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křížem krážem tišnovskem

Vážení a milí domácí i návštěvníci, turisté, výletníci, rekreanti i trampové! 

Tišnovsko vždy bylo a věříme, že i vždy bude koutem země pohostinným 
a přívětivým svými přírodními krásami a zákoutími, pro které se na toulky 
„Branou Vysočiny“ stojí za to vydat v každém z ročních období. A jako se 
mění čas, lidé i krajina, některá místa mění tvář a mizí, jiná nová se pro 
vás otevírají a na návštěvu těší. Rozhlédli jsme se krajinou východního úpatí 
Vysočiny i brněnského předpolí a vybrali pro vás na sto míst a tipů k ná-
vštěvě, toulkám, výletům, cestám i odpočinku. Ať hledáte zábavu pro nepo-
sedné potomky, koupel či vychlazené pivo v horkém létě, vyrážíte setřást 
stres všedních dní nebo kila navíc, co vám nastřádala karanténa. V Křížem 
krážem Tišnovskem najdete tipy pro pěší i cyklisty, vyhlídky i památky, 
osvědčené restaurace i regionální producenty. Neopomíjíme ani tipy, 
jak využít den, když zrovna počasí nepřeje. 
Tišnovsko je krásný kraj. Chceme vás jím provést, abyste neminuli a našli, 
za čím k nám přicházíte. A těm, kdo tu žijí, chceme pomoci opět najít a do-
čkat se svých zákazníků a hostů, na které už tak dlouho čekají. Pomáhejme 
si navzájem. A k užitku všem bude kvetoucí země i spokojení návštěvníci. 

Nechali jste se inspirovat naší letní přílohou Křížem krážem Tišnovskem? 
Podělte se s námi o své zkušenosti z míst, která jste navštívili! Potkali jste 
něco opravdu zajímavého, co se v letošním výčtu neobjevilo? Dejte nám tip! 
Máte chuť si zasoutěžit a přitom ovlivnit celkové hodnocení míst v našem 
regionu? Zařadíme vás do slosování a můžete vyhrát jednu z deseti krásných 
knih z Tišnovska.   
Podmínky soutěže: Zašlete nám aktuální selfie nejméně ze tří míst, kte-
rá jsou popsána v této tiskovině a vy jste je navštívili (každé z těchto tří míst 
se musí nacházet v jiné obci či městě). A napište, která tři místa se Vám 
na Tišnovsku letos nejvíce líbila. Svou zprávu doplňte zpětným kontaktem 
(e-mail, telefon), na kterém vás můžeme zastihnout.

Své fotografie a postřehy adresujte na e-mail:
produkce@kulturatisnov.cz. 

obsah
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vrch Čebínka (429 m)
tel. 777 914 279, rozhledna@obec-cebin.cz
GPS: 49.3198789N, 16.4847578E
Po–Pá: zavřeno
So–Ne: 11.00–17.00 za příznivého počasí
www.obec-cebin.cz 

Telekomunikační věž sloužící zároveň jako rozhledna. 
Výška 35 m. Z vyhlídkové plošiny výhled na Vysočinu, 
hřeben Baby u Kuřimi a na východ Drahanské vrchoviny.

Předklášteří, 420 m
GPS: 49.3343436N, 16.4052600E
www.tictisnov.cz   

Výrazný zalesněný kopec Výrovka JZ od Tišnova v pra-
vé stráni údolí potoka Závistky. Vrchol je vyhledávaným 
místem pro zdejší výhled na Tišnov a horu Květnici. 
Na skalnatém vrcholu se nachází skautský památník 
na počest bratří Vetešníků, kteří byli za odbojovou čin-
nost v roce 1945 umučeni v koncentračním táboře.

Nedvědice – Pernštejn
GPS: 49.4518603N, 16.3088917E
http://marencino-loubi.wz.cz 

Dřevěný altán skýtající neobyčejně nádherný po-
hled na hrad Pernštejn a údolí Nedvědičky. Situován 
10 minut chůze od hradu na žluté turistické trase. 
První vyhlídkový altán zde postavil v 19. století hra-
bě Mittrowský. V roce 2000 byl postaven altán nový, 
v péči místních občanů.

Kaly, Křivoš (464 m) 
GPS: 49.3729853N, 16.3714683E
Po–Ne: volně přístupné
www.kaly.cz 

Menší dřevěná rozhledna výšky 7 m z r. 2004 nabízí 
neopakovatelný výhled na nedaleký Tišnov, údolí 
Loučky, železniční viadukt Dolní Loučky nebo rozhled-
nu Čebínku.

Veselí u Lomnice, 578 m 
GPS: 49.4069606N, 16.3841922E
www.lomnice.cz

Odlesněný vrchol nabízí široké výhledy na krajinu pře-
devším v jižním směru do údolí řeky Svratky a na kop-
ce Hornosvratecké a Křižanovské vrchoviny. Bývalé 
pastviny Veselského chlumu chrání přírodní památka 
pro zachování jeho krajinného rázu mezí a kamenných 
zídek. 

Tišnov, Velká skála 446 m
GPS: 49.3544692N, 16.4184392E
www.tisnov.cz

Výrazná krajinná poloha typické dominanty Tišnova 
dělá z Květnice výborný rozhledový bod. Nejlepšími 
místy jsou k tomu vrcholová planina U kříže, křemen-
cová Velká skála a JV skalní step. Kromě toho je hora 
významnou botanickou, mineralogickou i krasovou 
lokalitou chráněnou jako přírodní památka. 

Předklášteří 
GPS: 49.3449144N, 16.4108533E
www.tictisnov.cz 

Místo, odkud městský syndikus Karel Josef Vokoun 
maloval svoji slavnou tišnovskou vedutu z roku 1728. 
Vyhlídka leží na severním svahu zalesněného protáh-
lého kopce Kozí brada. Od roku 2018 je péčí tišnov-
ského spolku Continuum vitae na místě postaven krytý 
dřevěný přístřešek s replikou veduty.

Kaly, Babylon 506 m
GPS: 49.3847025N, 16.3601089E
www.kaly.cz

Na vrchu Babylon stávala do roku 2015 dřevěná vy-
hlídka, z důvodu hniloby konstrukce však byla odstra-
něna. I tak je vrchol místem velmi dalekého rozhledu. 
Na rozdíl od sousedního Křivoše je vyhlídka přede-
vším severním směrem na Hornosvrateckou vrchovinu 
a do údolního zářezu řeky Svratky. 

veselský chlum

maria laube

květnice

výrovka

vokounova vyhlíDka

kalský babylon
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vrch Klucanina (415 m)
rozhledna.tisnov@wo.cz
GPS: 49.3467056N, 16.4404869E
Po–Ne: celoročně otevřeno
http://rozhlednatisnov.unas.cz

29,3 m vysoká zděná rozhledna vystavěná v roce 2003 
na místě starší dřevěné z roku 1934, která byla později 
stržena. Na třetí vyhlídkovou plošinu ve výšce 24,6 m 
vystoupáte po 133 schodech. Volně přístupná. 

Kozárov, Babylon (657 m) 
tel. 732 815 204, rozhledna.babylon@seznam.cz 
GPS: 49.4436675N, 16.4638711E
Po–Pá: zavřeno
So–Ne: 11.00/13.00 – 17.00/18.00
www.kozarov.cz/rozhledna 

42 m vysoká telekomunikační věž s vyhlídkovou plo-
šinou 24 m nad zemí. Výhledy na část Českomoravské 
vrchoviny, Pálavu i vzdálenější Jeseníky a Orlické hory.

návrší Na Skalkách (453 m) 
GPS: 49.4051506N, 16.5405389E
Po–Ne: volně přístupné
www.zernovnik.cz

12 m vysoká dřevěná šestiboká nástavba bývalého vo-
dojemu z r. 2014. Na stavbu bylo použito modřínové 
dřevo a ocelové spoje. 63 schodů vede na krytý ochoz 
pro 30 osob, odkud uvidíte Boskovicko, Jeseníky nebo 
Pálavu. Rozhledna je celoročně volně přístupná.

Malhostovice, areál Zlobice
tel. 777 754 812, oveko@schok.cz
GPS: 49.3221378N, 16.5183883E
Po–Pá: zavřeno
So–Ne: 10.00–17.00
www.malhostovice.eu

Betonová vyhlídková věž postavená v r. 1972 k vojen-
ským účelům. V současnosti součást areálu farmy Ove-
ko. Z výšky 9 metrů nad zemí výhled po okolí a na Kuřim.

rozhleDna klucanina rozhleDna křivoš

rozhleDna babylon

rozhleDna žernovník

rozhleDna Čebínka

rozhleDna zlobice

vyhlíDková místa 
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památky

tišnov a porta coeli1

Směrem k moravské metropoli 
Brnu se návštěvníkům otevírá Vyso-
čina jedinečnou branou – městem 
Tišnovem. Malebně vklíněný mezi 
mohutnou klenbu hory Květnice 
a lesnatý hřeben zdobený štíhlou 
věží rozhledny kopce Klucanina 
je oblíbeným východiskem výletů 
a centrem turistiky regionu. 

Tišnov se opírá o jižní úpatí zvlněné 
krajiny přírodního parku Svratecká 
hornatina, která se malebností a pest-
rostí řadí k přírodně nejbohatším a nej-
zajímavějším regionům Českomoravské 
vrchoviny. Jako tradiční rekreační oblast 
láká již po více jak jedno století k ná-
vštěvě řady turistů, kteří míří do nitra 
Vysočiny pěšky i na kole jak hlubokým 
údolím řeky Svratky ke známému hradu 
Pernštejnu, tak na vrcholky za rozhledy 
po lesnaté a kopcovité krajině. 
Největší architektonický poklad Tišnov-
ska představuje cisterciácký klášter 
Porta coeli – Brána nebes v soused-
ním Předklášteří. Po letech necitlivého 
hospodaření prochází rozsáhlý areál ob-
novou a od roku 2010 je národní kultur-
ní památkou. Nejznámějším klenotem je 
proslavený vstupní portál románsko-go-
tické baziliky Nanebevzetí Panny Marie. 
V budově proboštství sídlící Podhorác-
ké muzeum pak prezentuje ve stálých 
expozicích nejucelenější obrázek tišnov-
ských přírodních i kulturních dějin. Nově 

byl areál obohacen o obnovenou tradici 
pivovarnictví vznikem klášterního 
pivovaru Vorkloster, i pokračujícími 
úpravami venkovních prostranství pro 
větší komfort častých návštěvníků. 
Architektonickou historii Tišnova cha-
rakterizuje vedle gotického kostela sv. 
Václava a historizující novostavby rad-
nice na nám. Míru především soubor 

šest barokních měšťanských domů. 
Soustředěny převážně v místě někdejší-
ho Dolního rynku a ulice Jungmannova 
navazují na historické centrum. Z těchto 
někdejších kupeckých domů a hostinců 
jsou nejzajímavější Dům U Jana, Pan-
ský dům, Dům Na Pernštýně a Peklo. 
V sousedství těchto honosných staveb 
se zachovaly tři středověké uličky upo-
mínající na chudou řemeslnickou čtvrť 
zpracovatelů kůží – Koželužská, Jirchář-
ská a Ševcovská. 

Moderní historii Tišnova pak reprezentuje 
soubor funkcionalistických staveb v čele 
s budovou Městské spořitelny (dnes 
Komerční banka). Unikátní je promenádní 
Riegrova ulice, kterou lemuje řada se-
cesních a historizujících vil od centra 
k někdejšímu lázeňskému domu Kuthano-
va sanatoria (dnes Nemocnice). 
Část tišnovské minulosti má turisticky 
atraktivní podobu Cesty hrdelního 
práva. Místa, kudy byli vedeni odsou-
zenci od radnice k šibenici na Klucani-
ně, lemuje sedm stél jako výstraha, kam 
vede sedm hlavních hříchů. Cestu uza-
vírá Kaple smíření. Klucanina (401 m) 

sama je i kolébkou tišnovské turistiky, 
rozhledna na jejím vrcholu vyrostla už 
v roce 1933, obnovena byla v roce 2003. 
Ze severní strany vede k rozhledně Ro-
dinná naučná stezka se třinácti inter-
aktivními tabulemi.
Hlavní přírodní pokladnicí Tišnova je 
hora Květnice (470 m). Charakteri-
zuje ji bohatství druhů rostlin a živo-
čichů. Za to vděčí poloze na rozhraní 
teplé jižní Moravy a chladné Vysočiny 
a pestré geologické stavbě, díky níž je 

významnou mineralogickou lokalitou. 
Reprezentativní sbírku zdejších nerostů 
je možné zhlédnout v Galerii Patriot. 
Unikátním je i Tišnovský kras v de-
vonských vápencích okolo vrcholu. Jeho 
nejrozsáhlejší a nejhezčí Králova jeskyně 
je přístupná veřejnosti v době proslulé 
jarní mineralogické burzy. Přírodou 
Květnice provází přírodovědná naučná 
stezka se 13 zastávkami se začátkem 
u budovy Muzea města Tišnova  
(Müllerův dům).

Ambity Porta coeli

Dům U Jana Městská spořitelna

Cesta hrdelního práva

Müllerův dům

Jarochova vila

Kuthanovo sanatorium

Villa Franke

Porta coeli

Park pod kostelem

Ševcovská ulička Kostel sv. Václava
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památky

hraD pernštejn a okolí 

Perla historie a gotické architektury, 
„hrad hradů“ a jedna z nejkrásnějších 
hradních staveb střední Evropy – mra-
morový hrad Pernštejn, kraluje maleb-
nému koutu údolí řeky Svratky uprostřed 
členitých kopců již 800 let. 
Kolonizace nepřístupného kraje je při-
čítána pánům rodu erbu zubří hlavy, 
pánům z Medlova, předkům proslulých 
Pernštejnů. Ti jako první zakládají 
r. 1231 v Doubravníku rodinný augusti-
niánský klášter. Hrad Pernštejn je prvně 

uveden v r. 1285 a jeho majitelé se stali 
jedním z nejvýznamnějších šlechtických 
rodů. Hrad vlastnili až do roku 1596. 
I přes střídání dalších majitelů hrad 
odolal všem válečným zkouškám, nikdy 
nebyl dobyt a ani neztratil svou původní 
gotickou tvář. Poslední majitelé, Mit-
rovští z Mitrovic, areál obohatili např. 
o rozsáhlou barokní zahradu, nyní nově 
zrevitalizovanou. O hrad přišli vyvlastně-
ním v roce 1945.
Střediskem panství byl odedávna 
Doubravník, v němž postavili Pernštej-
nové v letech 1535–57 mimořádně krás-
ný kostel Povýšení sv. Kříže v pozdně 
gotickém a renesančním slohu. Měl 
sloužit jako rodinná hrobka, posmrtný 
klid však zde nalezli spíše příslušníci 
rodu Mitrovských. K cenné architektuře 
městyse patří i zachovaný barokní mlýn 
a lidová chalupa čp. 87. 
Městys Nedvědice získal střediskové 
postavení teprve s rozvojem textilního 

závodu a těžbou a zpracováním mramorů 
ve 20. stol. Významným místem regionu 
je Černvír, kde počátky kostela a hrádku 
spadají do doby před příchodem pánů 
z Medlova. Kostel byl původně román-
ský, později přestavován. Pozornost 
upoutá dřevěný krytý most přes řeku 
Svratku z roku 1718. 

Za zmínku stojí i středověký hornický 
kostel sv. Václava v Dolním Čepí. 
Upomínka na dobu těžby stříbra a vzác-
ných rud ve Štěpánovském rudním re-
víru. A konečně Chlébské je pojmem 
mezi milovníky přírody, zvlášť když se 
na jaře údolí potoka oděje do bílé statisí-
ci květů bledulí. 

3

lomnice2

Malebný historický městys s málo na-
rušenou barokní urbanistickou dispozicí 
a napěchovaný architektonickými pa-
mátkami najdeme v krajině Sýkořské vr-
choviny pod jižními svahy této nejvyšší 
hory Tišnovska. Historické jádro se roz-
kládá na plošině pod homolí s hradem, 
obtékané ze tří stran hlubokými údolími 
potoka Besénku. V sousedství jádra se 
nachází druhá polovina městečka tvoře-
ná bývalou židovskou čtvrtí. 
První písemná zmínka řadí Lomnici 
do r. 1281, kdy již lomnický hrad patřil 
šlechtickému rodu Tasovců neboli pá-
nům erbu křídla. Za svou jedinečnou 
architektonickou podobu ovšem městys 
vděčí rodu Serényi, který město spra-

voval v letech 1662–1945. Velkolepá 
barokní přestavba dala v 17. st. náměstí 
vévodící barokní chrám Navštívení 
Panny Marie architekta Giovanniho 
Pietra Tencally. Protějšek kostela tvoří 
radnice s věžovým průčelím. Podélná 
osa náměstí spojuje pivovar (dnes opět 

fungující) se sochou Gambrina a Pan-
ský dům (restaurace). V místě křížení 
obou os stojí morový sloup z r. 1709. 
Zámek nad centrem je renesančně pře-
stavěný původní raně gotický hrad. V jeho 
dispozici se zachovala cenná gotická hrad-
ní kaple a renesanční arkády nádvoří. Díky 
vyvlastnění po roce 1945 historický mo-
biliář zmizel a budova utrpěla přeměnou 

na školu. Od roku 2018 je zpět v majetku 
potomků rodu Serényi – baronů Thie-
nen-Adlerflycht, kteří provádí rozsáhlou 
rekonstrukci. Rozlehlou zámeckou oboru 
rovněž čeká revitalizace. 
Židovská čtvrť vznikla v 18. stol. Čtver-
cové náměstí zdobí jednoduchá barokní 
synagoga (dnes výstavní a kulturní síň), 
cennou stavbou čekající rekonstrukci je 
rovněž někdejší židovská škola. Židov-
ský hřbitov s množstvím starých ná-
hrobků je nedaleko nad údolím potoka. 
Při hřbitovní zdi je ve čtvercové márnici 
výstava „Historie Židů v Lomnici“. 
Historické jádro městyse je od roku 
1990 městskou památkovou zónou.

Radnice s morovým sloupem

Židovský hřbitov Interiér židovské školy

Kostel v ČernvíruDoubravník – kostel Povýšení sv. Kříže

Doubravník čp. 87

Černvír – dřevěný most

Lomnice – chrám Navštívení Panny Marie (vlevo), zámek (vpravo)

Hrad Pernštejn

Synagoga

Pivovar
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Smrček 8, 592 62 Nedvědice 
tel. 608 434 479, jkpernstejn@gmail.com
GPS: 49.4567881N, 16.3021294E
celoročně na tel. nebo mail. domluvu 
www.jkpernstejn.cz

Netradiční program u koní pro děti v rámci dětských 
dnů a táborů, kdy se seznámí s péčí o koně, základy 
ježdění a odnesou si hromadu zážitků. Pro veřejnost 
vyjížďky na koních pro děti i dospělé v každém věku.

Lesní penzion Podmitrov
Mitrov 10, 592 53 Strážek
tel. 732 575 100, lesnipenzion@cbox.cz
GPS: 49.4319953N, 16.2156850E
venkovní objekty celoročně
www.podmitrov.cz

Rekreační středisko v údolí Loučky. Na děti čeká spous-
ta zvířat minizoo, vedle houpačky, lanovka, velké písko-
viště, dřevěný domeček, skluzavky a další prolízky.

parkoviště pod Klucaninou, Tišnov
GPS: 49.3515322N, 16.4384039E
celoročně v provozu
www.tisnov.cz

Bikepark u cyklostezky na Železné skýtá 213 m dlouhou 
mini BMX dráhu a 85 m dlouhý pumptrack. V soused-
ství workout zóna, dětské herní prvky a počáteční in-
teraktivní tabule Rodinné naučné stezky na Klucaninu. 

Na Nivě 1449, 666 02 Předklášteří 
tel. 603 183 355, prokopova.jana@centrum.cz
GPS: 49.3578689N, 16.3968069E
celoročně na tel. domluvu 
www.rancloucka.cz

Jezdecký a kynologický areál orientovaný na výchovu. 
Pořádá řadu akcí pro děti i veřejnost, zážitkový pro-
gram pro rodiny s dětmi, kroužky a tábory pro děti, 
výuka jezdectví, kurzy a workshopy pro veřejnost.

Malhostovice, areál Zlobice ev. č. 55, 666 03
tel. 777 754 812, oveko@schok.cz
GPS: 49.3248181N, 16.5196969E
celoročně v provozu
www.schok.cz

Přírodní areál Zlobice je bývalý vojenský prostor. 
Na pastvinách hospodaří společnost OVEKO a.s. Chová 
ovce plemene suffolk a kozy plemene burská koza. Areá-
lem prochází turistické trasy. Součástí je vyhlídková věž.

Býkovice 86, 679 71
tel. 516 437 360, urad@obecbykovice.cz 
GPS: 49.4295731N, 16.5392144E
www.bykovice.cz

Palisádové hradiště na původním místě pradávné 
osady. Za první věží s mostem se nachází menší věž 
a velké dětské hřiště s lanovkou a také multifunkční 
hřiště na tenis, nohejbal a další sporty. Zázemí pro 
velké kulturní akce.

jezDecký areál pernštejn

poDmitrov

bikepark tišnov

ranČ louČka

areál zlobice

býkovické hraDiště
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Klucanina, Tišnov
studanka.tisnov@gmail.com
GPS: 49.3505028N, 16.4376531E
www.studanka-tisnov.cz

1,2 km dlouhá stezka od parkoviště pod Klucaninou 
na rozhlednu. Třináct interaktivních zastavení a prvků 
zajímavým a poutavým způsobem přibližuje les a pří-
rodu Tišnovska i pro nejmenší děti s důrazem na pro-
žitek, hravost, srozumitelnost i správnost informací. 

Nedvědice 434 592 62 
tel. 731 009 035, homolka@cerstvy-pstruh.cz 
GPS: 49.4658553N, 16.3372542E
otevírací doba dle aktuální situace
www.cerstvy-pstruh.cz

Rybářský areál u Svratky se dvěma rybníky pro rekre-
ační rybolov. Ideální pro začátečníky, bez povolenky 
i s instruktorem, k zapůjčení pruty, nástrahy, návnady. 
V areálu posezení, občerstvení i dětská zóna. 

Drásov 196, 664 24 
tel. 606 333 066, zdenekjobanek@seznam.cz
GPS: 49.3395197N, 16.4824089E
So–Ne: 12.00–17.00
www.zahradnizeleznicedrasov.cz

Provozní muzejní expozice úzkorozchodných železnic 
o rozchodu 600 mm. Svezení replikami osobních va-
gónků z počátku minulého století po trati se sedmnácti 
výhybkami. 

Březina 9, 666 01
tel. 724 714 191, marketakrejcirikova@seznam.cz
GPS: 49.3208411N, 16.4208450E 
celoročně na tel. domluvu 
www.vyjizdky-na-koni.cz

Nabízí vyjížďky na koních – procházky s vodičem pro 
děti, zážitkové půldenní pobyty s koňmi pro rodiny, od-
polední kroužky pro děti, příměstské tábory, vyjížďky, 
výuku jízdy na koni, výlety ke koním pro školy i školky.

Jinačovice 109, 664 34
tel. 773 010 976, farma@statekjinacovice.cz 
GPS: 49.2650917N, 16.5274072E
Po–Pá: 8.00–13.00, 15.00–20.00 
So–Ne: 11.00–20.00 
www.statekjinacovice.cz

Rodinná kozí farma s produkcí mléčných výrobků a kos-
metiky. Vznikající výletní místo pro rodiny s mobilní ka-
várnou, ohradami se zvířátky a dětským koutkem.

Mlýnská 377, 666 01 Tišnov
tel. 604 277 315, restaurace@tisnovskarychta.cz
GPS: 49.3476639N, 16.4202117E
Po–Ne: 11.00–22.00 
www.tisnovskarychta.cz/adventure-golf 

Minigolfové 18jamkové přírodní hřiště pro zábavu 
i soutěživost všech generací na čerstvém vzduchu 
a v hezkém přírodním prostředí najdete v centru Tišno-
va, v sousedství restaurace a penzion Tišnovská rychta.

1 4

2 5

3 6

roDinná nauČná stezka rybářský areál neDvěDice

zahraDní železnice Drásov jízDárna krejČiříková

statek jinaČovice aDventure golf tišnov

kam s Dětmi
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Okolí Lomnice je proslulé zvlněnou 
krajinou lesů a kopců se širokými vý-
hledy reprezentujícími typický obraz, 
jaký mají turisté o Tišnovsku. Proto je 
vyhledávaným cílem pro odpolední vy-
cházky místních stejně jako pro výlety 
vzdálenějších návštěvníků. 
Za podobu a barokními skvosty ozdo-
bené centrum vděčí městys rodu Seré-
nyi. Náměstí vévodí především chrám 
Navštívení Panny Marie a radnice. 
Více je o architektonických památkách 
na předchozí straně 5. Malebnost Lom-
nice je ovšem dána její polohou v krajině 
a nejlépe vyniká během výletu po okolí, 
kdy se nám bude zjevovat z různých úhlů 
pohledu. 

Výšlap na proslulý vyhlídkový bod Ve-
selský chlum je možné zdolat krátkou 
cestou po zelené značce. Zajímavější je 
však obšírnější obhlídka krajiny. Za ZŠ 
ve směru na Tišnov se zvedá silnička 
na Veselí a pod lesem pokračuje stará 
cesta spojující městečko s Brusnou. 
Cestu značí tři staré kříže a nechybí ani 
vyhlídky zpět na celé okolí. 
Ze staré osady Brusná šplhají k okolním 
kopcům pastviny a dvě cesty na hlav-
ní hřeben. Levou, kudy se chodívalo 
do Borače, dojdeme k vodojemu, pravou 
do o něco vyššího sedla. Nahoře čeká 
žlutá turistická značka, která směřuje 
po hřebeni k Veselí. Levá strana otevřená 
do údolí Svratky skýtá co chvíli daleký 
výhled k západu na moře kopců Vyso-
činy. To už jsme nad osadou Veselí, kde 
je nejmalebnějším místem Veselská 
lada a samozřejmě Veselský chlum 

(578 m). Obě lokality jsou navíc vzácná 
botanická stanoviště s kouzlem starých 
zídek a pastvin. 
Z Chlumu míří k severu neznačená ces-
ta poli a lesy, s průsekovými výhledy 
na Lomnici, až do sedla Široká. Zde se 

protínají silnice z Lomnice, Doubravníku 
a Synalova. Podle geologů je toto místo 
nejvýše položeným na Tišnovsku, kde 
jsou usazeniny třetihorního moře. 
Ze sedla klesá přímo k Lomnici stará 
dlážděná cesta míjící Bohunčinu lípu. 
Podle legendy nazvané po Bohunce, 
dceři Jana z Lomnice, kterou si tudy 
odvážel na svůj hrad Jan z Pernštejna. 
Nakonec návštěvy Lomnice doporučíme 
procházku starou židovskou čtvrtí a ná-
vrat na náměstí malebnou uličkou Pod 
Starou farou. 

Veselský chlum

Lomnice – Pod Starou farou

Výchozí místo: Lomnice – náměstí

Cílové místo: Lomnice – náměstí

Náročnost: střední

Převýšení: 279 m

Trasa: Lomnice – Brusná (2 km) 
– Veselský chlum (6 km) – Široká 
(8 km) – Bohunčina lípa (9 km) – 
Židovské nám. (10 km) – Lomnice 
(11 km)

11 kmlomnickem na veselský chlum

Ačkoliv je Tišnov malé město, obklopené 
řadou výrazných vrchů, nabízí možnost 
v jeho bezprostředním okolí uskutečnit 
téměř horskou túru. V rámci které čeká 
i řada pamětihodností a hlavně galerie 
výhledů na město. 
Nejviditelnější vyhlídkou na Tišnov je 
rozhledna na Klucanině. V nedáv-
né době spojila centrum města s tímto 
kopcem unikátní Stezka hrdelního 
práva. Ta vyznačuje sedmi kamennými 
stélami cestu někdejších odsouzenců 
od náměstí z radnice k šibenici na sva-
hu Klucaniny. Místo odkrytých základů 

šibenice dnes doplnila kaple smíření 
sv. Dismase. 
Od rozhledny vede na severní úpa-
tí Rodinná naučná stezka. Interaktiv-
ní tabule i herní prvky na ní seznamují 
návštěvníky s lesem a jeho obyvateli. 
U parkoviště pod horou se nachází herní 
i cvičební prvky, pumptreck i in-line 
stezka. V sousedství najdeme minera-
logickou Galerii Patriot. Sídliště Hony 
za Kukýrnou čerstvě ozelenil i nově 
otevřený park, který spojuje Klucaninu 
s protější Květnicí. 
Výšvih na Květnici je sice náročný, vy-
hlídky z vrcholu Pod křížem a především 
z Velké skály jsou ovšem úchvatné. 
Nehledě na botanickou a geologickou 
jedinečnost této hory, jejíž pestrostí 
je možné se kochat do sytosti. Sestup 
z Květnice nás dovede do starší části 
města s barokními domy a úzkými stře-

dověkými uličkami. Za návštěvu stojí 
i městské muzeum. Za řekou pak začí-
ná Předklášteří. 
Hlavní magnet a program na celý den 
představuje cisterciácké opatství Por-
ta coeli s proslulou románskogotickou 

architekturou, Podhorácké muzeum 
a nově i klášterní pivovar Vorkloster. 
Od kláštera vede modrá turistická značka 
okolo lyžařského areálu Klínek na ob-
novenou Vokounovu vyhlídku. Skálu, 
odkud byla malována známá tzv. tišnov-
ská veduta zachycující podobu města 
v r. 1728. 
Za údolím potoka Závistky čeká poslední 
známá skalní vyhlídka Výrovka. Cestu 
sice nemá vyznačenu, sledování mapy 
ale dovede k cíli. Odměnou je krásný vý-
hled na město mezi kop-
ci. Na úpatí čeká v létě 
koupaliště, restaurace 
Červený mlýn a cyklo-
stezka zpět do centra. 

Výhled z Výrovky

Kaple smíření sv. Dismase

Atrium kláštera Porta coeli

Velká skála

Výchozí místo: Tišnov, nám. Míru

Cílové místo: Tišnov, nám. Míru

Náročnost: těžší

Převýšení: 710 m

Trasa: Tišnov, nám. Míru – Cesta 
hrdelního práva – Klucanina, roz-
hledna (3,8 km) – Rodinná naučná 
stezka – Hony za Kukýrnou (5,3 km) 
– Květnice (9 km) – Předklášteří 
(12 km) – Vokounka (14 km) – 
Výrovka (17 km) – Červený mlýn 
(20 km) – nám. Míru (21 km)

21 kmtišnovské výhleDy
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Řada mocných šlechtických rodů při 
budování svých sídel přetvářela i okolní 
krajinu do podoby parků s řadou roman-
tických míst. Nejinak se chovali i majite-
lé hradu Pernštejna, když divokou kra-
jinu údolí a hor protkali stezkami a skály 
opatřili vyhlídkami na svůj překrásný 
hrad. Co dobou zpustlo, dnes znovu ob-
novujeme a objevujeme. Třeba i na na-
učných stezkách v okolí Nedvědice.
Na okruhy s informačními tabulemi 
Po naučných stezkách na hrad Pern-
štejn narazíme při cestě od nedvědic-
kého vlakového nádraží směrem k re-
stauraci Pod Pernštejnem. Cesta mimo 

hlavní směr k hradu vede do skalnatého 
údolí k bývalým lomům na proslulý 
nedvědický mramor a dále přes hřeben. 
Zde se díky odlesnění dočkáme prvních 
netradičních severních výhledů na hrad-
ní areál. 
Ke druhé proslulé vyhlídce přijdeme 
ve směru od vesnice Smrček. Když 
trefíme sezónu, můžeme se zde občer-
stvit v Pernštejnské hájence. Okolí 
sice ovládly pastviny pro koně, takže 
cesta je musí obcházet, cíl ale vyváží 
obtíže spojené s dosažením nejkrás-
nější vyhlídky Maria Laube. Altán tzv. 
Mařenčino loubí nechal postavit jeden 
z hrabat Mittrowských, posledních ma-
jitelů hradu, na místě vyhlídky na hrad ze 
západu. Mezi vyhlídkami se těší největší 
oblíbenosti i známosti. 
Zastávka na předhradí Pernštejna je nyní 
velice atraktivní. Svahy do údolí Nedvě-

dičky znovu ozdobila obnovená Vrch-
nostenská okrasná zahrada. Areál 
z 19. stol. je po náročné rekonstrukci 
ve své původní podobě včetně výhledů 
do údolí a stojí za návštěvu. Zahradu 
křižuje tzv. Pivovarská cesta spojující 

ve své době hrad s pivovarem v podhra-
dí. Dnes je zde známější vodní pramen 
Korejtko. 
12 m dlouhým krytým trámovým mos-
tem se dostáváme k jižním vyhlídkám 
na Pernštejn. Nad cestou stovky buků se 
skrývá zatím poslední obnovená Skalní 
vyhlídka, z níž je dobře patrná mohut-
nost nejstaršího jádra hradu. Po návra-
tu do Nedvědice doporučujeme projít 
ještě historické centrum. Potkáte TIC 
s malým muzeem, najdete občerstve-
ní v Cukrárně Milena či 
v další z nedvědických 
restaurací. 

Zahrady pod Pernštejnem

Maria Laube

Výchozí místo: Nedvědice
 vlakové nádraží

Cílové místo: Nedvědice
 vlakové nádraží

Náročnost: střední

Převýšení: 308 m

Trasa: Nedvědice, nádraží – Mramo-
rové lomy (1 km) – Smrček (3 km) – 
Maria Laube (4,5 km) – hrad Pernštejn 
(5 km) – Korejtko (5,5 km) – Skalní 
vyhlídka (6,5 km) – Nedvědice (8 km)

8 kmpernštejnské vyhlíDky4

Pro dobrodružné povahy je jednoznač-
nou volbou pro pěší výlet návštěva 
Trenckovy rokle. Skalnatá úžlabina 
na potoce vlévajícím se do divokého 
a hlubokého údolí řeky Bobrůvky je 
dalším z legendárních pojmů spojených 
s Tišnovskem. Údolí sice stejně jako 
řada okolních biotopů prodělává kůrov-
covou obnovu, zvýšené vodní srážky 
posledního roku ale naopak přidávají 
potokům a řece na divokosti a údolí 
na atraktivitě. Návštěva Trenckovy rokle 
i údolí Bobrůvky však není výletem pro 
nezkušené. I když zde nejsme ve veleho-
rách, kluzké stezky v údolích nejednou 
překonávají skalní prahy a strmé svahy, 
se kterými je potřeba počítat. 

Východiskem pro sestup do rokle je tra-
dičně ves Drahonín. Z návsi je třeba se 
vydat silničkou ve směru na Šafránkův 
mlýn. Od směru se odkloníme na pol-
ním rozcestí, kde nás do údolí Bobrůvky 
dovede cesta směřující vpravo. Ať už 
se do Trenckovy rokle spustíme údolím 
potůčku nebo k ní dojdeme ve směru 
od řeky, čeká nás romantický svět kas-
kád a vodopádů, stejně jako legenda 
o tajném úkrytu barona Trencka a jeho 
zakopaném pokladu v soutěsce. 
Po toku Bobrůvky se od rokle postup-
ně dostaneme k Šafránkovu mlýnu. 
Rekreační areál je oázou v jinak opuš-
těném údolí. V sezóně se občerstvíme 
v restauraci nebo i v bazénku. Zákruty 
řeky se vinou pod hradem Košíkovem, 
až dorazíme k první větší osadě Skryje. 
Skrytá mezi skalnatými výběžky kop-
ců nás uvítá mlýny. Staré mlýny patřily 

k hradům. Na pravém břehu k Rysovu 
mlýn Buchalův, na levém břehu patřil 
Hrádku mlýn Medkův, dnes Mašíčkův. 
Do současnosti se zachovalo zcela mi-
mořádně krásné stavení. Ze skalní výšiny 

někdejšího hrádku shlíží kaple sv. Cyrila 
a Metoděje. Ani zde Penzion pod kaplič-
kou žíznivé neodmítne. 
Skryje jsou už s Tišnovskem spojeny sil-
nicí, části Boudy a Vrbka úzce souvise-
ly s někdejší textilní továrnou v části Me-
zibrodí. Tady zůstaneme v nivě řeky, což 
nás dovede do Újezdu u Tišnova. Pravý 
břeh ve své době zdobil snad strážní hrá-
dek. Našemu cíli v Dolních Loučkách 
vévodí gotický kostel sv. Martina a želez-
niční most Míru, kde je 
nádraží. 

Výchozí místo: Drahonín

Cílové místo: Dolní Loučky

Náročnost: těžká

Absolutní převýšení: 149 m

Trasa: Drahonín – Trenckova rokle 
(2 km) – Šafránkův mlýn (5 km) – 
Skryje (8 km) – Újezd u T. (13 km) 
– Dolní Loučky (15,5 km) – vlakové 
nádraží (17 km)

17 kmz trenckovy rokle kolem bobrůvky3

Dolní Loučky – kostel sv. MartinaTrenckova rokle

Skryje – Mašíčkův mlýn
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Výlet za tišnovská humna je toulkou zá-
koutími několika obcí a osad oblíbené 
výletní lokality Stanovisko i připomín-
kou znovuobjevovaných starých stezek. 
Kdo chce pojmout výlet jako okruh, 
vyrazí již z Tišnova směr Železné, kam 
se jinak můžeme přesunout autobu-
sem. Na počátku objevíme za pomoci 
místní stezky zajímavá místa na úpatí 
proslulého Hradiska. Výrazná vápen-
cová ostrožna osídlená snad v minulosti 
zpracovateli místní železné rudy je nyní 
významnou botanickou lokalitou teplo-
milných rostlin. Kolem jeho paty se ovíjí 
potok Lomnička, kde díky revitalizaci 
vznikl rybník a biotop soustavy průtoč-

ných tůní. Po trase budoucí naučné stez-
ky můžeme sledovat tok až k místu, kde 
nás směrovka dovede zpět k silnici.
Kousek odtud se pak už vydáme vzhůru 
po zpevněné cestě na kopec Stanovis-
ko. Rozlehlá náhorní plošina s pastvi-
nami, poli, sady a centrálním statkem 
skýtá rozhled do širého okolí Tišnova. 
Na horní hraně strmého SZ úbočí shlíží 
do kraje statky starobylé osady Hájek, 
zatímco na svahu se v terasovitém uspo-

řádání rozkládají domy Hajánek, osady 
založené v někdejších hájeckých sadech. 
Od hájecké kaple sv. Anny ozdobené sta-
rou lípou je poutavý výhled na pastviny 
a osadu Jamné, i na cestu k Rohozci 
a Unínu. 
Po silničce a zelené tur. značce se dosta-
neme do údolí potoka Lomnička u Hos-
tince U Vlachů, kde už začíná svět další 
starobylé osady Jamné. Alespoň částí 

nás nejzajímavěji provede místní stezka 
Po starých názvech Jamného. Stezka 
je značená dřevěnými ukazateli s místní-
mi názvy – takovými, které nejsou ofi-
ciální, ale mezi zdejšími lidmi jsou zažité 
už po dlouhé roky. Rozhodně stojí za ná-
vštěvu místní studánka Jamněnka, 
v horku přijde vhod i zchlazení v místní 
požární nádrži.
Závěrečným úsekem do Tišnova nás do-
vede staronová Růzcká cesta. Obnově 
částí staré kupecké stezky z Rohozce 
do Tišnova se věnují místní občanské 
iniciativy. Zasloužily se o rozparcelování 
pole, osazení kamenných artefaktů i vý-
sadbu nových stromů 
podél cesty, které nás 
provází až zpět na okraj 
města.

Stanoviska

Studánka Jamněnka

Rybník za Hradiskem

Výchozí místo: Železné

Cílové místo: Tišnov – Kukýrna

Náročnost: lehká

Převýšení: 324 m

Trasa: Železné – Pod Hradiskem 
(1 km) – Stanovisko (3,5 km) – Há-
jek (5 km) – Hajánky (6 km) – Jamné 
(7 km) – Po starých názvech Jamné-
ho – Růzcká cesta (10 km) – Tišnov, 
Kukýrna (13 km)

Vlakové stanice Řikonín a Níhov jsou 
v trampském slovníku legendami a spo-
lu s osadou Kutiny na soutoku potoka 
Haldy s říčkou Libochůvkou synony-
mem ráje přírody. 
Částí trasy provází zelená turistická 
značka hned od řikonínského nádraží. 
Obec se sotva 40 obyvateli je na Tišnov-
sku nejmenší, ale hned u divokého toku 
Libochůvky ji zdobí historický Balákův 
mlýn. Úsek ke Kutinám proti proudu 
říčky je jejím nejdivočejším, proto jej 
turistická trasa obchází přes vrcholky 
skal s výhledy do údolí. Kdo se nebojí 
opakovaně brodit chladnou vodou, vydá 
se lesní cestou podle vody úpatími skal 

a bude mít na chvíli pocit výletu někde 
ve Slovenském ráji. 
Kutiny dnes představují výletní a tábor-
nickou zónu s oblíbenou zastávkou v re-
stauraci Ranč u bizona. Málokdo přitom 
ví, že zdejší přízemní podlouhlé budovy 
sloužily v minulosti jako ubytovací „ba-
ráky“ dělníků pracujících v tajné němec-
ké vojenské továrně Diana. Nenápadné 
memento této historie tak naštěstí došlo 
pozitivnějšího využití v současné době. 
Za Kutinami se údolí Libochůvky ro-
zevírá do travnatých niv a překlenuje 
je elegance oblouků železničního via-
duktu. U paty pilíře v sousedství cesty 
však potkáme skromnou připomínku 
tragédie z roku 1970, kdy se zde zřítily 
vlakové vozy. Na pravé straně ze svahu 
nad údolím vystupuje nápadná skalní 
věž Sochorské skály. Další cestu údo-
lím je nejlepší sledovat mimo značku až 

do Žďárce. Dovede nás ke kostelu sv. 
Petra a Pavla, který je dokladem velké 
starobylosti obce. 
K Rojetínu můžeme dojít po silnici nebo 
si odskočit na temeno sousední výšiny, 

kde jsou zbytky někdejší žďárecké tvr-
ze. Rojetín samotný přitahuje malebnou 
soukromou galerií Martiny Fialové. 
Odtud začíná i „cesta“ po uměleckých 
dílech bítešského sochaře Lubomí-
ra Laciny, které zdobí cestu k Níhovu. 
Potkáte sv. Zdislavu, křížovou cestu 
na vrch Chochole, v údolí potůčku stu-
dánku Dlaně, hastrmana, vodní vílu 
a ve skále v údolí Haldy Níhovskou 
madonu. Odtud je pak potřeba jen najít 
šikovně cestu proti prou-
du potoka až k železniční 
stanici Níhov. 

Níhov – hastrman

Libochůvka

Výchozí místo: Řikonín
 vlakové nádraží

Cílové místo: Níhov – vlakové nádraží

Náročnost: střední

Převýšení: 239 m

Trasa: Řikonín, nádraží – Balákův 
mlýn (1 km) – Kutiny (2,5 km) 
– Žďárec (7 km) – Rojetín (9 km) – 
Níhovská madona (13 km) – Níhov, 
nádraží (15 km)

15 km

13 kmpo starých cestách

kutiny

6

5

Viadukt v Kutinách

Žďárec
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cyklotipy

Vyjížďky údolími představují nejpohodl-
nější cyklistické trasy pro zdolávání kra-
jiny. Přesto je údolí jednoho z populár-
ních vodních toků Tišnovska – Besénku 
jakoby známé jen z jedné poloviny. 
Sledujeme-li tento tok až skoro k pra-
menům, dostane nás vysoko do krajiny 
s nečekaným rozhledem. 
Lomnička si stářím nezadá s nejstarší-
mi osadami kraje. Vždyť byla už u založe-
ní kláštera Porta coeli, jako jedno z jeho 
hospodářských zázemí. Jako taková byla 
i křižovatkou cest, a tak se odtud jednou 
vydáme a jinou sem zase vrátíme.

Proti proudu Besénku k Šerkovicím 
můžeme využít polní cestu podle vody, 
která se za Šerkovicemi promění v oblí-
benou cyklo a in-line stezku lomnickou 
zámeckou oborou. Po cestě stinným 
a hlubokým údolím nemineme občers-
tvení v lomnickém Zámeckém mlýně 
dřepícím spolu s romantickou osadou 
Nový Svět na úpatí zámeckého kopce. 
A po jeho obkružení jsme v dolní části 
Lomnice pod židovskou čtvrtí. Za ná-
vštěvu stojí synagoga na náměstí nebo 
nedaleký skrytý židovský hřbitov. 
Odtud už začíná méně známá část údo-
lí Besénku, místními nazývaná Žleby. 
Samotné osady s názvem Žleby sice po-
tkáváme ještě o pár km dále výš v údolí, 
především tu ale narazíme na mlýny, pily 
a osamělé usedlosti. Ty zdobí prakticky 
celé údolí až k Brumovu. Jen pod Strhaře-
mi tvoří menší osadu. U Osik z údolí zase 

zahlédneme osamělý kostel sv. Stani-
slava, který stráží klid údolí už po staletí.
Silnička klikatící se kolem potoka nás 
po dlouhých km dovede až k rozcestí 
a obci Bedřichov. Vystoupali jsme tak vy-

soko, že je odtud co by kamenem dohodil 
ke Kozárovu a jeho rozhledně s nezapo-
menutelnými výhledy od jihomoravské 
Pálavy až po Jeseníky na severu. A vhod 
přijde i občerstvení pod rozhlednou.
Z nejvyššího bodu cesty se vrátíme sil-
nicí do Rašova a polní cestou k Velké 
hoře. Od mohutných buků málo zná-
mým sjezdem lesní asfaltkou až do Ro-
hozce. Údolím Lomničky nás doprovodí 
naučná stezka Po starých názvech 
Jamného, odkud už 
namíříme polní Růzckou 
cestou k Lomničce. 

Výchozí místo: Lomnička

Cílové místo: Lomnička

Náročnost: těžší

Převýšení: 432 m

Typ kola: trekové

Trasa: Lomnička – Šerkovice 
(2 km) – Lomnice (5 km) – Žleby 
(10 km) – Bedřichov (15 km) – 
Kozárov (17 km) – Rašov (22 km) – 
Rohozec (25 km) – Jamné (27,5 km) 
– Lomnička (31 km)

31 kmokolo besénku

Cyklistická klasika Tišnovska, tak by 
se dala nazvat relativně jednoduchá 
a tím pádem i oblíbená cesta proti nebo 
po proudu řeky Svratky mezi Tišnovem 
a hradem Pernštejn, resp. Nedvědicí. 
Postupná adaptace některých úseků blí-
že Tišnovu na cyklostezky nebo asfaltky 
tuto trasu ještě více podpořila. 
Od tišnovského vlakového nádraží 
nás vede cyklostezka ulicí Klášterskou 
a Trmačov k úpatí Květnice. Upravenou 
cestou mezi skalami hory a zářezem trati 
dospějeme na rozcestí pod lomem Dří-
nová. Cyklomost vede na Předklášteří, 
do Nedvědice se ale dáváme vpravo pol-

ní cestou mezi tratí a řekou. Záhy se tato 
změní v cyklostezku, která míří do neda-
lekých Štěpánovic.
Ve směru na Borač je nyní lépe využít pol-
ní cestu podél trati. Od hranic boračského 
katastru se totiž změní v upravenou mlato-
vou cyklostezku Krajinou Josefa Uhra 
do malebného Podolí u Borače. Dřevěná 
zvonice, rodný dům básníka J. Uhra a ro-
manticky zrestaurovaný statek Na mlýně 
evokují osadu tvořivých obyvatel. 
Dosud slunné údolí Svratky se v těch-
to místech svírá do hluboké soutěsky 
a řeka se prodírá věrna výstižnému ná-
zvu těchto míst – Prudká. Vysoké svahy 
nad našimi hlavami korunují skalní blo-
ky a místo známé jako Sokolí skála je 
cennou přírodní lokalitou. Zdejší známá 
krytá dřevěná lávka u nádraží se do-
čkala nové podoby i je čerstvě otevřená. 
Na severním konci soutěsky nás vítá 
mramorová bělost gotického chrá-

mu Povýšení sv. Kříže v prosluněném 
Doubravníku. Hrobka pánů hradu 
Pernštejna je dnes zajímavá litinovými 
náhrobky hrabat Mittrowských. A zbytky 
staveb v okolí zase vzpomínkou na ně-
kdejší klášter.

Od doubravnického nádraží můžeme 
sledovat směrem na Černvír polní cestu 
a pěšinu, jež je bezpečnější než paralelní 
silnice. U řeky vidíme stopy práce bobrů. 
A v Černvíru samozřejmě nejstarší kry-
tý dřevěný most na Moravě ze 17. stol. 
A na skalním ostrohu býv. hradu chrám 
Nanebevzetí Panny Marie. Závěrečný 
dojezd do Nedvědice lze polní pěšinou 
okolo řeky a ČOV, čímž dorazíme do his-
torického centra u řeky Nedvědičky, kde 
můžeme cestu zakončit 
osvěžením. 

Výchozí místo: Tišnov

Cílové místo: Nedvědice

Náročnost: lehká

Převýšení: 111 m

Typ kola: trekové

Trasa: Tišnov – Štěpánovice 
(2 km) – Borač (7,5 km) – Prudká 
(10,5 km) – Doubravník (13 km) 
– Černvír (15,5 km) – Nedvědice 
(18 km)

18 kmkolem svratky

PodolíPrudká – nová lávka

Zámecký mlýn Lomnice

Žleby

Doubravník – mlýn

Osiky – kostel sv. Stanislava

Cesta do Rohozce

Cyklostezka Štěpánovice

Šerkovice – bývalá sušárna ovoce
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Velký okruh Porty

cyklotipy

Péče města Brna o jeho lesy na Deblín-
sku protkala celý region pohodlnou sítí 
lesních asfaltových stezek bezpečných 
pro cykloturistiku. Ve zdravém prostředí 
lesů skýtá krajina JZ od Tišnova terén 
pro krásný celodenní výlet.
Na okruh mikroregiony Deblínska a Por-
ty vyrazíme od tišnovského nádraží no-
vými cyklostezkami na Ostrovec a okolo 
Červeného mlýna směrem ke koupali-
šti. Březinu s populárním splavem ne-
třeba představovat. Dětské a workoutové 
hřiště Ostrovy pak poskytne dost zábavy 
všem. 

Dostat se od řeky Svratky až na nejvyšší 
bod u Deblína je nejlépe okolo Pejškov-
ského a Maršovského potoka. Z Březiny 
do nedalekých Heroltic využijeme silnici, 
od rozcestí pod Velkou Dřínovou nás už 
vedou lesní asfaltky do nitra Lažánec-
ko-heroltického krasu. Míjíme zbytky 
starých štol a Maršovským a Lažánec-
kým žlebem dospějeme na velké lesní 
rozcestí Pravková, odkud vede značení ven 
z lesa směrem na Deblín. 
Na náhorní rovině z výšiny Na Skalce 
se otevře široký výhled k severu na moře 
kopců Hornosvratecké vrchoviny i k vý-
chodu na Brno. Vnějším okrajem zástav-
by městys objedeme na šotolinovou cy-
klostezku k malebnému Deblínskému 
rybníku. Za ním začínají Deblínské lesy. 
Mamutí stromový velikán První buk je 
výchozím bodem Deblínské lesnické 
naučné stezky. Tu sledujeme okolo in-

fotabulí až k Druhému buku, odkud nás 
čeká sjezd do údolí potoka Blahoňůvky. 
Cesta z kopce končí až v údolí Libochův-
ky u samoty Chytálky, kde se napojíme 
na silnici od Kuřimského Jestřabí. A pod 

obloukem železničního viaduktu Most 
míru dosáhneme Dolních Louček. 
Po levém břehu Loučky zamíříme k po-
pulární cyklotrase údolím Mezihoří 
na úpatí hory se zříceninou hradu Lúč-
ka k Předklášteří. Pod menším z obou 
loučských viaduktů a pod vysokým ná-
spem dojedeme až k zadním hradbám 
Porta coeli. Cyklostezkou od souto-
ku Loučky se Svratkou, přes kterou 
se klene cyklistický most, se vracíme 
do Tišnova pod strmými 
svahy Květnice do ulice 
Trmačov a Klášterskou 
ulicí zpět na tišnovské 
vlakové nádraží.Cyklomost u Předklášteří

Výchozí místo: Tišnov – nádraží

Cílové místo: Tišnov – nádraží

Náročnost: střední

Převýšení: 345 m

Typ kola: trekové, horské

Trasa: Tišnov – Březina (3 km) – 
Heroltice (5 km) – Pejškovský žleb 
(9 km) – Pravková (11 km) – Deblín 
(15 km) – Chytálky (22 km) – 
Dolní Loučky (24 km) – Předklášteří 
(28 km) – Tišnov (31 km)

31 km4

Budování cyklostezek a nových asfalto-
vých polních cest vytvořilo v regionu mezi 
Tišnovem a Kuřimí atraktivní okruh pro 
všechny vyznavače bezpečné cyklistiky 
na cestách bez vjezdu motorových vozidel.
Nastoupit na stezky je možné v soused-
ství malhostovské restaurace Jamajka 
u hřiště v jižní části obce. Na úvod se 
vydáme překonat masív Zlobice. K lesu 
vede pohodlný povrch asfaltové cesty, 
krátce přerušený lesním úsekem. Zde 
je odbočka na rozhlednu na Zlobici, 
ovšem jen pro pěší. Směrem na Kuřim 
pak začíná upravená mlatová cesta podél 
aleje mladých stromů, která nás dove-

de pohodlným sjezdem na okraj města. 
Za známým wellness a sportovním are-
álem se potkáme s asfaltovou cyklostez-
kou k Lipůvce. Směrem na rybník Srpek 
můžeme navštívit oddechový areál ozdo-
bený kamenným kruhem „kuřimského 
Stonehenge“. 
Z Kuřimi do Lipůvky objedeme zadní 
trakty průmyslové zóny. V Lipůvce za-
hýbáme ke kostelu sv. Cecilie, nástupci 
kostelíka sv. Klimenta na Zlobici. Okolo 
hřbitova navážeme na další cyklostezku 
směr Lažany opět paralelně se silnicí 
43. V centru Lažan za kaplí sv. Jana se 
otočíme do údolí potoka Lažánky smě-
rem na Skaličku do lesnatější části. To 
už jsme u paty zalesněného masívu Paní 
hory. Míjíme staré statky, po pravici pod 
č. 14 máme unikátní mlýn Žandov-
ských, který sice už šedesát let nemele, 
ale občas hostí sousedské besedy a kul-

turní akce. Ve Skaličce začíná i Včelař-
ská naučná stezka – Cesta medu. 
Sedm zastavení atraktivní stezkou V lu-
zích seznamuje se včelařstvím včetně 
proskleného pozorovacího úlu. Narazíte 

i na boží muka se sochou sv. Ambrože, 
patrona včelařů. Stezka V luzích má jen 
šotolinový povrch, zato se malebně pro-
plétá přímo nad potokem Lubě. Úsek, 
který stojí za to si vychutnat. 
Před Malhostovicemi se setkáme s cyklo-
stezkou od Nuzířova, samotnou vesnicí 
ale nakonec projíždíme po silnici. Pozor-
nosti neunikne kostel sv. Vavřince. Malho-
stovice se mohou pochlubit i řadou 
významných chráněných stromů, zejména 
lip, i když o tu nejvýznam-
nější nedávno přišly. A tím 
se vrátíme do výchozího 
bodu okruhu. 

16 km

Výchozí místo: Malhostovice

Cílové místo: Malhostovice

Náročnost: lehká

Převýšení: 160 m

Typ kola: trekové

Trasa: Malhostovice – Zlobice 
(2 km) – Kuřim (4 km) – Lipůvka 
(8 km) – Lažany (10 km) – Ska-
lička (13 km) – V luzích (14 km) – 
Malhostovice (16 km)

krajem zlobice a paní hory3

Skalička z Paní hory

Březina

Koupaliště v Lažanech

Soutok Loučky se Svratkou

Kuřimské Stonehenge

Most v Dolních Loučkách

Cesta medu
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cyklotipy

Mikroregion na horním toku potoka 
Lubě je neobyčejně bohatý na koncen-
traci zajímavých bodů, které lze nadto 
navštívit během jediného výletu. I když 
členitá krajina poněkud trasu ztíží. 
Začít z Tišnova dobře dostupného a poně-
kud výše v krajině položeného Rohozce 
má svou výhodu s ohledem na reliéf tra-
sy. Výjezd k okolí vévodícímu kostelu sv. 
Petra a Pavla v Uníně s mohutnou lípou 
po svém boku je jen předznamenáním ná-
sledného sestupu do příznačně pojmeno-

vaných Hlubokých Dvorů. Na trase ale 
stojí za to odbočka k nedaleké zřícenině 
hradu Trmačov. Hrádek střežil svého 
času zdejší kupeckou stezku na Brno. 
V hlubokém údolí zaklesnutá obec Lubě 
hovoří o malebnosti celého koutu. Zde 
stojí za to, vydat se, i přes drobné brody, 
po proudu k místnímu přírodnímu uni-
kátu: skalní věži Krkatá bába. Ať už jde 
dle legendy o zkamenělou čarodějnici, 
stařenu nebo nevěstu, vypreparovaná 
slepencová skála je tak zajímavá, že je 
známa již tisíc let. 
Z hlubokého údolí nám pomůže výjezd 
cyklotrasou 5197 přes Malou Lhotu 
až k vysoko položenému Žernovníku. 
Fantastický výhled do krajiny Bosko-
vické brázdy, na Drahanskou vrchovinu 
i k severu zvyšuje pohled z rozhledny 
nad vodojemem. A doušek na zchlazení 
zase kyne z cyklozahrádky Ahoj. 

Získanou výšku sice rychle ztratíme sjez-
dem do údolí Býkovky, na dolním konci 
Býkovic ale čeká krásně zrestaurovaný 
a provozuschopný muzeální Porčův 
mlýn, kterým rád provede v roli mlynáře 

jeden z majitelů. A nezbytné občerstvení 
zajistí sousední Krčma s posezením nad 
hladinou rybníka.
Cesta zpět do Rohozce je výšlapem 
malebnou krajinou přírodního parku 
Lysicko přes Dlouhou Lhotu na vý-
hledy bohatý Brťov a Jeneč. Zchlazení 
v horkém létě tu může nabídnout místní 
požární nádrž nebo nedaleký Brťovský 
rybník. Kdo si ale nechá koupel až k ná-
drži v Rohozci, vrací se už jen otevře-
nou krajinou přes Buko-
vici a okolo rozsáhlých 
řad jabloňových sadů 
zpět do výchozího bodu. 

Unín

Výchozí místo: Rohozec 

Cílové místo: Rohozec 

Náročnost: těžší

Absolutní převýšení: 421 m

Typ kola: trekové, horské

Trasa: Rohozec – Unín (1 km) – zř. 
hradu Trmačov (3 km) – Hluboké 
Dvory (4 km) – Lubě (6 km) – Krkatá 
bába (8 km) – Malá Lhota (11 km) 
– Žernovník (13 km) – Býkovice 
(17 km) – Dlouhá Lhota (19 km) 
– Brťov-Jeneč (21 km) – Bukovice 
(24 km) – Rohozec (27 km)

27 kmÚDolí lubě6

Zaniklých drážních těles je v okolí Tišno-
va sice více, nejznámější ale představuje 
původní trasa tzv. Staré Tišnovky, která 
v 19. stol. mezi Kuřimí a Tišnovem sle-
dovala jiný průběh než dnešní trať. A pak 
také krátce existující, leč v terénu zacho-
vaná „kaolínka“, vlaková spojka Kuřimi 
s Veverskou Bítýškou. 
Stopy staré Tišnovky je možné v terénu 
dobře sledovat. Plánovaná cyklostezka 
na jejím tělese je sice zatím jen v plá-
nech, ale některé úseky už dnes dobře 
slouží jako polní cesty řadě cyklistů. 
Výchozí bod neboli patník 0,0 km na-
jdeme v Tišnově hned za Penny marke-

tem, a tak můžeme zamířit cyklostezkou 
po ulici Brněnská podél dosud ležících 
kolejí až k přejezdu u Hradčan. Vyhnout 
se dopravě na silnicích je možné polní-
mi cestami z Cihlářské ulice podél nové 
trati a silnicí do Drásova. Tady před-
stavuje vzpomínku na zaniklý úsek trati 
především nádražní budova a zarůs-
tající patník 5,0 km na místě travna-
tého náspu.
Z Drásova až do Kuřimi už sledujeme 
někdejší trať prakticky po jejím náspu. 
Horu Čebínku obchází Tišnovka ze 
severu a v sousedství lomu míjí budovy 
bývalé vápenky. V polním úseku do Ku-
řimi narazíme ještě na drážní mostek 
v sousedství vodojemu. 
U rybníka Srpek na kraji Kuřimi je v ulici 
Luční fragment opěrných pilířů druhé 
zrušené trati do Veverské Bítýšky, která 
se na tomto místě od Tišnovky odpo-

jovala. K jejímu průběhu se dostaneme 
okolo kuřimského zámku. Z ulice Kříž-
kovského vyrostla ve směru na Morav-
ské Knínice zbrusu nová cyklostezka, 
která využije i část tělesa bývalé trati. 

Zatím nás však dovede pouze do Knínic. 
Na pokračování až k Chudčicím si musí-
me počkat do 1. 8. 2021. Do té doby je 
třeba využít s obezřetností silnici. 
Od chudčického vodojemu se polními 
silničkami dostaneme okolo čebínských 
horek do Sentic proslavených místním 
Minipivovarem Kvasar. Přes zales-
něné Sokolí vedou pohodlné místní 
cyklotrasy do Hradčan. A ulicí Luční lze 
dospět nad soutokem Lubě se Svratkou 
k březinskému splavu 
a zpátky do Tišnova. 

Výchozí místo: Tišnov

Cílové místo: Tišnov

Náročnost: střední

Převýšení: 270 m

Typ kola: trekové, horské

Trasa: Tišnov – Drásov (5 km) – 
Kuřim (10 km) – Moravské Knínice 
(13 km) – Čebín (19 km) – Sentice 
(21 km) – Hradčany (23 km) – Březina 
(26 km) – Tišnov (29 km)

29 kmpo bývalých železnicích5

Sentice

Trmačov

Čebínská horka

Porčův mlýn

Stará Tišnovka

Lubě

Bývalý most u Kuřimi



15

U Střelnice 366, 666 01 Tišnov
tel. 603 402 208, urad@tisnov.cz
GPS: 49.3389703N, 16.4204883E
Ne–Čt: 9.00–20.00
Pá–So: 9.00–21.00
www.tisnov.cz 

Travnatý letní areál tvoří plavecký bazén 50×20 m, 
dětské brouzdaliště, dětský koutek, hřiště pro plážový 
volejbal a další. Šatny a občerstvení. Vstupné. 

Lažany 132, 679 22 Lažany
tel. 727 927 618, obec@obeclazany.eu
GPS: 49.3588658N, 16.5528553E
Po–Ne: volně přístupné
www.obeclazany.eu

Požární nádrž, přes léto využívaná jako koupaliště. 
V zázemí se nachází WC, občerstvení, prolézačky pro 
děti, beachvolejbalový a tenisový kurt. Vstup zdarma.

Rohozec, 679 23
tel. 549 427 008
obec.rohozec@cbox.cz 
GPS: 49.3896031N, 16.4873400E
Po–Ne: volně přístupné
www.rohozec.cz

Požární nádrž přes léto využívaná jako koupaliště s fil-
trací. V sousedství sportovní a dětské hřiště. V zázemí 
občerstvení. Vstup zdarma.

Jamné, 666 03
tel. 604 169 082, jamneov@gmail.com 
GPS: 49.3821144N, 16.4649989E
Po–Ne: volně přístupné
www.jamne-tisnov.cz

Čistá požární nádrž plněná vodou potoka Lomnička fil-
trovanou pískem, přes léto využívaná jako koupaliště. 
Dětské brouzdaliště. Vstup volný.

Brťov-Jeneč, 679 21
obecbrtov@seznam.cz
GPS: 49.4159728N, 16.4968614E
Po–Ne: volně přístupné
www.brtov-jenec.cz

Přírodní vodní nádrž na potoce Křížovka vhodná 
k osvěžení a koupání, včetně čtyřnohých mazlíčků. 
Na okraji obce rovněž požární nádrž v létě využívaná 
jako koupaliště. 

Běleč-Křeptov, 679 23
tel. 732 979 153, belec@seznam.cz 
GPS: 49.4385033N, 16.3796269E
Po–Ne: volně přístupné
www.belec-kreptov.cz

Požární nádrž přes léto využívaná jako koupaliště s fil-
trací. V zázemí stánek s občerstvením. Pro děti brou-
zdaliště a prolézačky. Vstupné dobrovolné.

Lesní Hluboké 514/2, 664 83 
tel. 603 342 135, info@smeproduction.cz 
GPS: 49.2697792N, 16.3062439E
Po–Pá: 10.00–20.00
So–Ne: 10.00–20.00
www.azuroareal.cz

Požární nádrž 22×25m s azurově čistou vodou s filtrací. 
Víceúčelové asfaltové hřiště, dětské atrakce, stánek s ob-
čerstvením a sociální zařízení spolu s přístřeškem. Vstupné. 

požární náDrž v lažanech

požární náDrž v rohozci

požární náDrž v jamném

brťovský rybník

požární náDrž v bělČi

koupaliště azuro 

7

9

11

8

10

12

Níhov, 1 km od obce
obec@nihov.cz 
GPS: 49.3440539N, 16.2424514E
Po–Ne: volně přístupné
www.nihov.cz

Největší a nejmalebnější z rybníků na potoce Halda. 
Leží v příjemné přírodní rekreační zóně. Na travnatých 
březích lavičky a mola k odpočinku a přístupu do vody. 
U hráze rybníka stánek s občerstvením. Vstup zdarma.

Lažánky 42, 664 71 Lažánky
tel. 606 036 621, haluv.mlyn@seznam.cz
GPS: 49.2635803N, 16.3668383E
Po–Ne: volně přístupné
www.haluvmlyn.cz
www.vaverkuvmlyn.cz

Rekreační středisko v údolí Bílého potoka nabízí v let-
ních měsících venkovní bazén 25×15 m, hřiště a trav-
natý areál. Občerstvení v restauraci. Vstup zdarma. 

Maršov, 500 m od obce
starosta@marsov.cz 
GPS: 49.2848847N, 16.3722019E
Po–Ne: volně přístupné
www.marsov.cz

Někdejší těžební jámu na kaolin zaplavilo jezírko 
hluboké 10 metrů. Stinné místo obklopené lesem je 
vyhledáváno pro koupání a rybolov. Bez zázemí. Vstup 
zdarma.

Skalička ev. č. 1, 666 03 Tišnov
tel. 603 532 355, obec.skalicka@post.cz 
GPS: 49.3570939N, 16.5170631E
Po–Ne: volně přístupné
www.obec-skalicka.cz

Požární nádrž ve Skaličce adaptovaná jako venkovní 
bazén 23×32 m a brouzdaliště. Sportovní areál s hřiš-
těm na tenis nebo nohejbal a občerstvením.

Březina, řeka Svratka
brezina.bo@iol.cz 
GPS: 49.3255622N, 16.4259703E
Po–Ne: volně přístupné
www.brezina-tisnovsko.cz

Známé rekreační místo s koupáním přímo nad březinským 
splavem v řece Svratce. V sousedství splavu hasičské dět-
ské a workoutové hřiště a stánek občerstvení U Splavu. 
Snadno dostupné pěšky i na kole. Vstup zdarma.

za koupáním v horkém létě

tišnovské koupaliště níhovský rybník

hálův mlýn maršovské jezírko

požární náDrž ve skaliČce splav v březině

1 4

2 5

3 6
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Monika Brychtová, Lažánky 149, 66471
tel. 777 573 479, villaflorastore@gmail.com 
GPS: 49.2791911N, 16.3841981E
Po–Pá: 9.00–17.00 
So: 9.00–11.00 
www.villaflorashop.eu, www.rozkvetlestudio.cz

Království květin & vůní představuje prodejna s vlast-
ními lokálními ekologickými květinami, bioparfémy, 
kosmetikou, svíčkami a dárkovými předměty.

Kaly 4, 594 55 
tel. 724 769 561, info@nacelnikcider.cz
www.nacelnikcider.cz

Pod značkou Náčelník Cider jsou vyráběny řemeslnou 
cestou na statku v Kalech ušlechtilé nápoje. Jablka 
pochází z téže vesničky, z rodinných jablečných sadů, 
kde mají výrobci pod kontrolou vše důležité – od květu 
jabloní až po finální stočení do lahví a distribuci. Za-
koupení možné v prodejnách v Tišnově a okolí.

Pivovar Tišnov s. r. o., Ostrovec 233 
info@pivovartisnov.cz, www.pivovartisnov.cz

Pivovar Květnice s. r. o., Hornická 1698
tel. 773 391 788, objednavky@pivovar-kvetnice.cz
www.pivovar-kvetnice.cz

Pivovar Grádo, Červený mlýn 170 
tel. 605 295 072, lukas.fiala@pivovargrado.cz
www.pivovargrado.cz

Sentice 219, 666 03 
tel. 549 416 117, pivokvasar@gmail.com
GPS: 49.3129253N, 16.4541097E
Po–Pá: 7.30–17.00
So–Ne: zavřeno
www.pivokvasar.cz

Nejdéle vařící minipivovar na Tišnovsku v nové budově 
v Senticích skýtá originální sentická piva rodinné tradice, 
vyráběná podle tradičních receptur moderní technologií.

Palackého nám. 330, 679 23 Lomnice
tel. 605 165 058, chcipivo@geniusnoci.cz 
GPS: 49.4047689N, 16.4140619E
Čt–Pá: 14.00–22.00
So–Ne: 14.00–22.00
www.geniusnoci.cz

Minipivovar v historické budově panského pivovaru 
z 16. stol. v Lomnici obnovil výrobu po 100 letech. 
Pivo k mání v pivovaru a restauracích nejen v Lomnici.

Svatoslav 74, 666 01 
tel. 721 880 870, h.londinova@email.cz 
objednání na tel. domluvu
prodej v restauraci Skleník v Tišnově
www.cukrarstvilondinova.cz

Rodinné cukrářství připravuje své sladké výrobky z po-
ctivých surovin podle osvědčených rodinných receptur. 
Dorty, cukroví a zákusky jsou k mání na objednání. 

Uhrova 1386, 666 02 Předklášteří
tel. 549 410 317, info@cukrarna-cherry.cz 
GPS: 49.3559533N, 16.4017447E
Po–Ne: 10.00–18.00
www.cukrarna-cherry.cz

Cukrárna s vlastní výrobnou přímo v objektu. Peče po-
dle tradičních receptur cca 30 druhů zákusků a dorty 
pro různé příležitosti. V areálu k posezení k dispozici 
zahrádka, vlastní parkoviště a dětské hřiště.

Březina u Tišnova 12, 666 01
tel. 737 586 221, juzaj@seznam.cz 
GPS: 49.3211475N, 16.4195494E
otevřeno dle aktuální situace
  Řeznictví-uzenařství Jůza

Rodinné řeznictví proslulé vysokou kvalitou svých uze-
nin a masných výrobků. Produkty oceněné v soutěži 
Zlatá chuť jižní Moravy a Regionální potravina Jihomo-
ravského kraje. Prodejny Březina, Čebín a Tišnov.

Rohozecký dvůr, Rohozec 3, 679 23 
tel. 602 226 463
GPS: 49.3907786N, 16.4827322E
návštěva po telefonické domluvě  
www.rohozeckydvur.cz

Noví začínající farmáři z Tišnovska, kteří se zaměřili 
na výrobu domácích sýrů a mléčných výrobků. Vý-
robky dostupné v prodejně Poctivé potraviny na ul. 
Brněnská 11 v Tišnově.

Farma Kala, Borek - Lubné 30, 594 51 
tel. 737 003 827 
GPS: 49.3437828N, 16.2813536E
celoročně v provozu
  Kala.Farmaknv

Farmářské produkty přímo ze dvora farmy v malebném 
údolí potoka Haldy. Koně na pastvinách. Drůbež v mo-
bilních kurnících. Kromě toho se specializují na čes-
nek a brambory. Není problém zajet a nakoupit si. 

Holasice 7, 664 71 Lažánky-Holasice
tel. 604 380 809, 732 166 241
GPS: 49.2819667N, 16.4052736E
Návštěva po telefonické domluvě.  
www.jablka-jahody.jex.cz
www.jablecne-stavy.estranky.cz

Soukromý zemědělský podnik Pavel Jebáček je malá 
rodinná farma. Zdejší jablka dobře vyzrávají a mají 
i výraznější aroma. Část výměry je určena i jahodám.

Farma Nelepeč, Nelepeč 3, 666 01
tel. 776 102 533, veronika.krop@seznam.cz
GPS: 49.3425064N, 16.3754731E
Čt–Pá: 13.00–17.00
So: 8.00–11.00 
  FarmaNelepec

Rodinná farma s chovem českého strakatého skotu. 
Nabízí prodej mléčných výrobků, ovoce a brambor. 
Prodej ze dvora nebo na farmářských trzích.

pivo genius noci 9

mléČné výrobky z nelepČe1

regionální výrobky, které musíte zkusit

maso a uzeniny oD jůzy

rohozecké sýry 

brambory, Česnek a vajíČka

náČelník ciDer

pivo sentický kvasar

tišnovská piva

5

4

3

8

10

11

květiny a vůně villa flora12

jablka a jahoDy z holasic Dezerty cukrárny cherry 

slaDkosti hany lonDinové

2 6

7
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Brněnská 184, 666 01 Tišnov
tel. 720 153 184, hostinec@nahumpolce.cz 
GPS: 49.3452567N, 16.4249497E
Po–Pá: 11.00–22/23.00
So–Ne: 11.00–22/23.00
www.nahumpolce.cz

Restaurace a pivnice s venkovním posezením v barok-
ní budově zájezdního hostince. Nabídka pivní produk-
ce lokálních pivovarů. K dispozici i uzavřený salónek.

Nedvědice 16, 592 62
tel. 777 916 016, pizzerie16@seznam.cz
GPS: 49.4559478N, 16.3374194E
otvírací doba dle aktuální situace
www.pizzerie16.cz

Vyhledávaná (nejen) výletní pizzerie s venkovním 
posezením a velkým dětským hřištěm s vyhlídkovou 
věží v sousedství. V nabídce i domácí těstoviny, steaky 
a polední menu. 

Jamné 30, 666 01 Tišnov – Jamné
tel. 549 427 001, info@hostinecuvlachu.cz 
GPS: 49.3760453N, 16.4678822E
St–Pá: 16.00–22/23.00
So–Ne: 11.00–19/23.00 
www.hostinecuvlachu.cz

Rodinná restaurace s historií od roku 1902. Specia-
litou jsou čerstvě pečená vepřová kolena a žebírka. 
K dispozici terasa a velké zahradní posezení.

hostinec u vlachů1

Meziboří 9, 59253 Strážek - Meziboří
tel. 731 476 358, varejkova.b@seznam.cz
GPS: 49.4082869N, 16.2214775E
www.varejkuvdvur.cz

Farma s agropenzionem a restaurací s tradiční českou 
kuchyní z domácích surovin v bio kvalitě. Zákusky, 
mošt, nápoj ze zeleného ječmene a pivo z minipivo-
varu Račín.

Jungmannova 70, 666 01 Tišnov 
tel.  733 736 639, infoupalce@seznam.cz 
GPS: 49.3498611N, 16.4200650E
otvírací doba dle aktuální situace
  zahradkaupalce
www.zahradkaupalce.cz

Legendární tišnovské společenské kulturně-osvěžující 
zařízení. V letních měsících funguje venkovní zahrádka 
v přilehlém vnitrobloku barokního nádvoří.

Mlýnská 152, 666 01 Tišnov
tel. 734 267 879, kavarna@kulturatisnov.cz 
GPS: 49.3476089N, 16.4225003E
otvírací doba dle aktuální situace
  coffeintisnov
www.mekstisnov.cz/kavarna

Kavárna a bar u kina zve všechny příznivce velmi dobré 
kávy v mnoha variacích a druzích celého světa, ale i piva 
a laskomin na krátké posezení i večerní chuťovky.

Hradčany 20, 666 03
tel. 602 571 205, roman.vechet@seznam.cz 
GPS: 49.3267708N, 16.4430028E
Po–Ne: 10.30–23/0.00
www.malaalenasa.cz

Malá malebná hospůdka se stálou nabídkou tradiční 
domácí kuchyně. Pravidelné akce s grilovanými rybami, 
domácí zabíjačkou, domácím uzeným, grilovanými žeb-
ry a koleny. Nabízí možnost posezení na terase.

Nedvědice 31, 592 62 
tel. 605 736 606, info@cukrarnamilena.cz 
GPS: 49.4571914N, 16.3345183E
otvírací doba dle aktuální situace
  cukrarnamilena
www.cukrarnamilena.cz

Rodinná cukrárna a kavárna s nabídkou domácích zákus-
ků, zmrzliny a vlastního jablečného závinu. Prodej lokál-
ních výrobků Křížovická káva, domácí med a mošt.

Kuřimská Nová Ves ev. č. 3, 594 55 
tel. 724 030 311, info@rancubizona.cz 
GPS: 49.3575897N, 16.2916164E
Pá: 12.00–20.00
So–Ne: 11.00–20.00
www.rancubizona.cz

Restaurace a ubytování v objektu býv. pracovního tá-
bora továrny Diana. V areálu dětské hřiště, dětský kou-
tek, uschovna kol, venkovní pódium a grilovací kout.  

kavárna coffein9

restaurace, které musíte navštívit

Žernovník 10, 679 21
tel. 723 748 557, zernovnik@seznam.cz
GPS: 49.4059944N, 16.5442028E
otvírací doba dle aktuální situace
www.zernovnik.sweb.cz

Stylový venkovský hostinec, v letním období s mezi 
cyklisty velmi populární cyklistickou občerstvovací 
zahrádkou Ahoj. Na dohled od žernovnické rozhledny.

ranČ u bizona

na humpolce

café, bar a zahráDka u palce

vařejkův Dvůru zvěřinů & zahráDka ahoj
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pizzerie 1611

cukrárna milena

malá, ale naša
Pivovarská 1002, 666 02 Předklášteří
tel. 739 913 156, info@pivovarportacoeli.cz 
GPS: 49.3524867N, 16.4001306E
Po–Pá: 13.00–19/20.00
So–Ne: 11.00–19/20.00
www.vorkloster.cz

Klášterní pivovar v areálu Porta coeli s pivnicí v budo-
vě pivovaru vzniklého rekonstrukcí bývalých koníren. 
Nabízí zdejší produkci klášterních piv.

pivovar a pivnice vorkloster2

Lažánky 41, 664 71
tel. 606 856 154, j.orator@seznam.cz 
GPS: 49.2784728N, 16.3880939E
otvírací doba dle aktuální situace
  orator.kafe.restaurant 
www.orator.cz

Nabízí obědy, kávu, víno. K dispozici je čítárna, dětský 
koutek či posezení na letní zahrádce. Pravidelné neděl-
ní kulturní akce i firemní a rodinné oslavy.

kafé – restaurace orátor3

6

7
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Brněnská 475, 666 01 Tišnov
tel. 778 498 589, galerie@kulturatisnov.cz 
GPS: 49.3475486N, 16.4234872E
St, Pá: 12.00–18.00 
So–Ne: 10.00–17.00 
www.mekstisnov.cz/galerie

V domě, kde bydlel Malíř Vysočiny Josef Jambor, síd-
lí galerie s kolekcí Jamborových obrazů a slouží také 
jako výstavní síň pro aktuální expozice.

Na Bílém potoce 89, 664 71 Veverská Bítýška 
tel. 777 140 523, info@jarosuvmlyn.cz 
GPS: 49.2733989N, 16.4305425E
Po–Pá: 9.00–18.00
So–Ne: 9.00–18.00
www.jarosuvmlyn.cz

Funkční mlýn i muzeum mlynářského řemesla. Do sou-
časné podoby přestavěn před II. sv. válkou. Mlel od roku 
1635 do roku 2000. Nyní zpřístupněn veřejnosti. 

Březina 3, 666 01
tel. 777 668 990, aliceglass@post.cz
GPS: 49.3199114N, 16.4221886E
Po–Pá: zavřeno
So–Ne: 11.00–17.00
 Sklenenka

Stálá expozice skleněných figurek spolu s ukázkou 
jejich výroby; součástí je i korálková dílna. V prodeji 
vinuté perle – vinutky i další výrobky.

Židovské náměstí, 679 23 Lomnice
tel. 549 450 315, mestys@lomnice.cz
GPS: 49.4061581N, 16.4123336E
Po–Ne: po domluvě
www.lomnice.cz

Roku 1997 zrekonstruovaná synagoga slouží výsta-
vám a pořádání koncertů. Budova márnice na židov-
ském hřbitově prezentuje expozici o dějinách lomnic-
kých Židů. 

Rojetín 32, 594 51
tel. 724 740 363, martuli68@seznam.cz
GPS: 49.3660492N, 16.2577297E
Po–Pá: 8.00–18.00 na zazvonění
So–Ne: 8.00–18.00 na zazvonění
 galeriemf

Autorská výstavní galerie výtvarnice Martiny Fialové. 
Vystavuje obrazy, kresby, malby na skle, mozaiky, lout-
ky, zapékaná malovaná skla, malované lampičky, vázy.

Křížovice 3, 592 62 Nedvědice
tel. 566 566 494, galeriezruky@seznam.cz
GPS: 49.4399758N, 16.3623186E
Čt–Pá: 13.00–18.00
So–Ne: 10.00–12.00, 13.00–18.00
www.galeriezruky.cz

Stálá sochařská výstava Zdeňka Macháčka a galerie 
moderního umění v opravených prostorách původní 
stodoly. Sochy, obrazy, keramiku možné také zakoupit.

galerie josefa jambora

jarošův mlýn

galerie skleněnka

synagoga v lomnici

galerie mf rojetín

galerie z ruky
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Pernštejn 13, 592 62 Nedvědice
tel. 566 566 101, pernstejn@npu.cz 
GPS: 49.4509142N, 16.3182508E
Út–Pá: 10.00–17.00
So–Ne: 10.00–17.00
www.hrad-pernstejn.eu

Nejproslulejší nikdy nedobytý moravský hrad se tyčí  
na skále nad městysem Nedvědice. Čtyři prohlídkové 
okruhy provedou historií hradu i jeho pověstmi. 

Štěpánova 1964, 666 01 Tišnov 
tel. 777 603 552, tomas@galeriepatriot.cz
GPS: 49.3513833N, 16.4342097E
přístupná po telefonické domluvě 
www.galeriepatriot.cz

Expozice mineralogického muzea s jednou z nejhod-
notnějších sbírek v Česku a na Slovensku, jak kvalitou 
vystavených vzorků, tak i svou komplexností.

Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří
tel. 544 544 220, predklasteri@muzeumbrnenska.cz 
GPS: 49.3533647N, 16.3996881E
Út–Pá: 9.00–12.00, 12.30–17.00
So–Ne: 9.00–12.00, 12.30–17.00
www.muzeumbrnenska.cz

Prohlídka gotického jádra kláštera, jako je kostel, křížo-
vá chodba s rajskou zahradou a kapitulní síň. V muzeu 
přístupné čtyři stálé expozice a četné sezónní výstavy. 

Černvír 30, 592 62
tel. 603 927 099, fantasymuzeum@gmail.com 
GPS: 49.4417572N, 16.3458269E
červenec, srpen So–Po: 10.00–18.00
pro skupiny po tel. domluvě kdykoliv
www.fantasymuzeum.cz

Soukromé muzeum a galerie vystavuje plastiky a díla 
inspirovaná tvorbou Julese Vernea a mnoho dalšího. 
Přijďte se ponořit do světa fantazie.

Jungmannova 80, 666 01 Tišnov 
tel. 530 334 013, muzeum@kulturatisnov.cz
GPS: 49.3501775N, 16.4177250E
Po–Út: zavřeno
St–Ne: 10.00–17.00
www.mekstisnov.cz/muzeum

Muzeum v zrekonstruovaném barokním Müllerově 
domě. Návštěvníci se mohou těšit na expozici o histo-
rii a přírodě Tišnova a okolí a sezónní výstavy. 

Býkovice 25, 679 71 
tel. 725 378 809, info@utrivolu.cz 
GPS: 49.4284136N, 16.5327478E
Po–Pá: 10.00–16.00 
So–Ne: 10.00–16.00 
www.porcuvmlyn.cz

Dochovaný historický funkční vodní mlýn ze 16. stol. 
je ve zrekonstruované podobě přístupný pro komento-
vané prohlídky a poskytuje zázemí pro soukromé akce.

kDyž poČasí nepřeje

1 4

2 5

3 6

hraD pernštejn galerie patriot

poDhorácké muzeum fantasy muzeum & galerie 

muzeum města tišnova porČův mlýn
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Turistické informační centrum Jižní Morava
Informační centrum TO JE Brno
Panenská 1, 602 00 Brno
tel. 513 039 035, 602 404 246, panenska@ticbrno.cz
www.ticbrno.cz 

Turistické informační centrum Brno
Radnická 8, 658 78 Brno
tel. 542 427 150, tic@ticbrno.cz
www.ticbrno.cz 

TIC BRNO, Infopoint Zlatá loď
Přístavní, 635 00 Brno 
tel. 602 342 716, prehrada@ticbrno.cz 
www.ticbrno.cz/prehrada 

TIC BRNO, Informační centrum na letišti
Letiště Brno-Tuřany 904/1, Tuřany 627 00 Brno
tel. 727 923 523, letiste@ticbrno.cz 
www.ticbrno.cz/letiste 

TIC BRNO,
Informační centrum na hlavním nádraží
Nádražní 1, 658 78 Brno
tel. 725 518 113, nadrazi@ticbrno.cz 
www.ticbrno.cz/nadrazi 

Turistické a informační centrum
Židovské obce Brno
Nezamyslova 27, 615 00 Brno
tel. 544 526 737, tic@jewishbrno.eu 
www.jewishbrno.eu 

Informační centrum Zámek Slavkov – Austerlitz
Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna
tel. 513 034 156, infocentrum@zamek-slavkov.cz 
www.slavkov.cz, www.zamek-slavkov.cz 

Informační a kulturní středisko Bučovice
Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
tel. 517 324 429, brychta@bucovice.cz 
www.bucovice.cz 

Turistické informační centrum Dolní Kounice
Masarykovo nám. 66/2, 664 64 Dolní Kounice
tel. 739 652 980, 513 030 427, tic@dolnikounice.cz 
www.dolnikounice.cz 

Kulturní a informační centrum Ivančice
Palackého nám. 9, 664 91 Ivančice
tel. 546 451 870, kic.ivancice@seznam.cz 
www.kic.ivancice.cz 

Kulturní informační centrum Rosice
Palackého náměstí 45, 665 01 Rosice
tel. 546 492 196, 731 677 363, info@kic.rosice.cz 
www.kic.rosice.cz 

Kulturní informační středisko Oslavany
Široká 204/2, 664 12 Oslavany
tel. 546 423 283, 604 108 641, kis@oslavany-mesto.cz 
www.oslavany-mesto.cz

Turistické informační centrum Luleč
Luleč 33, 683 03
tel. 517 353 272, 723 064 877 
info@drahanska-vrchovina.cz
www.drahanska-vrchovina.cz

Turistické informační centrum Větrník
Rostěnice 109, 682 01 Rostěnice-Zvonovice
tel. 517 330 610, 517 333 874, 732 548 877, 
info@vetrnik-obce.cz 
www.vetrnik-obce.cz 

Turistické informační centrum Vyškov
Masarykovo nám. č. 1, 682 01 Vyškov
tel. 517 301 310, 312, 313, infocentrum@meuvyskov.cz 
www.ticvyskov.cz 

Regionální informační centrum Zastávka
Nádražní 36, 664 84 Zastávka
tel. 530 502 660, helsnerova@riczastavka.cz 
www.riczastavka.cz 

Regionální turistické informační centrum
Židlochovice
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice
tel. 547 426 024, infocentrum@zidlochovice.cz 
www.zidlochovicko.cz 

Informační centrum Jedovnice
Havlíčkovo nám. 311, 679 06 Jedovnice
tel. 516 442 284, knihovna@jedovnice.cz 
www.jedovnice.knihovna.cz

Informační centrum Olešnice 
Náměstí míru 21, 679 74 Olešnice
tel. 516 410 400, olesnice@olesnice.cz 
www.olesnice.cz 

Informační centrum Sloup
Sloup 1, 679 13 Sloup
tel. 516 435 237, sloup@sloup.info 
www.mestyssloup.cz 

Informační centrum Suchý
Suchý 99, 680 01 Boskovice
tel. 516 468 448, 603 294 588, 
strediskosuchy@seznam.cz 
www.obecsuchy.cz 

Informační centrum Mikroregionu Malá Haná
Žleb 264, 679 63 Velké Opatovice
tel. 516 477 303, infocentrum@velkeopatovice.cz 
www.velkeopatovice.cz 

Blanenská informační kancelář Blanka
Rožmitálova 6, 678 01 Blansko
tel. 516 410 470, 516 775 185, infocentrum@blansko.cz 
www.blansko.cz/blanka 

Městské informační centrum Kunštát
Nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát
tel. 516 410 576, info@kunstat-mesto.cz 
www.kunstat-mesto.cz 

Městské informační centrum Boskovice
Informační centrum Boskovicko 
Masarykovo nám. 1, 680 01 Boskovice
tel. 516 488 677, informace@boskovice.cz 
www.regionboskovicko.cz 

MKS – Turistické informační centrum Letovice
Tyršova 2, 679 61 Letovice
tel. 516 476 790, 739 396 538, tic@mks-letovice.cz 
www.mks-letovice.cz 

Informační a vzdělávací centrum
města Rájec-Jestřebí
Komenského 620, 679 02 Rájec-Jestřebí
tel. 516 432 191, informace@rajecjestrebi.cz 
www.rajecjestrebi.cz 

Zámek Křtiny
Křtiny 1, 679 05 Křtiny
tel. 724 946 162, recepce@zamek-krtiny.cz 
www.zamek-krtiny.cz

Turistické informační centrum Ostrov u Macochy
Ostrov u Macochy 107, 679 14
tel. 516 444 239, info@ostrovumacochy.cz 
www.ostrovumacochy.cz

Turistické informační centrum Veselice
Veselice 17, 679 13 Vavřinec
tel. 725 116 593, info@rozhledna-veselice.cz 
www.ticveselice.cz 

Ústřední informační služba Skalní Mlýn
Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko
tel. 516 413 575, 516 410 024, info@caves.cz 
www.moravsky-kras.caves.cz 

Dům přírody Moravského krasu
Punkevní žleb 80, 679 13 Vavřinec
tel. 602 156 233, info@dpmk.cz 
www.dumprirody.cz 

Destinace brněnsko

Destinace moravský kras a okolí

turistická informaČní centra
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tic v regionu 

Turistické informační centrum Tišnov
nám. Míru 120, 666 01 Tišnov

GPS: 49.3490489N, 16.4222939E 
tel. 530 334 011, 739 324 087, 605 236 291

tic@kulturatisnov.cz
www.tictisnov.cz 

Turistické informační centrum Nedvědice
Nedvědice 32, 592 62

GPS: 49.4572219N, 16.3342247E 
tel. 511 119 173, infocentrum@nedvedice.cz 

www.pernstejnsko.cz
www.nedvedice.cz 

kDe získáte poDrobnější informace


