
Trasy pěší 

8 km Z Palackého náměstí jdeme vzhůru ulicí Vážného po MTZ směrem na konečnou zastávku MHD, 

smyčka tram. č.1, dále rovně přes kopec směrem do Medlánek dolů ulicemi Medlánecká a 

Kytnerova. U kruhového objezdu se napojíme ZTZ a NS a jdeme vpravo kolem rybníčku směrem ke 

studánce Pergl (kontrolní opis). Dále od studánky stoupáme k rozcestí U obrázku, kde se napojíme 

na ŽTZ. Pokračujeme dále po ŽTZ k rozcestí Velká Baba (kontrolní opis rozcestníku). Zde přejdeme 

na ZTZ a jdeme po ní zpět na kraj lesa a dále po silničce okolo bývalých kasáren do Řečkovic, na 

kraji obce přejít silnici a dolů ulicí Prumperk ke kostelu a do cíle. 

Délka trasy 8,1 km, převýšení 207 m 

 

Pergl Velká Baba 

 

 

17 km Z Palackého náměstí jdeme vzhůru ulicí Vážného po MTZ směrem na konečnou zastávku MHD, 

smyčka tram. č. 1, dále rovně přes kopec směrem do Medlánek dolů ulicemi Medlánecká a 

Kytnerova. U kruhového objezdu se napojíme ZTZ a NS a jdeme vpravo kolem rybníčku směrem ke 

studánce Pergl (kontrolní opis). Dále od studánky stoupáme k rozcestí U obrázku, kde se napojíme 

na ŽTZ. Pokračujeme dále po ŽTZ k rozcestí Velká Baba (kontrolní opis rozcestníku), Pod Velkou 

Babou, Pod Chocholou (kontrolní opis rozcestníku) a Pod Sychrovem. Zde přejdeme na ČTZ a 

jdeme směrem do České a Lelekovic. Na kraji Lelekovic ČTZ končí, dále pokračuje ŽTZ k restauraci 

Babí lom, kde naproti u BUS zastávky je rozcestník Lelekovice-Bus (kontrolní opis rozcestníku). 

Dále pokračuje po naučné stezce okolo říčky Ponávky, přejdeme mostek přes Ponávku, ulicí Na 

Hrázi přejdeme na ulici Podemlýn, kde se napojíme na ČTZ, po které pokračujeme k rozcestníku 

Údolí Ponávky, okolo rybníků k Vránovu mlýnu, kde opustíme ČTZ a jdeme přímo mezi zahrádkami 

a polní cestou k viaduktu, za ním ulicí Maříkovou, Gromešovou a vzhůru ulicí Hapalovou ke kostelu 

a do cíle.  

 Délka trasy 17,1 km, převýšení 308 m 

 

Pergl Velká Baba Pod Chocholou Lelekovice-BUS 

 

 

  



25 km Z Palackého náměstí jdeme vzhůru ulicí Vážného po MTZ směrem na konečnou zastávku MHD, 

smyčka tram. č. 1, dále rovně přes kopec směrem do Medlánek dolů ulicemi Medlánecká a 

Kytnerova. U kruhového objezdu se napojíme ZTZ a NS, jdeme vlevo zámeckým parkem a 

stoupáme na Medlánecký kopec, pokračujeme stále po ZTZ okolo letiště až rozcestí Komín a 

Bystrc-Letná (kontrolní opis). Zde se napojíme na ŽTZ a pokračuje po ní zástavbou a později okolo 

vody až k přehradní hrázi. Vystoupáme schody a napojíme se na ČTZ, po které dojdeme až 

k rozcestí Osada. Odtud stoupáme silničkou po ZTZ k rozcestí Nad Rozdrojovicemi a klesáme do 

obce k rozcestí Rozdrojovice-Bus. Zde se napojíme na ČTZ a pokračujeme ulicí Na Bahně, kde na 

kraji obce odbočíme vpravo a stoupáme lesem nedaleko pomníku letcům, abychom vyšli z lesa na 

lukách před obcí Jinačovice, kde je vidět torzo mostu nedokončené dálnice. Stále po ČTZ projdeme 

obcí, vystoupáme okolo studánky U Marušky k rozcestí Pod Sychrovem (kontrolní opis), a klesáme 

do obce Česká, Lelekovice. Na kraji Lelekovic ČTZ končí, dále po cyklostezce okolo trati k rybníkům, 

kde se u chat napojíme na ČTZ a pokračujeme k rozcestníku Údolí Ponávky (kontrolní opis), okolo 

rybníků k Vránovu mlýnu, kde opustíme ČTZ a jdeme přímo mezi zahrádkami a polní cestou 

k viaduktu, za ním ulicí Maříkovou, Gromešovou a vzhůru ulicí Hapalovou ke kostelu a do cíle.  

Délka trasy 25,3 km, převýšení 552 m 

 

Bystrc-Letná Pod Sychrovem Údolí Ponávky 

 

  



33 km Z Palackého náměstí jdeme vzhůru ulicí Vážného po MTZ směrem na konečnou zastávku MHD, 

smyčka tram. č. 1, dále rovně přes kopec směrem do Medlánek dolů ulicemi Medlánecká a 

Kytnerova. U kruhového objezdu se napojíme ZTZ a NS, jdeme vlevo zámeckým parkem a 

stoupáme na Medlánecký kopec, pokračujeme stále po ZTZ okolo letiště až rozcestí Komín a 

Bystrc-Letná (kontrolní opis). Zde se napojíme na ŽTZ a pokračuje po ní zástavbou a později okolo 

vody až k přehradní hrázi. Vystoupáme schody a napojíme se na ČTZ, po které dojdeme až 

k rozcestí Osada. Odtud stoupáme silničkou po ZTZ k rozcestí Nad Rozdrojovicemi a klesáme do 

obce k rozcestí Rozdrojovice-Bus. Zde se napojíme na ČTZ a pokračujeme ulicí Na Bahně, kde na 

kraji obce odbočíme vpravo a stoupáme lesem nedaleko pomníku letcům, abychom vyšli z lesa na 

lukách před obcí Jinačovice, kde je vidět torzo mostu nedokončené dálnice. Stále po ČTZ projdeme 

obcí, vystoupáme okolo studánky U Marušky k rozcestí Pod Sychrovem (kontrolní opis), a klesáme 

do obce Česká, Lelekovice. Na kraji Lelekovic ČTZ končí, dále pokračujeme po  ŽTZ k restauraci Babí 

lom (opis rozcestníku Lelekovice-BUS), dále k rozcestí Pod Babou, Babí doly-rozc. a do Útěchova. 

Na dolním okraji obce zahneme vpravo na ČTZ a pokračujeme k rozcestí Kněží hora, kde přejdeme 

na ŽTZ, po které dojdeme až na Rakovec (kontrolní opis). Zde se napojíme na MTZ, a okolo 

potůčku Rakovec dojdeme do Mokré Hory, odkud dále ulicí Jandáskovou, Cupákovou a Hapalovou 

po MTZ dojdeme ke kostelu a do cíle. 

Délka trasy 33,2 km, převýšení 722 m 

 

Bystrc-Letná Pod Sychrovem Lelekovice-BUS Rakovec 

 

 

50 km Z Palackého náměstí jdeme vzhůru ulicí Vážného po MTZ směrem na konečnou zastávku MHD, 

smyčka tram. č. 1, dále rovně přes kopec směrem do Medlánek dolů ulicemi Medlánecká a 

Kytnerova. U kruhového objezdu se napojíme ZTZ a NS, jdeme vlevo zámeckým parkem a 

stoupáme na Medlánecký kopec, pokračujeme stále po ZTZ okolo letiště až rozcestí Komín a 

Bystrc-Letná (kontrolní opis). Zde se napojíme na ŽTZ a pokračuje po ní zástavbou a později okolo 

vody až k přehradní hrázi. Vystoupáme schody a napojíme se na ČTZ, po které dojdeme až 

k rozcestí Osada. Odtud stoupáme silničkou po ZTZ k rozcestí Nad Rozdrojovicemi a klesáme do 

obce k rozcestí Rozdrojovice-Bus. Zde se napojíme na ČTZ a pokračujeme ulicí Na Bahně, kde na 

kraji obce odbočíme vpravo a stoupáme lesem nedaleko pomníku letcům, abychom vyšli z lesa na 

lukách před obcí Jinačovice, kde je vidět torzo mostu nedokončené dálnice. Stále po ČTZ projdeme 

obcí, vystoupáme okolo studánky U Marušky k rozcestí Pod Sychrovem (kontrolní opis), a klesáme 

do obce Česká, Lelekovice. Na kraji Lelekovic ČTZ končí, dále pokračujeme po  ŽTZ k restauraci Babí 

lom, dále k rozcestí Pod Babou, Babí doly-rozc. a do Útěchova. Na rozcestí Útěchov-MHD se 

napojíme na ZTZ, po které pokračuje obcí směrem přes rozcestí U luže do Bílovic, kde je kontrolní 

opis rozcestníku u sokolovny. Pokračujeme stále po ZTZ okolo myslivny, studánky, Liduščina 

památníku , Resslovy hájovny (Resslův pomník-odb.) k rozcestí Kopaniny. Odtud po NS a ŽTZ 

k rozcestí Šumbera-pom.odb., kde přejdeme na MTZ a přes zříceninu hrady Obřany dojdeme do 

údolí řeky Svitavy. Zde se napojíme na ČTZ a podél vody dojdeme do Obřan k rozcestí brno-

Obřany, tram. Zde přejdme na ŽTZ a vystoupáme až k rozcestí Soběšice - Panská lícha. Po ŽTZ 



pokračujeme přes rozhlednu Horka (kontrolní opis) k rozcestí Soběšice-Klokočí, kde se napojíme 

na ČTZ, pokračujeme krajem obce.  ČTZ po cca 0,5 km uhýbá zpět do obce, ale pokračujeme 

stejným směrem po okraji obce ulicí Habrová, až se připojí zprava cyklotrasa 5005, silničkou – 

Soběšická lesní cesta klesáme až do Mokré Hory, odkud dále ulicí Jandáskovou, Cupákovou a 

Hapalovou po MTZ dojdeme ke kostelu a do cíle. 

Délka trasy 49,6 km, převýšení 1 177 m 

 

Bystrc-Letná Pod Sychrovem Bílovice - most Ostrá horka – rozhl. 

 

 

 

  



25 km z Bosonoh 

Trasa startuje z Bosonoh, od rozcestníku Bosonohy-MHD, kde začíná okružní trasa Brněnské 

podkovy. Vychází se po ŽTZ, projdeme obcí a vystoupáme až k rozcestí Kohoutovická Baba – pom., 

dále k rozcestí Kohoutovická háj., Hobrtenky a U Jezírka. Stále po ŽTZ pokračujeme ven z obory 

Holedná a podél potoka Vrbovec jdeme Údolím oddechu k rozcestí Bystrc-Letná (kontrolní opis). 

Po ŽTZ pokračujeme dále zástavbou a později okolo vody až k přehradní hrázi. Vystoupáme schody 

a napojíme se na ČTZ, po které dojdeme až k rozcestí Osada. Odtud stoupáme silničkou po ZTZ 

k rozcestí Nad Rozdrojovicemi a klesáme do obce k rozcestí Rozdrojovice-Bus. Zde se napojíme na 

ČTZ a pokračujeme ulicí Na Bahně, kde na kraji obce odbočíme vpravo a stoupáme lesem nedaleko 

pomníku letcům, abychom vyšli z lesa na lukách před obcí Jinačovice, kde je vidět torzo mostu 

nedokončené dálnice. Stále po ČTZ projdeme obcí, vystoupáme okolo studánky U Marušky 

k rozcestí Pod Sychrovem (kontrolní opis). Zde se napojíme na ŽTZ a pokračujeme směrem 

k rozcestí Pod Chocholou, Pod Velkou Babou a k rozcestí Velká Baba (kontrolní opis rozcestníku). 

Zde přejdeme na ZTZ a jdeme po ní zpět na kraj lesa a dále po silničce okolo bývalých kasáren do 

Řečkovic, na kraji obce přejít silnici a dolů ulicí Prumperk ke kostelu a do cíle. 

Délka trasy 24,6 km, převýšení 597 m 

 

Bosonohy, MHD Bystrc-Letná Pod Sychrovem Velká Baba 

 

 

  



35 km z Bosonoh 

Trasa startuje z Bosonoh, od rozcestníku Bosonohy-MHD, kde začíná okružní trasa Brněnské 

podkovy. Vychází se po ŽTZ, projdeme obcí a vystoupáme až k rozcestí Kohoutovická Baba – pom., 

dále k rozcestí Kohoutovická háj., Hobrtenky a U Jezírka. Stále po ŽTZ pokračujeme ven z obory 

Holedná a podél potoka Vrbovec jdeme Údolím oddechu k rozcestí Bystrc-Letná (kontrolní opis). 

Po ŽTZ pokračujeme dále zástavbou a později okolo vody až k přehradní hrázi. Vystoupáme schody 

a napojíme se na ČTZ, po které dojdeme až k rozcestí Osada. Odtud stoupáme silničkou po ZTZ 

k rozcestí Nad Rozdrojovicemi a klesáme do obce k rozcestí Rozdrojovice-Bus. Zde se napojíme na 

ČTZ a pokračujeme ulicí Na Bahně, kde na kraji obce odbočíme vpravo a stoupáme lesem nedaleko 

pomníku letcům, abychom vyšli z lesa na lukách před obcí Jinačovice, kde je vidět torzo mostu 

nedokončené dálnice. Stále po ČTZ projdeme obcí, vystoupáme okolo studánky U Marušky 

k rozcestí Pod Sychrovem (kontrolní opis), a klesáme do obce Česká, Lelekovice. Na kraji Lelekovic 

ČTZ končí, dále pokračujeme po  ŽTZ k restauraci Babí lom (opis rozcestníku Lelekovice-BUS), dále 

k rozcestí Pod Babou, Babí doly-rozc. a do Útěchova. Na dolním okraji obce zahneme vpravo na 

ČTZ a pokračujeme k rozcestí Kněží hora, kde přejdeme na ŽTZ, po které dojdeme až na Rakovec 

(kontrolní opis). Zde se napojíme na MTZ, a okolo potůčku Rakovec dojdeme do Mokré Hory, 

odkud dále ulicí Jandáskovou, Cupákovou a Hapalovou po MTZ dojdeme ke kostelu a do cíle. 

Délka trasy 35 km, převýšení 777 m 

 

Bystrc-Letná Pod Sychrovem Lelekovice-BUS Rakovec 

 

 

 

 


