Zajímavosti v okolí Býkovic

Zámek Kunštát
www.zamek-kunstat.cz

Zámek Lysice

www.zamek-lysice.cz
Lysice, barokní zámek, národní kulturní
památka, s překrásnou vyhlášenou zahradou
a kolonádou s krytým ochozem. Nově
zrekonstruovaná oranžerie (speciální skleník
pro tropické rostliny) a unikátní fíkovna. V
interiérech se nachází sbírka českého skla,
porcelánu, soubory orientálních uměleckých
předmětů, cenná sbírka zbraní, obrazů. Ideální
místo pro svatební obřad na zámku (svatba na
zámku). Zámecká restaurace Lysice se
nachází 270 m od zámku.
Období

Dny

Hodiny

1. 4.–30. 4.

so–ne

10.00–16.00

1. 5.–31. 5.

út–ne

9.00–16.00

1. 6.–30. 6.

út–pá

9.00–16.00

1. 6.–30. 6.

so–ne

9.00–17.00

1. 7.–31. 8.

út–ne

9.00–17.00

1. 9.–30. 9.

út–ne

9.00–16.00

1. 10.–31. 10.

so–ne

10.00–16.00

25. 12.

st

10.00–16.00

31. 12.

út

10.00–16.00

Se zámeckou zahradou, turisticky
velmi atraktivní a navštěvovaný objekt. V
interiérech se nachází sbírka českého skla,
porcelánu, soubory orientálních uměleckých
předmětů, cenná sbírka zbraní, obrazů,
nábytku a knihovna rakouské spisovatelky
Marie Ebner Eschenbach. Na zámku probíhá
po celý rok řada akcí, koncerty, šermířské
turnaje, výstavy atd. Národní kulturní památka.
Patří mezi nejstarší šlechtická sídla na
Moravě. Pod jižními zdmi zámku se nachází
hřbitov (i psí) z konce 19. století, jeden z mála
u nás dochovaných. Každý 3. víkend v měsíci
září v Kunštátě probíhá „hrnčířský jarmark“, s
bohatým doprovodným programem.
Období

Dny

Hodiny

30. 3.–30. 4.

so–ne

10.00–15.00

19. 4.

pá

10.00–15.00

22. 4.

po

10.00–15.00

1. 5.–30. 6.

út–ne

10.00–16.00

2. 7.–31. 8.

út–ne

9.00–17.00

1. 9.–29. 9.

út–ne

10.00–16.00

5. 10.–28. 10.

so–ne

10.00–15.00

Aktuální otevírací dobu prosím zkontrolujte na webu daného místa.
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Lokalita
Průsečík oblastí - Hornosvratecká vrchovina je součástí většího území Českomoravské
vrchoviny - patří k nejstarším pohořím
Českého masívu, nejblíže máme ke chráněné
krajinné oblasti Žďárské Vrchy s nejvyšším
bodem Devět skal 836 m.
Uvidíte kopečky s výhledy do širokého
okolí i údolíčka s rybníky. Blíže než k řece
Svratce máme k řece Svitavě - přes táhlé
údolí kde teče, je to jen 12 kilometrů do
Moravského krasu, který je už součástí
Drahanské vrchoviny. Je to Chráněná krajinná
oblast - území o rozloze téměř 100 km²
založené za účelem ochrany unikátní přírody
a archeologických památek dokazujících
osídlení již před 100 000 lety.
Jedná se
o unikátní lesnaté území s mnoha jeskyněmi,
krasovými plošinami, závrty, hlubokými
soutěskami, ponory a vývěry vodních toků součástí je i naše nejlavnější propast Macocha
(30 minut autem). Hluboké lesy, které vybízí k
procházkám, k houbaření a výletům po
značených stezkách pěšky nebo na horských
kolech. Na celém území je známo více než
1100 jeskyní, z nichž největší 4 jsou přístupné
veřejnosti. Punkevní jeskyně, Kateřinská
jeskyně, Balcarka a Sloupsko-šošůvské
jeskyně.
Další a dokonce bližší pozoruhodný
úkaz (12 minut autem) jsou dva podobně
vypadají kopce - Velký a Malý Chlum. Na tom
Malém Chlumu je rozhledna, a to proto, že je
vyšší - i když by název mohl klamat. Navštívit
doporučujeme oba, protože se na značené
trase propojující oba kopce nalézají různorodé
sochy vytesané přímo do všudypřítomného
pískovce.

Koupaliště (Lysice)
V červnu:
• po - pá 12 - 19 hodin
• so, ne 10 - 19 hodin
V červenci a srpnu
• každý den 10 - 19 hodin
• úterý, čtvrtek 18 - 19 hodin kondiční plavání
(vstup zdarma)
Vstupné
Dospělí 50 Kč
Děti do 18 let 30 Kč
Děti do 2 let zdarma
Rodinné vstupné
(2 dospělí + 2-4 děti do 18. let) 140 Kč
Vstupné po 16. hodině
Dospělí
30 Kč
Děti do 18 let 20 Kč
Děti do 2 let zdarma

Aktuální otevírací dobu prosím zkontrolujte na webu daného místa.
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Hodonín u Kunštátu
www.skiareal-hodonin.cz

Lyžařský vlek Hodonín u Kunštátu se
nachází v nádherném prostředí Českomoravské Vrchoviny. Sjezdovka má svažitý,
kaskádovitý terén o nadmořské výšce okolo
629 m n.m., délka sjezdovky je 500 m.
Začátečníci v těchto sportech uvítají
klidná zákoutí, která se mírně svažují. Pokročilí
vychutnají přírodní vlnitost terénu v ostřejším
svahu. Skalní vyznavači snowboardu zcela
jistě nezapomenou navštívit a překonat umělé
freestylingové překážky. Zkrátka v areálu si
najde každý to své, ať je to malé dítko
začínající s lyžováním nebo zkušený borec,
který už pokořil nejednu sjezdovku.

Olešnice na Moravě
www.ski-areal.cz

Ski areál nabízí adrenalinové sportovní
vyžití pro děti i dospělé po celý rok. Od
prosince do března zde můžete lyžovat na
sjezdovce dlouhé 500 m s převýšením 100 m
zasněžované sněhovými děly a se strojovou
úpravou.
Díky osvětlení sjezdovek je možné i
večerní lyžování. Pro děti i dospělé je k
dispozici lyžařská a snowboardová škola s
kvalifikovanými instruktory. V areálech je také
provozována půjčovna a servis lyží.

Porčův mlýn (Býkovice)
www.porcuvmlyn.cz

Porčův mlýn je historická památka,
která se nachází v malebné obci Býkovice.
Přijďte si prohlédnout unikátní funkční mlýn na
horní vodu. Budete účastni skutečného mletí
obilí s odborným výkladem pana mlynáře.
Zažijte občerstvení v Krčmě u mlýna,
přímo nad hladinou rybníka, s oborou kde
potkáte ovce a kozy. Možnost koupání!

Multifunkční hřiště (Býkovice)
www.utrivolu.cz

Vhodné pro basket, nohejbal i tennis.
Půjčovna sportovních potřeb je v hotelu U Tří
volů. Hřiště rezervujte přes hotel, nebo přímo
přes obec Býkovice, www.obecbykovice.cz

Bruslení na kluzišti v Oboře
Ať už patříte k ostříleným sportovcům,
či romantikům, vydejte se na kluziště v lysické
Oboře. Bruslí se v zimních měsících denně od
14.00 do 17.00 hodin.
Aktuální otevírací dobu prosím zkontrolujte na webu daného místa.
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hloubce 11 a více jak 50 metrů.

Plážový volejbal (Lysice)
www.lysice.cz

Zveme Vás k návštěvě hřiště na plážový
volejbal. Ceník:
V době provozu koupaliště:
• vstup na hřiště: zdarma
V době mimo provozu koupaliště:
• pronájem hřiště: 60 Kč/hod.
• půjčení míče: 20 Kč/hod.
• vratná kauce za půjčení míče: 200 Kč
V době mimo provozu koupaliště je možno si
hřiště rezervovat: Veronika Kučírková, 728 573
144, e-mai: veronika.kucirkova@centrum.cz

Zámek Boskovice
www.zamekboskovice.cz

Zámek pochází z počátku 19. století a
řadí se do empírového stylu. Dříve zde stával
dominikánský klášter. Po zrušení kláštera byla
na krátko zřízena manufaktura. Prvními majiteli
zámku byli Ditrichštejnové.

Zámek Blansko
Zámek je vystavěn v renesančním
stylu. První zmínky pocházejí z 12. století. Ve
30. letech 20. století byl využíván jako nájemní
dům a noclehár na. Nyní zámek patří
okresnímu vlastivědnému muzeu.

Propast Macocha
www.propast-macocha.cz

Jde o nejznámější propast Moravského krasu
a je brána jako chráněná krajinná oblast.
Propast se řadí pod obec Vilémovice. Hloubka
suché části Macochy dělá 138,4 metrů. Na
jejím dně se nachází Horní a Dolní jezírko o
Aktuální otevírací dobu prosím zkontrolujte na webu daného místa.
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Krýtý bazén (Býkovice)
www.utrivolu.cz

Pára s vonnými esencemi, slunná terasa,
masáže, dětský koutek, … Toto a mnohem
více můžete využít přímo v hotelu U Tří volů v
Býkovicích. Po masáži a bazénu sklenka vína
či vychlazený plzeňský mok na zdraví.

Paragliding (Býkovice)
Kousek jsou ideální podmínky pro paragliding
a to jak motorový, tak bezmotorový.
Uskutečňují se zde kurzy s nejznámější
paraglidingovou školou Jožky Káčera. Více
informací o kurzech naleznete na stránkách
www.paragliding-jozka.cz

Ovečky a kozy u mlýna
(Býkovice)
www.porcuvmlyn.cz

Projděte se ve velké ohradě a pohlaďte si tato
jedinečná zvířata. Je dokázáno, že chvíle
strávená se zvířaty snižuje nejen úzkost a
stres každodenního života, ale i krevní tlak,
srdeční tep a dokonce i hladinu cholesterolu.
Pokud jste z města, příroda vám zkrátka udělá
dobře. Mlynář Porčova mlýna v Býkovicích
Vám určitě poví víc…

Arboretum Borotín
www.zahrada-borotin.cz

Nesmíme zapomenout na Arboretum Borotín
na Boskovicku, bylo založeno již v roce 1918.
K vidění jsou zde ukázky rodinných zahrádek,
bonsaje, různé zajímavé dřeviny, rozsáhlé
alpinum, bylinková expozice, japonská,
čínská, anglická a holandská zahrada. Již
tradicí se staly prodejní výstavy, konají se
pravidelně 4x ročně – od dubna až do
prosince. V Borotíně najdeme stálou expozici
pohyblivých vyřezávaných betlémů.

Aktuální otevírací dobu prosím zkontrolujte na webu daného místa.
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Velký a Malý Chlum
Dřevěná rozhledna (Malý Chlum) je vkusně
doplněna stylovými lavičkami a držáky na
kola. Žertem se o ní říká, že je to největší
posed v republice, ale to nic nemění na faktu,
že výhled je tu skutečně nádherný a
paradoxně je vyšší než Velký Chlum, což je
zajímavá pískovcová dominanta se sochami
samouka Stanislava Rolínka.

Největší socha Masaryka
(Rudka)
Některé sochy se ve stroji času a politických
režimů mění v štvance. Stejně jako socha
prvního československého prezidenta Tomáše
Garrigua Masaryka u moravského Kunštátu,
která zde vznikla na přelomu 20. a 30. let
minulého století. Po éře nacistů a komunistů z
ní přežily jen obří boty.

Blaničtí rytíři (Rudka)
Nedaleko, v Rudce u Kunštátu, najdete
Jeskyni Blanických rytířů, vytvořil ji samouk
Stanislav Rolínek v pískovcové skále a mezi
sochami najdete sv. Václava, Blanické rytíře,
legionáře, lva a další. Jeho další sochy můžete
obdivovat na pískovcové dominantě Velký
Chlum.

Hrad Boskovice
www.hradboskovice.cz

Romantická velmi zachovalá zřícenina
goticko-renesančního boskovického hradu,
jehož historie sahá až do 13.století.

Aktuální otevírací dobu prosím zkontrolujte na webu daného místa.
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Zámek Letovice
www.zamekletovice.cz

Rozhledna Babí lom

Další zámek, Letovice, je od roku 2004 v
soukromém vlastnictví a stále ještě probíhají
rekonstrukce. Na nádvoří se pravidelně konají
burzy starožitností a řemeslné jarmarky.
Letovický přírodně krajinářský park v
anglickém stylu patří k nejcennějším přírodním
památkám okresu Blansko a je celoročně
přístupný.

Babí Lom je rozhledna na stejnojmenném
hřebenu. Jde o oblíbené výletní místo již od
19. století. K slavnostnímu otevření této
rozhledny došlo 15. května roku 1961. Dříve
zde stála jiná rozhledna, ta však byla zbourána
za 2. světové války. Rozhledna je vysoká 15
metrů a za jasného počasí jsou dokonce vidět
i vrcholky Alp.

Zámek Rájec na Svitavou

Hrad Rychvald (Lysice)

www.zamek-rajec.cz

Státní zámek – Klasicistní zámek
francouzského typu vznikl v 18. Století.
Zaujme především přepychově vybavenými
interiéry knížecí rodiny Salmů. Z bohatých
sbírek pak vyniká rozsáhlá kolekce
orientálního porcelánu a proslulá zámecká
obrazárna. Tradici zámeckého zahradnictví
dokazuje rozlehlý anglický park a každoroční
tématické výstavy květin v historických sálech
zámku.

Téměř zaniklý a archeologicky probádaný
hrad Rychvald stával nad zákrutou Lysického
potoka přibližně 1,5 km východně od Lysic.
Na volně přístupný hrad zájemce dovede
odbočka z turisticky značené trasy mezi
Lysicemi a Štěchovem. Byl vystavěn ve 14.
století severozápadně od Lysic a v r. 1373
patřil Ješkovi z Kunštátu. Hradní areál se
skládal z předhradí a z vlastního hradu, kolem
něhož byly hlubší příkopy s padacími mosty.

Aktuální otevírací dobu prosím zkontrolujte na webu daného místa.
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Vila Tugendhat (Brno)
Zřícenina hradu Zubštejn
Zubštejn je jeden z největších hradů Moravy.
Jeho zřícenina je chráněna jako kulturní
památka České republiky. Kdo a kdy hrad
založil není známo. O jeho založení existují
pouze legendy.

Strašidelný zámek Draxmoor
V původní středověké budově zřídili v 16.
století majitelé zámku pivovar a o dvě století
později sloužila jako zámecká sýpka. Dnes je
v ní umístěna expozice plná magie, kouzel a
strašidel. Do světa fantazie návštěvníky uvede
film s 3D efekty, v jednotlivých patrech čekají
na návštěvníky pohyblivé a ozvučené modely
draků, čarodějnic a nadpřirozených bytostí.

Vila manželů Tugendhatových z let 1929 –
1930, navržená architektem Miesem van der
Rohe, je instalovanou památkou moderní
architektury, která je jako jediná v ČR zapsána
na Seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO.

Kostnice u sv. Jakuba (Brno)
Pokud máte cestu do Brna, rozhodně si
nenechte ujít kostnici u sv. Jakuba. Kostnice
byla objevena v roce 2001 a dnes je z ní
skvělé místo navštěvované turisty. Pohřbeno
zde bylo asi 50 000 osob všech postavení.

Aktuální otevírací dobu prosím zkontrolujte na webu daného místa.
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Westernové městečko
(Boskovice)
www.westernove-mestecko.cz

“Jsme opravdové westernové městečko, kde
žijí lidé, kterým záleží na hodnotách starých
dobrých časů. Naše práce je domovem nejen
pro nás, ale i pro naše zvířata. Jsme tady pro
všechny z vás.”

Rozhledna Kozárov
Rozhledna s vyhlídkovou terasou ve výšce
24m, výhledy na Jeseníky, Pálavské vrchy,
Moravský kras – podhůří Českomoravské
vrchoviny.

Aktuální otevírací dobu prosím zkontrolujte na webu daného místa.

