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Rekreační cyklotrasa PO STOPÁCH ZRUŠENÝCH 
ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ začíná v brněnské místní 
části Mokrá Hora, kde navazuje na cyklotrasu  
č. 5005 (tzv. Brněnské kolečko). Po celé své délce 
vč. intravilánu jednotlivých obcí je trasa vedena 
tak, aby se pokud možno vyhnula silnicím I. až III. 
třídy – s ohledem na maximální možnou míru  
zajištění bezpečnosti cyklistů je odkloněna  
po stávajících místních komunikacích, lesních  
a polních cestách, apod. 

Z Mokré Hory se trasa vydává, společně s tzv. 
Černohorskou pivní stezkou, nejprve ulicemi místní 
části a následně přibližně v trase STARÉ MÍSTNÍ 
DRÁHY BRNO-TIŠNOV (TZV. TIŠNOVCE) kolem  
bývalých železničních stanic Jehnice a Česká 
(druhá jmenovaná v současnosti funguje jako 
zastávka ČD) do Lelekovic. Odtud pak pokračuje 
úbočím Babího lomu lesní cestou kolem památného 
stromu „Milionův buk“ na Podlesí a podél 
Podleskéko potoka a Kuřimky do Kuřimi.  

Z Kuřimi, kterou trasa prochází rovněž po 
místních komunikacích (včetně rázovitých uliček 
Podhoří a U Rybníka s výhledem na panorama 
Kuřimského zámku), dále vede necelý kilometr  
po silnici II. třídy směrem na Moravské Knínice.  
Zhruba po kilometru uhýbá vpravo, kde křižuje torzo 
tzv. „Hitlerovy dálnice“, a dále pokračuje pokud 
možno v trase BÝVALÉ ŽELEZNIČNÍ TRATI KUŘIM- 

VEVERSKÁ BÍTÝŠKA přes Moravské Knínice  
a Chudčice (zde míjí druhý památný strom 
v regionu – dvěstěpadesátiletou „Chudčickou lípu“) 
do Veverské Bítýšky. V tomto úseku je dobře 
zachováno, a cyklotrasou využito, několik mostků, 
delší úseky náspů a rovněž i největší stavební dílo 
na trati: skalní průřez mezi Chudčicemi  
a Veverskou Bítýškou.  

Po průjezdu kolem budovy bývalého veversko-
bítyšského nádraží (dům č. p. 29) a mostu přes 
Svratku se trasa v centru obce napojuje na meziná-
rodní cyklotrasu č. 1 Praha-Brno (tzv. Pražskou 
stezku) a na stávající nebo připravované cyklotrasy 
v jihozápadním okolí Brna (např. údolím Bílého 
potoka ve směru na Šmelcovnu, Javůrek, údolím 
Svratky ve směru do Tišnova, apod.).   

Dosud proběhlo pouze fyzické vyznačení trasy 
v terénu, návazně se uvažuje o umístění 
informačních tabulí, vztahujících se jak přímo 
k cyklotrase (především z hlediska historie 
zrušených železničních tratí), tak k širšímu 
zájmovému území, zřízení několika odpočinkových 
míst, vybavených lavičkami, stojany na kola, 
odpadkovými koši, apod. Ve fázi vyznačení nebylo 
prozatím počítáno se stavebními úpravami: 
URČITÉ ÚSEKY TRASY JSOU ZA ŠPATNÉHO POČASÍ 
SJÍZDNÉ POUZE NA HORSKÉM KOLE, PŘÍPADNĚ JE 
JEJICH SJÍZDNOST VELMI OMEZENÁ... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cyklotrasu protíná kromě turistických tras i několik naučných a místních stezek: 
- Stezka zdraví Mokrá Hora - Lelekovice 
- Stezka Krajem říčky Ponávky  
- Naučná stezka Zárubou a Horkou v Kuřimi  
- Naučná stezka po významných krajinných prvcích v obci Moravské Knínice
 
K občerstvení je možno využít některé z osmi stávajících restauračních  
zařízení ležících přímo na trase: 
- Restaurace na ul. Pod Zahradami, Brno-Mokrá Hora 
- Restaurace a hotel Babí lom, Lelekovice 
- Restaurace U Anděla, Kuřim-Podlesí 
- Restaurace Na Staré škole, Kuřim 
- Restaurace U Mertů, Kuřim 
- Hospůdka U Sokola, Moravské Knínice 
- Restaurace U Pavlíčků, Chudčice 
- Restaurace Na Městečku, Veverská Bítýška 

 

 

 

http://nszm.internet.cz/cb21/asp/ibrana.asp?id=11582
http://www.urbania.cz/inshop/scripts/shop_NF.asp
http://www.urbania.cz/inshop/scripts/shop_NF.asp
http://www.transcad.cz/badatelna/xref/kom_tisnovka.htm
http://www.transcad.cz/badatelna/xref/kom_tisnovka.htm
http://www.lelekovice.cz/bb_priroda/bb_priroda_babilom.html
http://chudcice.com/historie/index.php?page=zeleznice
http://chudcice.com/historie/index.php?page=zeleznice
http://chudcice.com/turistika/index.php?page=cyklo5231
http://beta.cekit.cz/bityska/page.php?section=galerie&show=galerie&id=23
http://www.topbicycle.com/PraBrn.htm
http://www.topbicycle.com/PraBrn.htm
http://www.mechy.cz/PPG/030523/007999.htm
http://www.sweb.cz/tisnov/
http://www.lelekovice.cz/bb_priroda/bb_priroda_stezka.html
http://www.kurim.cz/naucna_stezka.html
http://www.moravskekninice.cz/index.php?nid=534&lid=CZ&oid=13645

