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Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 

 Dnes se vydáme na dvě rozhledny. Vlakem se dobře dostaneme do Čebína. Samotný 

Čebín má výraznou dominantu – už více než půlstoletí se snižující kopec Čebínku nad obcí. 

A právě na ten kopec lze vystoupat k rozhledně a rozhlédnout se po zajímavém kraji. 

 Od nádraží se necháme vést zelenými turistickými značkami. Půjdeme také kolem 

kostela svatého Jiří. Ten kostel není výškovou dominantou obce, ale nepřehlédneme jej. Ale 

pojďme nahoru k rozhledně. Postavena byla v roce 2003 primárně jako stožár pro telefonního 

operátora. Je vysoká 38 metrů, rozhledová plošina je 30 metrů nad zemí, má venkovní 

schodiště, při výstupu na plošinu absolvujeme 161 schodů. Pohled je skutečně hodnotný. Za 

ideálního počasí lze najít Králický Sněžník, na druhé straně Dukovany. Pohledy k Brnu jsou 

také zajímavé a v bezprostřední blízkosti pohledy do údolí s občas projíždějícími vlaky také 

stojí za to. 

 Sestoupíme do údolí k silnici, ta vede k Malhostovicím. Koho zajímá historie místní 

železnice, může si všimnout několika míst, kde je patrný svršek původní železniční trati (byla 

totiž přeložena na druhou stranu kopce). 

 Vpravo zůstane kopeček Malhostovická pecka. Kopeček zelená značka obchází, 

pokračujeme stále po ní a asi po jednom kilometru začneme stoupat ke kopci Zlobice. Hlavní 

vrchol zůstane vpravo, značení nás přivede k další rozhledně. Je zděná, postavena byla jako 

vojenský objekt roku 1972. Umožní vystoupat do výšky 9 metrů. 

 Ještě kousek půjdeme dolů po značce zelené, u rozcestníku se zelená setká se 

značkou červenou. Zde se dáme vpravo směrem ke Kuřimi. Před Kuřimí nepřehlédneme 

zajímavé místo určené k odpočinku. Jsou to kameny umístěné do kruhu, opravdu příjemné 

místečko. 

 Samotné město Kuřim má deset tisíc obyvatel. Má kostel svaté Máří Magdalény, za 

kostelem stojí zámek. Ten slouží provozu středního odborného učiliště. V tomto prostoru je 

také expozice, která ukáže leccos z historie města. Zajímavá je i průmyslová část města. 

Nesmím zapomenout na pěkně upravené centrum a také na starou četnickou stanici, ta je po 

pravé straně, když se jde ze středu města ke kostelu a zámku. 

 

 

 


