
Za vzácnými zvířaty z Vranovic až na 

Pouzdřanskou step 
Praktické informace 

Délka trasy: 4-14 km (dle vašeho rozhodnutí) 

Obtížnost: Středně těžká trasa pro všechny děti od 5 let. Výlet je možné jet na kole a bude se 

líbit psím kamarádům. Kočárky tentokrát neprojedou. 

Turistická mapa: Odkaz na mapy.cz 

Parkování: Zaparkujte na veřejném parkovišti v ulici Nádražní u vlakového nádraží, kde 

najdete i Turistické informační centrum. Parkování je zdarma. 

Popis výletu 

Milí cestovatelé, 

Pouzdřanská step je nádherné místo, které jako by se do naší republiky omylem zatoulalo 

z mnohem jižněji položených oblastí. Zdejší rostliny – katrány tatarské – na jaře připomínají 

stáda oveček a na podzim zase utnuté hlavy. Kromě toho, že si budete připadat jako na jiném 

kontinentě, tu možná potkáte půlmetrovou žížalu nebo největšího evropského motýla. Výlet 

od vlaku okruhem nad Pouzdřany až na step měří 4 km. Do Pouzdřan je to z Vranovic 5 km. 

Doporučujeme se svézt tam a zpátky jednu zastávku vlakem. Jezdí minimálně jednou za 

hodinu, tak si případně zjistěte na iDOSu spoj s předstihem :) 

Nebo máme ještě lepší nápad – půjčte si přímo na nádraží kolo. K dispozici jsou kola pánská, 

dámská i dětská. Nedílnou součástí je i veškeré příslušenství např. brašna, pumpička, nářadí 

na drobnou opravu apod. K vypůjčení jsou i cyklistické helmy nebo zadní dětskou sedačku. 

Pro objednání či více informací volejte na tel. č. 730 518 758, 734 375 735 nebo pište na 

email infocentrum@vranovice.eu nebo kultura@vranovice.eu 

Tento výlet si pro své zákazníky objednalo Centrum volného času ve Vranovicích, a proto je 

zdarma. Za vyplněnou doplňovačku navíc dostanete dáreček! Během sezóny (od května do 

října) se pro něj můžete zastavit v Turistickém informačním centru.  

Dopis dětem 

Ahoj, kluci a holky, 

dnešní cesta za hádankou povede nejprve po silnici či železnici, pak půjdete kousek do kopce, 

a nakonec se ocitnete na pravé a nefalšované stepi. Budete mít pocit, že na vás za křovím 

čekají afričtí Křováci nebo třeba severoameričtí indiáni, tak autenticky to zde vypadá. 

Stejně jako u našich ostatních výletů jste také k dnešnímu dostali originální mapu 

s vyznačenou trasou. Půjdete-li správnou cestou, budete se pozorně rozhlížet, číst texty 

a poslouchat, co říkají rodiče, jistě splníte všechny úkoly. Jestli už umíte psát, doplňte podle 

uhodnutých slov tajenku a pečlivě ji uschovejte. Když ji po vyluštění přinesete do 

informačního centra u nádraží, dostanete za ni dáreček. Ale pozor, je možné, že se vás na 

něco z výletu zeptají. Tak nastražte uši a mějte je natažené od prvního do posledního kroku. :) 

https://mapy.cz/s/munonerosu

