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   Boskovice,město sedmizubého hřebene, deváté největší město jižní Moravy  

leží  asi 40 km severně od Brna  v překrásném prostředí Boskovické brázdy 

na úpatí Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce 380 m. Pro své krásné 

okolí jsou  centrem turistiky a odpočinku- jsou obklopeny pěknými lesy 

Drahanské vrchoviny. Celé okolí města je protkáno řadou  značených  turistických tras, 

naučných tras a stezek zdraví, které nabízí zajímavé možnosti pro pěší turistiku a 

cykloturistiku . Naučné stezky Hradní okruh (6,2 km) a Oborský okruh (3,6 km) navazují na 

turisticky značené trasy a stezky zdraví.Na těchto naučných stezkách je umístěno 15 

informačních tabulí, které se zabývají historií, historickými objekty, geologickým původem 

okolí, zeměpisnými údaji, faunou a flórou, geomorfologií, ale i místopisem.  

Kulturní, společenské a sportovní vyžití ve městě: 

Městské lázně  s tobogánem, sportovní areál Červená zahrada-venkovní koupaliště, krytý 

areál pro zimní a in-line bruslení, fotbalový stadion.Sportovní a obchodní centrum Modrá věž 

s bowlingem a fit centrem. Dále je možno navštívit např. Muzeum Boskovicka a Muzeum 

zemědělských strojů, kde jsou k vidění stálé expozice.Kino Boskovice a letní kino. 

 

Dominantou náměstí je radnice s možností vyhlídky 

z radniční věže. Zde také sídlí informační centrum. 

 

 

 

Westernové městečko-zábavní přírodní park se nachází v areálu bývalého pískového lomu 

a nabízí iluzi prostředí Divokého západu. Na Main street se saloony je možno zažít scény,  

jakoby vystřižené  z westernů, traperská pevnost ukazuje na styl života objevitelů Divokého 

západu,  indiánská vesnice uvede do života Indiánů. V přírodním amfiteátru probíhají   

humorná  představení z dob Divokého západu včetně kaskadérských kousků.  V aréně  

Buffalo Bill‘s Show se konají představení, ve kterých vystupují především koně.. Návštěvník 

si může vyzkoušet např. jízdu na elektrickém býkovi, jízdu na koni, hod oštěpem atd., děti se 

mohou seznámit se s domácími zvířaty a vyzkoušet si život v týpí. O víkendech se pořádají 



večerní kostýmované country bály. A z dob divokého západu se může návštěvník vrátil do 

pravěku mezi dinosaury v přilehlém Dinoparku a na závěr protáhnout tělo v Lanovém centru. 

Městečko se každoročně otvírá 1. května a  slavnostně uzavírá na konci prázdnin. a o 

víkendech se pořádají večerní kostýmované country bály.  

 

Zámek Boskovice- je označován za jednu z nejkrásnějších empírových staveb na Moravě. 

K zámku náleží  přilehlé parky  a další stavby rezidence, zámecký skleník, panský dvůr, 

jízdárna, klášter. V roce 1991 byl vrácen rodině Mensdorff-Poully a je veřejně přístupný. 

Během roku se zde pořádají koncerty a kulturní akce a o Vánocích stylové divadelní 

prohlídky. 

 

Hrad Boskovice- Romantická zřícenina kdysi rozsáhlého hradu tvoří dominantu kraje. Vypíná 

se     nad údolím říčky Bělé v nadmořské výšce 448 metrů. Hrad je veřejnosti přístupný, 

současnými majiteli je rodina  Mensdorff-Pouilly. Každoročně se v prostorách  koná řada 

kulturních akcí, pro děti například Pohádkový hrad, Hradní radovánky (programy pro školní 

výlety), Šermířská klání a řada kulturních akcí. Místní specialitou jsou silvestrovské 

prohlídky.  

 

 

 

V okolních obcích je také možno navštívit kulturní a přírodní zajímavosti, např: 



Keltský skanzen Isarno a zámek v Letovicích, golfové hřiště na Kořenci, dílnu modrotisku a 

Muzeum strašidel v Olešnici na Moravě, přírodní park Halasovo Kunštátsko či v Rudce 

Jeskyni Blanických rytířů.  

 

     Ať navštívíte Boskovicko v kterémkoliv ročním období, vždy se bude na mnoha místech 

konat některá z tradičních akcí, např. Běh za sedmizubým hřebenem v Boskovicích, Husí 

slavnosti v Boskovicích, tradiční Kunštátský jarmark v Kunštátě apod… 

    Věříme, že pokud Boskovice a jejich  okolí navštívíte, nebudete zklamáni a odvezete si 

spoustu nových a zajímavých zážitků a rádi se sem opět někdy vrátíte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Židovská čtvrť  

     Bývalé židovské ghetto v Boskovicích patří k největším a nejzachovalejším židovským 

městům v České republice.Dnes tvoří centrum památkové zóny v Boskovicích , kterým 

prochází naučná stezka Památky židovského města v Boskovicích. Na  obytných domech a 

dalších objektech  ghetta jsou  tabulky s informacemi, na několika místech také  orientační 

mapky.      

 

Židovská brána – je jedinou vstupní  bránou do bývalého ghetta, která je oddělovala od 

křesťanského města. Původně byla  opatřena vraty a 

na noc se zavírala. 

 

 

Synagoga maior –  zůstala jako jediná z původních tří. Do roku 2002 byla kompletně 

zrestaurována, v současné době   slouží jako stálá expozice  Muzea Boskovice a  také se 

zde pořádají  koncerty a další kulturní akce.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Židovské rituální lázně mikve – se nachází ve sklepě 

 jednom 

z nejstarších 

domů 

v židovské 

čtvrti naproti 

synagoze 

minor. Do 

mikve-nádrže 

s přírodní vodou ústí dva přírodní prameny.  Sloužila 

k rituální očistě osob i předmětů a její provoz  musel 

být schválen rabínem.  

 

 

Židovský hřbitov - patří mezi nejrozsáhlejší židovské hřbitovy na našem území. Byl  

založen v 16. století, nejstarší náhrobky jsou z opuky, proto některé nápisy  jsou již špatně 

čitelné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Při prohlídce židovské 

čtvrti je možno využít  

služeb průvodce 

s odborným výkladem  o 

životě a historii 

boskovických židů.Tato 

služba je na objednávku 

v MIS Boskovice. 

Každoročně se 

v Boskovicích pořádá 

festival na podporu 

Židovského města Unijazz.  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pilské údolí 

      

     Pilským údolím prochází modrá  turistická trasa směrem z boskovického  náměstí 

vzdáleného 3 km . Je součástí naučné stezky Hradní okruh a  na informační tabuli u 

stylového dřevěného odpočívadla se návštěvníci dočtou  

zajímavosti o místní fauně,floře a získají další zajímavé 

informace o okolí. 

 

 

Údolím protéká říčka Bělá, na které si lze prohlédnout několik vodních mlýnků.                      

Dříve se zde nacházely průmyslové budovy  pila, sklárna a mlýny, v současné době slouží 

Pilské údolí zejména jako místo pro relaxaci a rekreační vycházky či vyjížďky na kole. 

Údolím vede naučná stezka, pro návštěvníky jsou 

připraveny k prohlédnutí 

vyřezávané dřevěné 

exponáty, můžou si 

odpočinout   na lavičkách 

u rybníka, který na vodní 

hladině hlídá  vodník nebo si pro štěstí zazvonit  na zvoničce. 

 

 

 

   .  

 



Moravský kras 

      Moravský kras je druhou nejstarší  Chráněnou krajinnou oblastí v České republice a patří 

mezi nejvýznamnější krasové oblasti střední Evropy. 

Jeho rozloha činí 94 km2. Na jeho území je známo  více 

než 1100 jeskyní, 

z nichž pro veřejnost 

je  přístupných pět.        

 

 

Kateřinská jeskyně – vstup do jeskyně má tvar gotického portálu, kterým se prochází do 

Hlavního dómu, největšího prostoru Moravského krasu a také 

největšího podzemního dómu v České republice, který je přístupný 

pro veřejnost. V tomto dómě se každoročně pořádají hudební a 

pěvecké koncerty. V dalších prostorách jeskyně jsou k vidění 

barevně nasvícené krápníkové útvary a vzácné hůlkové stalagmity 

měřící několik metrů. 

 

 

Jeskyně Balcarka – prostory jeskyně jsou tvořeny změtí chodeb, propastí a dómů,  kde je 

k vidění  bohatá a zachovalá krápníková výzdoba na 

stěnách i stropech. Zde se nachází  jedny 

z nejkrásnějších prostor celého Moravského krasu  

 

 

 

Sloupsko-šošůvské jeskyně – jsou tvořeny podzemními propastmi, velikými chodbami a 

dómy ve dvoupatrovém komplexu. Patří do systému 

Amatérských jeskyní, které představují vůbec nejdelší 

jeskynní systém u nás. 

 



Jeskyně Výpustek – je vyjímečná vestavbou bývalého armádního velitelského pracoviště, 

v době 2.sv.války zde také fungovala německá továrna na výrobu součástek. Nyní je zde 

k vidění expozice s informačními panely a plastikami 

seznamující s historií těchto prostor. Součástí výkladu je 

také světelné 

představení s animací 

původních zvířecích 

obyvatel-jeskynních 

medvědů a lvů a 

následného využití 

jeskyně lidmi.   

Punkevní jeskyně - protéká jimi podzemní říčka říčka Punkva, díky níž jsou turisty 

nejnavštěvovanějšími ,protože mají možnost plavit se na lodičkách Vodními dómy. V těchto 

prostorách se lze také dostat k samému dnu propasti Macocha.                

 

 

 

 

 Propast Macocha – nese název podle pověsti ze 17.století  a vznikla zborcením stropu 

velké jeskyně. Svou 

hloubkou přes  138 m je 

největší propastí v České 

republice i střední Evropě. 

Na jejích okrajích jsou pro 

návštěvníky vybudovány 

dva vyhlídkové můstky. 

 

 

 

 

 



Doprava k Punkevním jeskyním: 

Vlakem po trase Brno-Česká Třebová, zastávka Blansko, potom pěšky po zelené turistické 

značce ke Skalnímu mlýnu. 

Autem po silnici z Blanska taktéž ke Skalnímu mlýnu, kde je koncové parkoviště pro 

motorová vozidla. 

Autobusem pravidelnou linkou z autobusového nádraží Blansko do zastávky Skalní mlýn 

Krasobusem(sezónní turistická linka) z Blanska ke Skalnímu mlýnu 

Od Skalního mlýna ke vstupu do Punkevních jeskyní 

lze pokračovat ekologickým vláčkem, odtud potom 

kabinovou lanovkou k můstkům propasti Macocha. 

 

Na celém území Moravského kasu je spousta dobře značených turistických tras, cyklotras a 

naučných stezek s informačními tabulemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k velké návštěvnosti je vhodné předem rezervovat vstupenky, zejména do 

Punkevních jeskyní na Ústředním informačním centru Skalní mlýn, kde lze rovněž 

zakoupit jízdenky na vláček a lanovku.   



Lysice 

     Městys Lysice je vyhledávanou turistickou a rekreační oblastí, nachází se na pokraji 

Českomoravské vysočiny vzdálené 12 km od Boskovic a 30 km od Brna. Přírodní park 

Lysicko tvoří spolu s okolními přírodními parky Halasovo Kunštátsko a Svratecká vrchovina 

soustavu krajinně chráněných území. V celém okolí je celá řada dobře značených 

turistických tras a cyklotras.Turisticky nejvyhledávanějším místem  je státní zámek  

s přilehlou terasovitou zahradou a  oranžérii. Každoročně se zde pořádají mezinárodní 

hudební festivaly a další kulturní akce. 

 

  

 

 

 

  

 

V bezprostředním sousedství zámku a zámeckého  parku se rozprostírá přírodní park 

Lysická obora se  40 druhy listnatých a 30  jehličnatých druhů našich i cizozemských dřevin. 

Původně  sloužila jako dančí obora a nyní představuje  příjemný doplněk prohlídky zámku 

(vstup do obory je volný a  není podmíněn zakoupením vstupenky k zámecké prohlídce) a  

poskytuje také možnost zajímavého výhledu seshora na zámecký areál s parkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

  

  

  

 

 

Doprava: 

Autem – z Brna směr Svitavy, u čerpací stanice Forman v obci Krhov odbočit vlevo a po cca 

4km příjezd do Lysic 

Autobusem – z Boskovic  zastávka  Lysice pohostinství 

Pěšky+ bus – po zelené turistické značče  Boskovice-Skalice nad Svitavou-Jabloňany-Krhov 

(8km) a z Krhova autobusem do Lysic, zastávka pohostinství.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obora 

    Obec Obora se nachází 9 km jihozápadně od Boskovic. S obcí  sousedí Osada Hutě  Sv. 

Antonie, kde se v historii těžil ledek a uhlí. Zde je také odstavná plocha pro motorová vozidla 

a dále vede pouze pěší cesta ke Chlumům, které jsou pozůstatkem moře z období druhohor 

a vznikly  nasedáním naplavených vrstev a vytvořilo se tak  neobvyklé navrstvení písku a 

kamení. Pískovcový lom  Malý Chlum se nachází ve výšce 488m.n.m a je možno zde nalézt 

zkameněliny, z nichž nejznámější je Oboria (odtud název obce).  Cca 800 m pokračuje 

červená turistická značka k volně přístupné rozhledně Malý Chlum, která nabízí krásný 

výhled na široké okolí. Velký Chlum  je vyjímečný pískovcovými sochami představující 

Sousoší husitských hrdinů Jana Husa, Jana Žižky a Prokopa Holého.                                                                                                                               

Oba Chlumy nabízí nádherný výhled na okolí. I tato oblast  umožňuje celou  řadu vycházek 

pro pěší i cykloturisty po dobře značených trasách. 

 

 

 

 

 

 

 

Doprava : 

Autem -  z  Brna  směr Svitavy , za obcí Černá Hora odbočit do Bořitova a dále na Oboru                                                                     

- z Boskovic směr Blansko, v obci Lhota Rapotina odbočit  vpravo a pokračovat 

směr Obora 



Autobusem – přímá linka z Boskovic na Oboru 

Vlakem  - trasa Brno-Česká Třebová - zastávka Doubravice nad Svitavou, odtud pěšky po 

červené turistické značče na Oboru 

- z Boskovic do Skalice nad Svitavou a odtud po zelené turistické značče přes 

Jabloňany na Oboru 

Pěšky -  z Boskovic do Pilského údolí, pak pokračovat po červené turistické značče do 

Skalice nad Svitavou a odtud po zelené  značče přes Jabloňany na Oboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suchý 

     Obec Suchý se nachází v lesnatém prostředí  Drahanské vrchoviny a je  vzdáleno od 

Boskovic 9 km.  Asi 2 km  od obce ,v nadmořské výšce 735 m.n.m.,   stojí nejvyšší vrchol 

Drahanské vrchoviny Skalky .                                                                                              

Suchý je známé především jako rekreační středisko, jehož doménou jsou tobogán a  rybník 

s možností koupání i rybolovu. Jsou zde velké možnosti ubytování v rekreačních objektech 

(chaty a penziony)  i rozlehlém stanovém kempu s nově vybudovaným sociálním zařízením.  

Suchý vyniká  velmi čistým vzduchem, ale  v zimě také výbornými sněhovými podmínkami a 

kromě řady  dobře značených turistických tras a cyklotras jsou zde  také značené okruhy pro 

běžecké lyžování. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Velenov 

      Obec Velenov se nachází v těsné blízkosti Suchého (1km), v níž je možnost strávit 

příjemné chvíle (krátká návštěva i ubytování s domácí kuchyní i možností vlastního 

straování)) v místním stacionáři Když nevíš kam, zajdi k nám o.s. Toto občanské sdružení 

umožňuje relaxaci  rodinám se zdravými i handicapovanými dětmi a dětem z dětských 

domovů. Pod odborným vedením nabízí výběr z několika programů a terapií – hipoterapie, 

arteterapie, canisterapie, ergoterapie a zooterapie. Činnosti jsou vždy odvozovány od cílové 

skupiny dětí. 

 

 

 

 

Doprava: 

Autobusem – přímá linka Boskovice – Suchý 

Pěšky – z Boskovic nám.  po červené turistické značče na Kamenici a odtud po zelené 

turistické trase Hrádkov- Velenov-Suchý 

 

 

 

 

Autem – z Boskovic směr Olomouc, v obci Žďárná odbočit vlevo na Suchý 

- Z Boskovic směr Olomouc, v obci Valchov odbočit vlevo na Velenov 

Mezi obcemi Velenov a Suchý je povolen průjezd motorovým vozidlům pouze na základě 

zvláštního povolení místními Obecními úřady. 


