
Fascinující skalní bloky a daleké rozhledy Babího lomu zaujmou každého, který  

k nim vystoupá. Sestupte ale také do podzemních prostor válečných štol.  

NÁROČNOST TRASY Délka výletu je 9 km. Trasa vede náročnějším skalním terénem přes hřeben Babího lomu. 

ZAČÁTEK A KONEC TRASY autobusová zastávka Vranov, křižovatka či smyčka a autobusová či vlaková stanice Kuřim, železniční stanice 

POPIS CESTY  

 

Z Vranova vyjděte trasou naučné stezky Krajem říčky Ponávky. U sedmého zastavení Sedmiradostné poutní cesty 

(bod 2 na mapce) se před vámi otevře krásný výhled na Vranov s dominantou kostela. Pokračujte dále po trase nauč-

né stezky (po chvíli se připojí k červené turistické značce). Kolem občerstvení U Jelínka dojdete na velkou křižovatku 

s Lelkovadlem. Jděte dál rovně a vystoupejte na hřeben. Stojí za to odbočit na sever na vrchol Babího lomu (bod 3). 

Na jedné ze skalních věží stávala trámová rozhledna. Vraťte se na původní trasu a projděte přímo na jih přírodní  

rezervací Babí lom přes vyhlídková místa a skalní věže k volně přístupné rozhledně s dalekými výhledy (bod 4). Od 

rozhledny pokračujte po žluté značce a na křižovatce zahněte na modrou, na západ, přes Podlesí do Kuřimi. Zde pro-

zkoumejte Kuřimské štoly (bod 5). Více o možnostech vstupu najdete na webu. Za štolami obejděte kopec Zárub 

(můžete po trase místní naučné stezky vystoupat i na vrchol). Jižně pod kopcem je vlakové a autobusové nádraží.  

Pokud máte ještě síly a chuť, můžete si trasu asi o 7 km prodloužit. Z Kuřimi dojděte po cyklotrase k rozhledně 

na Zlobnici. Po zelené jděte prozkoumat skalní útvar Malhostovická pecka a blízký Drásovský kopeček se skalním 

oknem. A odsud je už jen kousek na kopec Čebínka s rozhlednou. Z Čebína můžete odjet autobusem či vlakem. 

OBČERSTVENÍ Lesní bar U Jelínka, restaurace ve Vranově či Kuřimi 

ZAJÍMAVOSTI  Ve Vranově můžeme obdivovat barokní kostel Narození Panny Marie, významné mariánské poutní místo.  

Babí lom je hřeben tvořený červenými slepenci z devonu, tedy z mladších prvohor. Výrazné skalní bloky vznikaly 

v průběhu mrazového zvětrávání v dobách ledových. 

Kuřimské štoly navazují na rozšíření výroby brněnské Zbrojovky během II. světové války právě do Kuřimi. Původně 

malé městečko se tehdy rozrostlo asi o 15 tisíc dělníků. Kvůli bombardování továrních hal byly budovány podzemní 

štoly, do kterých se měla přesunout výroba. Projekt nebyl dokončen, ale štoly byly využívány jako úkryt místních oby-

vatel právě během náletů a bombardování v závěru války.  
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