
Pěší nebo cyklovýlet k vodní nádrži Balaton 

Start – ve středu obce v zadní části za kapličkou se nachází pomník padlých 
Sokolnických občanů v I. a II. světové válce, odhalen a posvěcen byl 30. 9. 1922. 

Na základní škole u vstupu do budovy je pamětní deska Emila Šindelky. Od 
kapličky se dáme ul. Brněnskou směr Brno, pokračujeme nám. Zbyňka Fialy, 
odbočíme vpravo na ul. Václava Haňky k bodu 2 na křižovatku Šlapanická-Polní. 
Na této spojnici stojí kříž z roku 1867 rodiny Konečných z popisného čísla 8. Byl 
postaven na památku dvou dcer (dvojčat), které zemřely ve svých 20 letech 
v jeden den 2. prosince 1866 na choleru. Dále pokračujeme ulicí Šlapanickou na 
Předky bod 3 vyhlídka na obec, oboru, zámek a vlnící se železniční trať. 
Pokračujeme stále rovně po polní cestě až bod 4. kde odbočíme vlevo k bodu 5 
k říčce Dunávce. Tato říčka se proplétá sokolnickou krajinou až k Otmarovu. Na 
tomto rozcestí, jen pro Vaši orientaci, je vpravo bývalá vesnice (až do konce II. 
svět. války Maxdorf) po válce Dvorska, nyní je součástí městské části Brno-
Tuřany. My budeme pokračovat vlevo na jih podél říčky až k bodu 6 k vodní 
nádrži Balaton. V bývalém prostoru Žabárníka byla vybudována asi v letech 
1970 – 1975 k přečerpávání vody pro závlahy. Voda byla čerpána volným 
kanálem a potrubím pod povrchem přes sokolnický rybník až pod Mohylu míru 
a odtud až do nádrže za obcí Prace. Do nádrže Balaton byla přivedena voda až 
z řeky Svratky od obce Rebešovice. Pokračujeme stále rovně k bodu 7 po toku 
Dunávky, kde stojí v hájku myslivecká chata sokolnického sdružení. Byla 
vybudována v letech 1972-1974. Pokračujeme rovně, na rozcestí dáme se vlevo 
do kopce k bodu 8. V bývalém vojenském areálu je budovaný park s výsadbou 
různorodých stromů, travnaté hřiště, sjezdovka pro bobisty, sáňkaře i začínají 
malé lyžaře, (ale jen když nasněží) je tu také dostatek prostoru pro mnoho 
jiných aktivit. Pokračujeme ulicí Polní na křižovatku s ul. Novou, po které se 
vydáme k bodu 9. Na konci této ulice, pokud odbočíme vpravo, po pár 
desítkách metrů najdeme vpravo v poli od 14. 8. 1932 kříž rodiny Čumpové 
z popisného čísla 72. 

Odtud se vrátíme do středu obce. Trasa měří asi 6,5 km 

Přejeme vám pěkné počasí a pohodu při poznávání okolí obce. 
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