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Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo! 

 Vlakem od Tišnova k Brnu a samozřejmě i zpátky jezdívám docela často. Nejsem ten, 

kdo během jízdy kouká na obrazovku počítače, nebo do mobilu, rád se dívám z okna 

a přestože okolí nabízí pohled zdánlivě stejný, není tomu tak. Pokaždé je to trochu jiné, to by 

bylo velké povídání. 

 Už mnohokrát jsem co možná pozorně sledoval úsek mezi Čebínem a Kuřimí. A ve 

středu jsem se na to místo vypravil, trasu prošel a zaujala mě tak, že jsem se rozhodl 

nabídnout tuto procházku posluchačům Českého rozhlasu Brno. 

 Trasa začíná v Čebíně na nádraží. Před budovou se dáme vpravo, asi po sto metrech 

opět vpravo, projdeme pod tratí. O sto metrů dál opustíme zpevněnou cestu (silničku), dáme 

se vlevo. Ani by si člověk nemusel všimnout – jdeme proti toku potůčku. Je opravdu malý, ale 

svoje jméno má: Čebínský potok. Kdo má rád vlaky, může si jich užít, projíždějí nedaleko 

vlevo po trati č. 250. Ostatně vlaků jezdí podobně jako loni více, protože železnice z Brna 

směrem na Adamov a Blansko je neprůjezdná, tak docela dost rychlíků jezdí právě zde. 

 Je dobré se občas zastavit, ohlédnout, zajímavé jsou hlavně pohledy k Čebínu, ty se 

mění podle toho, jak se dostáváme k dalším místům, odkud je Čebín vidět. Projdeme kolem 

zemědělského objektu, necháme jej vpravo a pokračujeme stále přibližně souběžně 

s železnicí. 

 Přiblížíme se k místu, kde kdybychom odbočili vlevo, projdeme pod tratí zpátky 

k Čebínu, my ale odbočíme vpravo k aleji, to už se budeme od Čebína vzdalovat. Budeme-li 

teď držet přibližně přímý směr, určitě se turisté budou párkrát zastavovat a ohlížet, protože 

pohled k Čebínu opravdu stojí zato. Za obcí doplňuje panorama částečně už odtěžený 

vápencový kopec, je to opravdu pěkné. Z nejvyššího místa klesneme kousek ke studánce 

s pěkným názvem V Dolíku. Dáme se vlevo a asi po sto metrech vlevo vzhůru cestou 

k dalšímu rozhledovému místu. Otevře se pohled na Kuřim. 

 To už začne asfaltový úsek a klesání. Není třeba spěchat, protože pohledy jsou 

skutečně hodnotné. Jsou to pohledy ke Kuřimi, vpravo k Moravským Knínicím, ale i vlevo ke 

kopcům za železnicí. Odbočil jsem ještě na nedalekou kótu 329 metrů, rozhled odtud už ale 

nepřekvapí. 

 Moravské Knínice nemůžeme vynechat. Kromě kostela svaté Markéty najdeme v obci 

pomníky, kapličky, velice mě zaujal pěkně opravený dům nedaleko kostela. Pak už se vydáme 

k cílovému místu Kuřim, v závěru nás povede k nádraží modrá turistická značka. 

  

 

 


