
DĚTSKÁ TRASA: 
Brno: Černovice – Komárov – H. Heršpice

PRO VŠECHNY GENERACE: 
Brno (Černovice – Komárov – H. Heršpice) – 
Blučina –Židlochovice 

17:00–22:00 Brno-Černovice, bývalý 
kostel sv. Floriána

17:15–22:00 Brno-Komárov, kostel sv. Jiljí
17:15–22:00 Brno-H. Heršpice, kostel 

sv. Klementa M. Hofbauera
16:00–21:00 Blučina, kostel Nanebevzetí 

P. Marie
18:00–22:00 Židlochovice, kostel 

Povýšení sv. Kříže
(možnost navštívit i  nový kostel Panny Marie 
Královny v Hrušovanech, zbudovaný r. 2004.)

Je třeba projet všechna místa, na  každém 
z  nich zodpovědět otázku a  získat razítko. 
(Na pořadí míst nezáleží). Soutěžní mapu s in-
formacemi i malou odměnu pro úspěšné sou-
těžící lze získat na kterémkoli místě.

PODROBNÝ POPIS: 
(většinou po cyklostezce Euro velo 9 Brno-Vídeň)
Brno-Černovice, Faměrovo náměstí, dále: starými Černovicemi po ul. Mírová (železniční pod-
jezd, most přes řeku Svitavu), po  přechodu přes ul. Černovickou po  cyklostezce do  Komárova 
(po ul. Lomené a Lužné), kde odbočíme ke kostelu.
Dále: přes Mariánské nám. a  po  cyklostezce až k  ul. Sokolova, přes most přes řeku Svratku až 
ke kruh. objezdu, dále rovně, na další křižovatce vlevo na ul. Bednářovu ke kostelu v Horních 
Heršpicích.
Dále: zpět k řece Svratce a po cyklostezce po proudu řeky Svratky na Modřice (okolo čističky odp. 
vod) do Rebešovic, Rajhradic, Opatovic a dále až do Blučiny a Židlochovic. (Poté možno k vlaku 
do Hrušovan u Brna, zde nedaleko nádraží odbočit vpravo ke kostelu P. Marie Královny, poté zpět 
na křižovatku a k žel. stanici).

Možnost spojení po skončení akce:
Hrušovany u Brna 22:27 vlak S3 (Vranovice-Brno) Brno 22:47
Brno-Černovice, Faměrovo nám. 22:14 Bus 49 Brno-hl. nádraží 22:22

CYKLOTRASA 
PO STOPÁCH PŘEDKŮ



Brno-Černovice, bývalý kostel sv. Floriána
Na místě kostela sv. Floriána do poč. 18. st. stávala kaple, kterou r. 1899 
nahradil neogotický kostel. Za 2. sv. války při náletu byl chrám těžce 
poškozen a přes veškeré snahy o záchranu došlo 2. 4. 1960 k jeho zbou-
rání. Zachován zůstal pouze na dobových fotografiích a v posledních le-
tech ho připomíná květinový záhon na části jeho půdorysu. Černovické 
sdružení, z. s. se snaží o přiblížení historie a oživení tohoto místa, mj. 
pořádáním různorodých společenských, kulturních a osvětových akcí.

Brno-Komárov, kostel sv. Jiljí
Komárovský kostel sv. Jiljí je nejstarší dosud používanou brněnskou 
sakrální stavbou. Na místě malé kaple ho koncem 12. století zbudoval 
benediktínský řád. Zbytky původního románského zdiva jsou dosud pa-
trné na severní straně lodi, z tohoto období je i tribunová věž na zá-
padě. Později kostel utrpěl značné újmy za švédského obléhání Brna 
i při častých povodních. Po r. 1989 proběhly velmi zdařilé úpravy vnitřku 
chrámu včetně netradičně pojatého presbytáře.

Brno-H. Heršpice, kostel sv. Klementa M. Hofbauera
Novobarokně-secesní kostel navržený prof. Ferdinandem Hrachem byl 
postaven v r. 1911–1912 zejména pro německé obyvatelstvo, které se zde 
usídlilo po vyhlazení většiny obyvatel české národnosti za švédských vá-
lek. Po 2. světové válce byla značná část německy mluvících obyvatel 
Heršpic odsunuta a opět došlo k novému dosídlení území.

Blučina, kostel Nanebevzetí P. Marie
Jádro současného kostela pochází z 13. století, v průběhu historie pro-
šel mnoha úpravami. Kolem chrámu se do roku 1888 nacházel hřbitov. 
V dubnu 1942 byla obec nucena na rozkaz říšské armády sundat z věže 
zvony pro potřeby německé armády. Nových zvonů se kostelní věž do-
čkala teprve r.1997.

Židlochovice, kostel Povýšení sv. Kříže
Jednolodní kostel byl vystavěn v letech 1724–1730 na popud majitele 
panství hraběte Sinzendorfa dle návrhu architekta von Hildebrandta. 
V kostele se nachází mj. kopie vzácné tzv. židlochovické Madony, gotic-
ké plastiky z r. 1500. Opodál na sever od kostela stojí samostatná zvo-
nice, která je pozůstatkem původního gotického kostela vysvěceného 
v r. 1448. Ze zvonice vyzvánějí tři zvony.

Hrušovany, kostel Panny Marie Královny
Kostel vysvěcený r. 2004 završil mnohaleté úsilí křesťanů vybudovat v obci 
chrám. Působivá jsou tři vitrážová okna v presbytáři. Prostřední zobrazuje 
P. Marii, levé červené jablko - hřích a pravé zelený džbán s vodou - symbol 
křtu. Mezi okny je na pravé straně mohutný dřevěný kříž. Pod kůrem je 
obraz sv. Zdislavy, jejíž ostatky jsou uloženy v obětním stole.

STŘÍPKY Z HISTORIE


