
CESTA KOLEM SVĚTA 
ZA PÁR HODIN 
(a něco navíc)

Načerpejte energii při procházce v našem 
arboretu. Odhalte při ní krásu a rozmanitost 
stromů z celého světa. Domov má u nás 
více než 800 druhů dřevin a jsou mezi nimi 
skutečné zelené poklady.

KUDY K NÁM?
Jsme rádi, když k nám přijdete pěšky nebo přijedete na kole. 
Dostanete se k nám také autem (parkoviště je přímo u vstupu) 
nebo autobusem (přímá linka MHD z Brna č. 201).  

VYHLÁDLO VÁM?
Navštivte nedalekou zámeckou restauraci ve Křtinách. Ochut-
nejte místní speciality, například čerstvou zvěřinu z okolních 
lesů. Chcete si raději udělat piknik přímo v arboretu? Žádný 
problém – v restauraci si můžete objednat a vyzvednout pik-
nikové koše (tel. 724 057 614).

KAM V OKOLÍ?
Projděte se k Schindlerovým nádržím se studánkou. Pro mi-
lovníky cyklistiky jsou k dispozici singletraily v nedalekých 
Jedovnicích. 

CHYSTÁTE SVATBU NEBO OSLAVU?
Svůj velký den můžete prožít i u nás v arboretu.

KONTAKTY:
Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny 
Mendelova univerzita v Brně  / Křtiny 175 / 679 05 Křtiny
telefon: +420 778 782 728 / e-mail: info@slpkrtiny.cz

GPS souřadnice: 49°19´17.785´´ N / 16°44´33.115´´ E

WWW.ARBORETUM-KRTINY.CZ
Milujete stromy stejně jako my? Budeme rádi, pokud nás 
podpoříte. I malý dar nám pomůže starat se o arboretum 
tak, aby dál zůstalo oázou pro lidi i stromy. Děkujeme.
č. ú.: 433631/0100
var. symbol: 1820
IČ: 62156489

VŠECHNY NAŠE LESY JSOU PESTRÉ LESY. MAJÍ EKOLOGICKÉ CER-
TIFIKACE  FSC A PEFC A JSOU SOUČÁSTÍ MEZINÁRODNÍ SÍTĚ MO-
DELOVÝCH LESŮ. I TENTO LETÁK JE VYTIŠTĚNÝ NA FSC PAPÍRU.

Správu arboreta vykonáváme pod metodickým vedením Ústavu les-
nické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické a dřevařské 
fakulty MENDELU.
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VĚŘÍME, ŽE NÁŠ ŽIVOT JE MNOHEM LEPŠÍ, KDYŽ MŮŽEME 
CHODIT MEZI STROMY. PROTO O NĚ PEČUJEME – ABY TU ZŮ-
STALY PRO NÁS I NAŠE DĚTI.
Arboretum Křtiny je součástí Mendelovy univerzity v Brně a je 
spravováno Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny.
Není to jen místo, kde se učí naši studenti a prochází veřejnost. 
Je to pozoruhodná sbírka stromů, útočiště i pro vzácné a mizející 
druhy, zelená pokladnice a zároveň vědecká laboratoř, ve  které 
zkoumáme život dřevin. I díky aktuálním výzkumům hledáme ces-
ty, jak ohrožené druhy chránit.

VĚDĚLI JSTE, ŽE …
• jsme  největším univerzitním arboretem v ČR (s rozlohou 23 ha je 
plocha arboreta 5x větší než Václavské náměstí v Praze)
• unikátní sbírku stromů založil v letech 1928–1929 profesor August 
Bayer, který byl jedním ze zakladatelů Mendelovy univerzity v Brně
• najdete nás na seznamu evropských botanických zahrad a ar-
boret. Naše arboretum patří  mezi ta vyhlášená  a můžete se tak 
u nás potkat s odborníky z celého světa

CESTA ARBORETEM
Využít můžete i další připravené vycházkové trasy, nebo si na-
plánovat svoji vlastní. 
DOTEK UMĚNÍ — PROCHÁZKA PRO MILOVNÍKY DŘEVA A UMĚNÍ
Co se to ukrývá mezi stromy? Lusky, šišky, jin a jang, smutná 
paní… Najdete dřevěné sochy, které pro vás vyrobili studenti 
Mendelovy univerzity v Brně? Na trasu můžete bez obav vyrazit 
i s kočárky nebo na invalidním vozíku s doprovodem. 

CO SKRÝVAJÍ STROMY? — HRA PRO RODINY S DĚTMI
Který náš strom je nejstarší? A jaký druh se hodí na talíř nebo 
do lékárny? Zkuste najít 8 stromů ukrytých v arboretu. Každý z 
nich vám poví svůj příběh. Nezapomeňte si u vchodu vyzvednout 
hrací kartu se stromovou šifrou. Na konci vás čeká malá odměna.

(S)MYSL MEZI STROMY — STEZKA PRO VŠECHNY, KDO CHTĚJÍ 
RELAXOVAT A ZKLIDNIT MYSL
Únava, stres, hlava plná myšlenek, které pádí jako splašení koně…
Také to znáte? Na stezce si můžete vyzkoušet léčivou moc stro-
mů. Užijete si čas sami pro sebe nebo procházku využijte jako 
příležitost k hlubším rozhovorům s vašimi blízkými? To je jen na 
vás. Stačí mít pouze otevřenou mysl.

ŠAMPIONI Z ARBORETA — VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO 
Jsou jako naše děti - máme je rády všechny. A právě pestrost dělá 
naše arboretum místem, které láká odborníky z celé Evropy. A tak 
nebylo lehké vybrat pro vás 10  jedinečných stromů. Chcete vědět, 
která dřevina umí střílet, která voní po buchtách, je nejmohutnější 
nebo pamatuje dinosaury? Seznamte se s našimi “šampiony”.

CO JE DOMA, TO SE POČÍTÁ
V arboretu můžete obdivovat více než 100 druhů našich domá-
cích dřevin. To je téměř 1/2 ze všech druhů, které by se vyskyto-
valy v přírodě, kdyby ji neovlivňoval člověk. 



WC

VYDEJTE SE NAŠÍM ARBORETEM NA 
„CESTU KOLEM SVĚTA“. CO BYSTE 
NEMĚLI MINOUT?

1/ ASIJSKÉ JEHLIČNANY
Výsadby podél cesty ke srubu nám přiblíží další exotické dřeviny. 
Například  tajemnou kryptomerii japonskou sázenou v chrámo-
vých zahradách. Objevit můžete také jedli korejskou, zeravinec 
japonský, různé druhy borovic, smrk ajanský nebo jedlovec růz-
nolistý.

2/ INDIÁNSKÉ STROMY
Severní Amerika, to nejsou jen indiáni, ale i stromy. U nás najdete 
známé druhy, např. zerav západní (používá se na živé ploty) nebo 
„kanadské“ borůvky. Ale probádat můžete i méně známé druhy 
— jedle či listnáče rodu ořechovec.

3/ ROSTLINNÍ VELBLOUDI A DINOSAUŘÍ DŘEVO
I na polopoušti bují život. Žijí na ní rostliny, které umí zadržet vodu 
– např. yucca. Najdeme zde také suchomilné dřeviny jako jalovce či 
borovice. Chcete se dotknout svědka z pravěku, který pamatuje 
i dinosaury? Prozkoumejte araukarit — zkamenělý kmen stromu 
starý 140 mil. let! 

4/ CESTOVATELSKÝ REKORDMAN
Nejdál od svého původního domova je ze dřevin v arboretu pa-
buk jižní. Pochází z Ohňové země v Jižní Americe. V jeho domo-
vině by si z něj možná domorodci vyrobili kánoe nebo luk. U nás 
má naopak zaručenou láskyplnou péči.

5/ SPECIALITY Z ČÍNY
Při krátkém výletu do Číny potkáte zajímavý ovocný keř prinse-
pie nebo „prsty mrtvého muže“ (palečník čínský). Společnost mu 
dělají čínské jilmy, jasany nebo vzácná borovice tchajwanská. 

6/ EXOTI MEZI STROMY
Dálný východ doslova dýchá exotikou. Seznamte se zde s netra-
dičními dřevinami —  jedlí jehlicovitou, břízou Ermannovou, mikro-
biotou křižmolistou a borovicí zakrslou. 

7/ LESNÍ DIVOČINA
Máme rádi divočinu. Část stromů tak necháváme žít svým vlast-
ním životem. Díky tomu u nás jako v jediném arboretu v ČR mů-
žete vidět bukový prales — ukázku původních lesů bez zásahů 
člověka.

8/ MILOVNÍCI TEPLA
Dubohabřiny se přirozeně vyskytují v teplejších oblastech naší 
republiky. Spolu s nimi se rádi „ohřejí“ například dřín jarní nebo 
brslen bradavičnatý. Seznámit se můžete i se dřevinami, které 
mají svůj domov ve Středozemí.

9/ JEHLIČNATÍ MAMUTI
Na západě Severní Ameriky rostou prastaré obří jehličnany. Zmínit 
lze sekvojovec — největší strom na planetě. Vedle sekvojovce si 
můžeme připadat jako trpaslíci a někdy i jako jepice — dožívají 
se totiž až 3000 let. U nás můžete obdivovat další mamuty — 
například zerav západní nebo jedlovec západní.

10/ PIONÝŘI ZE SIBIŘE
Břízu díky její typické bílé kůře poznáme hravě. Ale pokud byste 
se ocitli na Sibiři, najdete tam řadu druhů. Stejně tak u nás v arbo-
retu. Břízy jsou známé jako pionýři — lehce osídlují nová stano-
viště.  U nás slouží také jako „živé laboratoře“ při výzkumu hub.

11/ OBOJŽIVELNÉ STROMY
Vrby milují vlhko, a tak se jim dobře daří u našeho potoka. Bez 
těchto dřevin bychom těžko pletli pomlázky, Josef Lada by ne-
měl kam posadit svého vodníka a vědci by nejspíš nevynalezli lék 
proti bolesti a horečce. I proto jsme hrdí, že naše sbírka vrb je 
jednou z největších v ČR. 

LEGENDA 

A  Vrby 
B  Březový háj
C  Rašeliniště  
D  Vřesoviště 
E  Americké stromořadí
F  Douglasková alej
G  Kultivary cypřišků a tújí
H  Asie
I    Smrk chlumní
J  Severní Amerika – západ
K  Severní Amerika – východ
L  Japonsko 
M  Cypřiškový háj 
N  Bukový prales
O  Jeřáby 
P  Středomoří 
Q Jižní Amerika
R  Čína 
S  Dálný východ

NAŠE TIPY: 

CESTA KOLEM SVĚTA

Památník

Srub

Louka pro piknik

Vstup, pokladna
občerstvení

Doporučená trasa

Místo pro krásné foto

Amfiteátr s ohništěm

Zastávka MHD

Vybraná skupina 
vegetace

Rododendrony

Palouk 

Louka

Zamokření
 
Studánka

Schody

Lávky
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