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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
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VÝLET Z BRNA PĚŠKY A NA KOLE OD DUBNA DO ŘÍJNA
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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 

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.

DO LOMNICE A BORAČE – 12 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.
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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. 

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.

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
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