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Mapka s místy, která souvisí 
s otázkami, je na druhé straně.

Jedna z nejnovějších rozhleden v Jihomorav-
ském kraji se nachází přímo ve městě Brně. 
Lesy města Brna rozhlednu zbudovaly v roce 
2020 a v roce 2021 Holedná zvítězila v anketě 
Rozhledna roku. 

Holednou najdeme v městské části Brno–Jundrov 
ve stejnojmenné oboře, v níž se chová vysoká zvěř. 
Rozhledna se pyšní výškou 35 m a její zdolání vás 
odmění pohledem na město, přehradu i Drahanskou 
vrchovinu. 

Výstavba rozhledny v tomto místě vzešla z nápadu 
Brňanů a její výstavba byla inicializována v rámci 
participativního rozpočtování. Původní návrh počí-
tal s dvacetimetrovou rozhlednou ze dřeva, avšak 
hrozilo, že by stavbu brzy přerostly okolní stromy. 

OTÁZKA Č. 1
Za brankou při vstupu do lesa uvidíš na protější straně 
směrovku k rozhledně. Co je na ní vyobrazeno?

A )  Rozhledna Holedná a nákres rozhledny
B )  Rozhledna Holedná bez nákresu rozhledny
C )  Tady je Krakonošovo

OTÁZKA Č. 2
Pod rozhlednou při vstupu najdi směrovky umístěné 
na stromě, které informují o vzdálenosti blízkých cílů. 
Který z nich je odsud vzdálen 4 km?

A )  Kamenný vrch
B )  Stará dálnice
C )  U jezírka

OTÁZKA Č. 3
Kolik kotevních patek má rozhledna?

A )  14 B )  15 C )  16

OTÁZKA Č. 4
Na informační ceduli si přečti provozní řád rozhledny 
a najdi, jaký je maximální povolený počet osob, které 
můžou být současně na rozhledně.

A )  20 B )  30 C )  35

OTÁZKA Č. 5
Až budeš opouštět oplocený prostor pod rozhlednou 
a projdeš bránou, podívej se na plot směrem doleva. 
Co je na něm umístěno?

A )  Občerstvení
B )  Mapa pokladu
C )  Ptačí budka
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Proto byla vystavěna až do výšky 35 m, a nachází se 
zde tak jedna z nejvyšších rozhleden na Brněnsku. 
Rozhlednu tvoří ocelová pozinkovaná konstrukce, 
která má připomínat kmen dubu. Vlastní konstrukce 
rozhledny sestává z několika vrstev a ocelová lana, 
která ji spojují se zemí, mají imitovat rozbrázděnou 
kůru kmene.

My jsme zvolili nejkratší přístup k rozhledně, a to 
od konečné autobusové linky č. 67 v Jundrově na 
ulici Optátova. Odtud pak Březovou ulicí a brankou 
vejít do obory, za ní se dát zpevněným chodníkem 
doprava a ten nás vyvede až k rozcestí u světliny. 
Zde prochází i zeleně značená turistická trasa, která 
vede z konce kohoutovické zastávky trolejbusu 
č. 37, zastávka Jírovcova. Zelená trasa pak prochází 
celou oborou, přes hřeben Holedné, prochází Jund-
rovem a končí v městské části Brno-Komín. Jelikož 
v Jundrově je velice omezená možnost parkování, 
doporučuje místní radnice motorizovaným zapar-
kovat na parkovišti U hrocha, které se nachází při 
okraji jundrovského mostu přes řeku Svratku. Odtud 
pak po zeleně značené turistické trase vyjít až k roz-
hledně. Je to krátká nenáročná vycházka obcí a pří-
městským lesem.
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