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Tento  popis  uvádí,  jak  se  vypořádat  s problémovými  místy  cestou.  Rozděleno  podle  skupin  0 –  obecný chodič,  tj.
doporučená (minimalistická)  kombinace následujících variant,  je  uvedena jako první,  A – asfalťák,  B – bahňák, AB
asfaltobahňák, tj. kombinace A a B. Rh+, Rh++ odkaz na popis na jiném listu či straně. 
0–6:   Střelice –   Spálený mlýn   Od hospody dál po modré směrem na Radostice. Před koncem obce u dětského hřiště 
doleva mezi garáže a cestou ROVNĚ PŘES LOUKU k plotu a pak doleva po polňačce asi 1,5 km až k místu u lesa, kam 
směrem zpátky doprava klesá cesta. Jdi po ní, kolem Mojmírovy studánky až do údolí Bobravy, kde se napojíš na modrou
a doleva se vydáš směrem ke Spálenému mlýnu. 
13–19:   Želešice – Olympia   Želešicemi rozestavěnou ulicí 24. dubna směrem do Modřic, po chodníku po levé, pak po 
pravé straně až k odbočce, co vede do modřické průmyslové zóny. Zde se dáš naopak doleva mezi zahrádky, POZOR 
PŘI PŘECHÁZENÍ, 1. kontrola, projdeš asi 800 m až pod podjezd pod dálnicí (chodník po prvaé straně) a pak po 
Brněnské, doprava přes most kolem nově postavené sokolovny ulicí Benešovou na náměstí Svobody, po jehož levé 
straně dojdeš na Chrlickou, ze které uhneš přes mostek přes náhon na krátkou cyklostezku, která se napojí na cestu k 
nákupnímu středisku Olympia. Za mostem přes Svratku není chodník, POZOR na auta!
19–22  : Olympia – Chrlice   Hned u Olympie přejdeš po přechodu směrem na jih k areálu Sconto nábytku a obch. domu 
Soho, podél nějž jdeš po cyklostezce. Na autobusové smyčce jdi doleva podél čističky, kterou pozná i slepý a hluchý. 
Nehezký areál po levé straně je Dvůr v lese (nejjižnější část Brna). Cyklotrasou dojdeš na rozcestí u lesa, kde se dáš 
doleva do pole (směr Chrlice), pak chvíli na sever a přes potok a dálnici dojdeš k ulici Rebešovická.
22–27:     Chrlice – Žabárník   B: Po Rebešovické doprava půjdeš asi 300 m na jih (POZOR NA AUTA), pak uhneš doleva 
do pole, která tě přes kopec Zadní díl přivede do oblastí se sadem a polní zvěří. POHYBUJTE SE TIŠE. Po 2 km dojdeš 
k rozcestí u železnice, kde se dáš doprava a pak po 300 m doleva pod viadukt. Mezi železnicí a zavlažovacím kanálem je
asi 750 m dlouhý a 50 m široký houštím zarostlý pás, kterým vede prošlapaná cesta s odrazkami. VSTUP NA ŽELEZNICI
JE DŮVODEM K DISKVALIFIKACI. Na konci křoví se dáš doleva a podél kanálu dojdeš k silnici Sokolnická, kde dáš opět
BACHA NA AUTA, přejdeš ji, po asfaltce k Rybářské Baště (otevřená hospoda). A: Přes semafor, Roviny, Sokolnická.
27–32:   Žabárník – Kobylnice   Od hospody zprava kolem rybníka na panelovou cestu, po ní doprava, pak se stočí doleva 
a míří do kopce a obce. U křížku v Sokolnicích doleva, na první doprava neasfaltkou ke zdi obory zámku, podél ní doleva 
až k rozcestí u Tří doubků, stále po cestě rovně (doleva), pak až k silnici a zastávce u Kobylnic.
32–40:   Kobylnice – Mariánské údolí   B: Podél odrazek nahoru kolem křížku sadem do kopce na polní cestu, doprava k 
ceduli ZÁKAZ VSTUPU na letištní komunikaci. Zde se MŮŽE PROJÍT JEN KDYŽ NESVÍTÍ NÁVĚSTIDLA, JINAK JE 
TŘEBA POČKAT. Pokračování do Šlapanic, ulice Wurmova, Švehlova, přejezd, přes Brněnskou do pěší uličky, 
Komenského, Kollárova, Bezručova až do parku, kde začíná lesní rezervace Andělka a Čertovka, lesní pěšinou do 
zahrádkářské kolonie, po asfaltce do Bedřichovic. Za Hlavní silnicí průchod uličkou Střední a po Hlavní na sever. 
Překročení státní silnice přes kruháč (POZOR) a po chodníku do Podolí, u kostela doprava a pak doleva směrem do pole,
kde začíná modrá značka vedoucí doleva do Mariánského údolí, 2. kontrola a kafe u konečné autobusu. A: Po silnici. 
42–50:   Údolí Říčky – Spálenisko   Na konci prvního z rybníků jdi doleva podél potoka přes asfaltku až k hrázi dalšího 
rybníka Pod Hrádkem, POZOR při výstupu nutno dbát zvýšené opatrnosti! Na hrázi doleva a z levé strany rybník obejdeš,
na konci se zleva napojí žlutá z Líšně k Muchově boudě, kde se vrátíš na modrou značku. Za rozcestím Říčky, následuje 
cesta do kopce a v místě, kde se cesta stáčí o 90° doprava, značka vede mírně doleva, prudce z kopce dolů a potmě, 
kdo to nezná, nemá bez baterky šanci. Pod tímto úsekem se uhne doleva ze značky po šipkách a odrazkách přes 
chatovou oblast lesem do kopce až k ochozské silnici. Po přejití silnice doleva pěšinou až k silnici, po ní kousek doprava 
a poté po žluté (žlutá vede po silnici, lze jít též lesem souběžnou pěšinou), doleva nahoru se odpojuje Rh+ Zadní Hády. 
53–63:   Bílovice – Vranov   Po červené Rh++. Po zelené přes Svitavu a Melatín do kopce. 1,5 km za paloukem U luže 
odboč doprava víceméně v původním směru do kopce na vrchol brněnské výškovnice Nad Vojankou. Pokračuj rovně 
a jak se přidá zleva zelená, dál rovně přes silnici (POZOR, nepřehledný úsek!) a po její západní straně k Útěchovu. Před 
ním opět přes silnici na polňačku. Bacha, kam šlapeš. Asi 1 km za Útěchovem Rh+ Zavíravá. Dále po zelené do 
Vranova, na konci Vranově na parkovišti se samovýčepem je 3. kontrola.
64–67:   U Jelínka – Lelekovice   Po červené k rozcestí u Jelínka, WC a občasné občerstvení. Po červené Rh+ Babí lom.
Po zelené značce asi 1 km po cestě. Na rozcestí a mýtině s křížkem, kde značka odbočuje z cesty doleva do lesa,
pokračuješ rovně na konec mýtiny, kde uhneš doprava. Cestou je několik božích muk (b.m.) a je navíc značena bílými
fleky na stromech. Když se rozdvojí, zase se spojí, tak je jedno, kterou zvolíš. Kolem studánky Smíření (teče) sejdeš
lesem až k oplocení zahrady. U další b.m. přes louku šikmo stále rovně dolů  a do Lelekovic. Po ní z kopce dojdeš na
hlavní silnici a po ní na náves. B: odbočka doleva k potoku Ponávce, podel něj jdi k mostku, doprava a na křižovatce pak
šikmo doprava-rovně pěší cestou na silnici.
69–73:   Česká – Jinačovice   ČASOVÁ BRÁNA – do lesa je povolen VSTUP AŽ OD 7:00. V lese se POHYBUJTE TIŠE a 
jen po cestě. Po žluté přes rozcestí Pod Chocholou na Pod Velkou Babou. Dál po žluté Rh+ Velká Baba. Po modré na 
Nad Kopaninami, pak po zelené doprava asi 250 m, těsně před koncem lesa doprava po neznačené, na okraji Jinačovic u
domu po pravé straně je 4. kontrola. Dál jdi rovně a dolů, po schodech dolů kolem hospody (od 11 h) a dál po zelené.
84:   Stará prádelna  : Projde se pod hradem Veveří, 500 m po modré značce polívková 5. kontrola ve Staré prádelně.
86–94:   Ríšova studánka – Kývalka  : Trasa vede kolem Ríšovy studánky s vodou. B: ze zeleně značené asfaltky za 
Ríšovou studánkou se v několika případech uhne doleva na lesní cestu podle šipek. Ve druhém z těchto úseků se 
odpojuje Rh+ Lipový vrch na rozcestí s novou žlutou značkou. Po této značce dojdeš zpátky na asfaltku a zelenou 
značku na novém rozcestí Pod Lípovým vrchem. Třetí úsek není značen a je hůře prostupný. Na Helenčině studánce 
moc vody nenabereš. Jdi dál po lyžařské zelenooranžové značce (turistická zelená jde doprava) až na křižovatku se 
silnicí, přejdi ji a pokračuj po asfaltce kolem Masarykova okruh až na její konec, pak dál po vozové cestě až se zleva 
připojí žlutá značka. Po ní pokračuj doprava od údolí Augšperského potoka a dál po značce do kopce a les na Kývalku.
99–100:     Příchod do Střelic  : B: u sloupu rozbočujícího elektrického vedení doprava a pak doleva polní cestou vedoucí 
k lesu a hospodě u nádraží. A: po zelené. VÍTEJ V CÍLI!


