
Alexandrova rozhledna
Západní hranici babického katastru tvoří hluboké svitavské údolí. 

Řeka v něm se klikatí pod prudkými svahy výběžků okolních 
kopců. Na několika z nich najdeme hrady, památníky, moderní 

vysílače nebo vyhlídková místa. A mezi nimi stojí rozhledna. 
Stavba z nejslavnějšího období výstavby rozhleden budovaných 

romantickými milovníky krajiny je nazývána Alexandrova.

Tunel a tunýlek
Územím na západ od Brna probíhá široký pás, který rozděluje 

krajinu. Tento pruh je náhodně přerušován podivnými 
betonovými artefakty. Četnost a velikost těchto objektů se 
zvyšuje v okolí Ostopovic, Nebovid a Želešic. Právě tudy byl 

totiž plánován a rozestavěn úsek německé exteritoriální dálnice 
Vratislav–Brno–Vídeň.

 Procházky,  Gastro,  Zajímavosti,  Stavby,  Příroda

Údolí Rékoví
Mezi Pozořicemi a Viničnými Šumicemi protéká Kovalovický 

potok. Jeho prameniště leží nad Pozořicemi, ve svazích 
nejjižnější části Drahanské vrchoviny. Než však voda v potoce 

proteče kolem okrajů sousedících vesnic, protéká příkrým 
zalesněným žlebem. Ten má velmi zvláštní název: Rékoví.  

A právě přes údolí Rékoví vedla hlavní přístupová cesta na hrad 
Vildenberk, který nad ním kdysi stával.

Lont
Zastaralý výraz „lont“ pochází z němčiny a označuje venkov. 
Obvykle jej používáme, když chceme popsat místo, kde žije 

prostý lid. Ovšem ve Velaticích tento stereotypní výraz dostal 
nový rozměr. Obec si ho zvolila jako neobvyklý název ještě 

neobvyklejší takzvané nedělní kavárny. Tu zřídila v prostorách 
rodinného centra na obecním úřadě.

Říčky a lesní bar
Říčka, původně nazývaná Zlatý potok, patří k 

nejvýznamnějším vodotečím na Šlapanicku. Na tok jsou 
jako korálky navléknuty přírodní zajímavosti, a tak je potok 
oblíbeným společníkem výletníků. Jeho prameny a horní 

tok procházejí svahy jižní části Drahanské vrchoviny. Pro svoji 
malebnost a bohatou síť přítoků a studánek byla tato oblast 

vyhlášena přírodním parkem Říčky.

Zukalův rybník
Za obcí Podolí, směrem k líšeňskému Mariánskému údolí, 

proti proudu Říčky stojí starý mlýn s rybníkem. Je nazván po 
svých majitelích – rodině Zukalově. Mlýn už dávno nemele, 

vodní náhon byl zrušen a vodní plocha je pstruhovým revírem, 
kde je provozován sportovní rybolov. Rybník doplnila stylová 

hospůdka, a ryby tak lze chytat vždy, když je v hospůdce 
otevřeno.

Cementárna
Vápencová ložiska, která se nacházejí po celé Drahanské 

vrchovině, jsou těžena již od středověku. Vápno a z něj pálený 
cement totiž patří mezi základní stavební materiály, ze kterých 

je vybudována naprostá většina našich staveb. Rozsáhlé ložisko 
v kopcích nad Mokrou zajišťuje dostatek vápence na mnoho 
desítek let. I proto bylo v 60. letech rozhodnuto vybudovat na 

úpatí kopce, v malém dolíku, moderní cementárnu. Ta od roku 
1968 dodává cement, který umožnil stavební rozvoj v celém okolí.

Pivovar Vildenberg
Viničné Šumice jsou dnes nejseverněji umístěnou vinařskou 
obcí na Moravě, s právem vyrábět víno od roku 1417. Přesto 
se šumický rodák Aleš Šmerda rozhodl, že půjde opačným 

směrem, a to vařením piva. V roce 2013 založil ve sklepě 
Hradské restaurace nový minipivovar nazvaný Vildenberg.

Kulatý dub
V lesích ŠLP Křtiny, v polesí Bílovice nad Svitavou, v oddělení 45A 
v katastru obce Ochoz u Brna  leží uprostřed hustého smrkového 

lesa spadlý kmen. Není to ovšem kmen jako každý jiný. Torzo 
stromu se v lese povaluje již tři desítky let. Ztrouchnivělé dřevo 
je celé pokryté mechem a kapradím. Zbytky zakřivených větví, 

připomínající strašidelná chapadla a dlouhý kmen nasvědčují, že 
jsou to pozůstatky mohutného dubu.

Ponětovické rybníky
Stejně jako v sousedních obcích i v okolí Ponětovic je krajina 
obrazem současného intenzivního zemědělství. Z okolí obce 

zmizely louky, remízky či volně rostoucí stromy. Nejvíce ale zmizel 
z krajiny potok Roketnice. Neregulovaný tok plný drobných 

meandrů byl v minulosti narovnán, jeho nivní údolí bylo 
přehrazeno a postupně přeměněno v rybník.

Barokní sýpka
Sokolnické panství stojí v místech, kde přechází údolí Říčky  

v rovinu. Bohatou údolní nivu strážilo několik feudálních tvrzí, 
k nimž patřily obce na toku Říčky a Roketnice. Do vlastnictví 
tohoto panství spadala také celá řada hospodářských staveb, 

jako je mlýn, pivovar anebo sýpka. A právě z doby, kdy množství 
zemědělské produkce vyjadřovalo bohatství, pochází honosná 

stavba barokní sýpky, která tvoří dominantu Sokolnic.

Údolí Bobravy
Bobrava, historicky nazývaná Obrava, patří k nejvýznamnějším 
vodotečím Šlapanicka. Podobně jako Říčka, prochází dolní část 
toku Bobravy hlubokým údolím v těsném sousedství brněnské 

aglomerace. Na rozdíl však od údolí Říčky a jejího krasového 
údolí, nemá malebná krajina bobravského údolí výrazné přírodní 
památky. Proto budí dojem opuštěného údolí. A tak Bobrava láká 
o poznání méně výletníků. Jenže právě proto je oblast údolní nivy 
s mokřady, loukami a smíšenými lesy, tak atraktivní. Široká cesta 

vedoucí podél potoka představuje opravdu poklidnou oázu, kde je 
radost se potulovat pešky nebo na kole, v každém ročním období.
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Babice nad Svitavou | Alexandrova rozhledna D1

Babice nad Svitavou | Malá Macocha  D1

Ochoz u Brna | Kulatý dub   E2

Řícmanice |  Stezka zdraví   D2

Řícmanice | Řícmanické vily   D2

Bílovice nad Svitavou | Lesní cesta Červená  D2

Ochoz u Brna | Údolí Říčky   E2

Hostěnice | Říčky a Lesní bar   F2

Sivice | Cementárna    E3

Podolí u Brna | Zukalův rybník  E4

Podolí u Brna | Kandie   D4

Podolí u Brna | Žuráň   E4
 
Velatice | Lont     E4

Velatice | Slepencová stráň   E4

Tvarožná | Santon   E4
 
Tvarožná | Napoleonské dělo  E4
 
Pozořice | Údolí Rékoví   F3

Kovalovice | Přírodní koupací biotop  F3

Viničné Šumice | Pivovar Vildenberg  F3

Jíříkovice | Loučky   D3

Jíříkovice | Strom přátelství    E4

Blažovice | Biocentrum   E4

Ponětovice | Ponětovické rybníky  E4

Šlapanice | Zámecký park   E4

Šlapanice | Andělka a Čertovka  E4

Kobylnice | Sokolovna   E5

Prace | Mohyla míru   E5

Sokolnice | Zámecká obora   E5

Sokolnice | Panský pivovar   E5

Sokolnice | Zámecký park   E5

Sokolnice | Barokní sýpka   E5

Telnice | Historická naučná stezka  E6

Sokolnice | Vladimírov   D5

Rebešovice| Prameny Na dědině  C6

Modřice | Primál   C5

Modřice | Sportovní hala   C5

Želešice | Victoria   C5

Želešice | Jeřáb a most   B5

Nebovidy | Údolí Bobravy   B5

Moravany | Deutsches Haus   B5

Nebovidy | Mostní pilíře   B5

Ostopovice | Tunel a tunýlek   B4

Silůvky | Cesta Tuřanka   A5

název lokality  MapaČ.
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