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Ždánice / Délka trasy: 12,5 km

Celodenní příjemný výlet vedoucí po naučných 
stezkách Ždánického lesa až na nejvyšší vrchol U 
Slepice s nadmořskou výškou 437 m. Objevte krás-
ná a romantická zákoutí Ždánického lesa, poznej-
te přírodu i ostatní zdejší zajímavosti a usedněte 
na konci cesty do některé z místních hospůdek či 
restaurací. Výlet můžete zakončit také procházkou 
po Ždánicích s návštěvou Vrbasova muzea či síně 
sportu v Loudově vile.

Co vše po cestě uvidíte?
Výlet vás nejprve zavede od městského úřadu ve Ždánicích 
kopcovitým terénem až k hradišti Palánek s úžasnou vyhlídkou 
do celého do celého jižního okolí Ždánického lesa. Odtud se 
vydáte dále po žluté značce až na rozcestí Oříšek, kde se v 
blízkosti nachází pramen říčky Jordánek. Cesta vás následně 
provede přes naučnou stezku Motýlí ráj, kde určitě zpozorujete 
některého z 84 druhů denních motýlů či krásné orchideje, že-
žulinky a hořce, nebo uslyšíte místní ptactvo, například strnada 
lučního či pěnici vlašskou, až k nejvyššímu vrcholu Ždánického 
lesa U slepice a dále zpět po žluté značce okolo přírodní rezer-
vace U Vrby až na rozcestí Oříšek.
Díky informačním tabulím na naučné stezce Ždánickým le-
sem, která vás bude dále po celou dobu doprovázet, se dozvíte 

mnohé zajímavé informace o okolní fl óře a fauně či místních 
pověstech. Cesta vás postupně zavede přes obec Lovčice zpět 
do Ždánic, kde doporučujeme, po vydatném výšlapu plném 
poznávání, udělat zastávku v některé z místních restaurací, 
hospůdek či cukráren a zejména také ochutnat místní specia-
litu – ždánické trubičky. Pokud vám ještě vystačí síly, navštivte 
určitě také Vrbasovo muzeum a zámecký park se vzácnými 
dřevinami či síň sportu v Loudově vile.

NS Ždánickým lesem
Trasa naučné stezky vede po žluté turistické značce a tvoří uza-
vřený okruh, který měří zhruba 10 km. Základní trasa naučné 
stezky má 14 číslovaných zastavení, přičemž na ni navazuje 
několik dalších značených okruhů. Na jednotlivých stanovištích 
se můžete seznámit pomocí informačních tabulí se zdejší kraji-
nou a životem v ní z pohledu různých vědních oborů a lidských 
aktivit. Čeká na vás zde nespočet doposud neobjevených zá-
koutí i mnoho zajímavostí, které stojí jistě za poznání.

NÁŠ TIP 
Určitě nezapomeňte ochutnat místní vynikající 
a netradiční specialitu Ždánické trubičky, které Vás 
jistě potěší svojí jemnou a vyváženou chutí. V poslední 
době se zde také můžete stále častěji setkat s prodejci 
medu. Přivezte si proto domů některou z těchto 
sladkých vynikajících pochoutek jako suvenýr nebo 
jako dárek pro vaše blízké. 

NAUČNÁ STEZKA 
ŽDÁNICKÝM LESEM

Aktuálně
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Základní informaceMotýlí ráj
Motýla běláska zná každý. Ale viděli jste již ostruháčka, oh-
niváčka či soumračníka? Naučná stezka Motýlí ráj je jedním 
z mála míst, kde naleznete pohromadě celou polovinu druhů 
našich denních motýlů. Jedná se o opravdový skvost a mezi 
motýly, které zde zajisté spatříte, jsou dále otakárci, žluťásci, 
batolci, babočky, perleťovci, okáči či vřetenušky.
Vedle motýlů tu žijí také kudlanky nábožné či náš největší 
brouk roháč obecný. Uvidět či uslyšet tu můžete také mnoho 
ptáků. Nejvíce se zde vyskytuje strnad luční, krutihlav obecný 
či pěnice vlašská. Ani fl óra nezůstává pozadu, hýří překrásný-
mi barvami a nabízí pohledy například na krásné orchideje, 
žežulníky, hořce a mnohé další vzácné květeny.

Mapa Vaší trasy

Profi l Vaší trasy

Odjezd Autem/autobusem

Start Ždánice

Trasa

Od městského úřadu po žluté kolem kostela a 
hřbitova 
Přes Palánek po značené turistické značce k 
prameništi Jordánek 
Po žluté přes část NS Motýlí ráj k nejvyššímu 
vrcholu stezky nedaleko kóty U slepice (437 m) 
Zpět po žluté značce okolo přírodní rezervace 
U Vrby přes rozcestník Oříšek a následně zpět 
po NS Ždánickým lesem po modré značce na 
Lovčice a po zelené značce až do Ždánic

Hlavní cíle

NS Ždánickým lesem 
Hradiště Palánek s vyhlídkou 
Prameniště Jordánek 
Motýlí ráj 
Nejvyšší vrchol Ždánického lesa U slepice s 
informační tabulí s pověstí

Další 
zajímavosti 
v okolí

PR U Vrby Zámek Ždánice 
Městské Vrbasovo muzeum –Ždánice 
Hvězdárna – Ždánice 
Síň sportu v zámecké Loudonově vile 
Zámecký park se vzácnými dřevinami 
a psím hřbitovem 
Areál předzámčí s kašnou

Občerstvení 
po cestě

Restaurace Mušketýr 
Hospoda Na Kópáku 
CK hostinec Městečko 
Restaurace Radlovec Cukrárna Symfonie

Návrat Ždánice

Profi l Vaší trasyProfi l Vaší trasy
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NS 
Ždánickým 
lesem

Městské 
Vrbasovo 
muzeum

Hradiště Palánek 
s Vyhlídkou

Hvězdárna 
Ždánice

Koupaliště
Síň sportu 
v zámecké 
Loudově vile

Zámecký 
park se 
vzácnými 
dřevinami

Občerstvení 
se 
Ždánickými 
trubičkami

Restaurace 
Mušketýr

Reastaurace 
Radlovec

Ždánice

Městské 
Občerstvení 

Restaurace Reastaurace Hradiště Palánek 
Městské 

Hradiště Palánek Hvězdárna 
Koupaliště

Občerstvení Občerstvení Občerstvení 
Hradiště Palánek Hvězdárna Hradiště Palánek Hvězdárna Hradiště Palánek Hvězdárna Hvězdárna 

Koupaliště
Síň sportu 
v zámecké 

park se se 
Síň sportu 

Zámecký 
park se 

Občerstvení 
Hvězdárna 

Koupaliště
Síň sportu 

Zámecký Občerstvení 
Síň sportu 

Zámecký Občerstvení 
Síň sportu 

Zámecký 
Síň sportu 

Zámecký Občerstvení Zámecký 
Síň sportu 

Hvězdárna 
Síň sportu Síň sportu 

Hvězdárna Hvězdárna Hvězdárna Hvězdárna Hvězdárna 
Síň sportu Síň sportu Síň sportu Síň sportu Síň sportu 


