
Třetí pěší nebo cyklovýlet Sokolnickým katastrem 

Start – na ulici Komenského u bývalého hlavního vchodu do školy stojí kříž 
z roku 1872. Opraven byl v roce 1992 při rekonstrukci školy. Pokračujeme 
k obecnímu úřadu, který byl dobudován v roce 1963. Dřívější budova úřadu 
stála na části volného prostoru před S pasáží v místě vánočního stromu. 
Pokračujeme k bodu 2 po ul. Komenského do ulice Ulička vpravo. Projdeme 
k cyklostezce a odbočíme vlevo. Při pohledu vpravo přes most Říčky (Zlatý 
potok) vidíme opravenou, ale původní trafostanici. Ta byla součástí 
elektrifikace obce zahájené v roce 1922. Přejdeme silnici k návesnímu rybníku. 
Pokračujeme podél sokolského hřiště. Pozemek a hřiště (původně louka) byl 
zakoupen od hraběte Mitrovského v roce 1922. Dále kolem rybníka k bodu 3. 
Po pravé straně jsou domy patřící k bývalému cukrovaru. Na levé straně je lávka 
přes rybník na ostrůvek, ten je několik roků v užívání místních rybářů. K bodu 4 
(socha) pokračujeme k silnici na ul. Podešvova, odbočíme vpravo a na první 
odbočce opět vpravo na ulici Topolka. V místě starších garáží protékal náhon 
lemovaný topoly. Náhon vedl od mlýna do rybníka, také zajišťoval okysličování 
vody. V sedmdesátých letech, při budování „Závlah pod Brnem“, byl náhon 
zavezen. Na konci Topolky vpravo před sběrným dvorem stojí socha Jana 
Nepomuckého. Odtud se vydáme k bodu 5 k pivovarským sklepům ulicí 
Zámeckou kolem zámku, Panského pivovaru a bývalého mlýna až na křižovatku 
na konci obce. Budova na této křižovatce sloužila jako pivovarské sklepy. 
Následně odbočíme vpravo k bodu 6. Po pravé straně je na zdi připevněn 
litinový kříž věnovaný rodinou Mitrovských. Asi po 100 m odbočíme ze silnice 
na ul. U cihelny. Držíme se levé odbočky vlevo, směřujeme lokalitou Pranty až 
k Presshausu – dnes neobydlený rodinný dům. Ve stráni u Pesshausu je velký 
sklep, který během bombardování na konci II. světové války poskytl úkryt 
mnoha lidem z obce. Pokračujeme k bodu 7 po polní cestě do kopce 
k vodojemu. Od vodojemu vlevo se vydáme po silnici vedoucí na Mohylu míru. 
Asi po 300 m odbočíme opět vlevo na polní cestu kolem vinohradů. K bodu 8 
pokračujeme většinou z kopce a užíváme si výhledů na okolí. Jdeme stále rovně 
až k budově pivovarských sklepů. Odtud k bodu 9 přetneme na křižovatce silnici 
na ulici Zámecká a pokračujeme stále stejnou ulicí až k Bednárně. V tomto 
objektu byl původně hostinec. Na budově je pamětní deska na připomenutí, že 
zde byl založen komitét na postavení Mohyly míru, památníku všem padlým 
vojákům. Odtud se vracíme do středu obce.  

Výlet, s ohledem na současná „kovidová“ omezení, je veden jen katastrem naší 
obce. Trasa měří 6,5 km.  



Přejeme dobrou náladu, správnou obuv, pěkné počasí a příjemné zážitky všem, 
kdo návrh využijí. 

Doporučujeme, nejen turistům a cyklistům, po letech zalistovat knihou „OBEC 
SOKOLNICE“ a tak si osvěžit historii svého domova. Kniha byla vydaná v roce 
2012, lze ji zakoupit na obecním úřadu. 
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