
Projděte či projeďte přírodním parkem Bobrava, kolem vodního toku s až 100 m  

zaříznutým údolím. Jde o příjemnou trasu v blízkosti Brna.  

NÁROČNOST TRASY Délka trasy je téměř 20 km. Cesta vede údolím potoka, z kopce, je ideální pro kolo. 

ZAČÁTEK A KONEC TRASY vlaková stanice Tetčice a autobusová zastávka Želešice, u Sulzrů (nebo dojeďte podél Bobravy až k vlaku, do stanice 

Popovice u Rajhradu, či na tramvaj Modřice, smyčka) 

POPIS CESTY  

 

Na cestu se vydejte přes hlavní silnici, kolem sochy sv. Jana na vrcholku malé skály, po cyklotrase 5172. Půjdete  

či pojedete přírodním parkem Bobrava podél vodního toku. První zastavení je na mapě vyznačeno číslem 2. Jde 

o odbočku k mohutnému památnému dubu. Hned za zátočinou je za Bobravou Tetčická bažina. Pokračovat můžete 

po cyklotrase, nebo přejít na protější břeh a kolem kolejí se napojit na žlutou turistickou značku. Pod kamenolomem 

se napojíte zpět na cyklotrasu. U Sřelické bažinky podejdete mohutný železniční viadukt (bod 3). Doputujete do Ra-

dostic, pokračujte po cyklotrase (modré turistické značce). Kromě přírodních scenérií si můžete prohlédnout i dva 

historické mosty z kamenů a cihel (bodem 4 je označen druhý most). Další cesta vede okrajem přírodní památky Stře-

lický les. Pod Anenským mlýnem můžete opět zvolit, po kterém břehu Bobravy budete pokračovat. U Nového mlýna 

se můžete kochat památnou lípou, za zátočinou odpočinout na posezení pod významným smrkem. Cesta vede mezi 

rozsáhlými plochami lomu až do Želešic. Na jejich okraji doporučujeme prozkoumat Základní nivelační bod ČR (jeden 

z 12 základních zeměměřičských bodů na našem území) a také most nedokončené, tzv. Hitlerovy dálnice (bod 5).  

OBČERSTVENÍ Svatoplukova studánka, občerstvení Na ztracence, hostince v Želešicích 

ZAJÍMAVOSTI  

 

 

 

 

 

 

 

MAPA  A VÝŠKOVÝ  

PROFIL 

Tetčická bažina i Střelická bažinka jsou místy významnými pro rozmnožování obojživelníků. Kromě několika druhů 

žab tu můžete najít i čolky.  

Střelický viadukt byl součástí rakousko-uherské železniční dráhy z roku 1870. Původně měl být dvoukolejný, nakonec 

byla položena jen jedna kolej. 

Střelický les je teplomilnou 

doubravou s třemdavou 

bílou, medovníkem velko-

květým, lilií zlatohlávkem, 

a okroticí bílou v podrostu. 

  

zdroj: mapy.cz 

TRASU DOPORUČUJE Malví z Rychty 
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