
Lamacentrum
Hády
Zážitkový program „Setkání s lamou“

Lama alpaka je překrásné exotické domácí zvíře. Je nejen 

krásná, ale i učenlivá a nebojácná. Ve své původní domovině je 

chována pro vlnu, která patří k nejkvalitnějším na světě. Pochází 

z drsných podmínek jihoamerických And, kde byla chována a 

domestikována místními indiánskými kmeny říše Inků již před 

7000 lety. Lamy jsou k lidem (a zvláště k dětem) jedny z 

nejpřívětivějších zvířat s okouzlujícím pohledem, proto se ve 

světě používají jako terapeutická zvířata. Při setkání s nimi lze 

prostě zapomenout na běžné denní starosti. 

Nabízíme vám jedinečný zážitkový program pro děti, jehož 

součástí je

- Návštěva lamího výběhu

- Přímý kontakt s klidným zvířetem na ohlávce

- Povídání o lamách, historii a jejich chovu

- Možnost fotografování či skupinové fotografie s lamou

- Soutěže a skupinová práce

- Možnost opečení špekáčků, k dispozici pitná voda

Trvání zážitkového programu je podle zájmu asi 90 min. a lze jej 

spojit s výletem po okolních hádeckých lesích. 

Cena pro jednu osobu je 25 Kč a platí pro skupiny od 10 osob. Získané 

peníze využijeme na zkvalitnění chovu zvířat a ochranu přírody na 

Hádech.   

Kontaktní tel.: 732 488 349 E-mail: pshady@email.cz
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Lamacentrum
Hády

Jak se k nám dostanete?

Naše Lamacentrum je situováno do jámového lomu Džungle na 

jihozápadním úbočí kopce Hády u Brna. Z jihu sousedí s přírodní 

památkou Kavky, ze severu pak s chráněnou krajinnou oblastí 

Moravský Kras.

Pěšky:

- ze zastávky autobusů Červený písek v Maloměřicích pokračujte 

stále vzhůru na konec ulice Hády, a poté s průvodcem cestou 

přes zahrádkářskou kolonii přímo do areálu Lamacentra (ca. 10 

min.; modrá)

- ze zastávky autobusu Velká Klajdovka pokračujte po asfaltové 

silničce pod přírodní památkou Velká Klajdovka a Kavky na 

rozcestí ulice Hády, a odtud do areálu Lamacentra (ca. 20 

min.; červená).

- po asfaltové silničce od parkoviště u lesa jděte přes etážový 

lom na jeho nejnižší etáž, a dále s průvodcem po cestě podél 

hrany lomu Džungle až na jeho dno (ca. 15 min.; Zelená). 

Autem či autobusem:

- Ulicí Kulkova a Hády jeďte směrem nahoru do kopce až 

k vrátnici areálu Surovárny, kde na vás počká průvodce.

Červený
písek

Velká
Klajdovka

Lamacentrum
Hády



ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Pozemkový spolek 

Hády (PSH) vznikla na podzim roku 2000 s cílem zachovat a rozvíjet 

přírodní bohatství přírodovědně významné lokality Hády u Brna. Postupně 

převzala od původního vlastníka (Českomoravský cement a. s., nástupnická 

společnost) do vlastnictví či nájmu většinu pozemků ve vápencovém lomu, 

ve kterém byla na konci devadesátých let ukončena těžba.

Spojením ochrany přírody s ekologickou výchovou zde postupně vzniklo 

několik terénních a výukových tras. V roce 2003 pak PSH otevřel naučnou 

stezku Hády a údolí Říčky. K dalším aktivitám pozemkového spolku patří 

postupná revitalizace vápencového lomu, spolupráce při údržbě přírodně 

cenných území a aktivní ochrana vzácných druhů rostlin a živočichů. 

Nový projekt Lamacentrum Hády v lomu Džungle, který byl původně 

určen k úplnému zavezení, úzce navazuje na cíle a poslání této organizace 

zpřístupnit ochranu přírody co nejširšímu počtu obyvatel Brna a okolí. 
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Co připravujeme?

Krásné prostředí vápencových skal a zeleně spolu se skupinou 

lam alpak nabízí jedinečné prostředí, které jinde v Brně 

nenajdete. Od měsíce srpna 2011 proto postupně nabídneme 

řadu možností využití našeho areálu pro skupiny i jednotlivce.

Zážitkové programy

Chcete si vyzkoušet své chovatelské možnosti? Máte rádi 

zvířata, ale nemůžete je mít doma? Přijďte k nám a splňte si 

svůj sen. Nabídneme vám širokou škálu možností zážitkových 

programů pro školní třídy, zájmové kroužky, skupiny nebo rodiče 

a děti různého věku.

  

Lamatrekking - procházky s lamou po Hádech

Lamy jsou zvědavá stvoření a na vycházky chodí velmi rády. Vést 

lamu na vodítku je úžasný zážitek. Zvířata jsou ochočená a 

zvladatelná i pro větší děti. Vycházka se dá spojit s některým ze 

zážitkových programů přímo v Lamacentru.

Večírky u ohně pod širým nebem

Lom Džungle skýtá neomezený prostor pro romantické večery s 

plápolajícím ohněm táboráku pod skalními stěnami. A to přímo v 

Brně, a přesto daleko od civilizace. K dispozici je přístřešek 

proti dešti, dřevo, elektřina a velmi kvalitní minerální voda z 

místního pramene.   
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