobylým městem 
(založeny ve 13. století) a svůj nepo-
chybný půvab si zachovaly do dneška. 
Dominantami půvabného náměstí je far-
ní chrám Nanebevzetí Panny Marie /11/ 
a Dům pánů z Lipé – dnešní radnice. 
Ivančice se v 16. století staly významným 
centrem moravské vzdělanosti. V letech 
1558–1571 ve městě sídlil biskup jedno-
ty bratrské Jan Blahoslav, který zde zří-
dil tajnou tiskárnu a bylo zde započato 
s  překladem Bible kralické. Součástí 
města bývala odedávna také židovská 
komunita. Mezi nejznámější rodáky pa-

tří malíř Alfons Mucha a herec Vladimír 
Menšík, kterým jsou věnovány stálé ex-
pozice v  Památníku A. Muchy, bývalé 
radnici z  16. století. Zde sídlí také míst-
ní Kulturní a informační centrum. Věděli 
jste, že i tak slavný malíř jako Alfons Mu-
cha jako kluk zlobil? Do kostelní lavice 
vyryl svůj monogram, dodnes ji v kostele 
opatrují. Jste v Ivančicích ve všední den? 
Pak se určitě zastavte v pekařství U Fili-
pínů /12/. Rodina si zde řemeslo i recep-
tury předává z generace na generaci od 
roku 1821.

PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, IVANČICE

Od nádraží v Moravských Bránicích se-
jděte k hlavní silnici a dejte se doleva 
kolem hasičské zbrojnice. Ignorujte po 
cca 120 metrech odbočku vpravo pro 
auta na Dolní Kounice, popojděte ještě 
o nějakých 50 metrů dále až k další ulici 

a teprve zde zahněte doprava. Přijdete 
rovnou k vinařství Jan Plaček /4/. Po pro-
hlídce pokračujte přes most do Nových 
Bránic. Odtud se držte popisu pro cyklis-
ty (odstavec Železňák).

MORAVSKÉ BRÁNICE – NOVÉ BRÁNICE

Za mostem v Nových Bránicích na kři-
žovatce, jakmile narazíte na červenou 
turistickou značku, zahněte doleva po 
proudu řeky po jejím pravém břehu 
a držte se jí. U obecního úřadu zahýbá 
do vinohradů s krásnými výhledy a ko-

lem židovského hřbitova vás zavede 
do centra Kounic. Po prohlídce se dejte 
zpět do Nových Bránic ulicí Skalní kolem 
řeky. Odtud se držte popisu pro cyklisty 
(odstavec Železňák).

DO DOLNÍCH KOUNIC – plus 7 km

připomínají květnové Slavnosti chřestu 
a vína (www.slavnostichrestu.cz) a také 
nová městská chřestovna /8/. Zdá se 
vám chřest povědomý? No jistě, je to 
známý asparágus do kytic.

Kdysi byl ivančický chřest slavnější než 
plzeňské pivo. Vozil se do Vídně a cí-
sařovna Sissi jej milovala. Světové vál-
ky a komunisté však pěstování chřestu 
v  Ivančicích zničili. Jeho slávu tak dnes 

MĚSTSKÁ CHŘESTOVNA

Pokud by vám chyběl výhled do kraje, 
napravíte to výstupem na rozhlednu 
Réna /9/. Odbočka na ni je u mostu, kte-
rý vás převede přes řeku a nasměruje na 
ivančické náměstí.

ROZHLEDNA RÉNA

Na první ze souboru plastik od Josefa 
Zahradníka narazíte v meandru řeky Jih-
lavy asi 800 metrů od lávky na Stříbský 
mlýn. Jmenuje se Ptačí hotel /7/. Další 

IVANČICKÁ ZASTAVENÍ – UMĚNÍ V KRAJINĚ

plastiku najdete podle malého průvodce 
Ivančická zastavení, kterého dostanete 
v infocentru na náměstí v Ivančicích.



VÝLET Z BRNA NA PIVO

Tišnovská 
pivní stezka

HRACÍ KARTA
začínáme 1. 4. 2019

KDE BYSTE ROZHODNĚ NEMĚLI CHYBĚT

Slavnosti moravského uzeného a vína
hrad Veveří Brno, březen
www.moravskeuzene.cz

Vydal: BRNĚNSKO, z. s.
Destinační společnost turistické
oblasti Brno a okolí s fi nanční podporou 
Jihomoravského kraje

www.gofrombrno.cz
www.destinace-brnensko.cz
www.tisnovskapivnistezka.cz
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Minerály, šperky a drahokamy
Tišnov, duben a listopad
www.mineraltisnov.cz

Slavnosti chřestu a vína
Ivančice, květen
www.slavnostichrestu.cz

Bučovice 1645, městské slavnosti
Bučovice, červen
    Bučovice 1645

Hornické slavnosti
Zastávka, září
www.hornickeslavnosti.cz

Bitva u Slavkova 1805
Slavkov u Brna a okolí, prosinec
www.1805.cz

CZ

PIVOVAR KVASAR 
SENTICE

RESTAURACE SKLEP

TIŠNOVSKÁ PIVNICE

PIVOVAR GRÁDO

HOSTINEC 
NA HUMPOLCE

HOSPŮDKA V ŽIDECH

MALINOVÁ LOUKA

POHOSTINSTVÍ 
U SEDLÁČKŮ

Kde najdete piva 
Tišnovské pivní stezky
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otevřeno ve všední dny 9-17, o víkendech 
pivo čepuje sentický hostinec U Malých

www.pivokvasar.cz

GPS 49.3129253N, 16.4541097E

Jungmannova 86, 666 01 Tišnov

www.gastrosklep.cz

GPS 49.3494272N, 16.4203869E

Jungmannova 1886, 666 01 Tišnov

www.tisnovskapivnice.cz

GPS 49.3495900N, 16.4200853E

Červený mlýn 170, 666 01 Tišnov

www.cervenymlyntisnov.cz

GPS 49.3415736N, 16.4200636E

Brněnská 184, 666 01 Tišnov

www.nahumpolce.cz

GPS 49.3452567N, 16.4249497E

Židovské náměstí 208, 679 23 Lomnice

    Hospůdka v židech

GPS 49.4060889N, 16.4127478E 

parkoviště pod hradem Pernštejnem, Nedvědice

    /Malinovalouka

GPS 49.4501572N, 16.3206958E

Doubravník 75, 592 61

www.penzion-doubravnik.cz

GPS 49.4244058N, 16.3514703E
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ZA 7 RAZÍTEK můžete vyhrát

• sud piva z našich pivovarů

• snídani pivních šampionů

• pobyt v pivních lázních

ZA 4 RAZÍTKA dostanete

•  originální pivní suvenýr
v kterémkoliv podniku 
Tišnovské pivní stezky

Sbírejte razítka a získejte svou 
zaslouženou odměnu: 

Podniky zapojené 
do Tišnovské pivní stezky

Kv
asar

D
o

ub
ra

vník

Květnice

Tišnovské pivo

Grádo

Porta CoeliGenius noci

PIVNÍ KORUNA

(1 razítko = alespoň dvě piva 0,5 l z jednoho 
pivovaru, točená nebo lahvová)

losujeme 1x ročně před 
vánocemi; vyplněnou hrací 
kartu odevzdejte v kterémkoliv 
podniku Tišnovské pivní stezky. 
Nezapomeňte na platný mail, 
abychom Vás mohli v případě 
výhry kontaktovat.

Za všechna razítka 
dostanete navíc 

KORUNU PIVNÍHO 
KRÁLE v kterémkoliv 
podniku Tišnovské 

pivní stezky

ČERVENÝ MLÝN

Náš rodinný pivovar si zakládá na kvalitních suro-
vinách i výsledném produktu. Pivo vaříme z nejlepší 
vody z vlastního hlubinného vrtu a používáme ho i v lá-
zeňských procedurách.

www.pivovargrado.cz 

GENIUS NOCI

Místo nejen pro větší skupiny lidí, které si mohou po před-
chozí domluvě užít prohlídku pivovaru s ochutnávkou piva 
a posezením v soukromém klubu. Geniální pivo je dostup-
né také v Hospůdce v židech nebo v cukrárně MumiCafé.

www.geniusnoci.cz 

NA HUMPOLCE

Legendární hostinec Na Humpolce nabízí moderně vy-
bavenou kuchyň a piva z malých pivovarů, čepovaných 
„na hladinku“, tedy tradičním způsobem.

www.nahumpolce.cz

KVASAR SENTICE

Vaříme světlý ležák 11° a 12°, speciály s přídavkem 
medu, tmavou 13° a světlou 15° i příležitostné speciá-
ly. Ve všední dny k dostání u nás, o víkendu v hostinci 
U Malých v Senticích.

www.pivokvasar.cz

MALINOVÁ LOUKA

U nás vyzkoušíte pivní trůn, pivo z regionálních pivo-
varů, klobásky,  kváskový chléb i sladkosti od místních 
mistrů. Nejenom banku, ale i fast food můžete mít rádi. 

www.facebook.com/Malinovalouka

VORKLOSTER

Vaříme Klášterní polotmavou 13°, Klášterní 11° a 12° svět-
lou, letní speciál Zwickl 11° a zimní Bock 16°. Naše piva 
točí Humpolka, připravujeme vlastní prostory v klášteře 
Porta coeli. 

www.pivovarportacoeli.cz

RESTAURACE SKLEP

Restaurace je v bývalém židovském domě v historic-
kém centru města Tišnova, jejíž součástí je i očistná 
židovská lázeň mikve. Točíme Květnici a další značky.

www.pivovar-kvetnice.cz   /   www.gastrosklep.cz

U SEDLÁČKŮ

V našem hostinci poctivě vaříme tradiční jídla a poctivě 
točíme „plzeň jako kdysi“ z pivovaru Doubravník.
www.penzion-doubravnik.cz

www.pivovar-doubravnik.webnode.cz

TIŠNOVSKÁ PIVNICE

Pivnici stejně jako náš Pivovar Tišnov provozujeme 
s láskou a péčí. Na čepu jsou 4 piva ze stálé nabídky, 
na rotující pípě vždy nějaký speciál a k tomu studené 
i teplé chuťovky k zakousnutí. 

www.pivovartisnov.cz   /   www.tisnovskapivnice.cz

RESTAURACE, HOTEL, PIVOVAR, 
WELLNESS, PIVNÍ LÁZNĚ

LETNÍ BISTRO 
A PIVNÍ TRŮN

RODINNÝ PIVOVAR

Stojíme o Váš názor, proto si Vás v souladu s GDPR dovolujeme požádat o po-
skytnutí jména a mailu pro případnou další komunikaci. Adresy zásadně ne-
poskytujeme třetím osobám. Děkujeme. Destinační společnost Brněnsko, z.s.    
www.destinace-brnensko.cz , www.gofrombrno.cz

ŘEKNĚTE NÁM PROSÍM VÍCE
Odkud jste k nám přijeli? 

Jak jste se o Stezce dozvěděli?

Vaše postřehy:  

Jméno a příjmení: 

Platný mail:



KDE BYSTE ROZHODNĚ NEMĚLI CHYBĚT

Slavnosti moravského uzeného a vína
hrad Veveří Brno, březen
www.moravskeuzene.cz

Minerály, šperky a drahokamy
Tišnov, duben a listopad
www.mineraltisnov.cz

Slavnosti chřestu a vína
Ivančice, květen
www.slavnostichrestu.cz

Bučovice 1645, městské slavnosti
Bučovice, červen
    Bučovice 1645

Hornické slavnosti
Zastávka, září
www.hornickeslavnosti.cz

Bitva u Slavkova 1805
Slavkov u Brna a okolí, prosinec
www.1805.cz

Ozvěny 
dávných 
bitev

Ozvěny 
dávných bitev

Výlet na kole 27–38 a více km

Jednodenní výlet krajem, 
kde se psala historie Evropy

CZ

Zámky ve Slavkově a Bučovicích

Multimediální expozice bitvy u Slavkova

Daleké výhledy i hluboké lesy

JAK TAM?

Vlakem: z hlavního nádraží v Brně do 
Šlapanic nebo do Slavkova (linka S6)
Autem: k nádraží ve Šlapanicích (auto 
zaparkujte u nádraží) nebo rovnou do 
Slavkova

JAK DOMŮ?

Vlakem: Ze stanic Bučovice, Slavkov, 
Křenovice směr Brno (linka S6, R56).

MOHYLA MÍRU

Od nádraží ve Šlapanicích se dejte po 
cyklotrase Napoleonova přes Ponětovice 
do obce Prace. Zde zahněte do kopce 
k  mohyle Míru /1/. Zdejší multimediál-
ní expozice dává srozumitelný přehled 
o  událostech, které vedly ke gigantické 
bitvě u Slavkova.

V roce 1805 se na zdejších polích ode-
hrála bitva tří císařů a jejich armád, fran-
couzské, ruské a rakouské – největších, 
jaké tehdejší svět viděl. S nimi zde bo-
jovaly proti sobě doslova celé národy 
o vládu nad Evropou a název Austerlitz 
zná od té doby celý svět. Region ale ne-
nabízí pouze pohnutou válečnou minu-
lost. Je to úhledná krajina oblých kopců 
s čupřinou vinohradů, krajina dalekých 
výhledů a  tichých koutů Ždánického 
lesa.
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DALEKÉ VÝHLEDY

Po prohlídce expozice se vraťte do obce 
Prace a  pokračujte po cyklotrase 5097 
na Křenovice. Otevírají se zde nádher-
né daleké výhledy do zdejší krajiny, ze-
jména nad Křenovicemi od pohřebišť 
padlých vojáků z míst zvaných Krchůvek 
a  Bojiště  /2/. Najdete zde také prastarý 
smírčí kříž /2/ na Zlaté hoře. Pokračujte 
do Křenovic, kde máte dvě možnosti, jak 
dojet do Slavkova. Kratší je cesta kolem 
popravčího vrchu po silnici 416 historic-
kou alejí, která vede do centra Slavkova 
a prakticky přímo k zámku. Delší cesta do 
Slavkova je značená jako Brněnská 5097, 
vede přes Hrušky a Vážany nad Litavou, 
kde je doprava slabá, ale ústí na velmi 
frekventovanou silnici č. 46.

2

21

www.gofrombrno.cz
www.destinace-brnensko.cz

© Brněnsko, z. s., 2019

Foto: Jan Brettschneider, Michal Burian, 
Bohumír Strnad, Pavel Samuel, zámek 
Bučovice, město Slavkov, 
archiv Brněnsko, z. s.

Vydal: BRNĚNSKO, z. s.
Destinační společnost turistické
oblasti Brno a okolí s fi nanční podporou 
Jihomoravského kraje

VÝLET Z BRNA NA KOLE NEBO AUTEM
OD DUBNA DO PROSINCE



UŽITEČNÉ ODKAZY

mohylamiru.muzeumbrnenska.cz – Mohyla míru
www.zamek-slavkov.cz – zámek Slavkov
www.zamek-bucovice.cz – zámek Bučovice
www.1805.cz – program výročí bitvy u Slavkova
    Bucovice1645 – Městské slavnosti Bučovice 1645
www.hotelausterlitz.cz – hotel Austerlitz
www.slavkovskypivovar.cz - Slavkovský pivovar

Hlad a žízeň?

Výlet autem

Máme pro vás dva prověřené tipy. Za 
zámkem ve Slavkově najdete Gol�otel 
Austerlitz /7/. Krásná restaurace vedle 
mistrovského hřiště Austerlitz hostila 
Usaina Bolta, Carla Lewise a další cele-
brity, které ocenily jak báječný výhled na 
golfové hřiště a zámeckou zahradu, tak 
skvělou kuchyni. Bylinky si zde pěstují 
sami, restauraci zásobují místní pěstitelé 
zeleniny a  regionální dodavatelé masa 
a  moderní pokrmy kouzlí mladí profe-
sionálové. V chladnějších dnech přijde 
vhod posezení u krbu, zatímco děti se 
mohou vyřádit na krásném vnitřním dět-
ském hřišti v suterénu. Hotel Austerlitz 
je připraven poskytnout zázemí i pro ro-
dinné oslavy a firemní akce tak, aby byl 
návštěvník maximálně spokojen.

Stejná trasa jako pro cyklisty. Krátký pěší 
výlet (cca čtyři kilometry) si můžete udělat 
ze Slavkova po zelené turistické značce 
ke kapli sv. Urbana /6/. Je odtud překrás-
ný výhled do širého kraje.

Vyhlášený je také Slavkovský pivo-
var  /8/. Pivovarnictví se do Slavkova 
vrátilo v roce 2012, kdy byl na původních 
základech dřívějšího pivovaru, který byl 
uzavřen v roce 1917, vystaven nynější pi-
vovar. Varna, srdce každého pivovaru, je 
umístěna přímo v restauraci a  stává se 
tak její dominantou. Základní pilíř pivova-
ru tvoří spodně kvašená piva a jeho vlaj-
kovou lodí je Slavkovská desítka. Ovšem 
ve Slavkově se nebojí jít také proti prou-
du. Kromě obligátních piv typu Ale pro-
plouvají i do méně známých zahraničních 
pivních stylů. Za šest let života pivovaru 
spatřilo světlo světa již přes pět desítek 
takových piv. Restaurace nezapře, že je 
součástí pivovaru. Přímočará jídla skvěle 
ladí k  čerstvému pivu a  například pivní 
chléb si zde pečou sami.
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Ve slavkovském zámku /4/ přenocovali 
na konci roku 1805 všichni tři císaři – ra-
kouský a  ruský před bitvou, Napoleon 
po bitvě. Prohlídka krásných historic-
kých sálů má i variantu pro děti. Můžete 
zde ze slavného balkonu zvolat stejně 
jako Napoleon po vítězné bitvě ke svým 
vojákům „To je hrdina!“. Multimediální ex-
pozice nabízí nejen originální artefakty, 

ale také velmi naturalistický zážitek z bi-
tevního pole 1805. Můžete si i vyzkoušet 
výstroj tehdejších vojáků. Doporučuje-
me také procházku po krásném parku 
s nově restaurovanými sochami. Známé 
jsou prosincové vzpomínkové akce s re-
konstrukcí historických událostí spoje-
ných s bitvou u Slavkova (www.1805.cz).

ZÁMEK SLAVKOV A NAPOLEONŮV BALKON

V centru obce (přejeli jste přes první že-
lezniční přejezd) zahněte doleva z ulice 
Brněnské na ulici Svárovskou. Po sto 
metrech začíná vlevo naučná stezka Ši-
beniční a popravčí vrch /3/ v Křenovicích 

– vede kolem toku Rakovec. Dejte se po 
ní, jsou to asi dva kilometry. Dovede vás 
kolem fotovoltaické elektrárny až na po-
pravčí vrch. Odtud pak můžete sjet dolů 
na silnici 416 a pokračovat do Slavkova.

PŘES POPRAVČÍ VRCH

zajíci běhají po stropě /5/. V roce 1645 
zámek ubránila hrstka vrchnostenských 
úředníků, myslivců a  měšťanů proti po-
četnému švédskému oddílu, jako připo-
mínka se zde každoročně v červnu koná 
akce Bučovice 1645: Dobývání zámku  
/5/. (www.facebook.com/Bucovice1645).

Dominantou Bučovic je zámek, který 
najdete v centru. Postaven byl ve druhé 
polovině 16. století. Nádvoří ze tří stran 
obklopují arkády s 90 sloupy s 540 ka-
mennými reliéfy a zdobí je nádherná ma-
nýristická fontána. Kuriozitou je takzvaný 
Zaječí pokoj, ve kterém, jak říkají místní, 

ZÁMEK BUČOVICE A ZAJÍCI NA STROPĚ

Před Bučovicemi v obci Křižanovice za-
hněte doprava (značeno jako cyklotrasa 
5098) a  pak vystoupejte až na hřeben 
Ždánického lesa. Zde zahněte doprava 
po cyklotrase 473 a  po třech kilome-
trech opět doprava (cyklotrasa 507). 
Sjíždíte přes Heršpice zpět do Hodějic 
a Slavkova.

CYKLOTRASY ŽDÁNICKÉHO LESA – plus 25 km

Po prohlídce slavkovského zámku se 
vydejte Bučovickou ulicí po značené 
cyklotrase Brněnská 5097 směrem na 

DO BUČOVIC – plus 11 km

Bučovice. Nová bezpečná cyklostezka 
vede do obce Hodějice a  kolem Litavy 
dojedete až do Bučovic.





Vydejte se na hrad hradů,
cesta vede ku pokladu.
Mocní a bohatí –
– Pernštejni zde žili blaze,
líp nebylo ani v Praze.
Kdo vytrvá, vítězí!
(toť Pernštejni říkali)
Není divu, že hrad jejich
nesl jméno medvědí.

Stanoviště: 
1/ POKLADOVÉ
Začneme naše putování
v místě, kde jsou rady k mání.
Některé nad zlato jsou,
všem turistům pomohou.

Raději než radu chcete trochu sladu?
Zastavte se u Mileny,
pokud máte trochu měny,
závinem či kremrolí
posilní se kdokoli.

ÚKOL: Vejděte do infocentra, najděte truhličku s pokladem a splňte 
úkol ukrytý uvnitř. Do korálku nakreslete, co jste v truhle našli.

2/ MRAMOROVÉ
Pohlédněte nahoru,
na vstupní portál z mramoru.
Náhodou tu vůbec není,
místní mramor – ten se cení!
Krásný bílý kámen, 
ten ze zdejších lomů,
stal se základem 
mnoha slavných domů.

ÚKOL: Pokud se budete pozorně dívat, najdete v rohu školy 
mramorovou desku s letopočtem jejího vzniku. Do korálku vpište 
součet všech číslic v letopočtu, který na desce najdete.

3/ LIPOVÉ
Tichý svědek v ústraní
stovku let zde stojí.
Pamětník slavného výročí
při vzniku státu srdce lidí spojil.

ÚKOL: Do korálku nakreslete list 
památného stromu, u kterého stojíte.

4/ PODHRADNÍ 
Hrad nikdy nedobyl žádný lotr (a jak se Švédi snažili!),
nestavěl ho totiž žádný trotl, předci to zkrátka uměli.
Bez bagrů, mobilů, aut, moderních jeřábů
z mramoru tu postavili jedinečnou parádu.
Zvenku mohutný, nedobytný, a ty vysoké věže,
uvnitř však můžeme mluvit o luxusu, o nádheře!

ÚKOL: Na tomto místě se můžete pokochat výhledem na 
hrad. A také se „projet“ vláčkem. Kolik má vagónků? Jejich počet 
napište do korálku.

5/ MEDVĚDÍ
Pověst vypráví o vzniku Nedvědice,
uhlíř zde žil — svalnatý převelice.
Zalek se ho každý nepřítel,
on i s medvědem bojovati chtěl.
Medvěda nenašel, však medvíďata z nory krad,
rozlícený medvěd rozhod se jej potrestat.
Uhlířova synka z domu vzal, 
do lesa s ním utíkal.

ÚKOL: Užijte si místní skluzavku i „setkání“ s medvědy, kteří se 
dostali do znaku Nedvědice. Kromě medvědů vás čekají ještě další 
dřevěné sochy. Už víte, co tyto sochy ztvárňují? Nakreslete to do 
korálku!

6/ KAMENNÉ
Kameny, na kterých stojíte,
už dávno mají své odžité.
Starobylá je cesta, po které nyní šlapete,
stopy našich dávných předků představit si můžete.

ÚKOL: Podívejte se na kameny, které máte pod nohama. Každý 
z nich je jedinečný. Stejně jako my lidé. Najděte si jeden kámen, 
který vás něčím zaujme, a nakreslete ho do korálku. Můžete zku-
sit i frontáž – položte papír na kámen a tužkou jemně obkreslete 
jeho texturu.

7/ PAMÁTNÉ
Památný strom dlouhá léta zde stojí,
s jeho osudem vznik hradu se pojí.
Pověst vypráví o poutníkovi z dáli,
který nevěřil, že hrad dá se postavit
na vrcholu skály.
Prý jeho poutnická hůl zazelená se spíše
a hle – ze suché hole strom roste do výše.
A tak dokud strom bude les zdobit,
nebude náš hrad nikdy dobyt.

ÚKOL: Jaké zvíře „hlídá“ nejen náš 
tis, ale i jiné památné stromy? Nakres-
lete ho do korálku.

8/ POHÁDKOVÉ
Pohádkový hrad občas zavítá k vám domů,
možná k němu míříte hned od štědrovečerního stolu.
Nevěříte? Sůl nad zlato, pták Ohnivák, krkavců už nevím kolik,
ve spoustě pohádek náš hrad hrál hlavní roli.
Fantazií pohled na věž naši duši rozezní,
je to jasné, už to víme – zde se budí princezny!

ÚKOL: Skvostný hrad učaroval řadě filmařů. Na místech, kte- 
rými procházíte, se natočilo více než 50 filmů. Pernštejn se měnil 
nejen v sídla princezen, ale třeba i v transylvánský hrad v hororu 
Van Helsing. Která z pohádkových postav (nejlépe těch „pern-
štejnských“) je vaše oblíbená? Každý z vás může tu svoji panto-
mimicky zahrát. Podaří se ostatním uhodnout, o koho se jedná? 
Postavu poté nakreslete (nebo vepište) do korálku.

9/ VYHLÍDKOVÉ
Pohleďte na vilu, kde dříve bydleli sami hradní páni,
zejména v zimě, kdy hrad byl tuze chladný k obývání.
Velké sklepy pod vilou měli plné vína,
vypadá to, že i dříve byla tady psina.

ÚKOL: Pozorně se za- 
dívejte na fasádu vily. 
Najdete na ní znak jejích 
majitelů – pánů z Mitrova? 
Nakreslete jeho obrys do 
korálku.

10/ MALINOVÉ 
Na louce s vůní malinovou načerpáte sílu novou.
Jídlo z blízka, dobré pití, už z dálky to každý cítí.

ÚKOL: Najdete zde zvířátko, 
které má moc rádo maliny? 
Nakreslete ho do korálku.

Dávno tomu, co pernštejnský rod
pochovali pod zem, v temný hrob.
Však jejich hrad hradů tu stále stojí,
přežil je, přežije nás – ale kdo ví,
co zanecháme tady my,
co přežije naše vlastní
vyměřené hodiny?

Snad jste si naši cestu prostorem i časem užili. Na-
pište nám, prosím, co jste na ní zažili, a podělte se 
o zážitky s ostatními na Facebooku /gofrombrno/ 
nebo Instagramu #gofrombrno



Téměř všechny výlety jsou připraveny tak, 
abyste se mohli na jejich začátek i domů 
jednoduše přepravit vlakem.

Tak šťastnou cestu a radostné objevování.

Jednodenní výlety vás zavedou do míst 
v blízkém okolí Brna, která stále ještě če-
kají na své objevení. Každé z nich má ale 
úplně jinou vůni a chuť. Objevíte krajinu, 
jejíž krása bere dech, místa, která utvá-
ří industriální architektura, i taková, kde 
dávné bitvy měnily Evropu. Vyzkoušíte piva 
z malých pivovarů a ochutnáte skvělá vína.

Více na www.gofrombrno.cz

Na výlet z Brna na kole,  
pěšky, autem
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Nejlepší akce široko daleko 
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Ozvěny dávných bitev

Bitva u Slavkova 1805



Korálky 
komorné Elišky 

Hravý pěší výlet pro dospělé s dětmi, jedno-
duchá hledačka. Nejenom pohádkový hrad 
Pernštejn, ale i podhradí skrývá neobjeve-
né poklady. Ty skutečné, jako třeba džbán 
se stříbrnými mincemi, i ty pohádkové. Byla 
jednou jedna nepořádná komorná, která 
se pořád parádila, až se jí rozsypaly vzác-
né korálky. Za trest nyní straší na hradě 
Pernštejně jako bílá paní. Vaším úkolem je 
poztrácené korálky najít a sesbírat. Úspěš-
né luštitele hry čeká malá odměna.

Krajinou Tišnovska 

 

Nádherné výlety na Tišnovsko, kde krása 
krajiny bere dech. „Na břehu řeky Svratky 
kvete rozrazil, na břehu řeky Svratky roste 
nízká tráva...“ psal o této krajině básník 
Vítězslav Nezval. My přidáváme drahé 
kameny, stříbrný poklad, daleké výhledy, 
romantické údolí pstruhové řeky, starobylá 
sídla, klášter Porta coeli a hrad Pernštejn. 
Nezapomeňte ochutnat piva ze zdejších 
malých pivovarů! A pokud se vám nechce 
vracet do Brna, můžete se zde i pohodlně 
ubytovat a večer zakončit třeba v pivních 
lázních.

Černá je nejlepší 

 

Opusťte na chvíli své pohodlí a představte 
si, že sjíždíte stovky metrů pod zem a tam 
celý den v horku a černém prachu těžíte 
uhlí. Je to síla? A přesto to celé generace 
mužských dělaly a někde dodnes dělají. 
Jak to tam dole vypadalo? Do čeho se hor-
níci oblékali? Jak si svítili? Co jedli a pili? 
A existují permoníci? To zjistíte na tomto 
výletě do Zastávky a Oslavan, do syrové-
ho světa bývalé černouhelné pánve. Výlet 
je vhodný i pro děti, máme také speciální 
variantu na „piknikolech“.

Tišnovská 
pivní stezka 

Putovací hra pro dospělé milovníky piva 
v dechberoucí krajině Tišnovska. Sedm ma-
lých pivovarů, originální piva. Ochutnejte je 
všechna, pěkně jedno po druhém. S přáteli 
na exkurzi do pivovaru? Nebo snad do piv-
ních lázní? I tohle pro vás umíme zařídit. 
A máme zde dokonce „pivní trůn“. Úspěšné 
hráče čekají hodnotné odměny.

Víno, chřest, 
rozmarné léto 

„Tento způsob léta zdá se mi poněkud 
nešťastným,“ psal Vladislav Vančura. My 
říkáme, že výlet do kraje mezi Kounicemi 
a Ivančicemi patří k mimořádně šťastným. 
Čas zde plyne pomaleji, slunce se třpytí ve 
sklence vína a rostliny chřestu se mírně 
vlní v teplém vánku. Kdy jste se naposledy 
koupali v řece? V Ivančicích na vás navíc 
čeká expozice zdejších rodáků, Alfonse 
Muchy a Vladimíra Menšíka.

Ozvěny 
dávných bitev 

 

Psala se zde historie Evropy, střetli se zde 
císařové i celé národy. Od roku 1805 zná 
slovo Austerlitz celý svět. Přes pohnutou 
minulost je Slavkovsko úhledná krajina 
oblých kopců s čupřinou vinohradů, kraji-
na dalekých výhledů a přírodních tichých 
koutů předurčených ke klidnému rozjímání 
i objevování krásných cyklotras. Co více? 
Nezapomeňte na Napoleonův balkon a za-
jíce na stropě. Výlety mají také variantu 
pro děti.

Pěšky 1–5 km

Termín: v době, kdy je otevřen hrad 
Pernštejn, viz www.hrad-pernstejn.eu

Hrací karta zdarma na 
www.gofrombrno.cz

Pěšky 7–24 km
Na kole 24 km

Termín: od dubna do října včetně

Mapka s popisem výletu ke stažení 
zdarma na www.gofrombrno.cz

Na kole 11–46 km

Termín: od května do září včetně

Mapka s popisem výletu ke stažení 
zdarma na www.gofrombrno.cz

Na kole 27 km s možností zkrácení 
nebo i prodloužení, autem

Termín: od dubna do prosince včetně

Mapka s popisem výletu ke stažení 
zdarma na www.gofrombrno.cz

Pěšky 9–16 km
Na kole 22 km

Termín: od dubna do října včetně

Mapka s popisem výletu ke stažení 
zdarma na www.gofrombrno.cz

Termín: od 1. 4. 2019, dále pak 
celoročně podle otevírací doby 
jednotlivých pivovarů a restaurací

Hrací pivní karta zdarma 
na www.gofrombrno.cz



VÝLET Z BRNA NA KOLE
KDE BYSTE ROZHODNĚ NEMĚLI CHYBĚT

Slavnosti moravského uzeného a vína
hrad Veveří Brno, březen
www.moravskeuzene.cz

www.gofrombrno.cz
www.destinace-brnensko.cz

© Brněnsko, z. s., 2019

Foto: Jan Brettschneider, Michal Burian,
Anežka Přikrylová, archiv Brněnsko, z. s.

Minerály, šperky a drahokamy
Tišnov, duben a listopad
www.mineraltisnov.cz

Slavnosti chřestu a vína
Ivančice, květen
www.slavnostichrestu.cz

Bučovice 1645, městské slavnosti
Bučovice, červen
    Bučovice 1645

Hornické slavnosti
Zastávka, září
www.hornickeslavnosti.cz

Bitva u Slavkova 1805
Slavkov u Brna a okolí, prosinec
www.1805.cz

OD KVĚTNA DO ZÁŘÍ

Černá je nejlepší 
Černá je nejlepší 

Výlet na kole 11 km

Neobvyklý cyklovýlet tam, kde je hornické 
„zdař bůh“ už jenom vzpomínkou.

CZ

Syrový půvab industriální architektury 
a minulých dob

Hornické expozice

Hornické hospody

JAK TAM?

Vlakem: z hlavního nádraží v Brně do 
stanice Zastávka u Brna, linka S4, R11
Autem: k nádraží Zastávka u Brna, 
zaparkujte u nádraží

JAK DOMŮ?

Vlakem: po cyklostezce z Oslavan do 
Ivančic a dále vlakem z Ivančic, linka 
S41, nebo návrat do Zastávky.

A start 
ZASTÁVKA U BRNA
BABICE

Přímo na nádraží najdete budovu Regio-
nálního informačního centra Zastávka /1/. 
Výborná káva, stálá hornická muzejní 
expozice Boží požehnání. Není zrovna 
otevřeno? Tak nasedněte na kolo a jeď-
te tam, kam ukazuje šipka před infocen-
trem. Hned za železničním přejezdem 
zahněte doprava na cyklostezku. Až do 
cíle pojedete podle žlutých cyklotabulek 
s číslem 5173 (ostatní značení ignorujte). 
Projeďte Babicemi až k hlavní silnici.

B start 
ZASTÁVKA U BRNA
ZBÝŠOV

Pokud si vyberete pro výlet správný ter-
mín (http://www.mpz.cz/jizdy-vlaku), mů-
žete jet z nádraží v Zastávce do muzea 
průmyslové železnice u Zbýšova parním 
vláčkem /2/.

Opusťte na chvíli své pohodlí a pře-
stavte si, že sjíždíte stovky metrů pod 
zem a tam celý den v horku a černém 
prachu těžíte uhlí. Je to síla? A přes-
to to celé generace mužských dělaly 
a někde dodnes dělají. Jak to tam dole 
vypadalo? Do čeho se horníci oblé-
kali? A jak si tam dole svítili? Co jedli 
a pili? A existují permoníci? Odpovědi 
vám dá tento výlet.
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UŽITEČNÉ ODKAZY

www.riczastavka.cz – Regionální informační centrum Zastávka
www.mpz.cz – Muzeum průmyslových železnic, jízdy vlaků
www.hornickeslavnosti.cz – program Hornických slavností
www.rosicko-oslavansko.cz – podrobnosti o expozicích
www.papatbumbat.cz/restaurace-delnicky-dum – Dělnický dům
www.zamek.rosice.cz – zámek Rosice

Hlad, žízeň, 
silný zážitek?

V Dělnickém domě v Zastávce /8/ i v Hor-
nickém domě ve Zbýšově /9/ je pořád 
cítit něco jako „originální hornická“ at-
mosféra. V obou restauracích podávají 
domácká jídla za přátelské ceny, milov-
níci neobvyklých a silných zážitků si zde 
mohou poručit „hornickou vlajku“ /10/ – 

dvoubarevný hornický šnaps (neboť 
černá a zelená jsou hornické barvy). 
Fajnšmekři ocení pamětní desku na fa-
sádě Hornického domu, která připomíná 
zdejší působení komunistických předá-
ků a pozdějších prezidentů Klementa 
Gottwalda a Antonína Zápotockého /11/.

PIKNIKOLA

Pro milovníky pikniků a nekonečné po-
hody máme speciální nabídku. Připravi-
li jsmě několik kol /12/ z dob minulých 
a k nim piknikové koše. Přijedete k nám, 
půjčíte si kolo s výbavou jako od mamin-
ky proti hornickému hladu a žízni, deky 
na poležení a můžete vyrazit. Bez pře-
vodů, bez moderních vymožeností, zato 
v poklidném tempu. 

Více informací na www.riczastavka.cz

Program je k dispozici od května 2019.
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Extra tip

Jenom kousíček od Zastávky jsou Ro-
sice. Zde v minulosti sídlili uhlobaroni, 
majitelé dolů rosicko-oslavanského reví-
ru. Dnes však původní sídlo rodiny Rah-
nů, dominující hlavnímu náměstí, není 
přístupné. Na místním hřbitově najdete 
jejich rodinnou hrobku s kaplí. Originál-
ní podobizny majitelů dolů zdobí histo-
rickou expozici na renesančním zámku 
v Rosicích /7/.

7BABICE–ZBÝŠOV

Za Babicemi najíždíte na frekventovanou 
silnici (!!!). Po levé straně důlní vagónek 
s nápisem MUZEUM. Muzeum průmy-
slové železnice /3/ je otevřeno v době 
provozu dráhy (http://www.mpz.cz/jizdy-
-vlaku). Do Zbýšova je to odtud jen pár 
set metrů.

DŮL SIMSON

Minete městský úřad (vlevo), pár desítek 
metrů za ním odbočte doprava k těžní 
věži dolu Simson /5/ z roku 1853. Krásná 
průmyslová památka, věž ale není běž-
ně přístupná (otevřeno je o Hornických 
slavnostech, více na www.hornickeslav-
nosti.cz). Vraťte se zpět na hlavní silnici 
a pokračujte směr Padochov–Oslavany.

OSLAVANY

Sjíždíte z kopce do Oslavan, na hlavní kři-
žovatce zahněte doprava přes most (šipka 
„cyklostezka Oslavany-Ivančice“) a hned za 
mostem opět zahněte doprava na nábře-
ží řeky Oslavy proti jejímu proudu. Před 
sebou vidíte věžičku – to je zámek, kam 
míříte. Zde je (nejen) expozice hornictví 
a energetiky /6/ včetně makety důlního 
díla ve skutečné velikosti.

Na oslavanském hřbitově jsou společ-
né hroby havířů, kteří zahynuli při dvou 
velkých důlních neštěstích v letech 1860 
a 1921 a hrobka těžařského rodu Müllerů 
s pamětními deskami. Hned vedle měst-
ského úřadu je památník připomínající 
Oslavany jako první místo na Moravě, 
kde se v 18. století započalo s těžbou 
černého uhlí. A pokud chcete vidět Per-
mona, strážce Oslavan, vydejte se na 
náměstí 13. prosince, kde je jeho socha.

ZBÝŠOVSKÁ HALDA

Zahněte okolo zbýšovského parčíku do-
leva ulicí Havířskou. Za posledním rodin-
ným domkem odbočte doprava, po cca 
50 metrech u trafa uvidíte cestičku na 
haldu /4/. Ke sloupům můžete zamknout 
kola a vystoupat nahoru na haldu, odkud 
je krásný výhled do kraje. Je to vlastně 

jenom chvíle, kdy zde skončila těžba. 
Přesto tuto ránu krajině způsobenou lid-
mi – obrovskou hromadu vytěžené hluši-
ny – dokázala příroda milosrdně přikrýt. 
Její síla je obdivuhodná. Po prohlídce se 
vraťte zpět do centra Zbýšova a pokra-
čujte po hlavní silnici.

Po prohlídce zámku se vydejte na jih. Po 
pár desítkách metrů narazíte na hlavní 
silnici, zahněte doleva a sledujte šipky 
„cyklostezka Oslavany–Ivančice“.

POKRAČOVÁNÍ DO IVANČIC – plus 5 km

Po prohlídce zámku se vydejte ulicí s li-
pami jižním směrem. Po pár desítkách 
metrů narazíte na hlavní silnici, zahněte 
doprava (červené a modré cykloznače-
ní). Přejeďte přes most a na křižovatce 
ve tvaru Y se držte vpravo, ve směru 
cykloznačení 5173 Zastávka, Zbýšov. 
Dovede vás do Padochova (obec je po 

vaší pravé ruce), vy pokračujete rovně. 
Po cca 350 metrech sjeďte ze silnice 
doprava kolem zděné zídky obytného 
domu se zelenou střechou a pokračujte 
vzhůru. Cesta vás přivede ke staré ci-
helně a vyústí ve Zbýšově. Zbytek cesty 
dojedete po stejné trase, jako jste jeli do 
Oslavan.

NÁVRAT DO ZASTÁVKY – plus 12 km

Oslavany – Ketkovice – Lukovany – Vysoké Popovice – Příbram – Zbraslav, 
Litostrov – Domašov – Javůrek – Chroustovské údolí – Zastávka.

VARIANTA PLUS 35 km
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