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V Brně najdete několik míst s přidanou 
cyklo-hodnotou, kam můžete na kole zavítat 
většinou během celého roku.

BAJKAZYL BRNO

Z druhé strany nádraží, vnořený do železnič-
ního viaduktu pod páté nástupiště, na vaši 
návštěvu čeká brněnský Bajkazyl, kombina-
ce klubu, baru a cykloservisu zaměřeného 
hlavně na městskou cyklistiku, do které lze 
v Brně příležitostně zařadit i horská kola. 
V interiéru najdete zavěšená většinou oce-
lová kola, z nichž některé jsou na prodej, 
jiné patří lidem z komunity, která Bajkazyl 
s láskou provozuje. Když přijdete v zimním 
měsíci mimo sezónu, pravděpodobně na-
jdete v cyklodílně mechanika Vojtu v dob-
rém rozpoložení. Rád s vámi poklábosí třeba 
o italských ocelových silničkách, na jejichž 
rámech staví krásná kola, případně vám mož-
ná ukáže nějakou komponentovou kuriozitu, 
která opět čeká na svou šanci. 

→ Dornych 420/2a 
→ www.bajkazylbrno.cz

BIKE KITCHEN BRNO

Svépomocná komunitní cyklodílna. Cože, co 
to znamená? V Bike Kitchen Brno najdou 
lidé plně vybavenou cyklodílnu, kde si svý-
mi vlastními silami nebo za pomoci někoho 
z dobrovolníků mohou opravit kolo. Bike Kit-
chen však není servis a kola lidem za úplatu 
neopravuje, lidé musí přiložit vlastní ruce 
k dílu a často si je u toho pořádně zašpinit. 
Jedním z cílů komunity je recyklace, v dílně 
je k nalezení mnoho komponentů, kol a rámů, 
které se postupně vracejí do oběhu. Bike 
Kitchen Brno není pouze cyklodílna, konají 
se tam různé workshopy (např. bikepacking, 
stavba draků či výroba barefoot sandálů), 
pravidelně dobrovolníci vaří, někdy je promí-
tání. Chcete-li nakouknout či si seřídit nebo 
opravit vlastní kolo, v dílně mají otevřeno 
obvykle v úterý a čtvrtek podvečer.

→ Přízova 335/2 
→ www.bikekitchenbrno.cz

ASPHALT CYCLING LAB

„Vše, s čím se setkáte při jízdě na kole – svištění 
vzduchu v zatáčkách, vítr ve vlasech, vůně 
trávy – je smyslově okouzlující. Když se opřete 
do pedálů plnou silou, energie a rychlost, kte-
ré dosáhnete, jsou jen ve vaší moci. Zakusíte 
báječný pocit, který se dostaví, když rozum, 
tělo i stroj fungují jako jeden celek. Podobně 
jako ideálem klasického Řecka byla harmonie 
duše a těla, člověk a bicykl jsou dokonalou 
syntézou těla a stroje. Jsou syntézou umění, 
řemesla a techniky, čistou radostí a elixírem 
života.” Těmito slovy se uvádí brněnský atelier 
věnovaný cyklistickému designu, zakázkové 
stavbě kol, fotografii, ale také klubovým spor-
tovnějším vyjížďkám, které Asphalt Cycling 
Lab ohlašuje v klubu na Stravě. Na krásné ulici 
Pellicova můžete navštívit drobný showroom 
a občerstvit se výtečnou kávou.

→ Pellicova 5 
→ www.asphaltcyclinglab.cc

KLUB NA DRÁZE

Plným názvem FBB Klub na dráze je místem 
vycházejícím z brněnské komunity fixed 
gear, cyklistů jezdících na festkách, často 
dráhových kolech s pevným převodem. Pod 
zkratkou FBB se potom skrývá název klu-
bu Fixed Beer Brno. Dnes je Klub na dráze 
místem pro rozmanité cyklisty a cyklistky, 
stejně tak pro skejťáky a další. Klub je z vět-
ší části pod otevřeným nebem kousek od 
nádraží, najdete v něm rozmanité dřevěné 
posezení a excelentní pivo, kterého nikdo 
nevypil pouze jeden kousek. V klubu také 
sídlí CargoBikes CzechoSlovakia, nadšenci, 
kteří se rozhodli rozhýbat český trh s ná-
kladními koly. 

→ Nádražní 9 
→  nadraze

J6KUBSKÉ NÁMĚSTÍ

Fotky z něj publikovaly New York Times 
nebo britský Guardian jako lákadlo pro tu-
risty, malé útulné náměstíčko za lodí svato-
jakubského kostela během teplých večerů 
okupují stovky lidí, mnoho z nich přijíždí 
právě na kole. Většinou se stojí, mnozí sedí 
na obrubníku nebo rovnou na zemi. Na místě 
panuje čilý lidský ruch, lidé relaxují po práci 
s pivem, kolo můžete zamknout do stojanů 
hned na místě.

→ Jakubské náměstí

MUZEUM HISTOVELO

Brno je tradičním městem elitní silniční a drá-
hové cyklistiky sdružené do oddílů TJ Favo-
rit Brno a armádního cyklistického oddílu 
Dukla Brno od 50. let minulého století. Za tu 
dobu se prostřídala řada generací závodníků 
a jejich strojů, které můžete vidět v muzeu 
Histovelo. Muzeum provozuje rodina Naklá-
dalů, jejíž členové jako mechanici a závodníci 
působí v profesionální cyklistice již od roku 
1940. Do muzea krásných závodních kol, kde 
si vyslechnete i výklad. Je potřeba se tele-
fonicky objednat předem.

→ Kosmákova 957/1 
→ www.kolanakladal.cz/muzeum-histovelo
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Vybrali jsme pro vás několik tras pro vyjížďku 
na kole, které jsou převážně vedeny mimo 
motorový provoz a často po cyklostezkách, 
ačkoliv v některých případech je potřeba jet 
část cesty ve smíšeném provozu s automo-
bily. U každé trasy uvádíme celkovou délku 
cesty tam i zpět a převýšení v metrech, na 
konci naleznete tabulku obsahující přehled 
tras včetně odkazů do online mapy a ke sta-
žení navigačních souborů ve formátu GPX. 
Výchozím a cílovým bodem každé trasy je 
náměstí Svobody v centru města.

BÍLOVICE NAD SVITAVOU

Do Bílovic nad Svitavou vede většinu cesty 
samostatná cyklostezka podél řeky Svitavy. 
Na cyklostezku se z centra nejlépe napojíte 
ulicemi Cejl nebo Francouzská, dále již pokra-
čujete klidnějšími komunikacemi nebo přímo 
po cyklostezce. Brno opustíte v Maloměři-
cích a dál jedete ve stinném údolí podél ko-
ryta řeky až do Bílovic, kde se můžete hned 
u konce cyklostezky občerstvit ve výletníky 
velmi oblíbené Sokolovně. Stejnou cestou se 
vrátíte do Brna.

→ Délka: 22 kilometrů, převýšení 100 metrů

DOBROVSKÉHO – KOUPALIŠTĚ

Uvnitř samotného Brna bohužel není dosta-
tečně komfortní síť oddělených cyklostezek, 
po jedné z nich se však dá pohodlně dostat 
na Dobrák neboli koupaliště na ulici Dobrov-
ského. Po nejstarší brněnské cyklostezce 
v ulici Botanická a Chodská dojedete až na 
Dobrovského, kde po zahnutí vlevo hned 
narazíte na koupaliště, stejnou cestou se 
vrátíte do centra.

→ Délka: 7 kilometrů, převýšení 32 metrů

PŘEHRADA NEBOLI PRYGL

Místní jí říkají Prygl, někteří dokonce brněn-
ské moře. Když jste na jejím břehu, je horko, 
slunce pálí, hladina se třpytí, drobné vlnky se 
pohupují, přijde moment, kdy si i vy řeknete, 
že je to opravdu jako u moře, a skočíte do 
osvěžující vody. Na přehradu vyrazíte z cen-
tra po cyklostezkách Botanická a Chodská, 
přes Dobrovského a Královopolskou. Dál 
se napojíte na cyklostezku vedoucí podél 
Svratky, která vás dovede do Bystrce, ze 
které je to po břehu přehrady již jen kousek 
na Sokolské koupaliště. Na přehradě se mů-
žete občerstvit, vykoupat se, po rezervaci 
předem si zahrát plážový volejbal. Cesta zpět 
vede celou dobu podél Svratky, přes Pavilon 
Anthropos (uvnitř pavilonu je k vidění velký 
mamut) až na Nové sady, odkud je to jen pár 
minut zpět do centra.

→ Délka: 28 kilometrů, převýšení 236 metrů

CYKLOSTEZKA PODÉL SVRATKY

Cyklostezka vedoucí na jih k nákupnímu 
centru Olympia je nejintenzivněji využíva-
ným místem k rekreaci na kole, bruslích, 
k procházkám s kočárky, na koloběžkách. 
Pokud je hezký víkendový den, očekávejte 
velké množství lidí a stezce se raději vyhněte. 
Ve všední dny je cesta po ní výrazně příjem-
nější. Cyklostezka vedoucí podél Svratky na 
jih nabízí zcela rovinatou trasu po hladkém 
asfaltu, během jízdy se můžete občerstvit 
hned na několika místech, v samotném cíli se 
nachází venkovní lezecká stěna, malá želez-
nice pro svezení i samotné nákupní centrum. 
Z centra vyrazíte po Nových sadech smě-
rem k řece, kde se napojíte na cyklostezku 

Výše vypsané trasy ukazují možnosti, kam lze 
bezpečně vyrazit na kole a vyhnout se přitom 
jízdě ve smíšeném motorovém provozu, která 
nemusí být příjemná. Pokud chcete vyrazit po 
vlastní ose, doporučujeme použít plánovač 
pro trasy na kole https://mapy.cz/.

*  Výchozím a cílovým bodem každé trasy je 
náměstí Svobody v centru města.

Další cyklovýlety, cyklotrasy a užitečné 
informace:  
→ www.gofrombrno.cz 
→ www.brno.cz/cykloaplikace 
→ www.brno.cz/cyklodoprava 
→ www.jizni-morava.cz/cykloturistika 
→ www.brnonakole.cz

Nejvýznamnější cyklistickou událostí roku je 
Velká cena Brna v dráhové cyklistice, kterou 
rozhodně začátkem června doporučujeme 
navštívit. Velkou cenu potom doplňuje menší 
místní závod horských kol, který se koná 
přímo v centru na Špilberku a ulici Husova. 
Aktivně se můžete zúčastnit několika druhů 
hromadných jízd.

GP BRNO – VELKÁ CENA BRNA V DRÁHOVÉ 
CYKLISTICE 

Moto GP? Zapomeňte. Brno každoročně hos-
tí světově unikátní závod v dráhové cyklisti-
ce, který opravdu nelze zažít nikde jinde díky 
kombinaci dvou vzácných faktorů. Prvním je 
globální elita dráhové cyklistiky, olympijští 
šampioni, svými stehny asfalt trhající sprin-
teři, kteří se z celého světa sjedou do Brna 
díky tomu, že se zde koná závod nejvyšší 
kategorie UCI 1. Druhým faktorem je unikátní 
velodrom, jehož současná podoba pochá-
zí z poslední modernizace před více než 
půlstoletím v roce 1969. Díky tomu se diváci 
v prostoru mísí se závodníky a jejich týmy, 
tribuny jsou nalepené na samotnou dráhu 
a při fandění vám závodníci letí přímo pod 
nosem i rychlostí kolem 70 kilometrů za ho-
dinu. Plánuje se stavět nový velodrom, takže 
pravděpodobně zbývají poslední ročníky, kdy 
lze zažít tento opravdu neobyčejný závod. 
Koná se každoročně začátkem června.

→ www.gp-brno.cz 
→  gpbrno

MTB KRITERIUM

Závod horských kol pro veřejnost i profesio- 
nály se koná přímo v centru Brna na uzavřené 
ulici Husova a přilehlém parku okolo Špil-
berku. Díky závodu se kousek města na den 
promění, na samotný závěr je trasa závodu 
otevřena i pro děti. MTB Kriterium se každo-
ročně koná v druhé polovině září.

→ www.mtbkriterium.cz

na jednom z břehů a jedete dál na jih podél 
Svratky až k Olympii. Od ní se můžete vrátit 
stejnou cestou zpět nebo pokračovat dál do 
Rebešovic či se jet vykoupat do přírodního 
biotopu u Chrlic.

→ Délka: 15 kilometrů, převýšení 30 metrů

BIOTOP CHRLICE

Chcete zkombinovat kolo s koupáním? Od 
Olympie můžete pokračovat k přírodnímu 
biotopu nedaleko Chrlic. V letních měsících 
je obležen přes den rodinami s dětmi, po 
večerech k němu vyráží lidé na kolech z Brna, 
z nichž mnozí zvládají koupání bez plavek. Od 
biotopu lze pozorovat krásné západy slunce, 
siluety nahých těl vrhající nekonečné stíny, 
nad hladinou poletují vlaštovky, které se se-
tměním střídají netopýři. Od Olympie vyrazíte 
po východním břehu řeky kousek na sever, 
zahnete vpravo na most přes dálnici, sjede-
te dolů, odbočíte vpravo do pole a budete 
následovat šotolinovou cestu až k biotopu.

→ Délka: 5 kilometrů, převýšení 17 metrů

REBEŠOVICE

Chcete-li si přidat pár dalších kilometrů, po-
kračujte od Olympie dál na jih k Rebešovicím. 
Pojedete stále buď po samostatné cyklo- 
stezce, nebo po klidnějších komunikacích, při 
příjezdu do Rebešovic vás hned uvítá hos-
půdka, kde se můžete občerstvit. Zpátky 
se můžete vydat stejnou trasou nebo zvolit 
krátký úsek po silnici směrem na Chrlice, kde 
před mostem přes dálnici zahnete vlevo zpět 
na cyklostezku vedoucí k Olympii a do Brna.

→ Délka: 11 kilometrů, převýšení 22 metrů

ÚDOLÍM PONÁVKY A LETIŠTĚ MEDLÁNKY

 
Zatímco jízda směrem na jih Brna a dál je mezi 
lidmi docela známá, cesta na sever zatím 
tolik populární není i kvůli tomu, že podél 
koryta zatím neproběhlo asfaltování nových 
stezek. Jízda je tak více autentická, ačkoliv 
stále relativně pohodlná. Od Ponávky může-
te odbočit do Zamilovaného hájku, kterému 
místní neřeknou jinak než Zamilec. Zamilci 
dominuje obrovská olše, pod jejíž korunou 
můžete spočinout u dřevěného posezení. Od 
Zamilce pokračujte dále na sever a potom na 
západ, kde chvíli pojedete ve smíšeném pro-
vozu s automobily směrem k medláneckému 
sportovnímu letišti, které je zároveň vzácnou 
rezervací pro život syslů. Kolem letiště vás 
povede cesta z betonových panelů, díky kte-
ré si živě vzpomenete na časy dávno minulé. 
Potom odbočíte vlevo na další panely a do-
jedete až k zoologické zahradě. Od ní je již 
kousek cyklostezka, po které se dostanete 
až k Novým sadům. A jste zpět ve městě.

→ Délka: 26 kilometrů, převýšení 200 metrů

Skvělé výlety do pěti méně frekventova-
ných půvabných míst v okolí Brna najdete 
na www.gofrombrno.cz. Výchozím místem je 
vždy stanice vlaku kousek za Brnem, kde se 
dá i zaparkovat. Dají se stáhnout do mobilu, 
k dispozici je i tištěná verze v pdf.

JÍZDY MĚSTEM BRNEM

Jízdy městem Brnem jsou tradiční akcí pro 
veřejnost, konají se více než deset let. Od 
dubna do října nabízí všem bruslařům, cyk-
listům, koloběžkářům a dalším kolečkářům 
možnost projet se po místech, která jsou 
jim za normálních okolností zapovězena – po 
silnicích. Akce se koná pravidelně 1× měsíč-
ně od dubna do října, vždy v pátek nebo 
v sobotu večer. Jede se po osvědčených 
trasách s minimálním převýšením za dopro-
vodu policie. Délky všech tras jsou cca 10 km 
s návratem na místo startu. Jízda se koná 
za každého počasí.

→ www.brno-inline.cz/jizdy-mestem 
→  www.facebook.com/groups/ 
/jizdy.mestem/

CYLOJÍZDY

Co je to cyklojízda? Pro některé oslava kola, 
pro jiné možnost se projet bezpečně po sil-
nicích v pelotonu, pro jiné vyjádření poža-
davku na bezpečnou jízdu městem na kole, 
pro mnoho účastníků jen zábava. Spolek 
Brno na kole organizuje oficiální cyklojízdy 
v polovině dubna a září, Jarní a Podzimní 
cyklojízdu, které jsou řádně úředně ošet-
řené a za doprovodu policie. Více rošťácké 
sebeorganizované cyklojízdy ve stylu Critical 
Mass se sjíždí každou první středu v měsíci 
na Moravském náměstí v 19.00 a během let-
ních měsíců bývají spojeny i s koupáním. Na 
žádné cyklojízdě však nesmí chybět cyklo- 
soundsystem. Termíny oficiálních cyklojízd 
najdete v událostech na Facebooku Brna 
na kole.

→ https://criticalmassbrno.cz/ 
→  BrnoNaKole 

Kam vyrazit

Vlastní trasou

Události

Přehled všech tras
TRASA DÉLKA KM PŘEVÝŠENÍ 

M
ODKAZ GPX SOUBOR

1 BÍLOVICE NAD 
SVITAVOU

22,1 100 https://mapy.cz/s/
canetejepo

http://bit.ly/
bnkbilovice

2 DOBROVSKÉHO 
KOUPALIŠTĚ

6,9 32 https://mapy.cz/s/
bovaleteba

http://bit.ly/
bnkdobrak

3 PŘEHRADA 27,6 236 https://mapy.cz/s/
kagadokace

http://bit.ly/
bnknaprehradu

4 CYKLOSTEZKA 
PODÉL SVRATKY

15,1 30 https://mapy.cz/s/
faheronuru

http://bit.ly/
bnkolympia

5 BIOTOP CHRLICE 4,9 17 https://mapy.cz/s/
hojotedele

http://bit.ly/
bnkolybiotop

6 REBEŠOVICE 11 22 https://mapy.cz/s/
desagakosu

http://bit.ly/
bnkolyrebe

7 ÚDOLÍ PONÁVKY 
A MEDLÁNKY 
LETIŠTĚ

25,8 198 https://mapy.cz/s/
fusefasora

http://bit.ly/
bnkponavka

VŠECHNY TRASY 113,5 https://mapy.cz/s/
naholagetu
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TIC BRNO ↓

V Brně najdete několik míst s přidanou 
cyklo-hodnotou, kam můžete na kole zavítat 
většinou během celého roku.

BAJKAZYL BRNO

Z druhé strany nádraží, vnořený do železnič-
ního viaduktu pod páté nástupiště, na vaši 
návštěvu čeká brněnský Bajkazyl, kombina-
ce klubu, baru a cykloservisu zaměřeného 
hlavně na městskou cyklistiku, do které lze 
v Brně příležitostně zařadit i horská kola. 
V interiéru najdete zavěšená většinou oce-
lová kola, z nichž některé jsou na prodej, 
jiné patří lidem z komunity, která Bajkazyl 
s láskou provozuje. Když přijdete v zimním 
měsíci mimo sezónu, pravděpodobně na-
jdete v cyklodílně mechanika Vojtu v dob-
rém rozpoložení. Rád s vámi poklábosí třeba 
o italských ocelových silničkách, na jejichž 
rámech staví krásná kola, případně vám mož-
ná ukáže nějakou komponentovou kuriozitu, 
která opět čeká na svou šanci. 

→ Dornych 420/2a 
→ www.bajkazylbrno.cz

BIKE KITCHEN BRNO

Svépomocná komunitní cyklodílna. Cože, co 
to znamená? V Bike Kitchen Brno najdou 
lidé plně vybavenou cyklodílnu, kde si svý-
mi vlastními silami nebo za pomoci někoho 
z dobrovolníků mohou opravit kolo. Bike Kit-
chen však není servis a kola lidem za úplatu 
neopravuje, lidé musí přiložit vlastní ruce 
k dílu a často si je u toho pořádně zašpinit. 
Jedním z cílů komunity je recyklace, v dílně 
je k nalezení mnoho komponentů, kol a rámů, 
které se postupně vracejí do oběhu. Bike 
Kitchen Brno není pouze cyklodílna, konají 
se tam různé workshopy (např. bikepacking, 
stavba draků či výroba barefoot sandálů), 
pravidelně dobrovolníci vaří, někdy je promí-
tání. Chcete-li nakouknout či si seřídit nebo 
opravit vlastní kolo, v dílně mají otevřeno 
obvykle v úterý a čtvrtek podvečer.

→ Přízova 335/2 
→ www.bikekitchenbrno.cz

ASPHALT CYCLING LAB

„Vše, s čím se setkáte při jízdě na kole – svištění 
vzduchu v zatáčkách, vítr ve vlasech, vůně 
trávy – je smyslově okouzlující. Když se opřete 
do pedálů plnou silou, energie a rychlost, kte-
ré dosáhnete, jsou jen ve vaší moci. Zakusíte 
báječný pocit, který se dostaví, když rozum, 
tělo i stroj fungují jako jeden celek. Podobně 
jako ideálem klasického Řecka byla harmonie 
duše a těla, člověk a bicykl jsou dokonalou 
syntézou těla a stroje. Jsou syntézou umění, 
řemesla a techniky, čistou radostí a elixírem 
života.” Těmito slovy se uvádí brněnský atelier 
věnovaný cyklistickému designu, zakázkové 
stavbě kol, fotografii, ale také klubovým spor-
tovnějším vyjížďkám, které Asphalt Cycling 
Lab ohlašuje v klubu na Stravě. Na krásné ulici 
Pellicova můžete navštívit drobný showroom 
a občerstvit se výtečnou kávou.

→ Pellicova 5 
→ www.asphaltcyclinglab.cc

KLUB NA DRÁZE

Plným názvem FBB Klub na dráze je místem 
vycházejícím z brněnské komunity fixed 
gear, cyklistů jezdících na festkách, často 
dráhových kolech s pevným převodem. Pod 
zkratkou FBB se potom skrývá název klu-
bu Fixed Beer Brno. Dnes je Klub na dráze 
místem pro rozmanité cyklisty a cyklistky, 
stejně tak pro skejťáky a další. Klub je z vět-
ší části pod otevřeným nebem kousek od 
nádraží, najdete v něm rozmanité dřevěné 
posezení a excelentní pivo, kterého nikdo 
nevypil pouze jeden kousek. V klubu také 
sídlí CargoBikes CzechoSlovakia, nadšenci, 
kteří se rozhodli rozhýbat český trh s ná-
kladními koly. 

→ Nádražní 9 
→  nadraze

J6KUBSKÉ NÁMĚSTÍ

Fotky z něj publikovaly New York Times 
nebo britský Guardian jako lákadlo pro tu-
risty, malé útulné náměstíčko za lodí svato-
jakubského kostela během teplých večerů 
okupují stovky lidí, mnoho z nich přijíždí 
právě na kole. Většinou se stojí, mnozí sedí 
na obrubníku nebo rovnou na zemi. Na místě 
panuje čilý lidský ruch, lidé relaxují po práci 
s pivem, kolo můžete zamknout do stojanů 
hned na místě.

→ Jakubské náměstí

MUZEUM HISTOVELO

Brno je tradičním městem elitní silniční a drá-
hové cyklistiky sdružené do oddílů TJ Favo-
rit Brno a armádního cyklistického oddílu 
Dukla Brno od 50. let minulého století. Za tu 
dobu se prostřídala řada generací závodníků 
a jejich strojů, které můžete vidět v muzeu 
Histovelo. Muzeum provozuje rodina Naklá-
dalů, jejíž členové jako mechanici a závodníci 
působí v profesionální cyklistice již od roku 
1940. Do muzea krásných závodních kol, kde 
si vyslechnete i výklad. Je potřeba se tele-
fonicky objednat předem.

→ Kosmákova 957/1 
→ www.kolanakladal.cz/muzeum-histovelo
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V Brně najdete několik míst s přidanou 
cyklo-hodnotou, kam můžete na kole zavítat 
většinou během celého roku.

BAJKAZYL BRNO

Z druhé strany nádraží, vnořený do železnič-
ního viaduktu pod páté nástupiště, na vaši 
návštěvu čeká brněnský Bajkazyl, kombina-
ce klubu, baru a cykloservisu zaměřeného 
hlavně na městskou cyklistiku, do které lze 
v Brně příležitostně zařadit i horská kola. 
V interiéru najdete zavěšená většinou oce-
lová kola, z nichž některé jsou na prodej, 
jiné patří lidem z komunity, která Bajkazyl 
s láskou provozuje. Když přijdete v zimním 
měsíci mimo sezónu, pravděpodobně na-
jdete v cyklodílně mechanika Vojtu v dob-
rém rozpoložení. Rád s vámi poklábosí třeba 
o italských ocelových silničkách, na jejichž 
rámech staví krásná kola, případně vám mož-
ná ukáže nějakou komponentovou kuriozitu, 
která opět čeká na svou šanci. 

→ Dornych 420/2a 
→ www.bajkazylbrno.cz

BIKE KITCHEN BRNO

Svépomocná komunitní cyklodílna. Cože, co 
to znamená? V Bike Kitchen Brno najdou 
lidé plně vybavenou cyklodílnu, kde si svý-
mi vlastními silami nebo za pomoci někoho 
z dobrovolníků mohou opravit kolo. Bike Kit-
chen však není servis a kola lidem za úplatu 
neopravuje, lidé musí přiložit vlastní ruce 
k dílu a často si je u toho pořádně zašpinit. 
Jedním z cílů komunity je recyklace, v dílně 
je k nalezení mnoho komponentů, kol a rámů, 
které se postupně vracejí do oběhu. Bike 
Kitchen Brno není pouze cyklodílna, konají 
se tam různé workshopy (např. bikepacking, 
stavba draků či výroba barefoot sandálů), 
pravidelně dobrovolníci vaří, někdy je promí-
tání. Chcete-li nakouknout či si seřídit nebo 
opravit vlastní kolo, v dílně mají otevřeno 
obvykle v úterý a čtvrtek podvečer.

→ Přízova 335/2 
→ www.bikekitchenbrno.cz

ASPHALT CYCLING LAB

„Vše, s čím se setkáte při jízdě na kole – svištění 
vzduchu v zatáčkách, vítr ve vlasech, vůně 
trávy – je smyslově okouzlující. Když se opřete 
do pedálů plnou silou, energie a rychlost, kte-
ré dosáhnete, jsou jen ve vaší moci. Zakusíte 
báječný pocit, který se dostaví, když rozum, 
tělo i stroj fungují jako jeden celek. Podobně 
jako ideálem klasického Řecka byla harmonie 
duše a těla, člověk a bicykl jsou dokonalou 
syntézou těla a stroje. Jsou syntézou umění, 
řemesla a techniky, čistou radostí a elixírem 
života.” Těmito slovy se uvádí brněnský atelier 
věnovaný cyklistickému designu, zakázkové 
stavbě kol, fotografii, ale také klubovým spor-
tovnějším vyjížďkám, které Asphalt Cycling 
Lab ohlašuje v klubu na Stravě. Na krásné ulici 
Pellicova můžete navštívit drobný showroom 
a občerstvit se výtečnou kávou.

→ Pellicova 5 
→ www.asphaltcyclinglab.cc

KLUB NA DRÁZE

Plným názvem FBB Klub na dráze je místem 
vycházejícím z brněnské komunity fixed 
gear, cyklistů jezdících na festkách, často 
dráhových kolech s pevným převodem. Pod 
zkratkou FBB se potom skrývá název klu-
bu Fixed Beer Brno. Dnes je Klub na dráze 
místem pro rozmanité cyklisty a cyklistky, 
stejně tak pro skejťáky a další. Klub je z vět-
ší části pod otevřeným nebem kousek od 
nádraží, najdete v něm rozmanité dřevěné 
posezení a excelentní pivo, kterého nikdo 
nevypil pouze jeden kousek. V klubu také 
sídlí CargoBikes CzechoSlovakia, nadšenci, 
kteří se rozhodli rozhýbat český trh s ná-
kladními koly. 

→ Nádražní 9 
→  nadraze

J6KUBSKÉ NÁMĚSTÍ

Fotky z něj publikovaly New York Times 
nebo britský Guardian jako lákadlo pro tu-
risty, malé útulné náměstíčko za lodí svato-
jakubského kostela během teplých večerů 
okupují stovky lidí, mnoho z nich přijíždí 
právě na kole. Většinou se stojí, mnozí sedí 
na obrubníku nebo rovnou na zemi. Na místě 
panuje čilý lidský ruch, lidé relaxují po práci 
s pivem, kolo můžete zamknout do stojanů 
hned na místě.

→ Jakubské náměstí

MUZEUM HISTOVELO

Brno je tradičním městem elitní silniční a drá-
hové cyklistiky sdružené do oddílů TJ Favo-
rit Brno a armádního cyklistického oddílu 
Dukla Brno od 50. let minulého století. Za tu 
dobu se prostřídala řada generací závodníků 
a jejich strojů, které můžete vidět v muzeu 
Histovelo. Muzeum provozuje rodina Naklá-
dalů, jejíž členové jako mechanici a závodníci 
působí v profesionální cyklistice již od roku 
1940. Do muzea krásných závodních kol, kde 
si vyslechnete i výklad. Je potřeba se tele-
fonicky objednat předem.

→ Kosmákova 957/1 
→ www.kolanakladal.cz/muzeum-histovelo
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