
 
CYKLOTRASA 
NOCI KOSTELŮ 2021 
Po stopách historie našich chrámů 
Brno-Černovice  Rajhrad 
28. května 2021, 18‒21 h. 

 
Dětská trasa: Černovice – Komárov – Komárov Královka 
− Horní Heršpice (5 km) 
Pro všechny generace: Černovice – Komárov – Komárov 
Královka − Horní Heršpice – Rajhrad (17 km) 
 
Stanoviště cyklotrasy 
 Černovice, bývalý kostel sv. Floriána, Faměrovo náměstí 
 Komárov, kostel sv. Jiljí, Černovická 
 Komárov, kaple sv. Jana Nepomuckého, Hněvkovského, 

Královka 
 Horní Heršpice, kostel sv. Klementa M. Hofbauera, Bed-

nářova 
 Rajhrad, chrám sv. Petra a Pavla, klášterní obchůdek 

 
Hra Noemova archa 
Na každém stanovišti cyklotrasy získáte kartičku s obrázkem zvířete. Po přinesení 4 zvířátek do „archy“ se 
zvířátka promění v symbolickou odměnu. Na pořadí míst nezáleží. Mapu s informacemi i symbolickou od-
měnu lze získat na kterémkoli stanovišti cyklotrasy. 
 
Popis cyklotrasy (většinou po cyklostezce Euro Velo 9 Brno−Vídeň) 
Brno-Černovice, Faměrovo nám., dále: starými Černovicemi po ul. Mírová, po asi 400m se po pravé straně nachází Pramen sv. 
Floriána. Pokračujeme dále pod železniční podjezd na most přes řeku Svitavu. Po přechodu přes ul. Černovickou pokračujeme po 
cyklostezce do Komárova po ul. Lomené a Lužné, kde odbočíme doprava ke kostelu sv. Jiljí. Dále pokračujeme po cyklostezce ul. 
Lužnou a odbočíme doleva na cyklostezku podél silnice Hněvkovského, po které se dostaneme až k ul. Sokolova. Bezprostředně 
před ní se nachází Boží muka. Nyní po Sokolově doleva až k OBI, kde odbočíme doprava na ul. Sklenářskou, která nás dovede 
doleva na ul. Kaštanovou. Pokračujeme po Kaštanové až ke kapličce sv. Jana Nepomuckého (Královka). Dále: zpět po Kaštanové 
až na ul. Sokolovu. Odtud doleva po Sokolově. Po asi 700m přijedeme na kruhový objezd a pokračujeme dále asi 400m po Sokolově 
až k ulici Bednářova po levé straně. Odbočíme na Bednářovu ke kostelu sv. Klementa Marie Hofbauera. Dále: vrátíme se zpět po 
ul. Sokolova přes kruhový objezd až k řece Svratce. Přejedeme řeku a pokračujeme doprava po cyklostezce (1). U Ikey přejedeme 
přes Svratku a pokračujeme po pravém břehu řeky, až se dostaneme k soutoku Svratky se Svitavou. Přejedeme opět na opačný břeh 
a napojíme se na cyklostezku Euro Velo 9. V Rebešovicích se zastavíme u kapličky Poklona sv. Jana Nepomuckého po levé straně. 
Pokračujeme po cyklostezce Euro Velo 9. Asi 200m před Rajhradem uhýbá cyklostezka doleva, ale je to zbytečná zajížďka. Pokra-
čujeme rovně podél Svratky. Dále doprava přes most po ul. Benediktinské, která nás dovede až do cíle k chrámu sv. Petra a Pavla 
v Rajhradu a klášternímu obchůdku. Zpět můžeme jet po cyklostezce Euro Velo 9 přímo až do Černovic nebo vlakem (k železniční 
stanici Rajhrad se dostaneme ulicemi Na Aleji, Městečko, Masarykova). 
 
Možnost návratu z Rajhradu vlakem do Brna: 
Rajhrad, železniční stanice − 20:06, 20:37, 21:06, 21:36, 22:06, 22:37 
 
Možnost návratu z Černovic do centra Brna: 
Brno-Černovice, Faměrovo nám., Bus 49 směr Brno, hl.n. − 19:16, 19:36, 19:56, 20:16, 20:36, 20:58, 21:28, 21:58, 22:28 
 
Možnost návratu z Brna do Rajhradu:  
Brno, hlavní nádraží ‒ 20:09, 20:40, 21:09, 21:40, 22:09, 22:40, 23:09 

 
 
 
 


