
Jarní koberce bledulí, nádherné skalní vyhlídky, pozůstatky keltského hradiště 

i zaniklé vsi Bystřec. V Rakoveckém údolí toho můžete prozkoumat mnohem víc.  

NÁROČNOST TRASY Základní jarní bledulová trasa je přibližně 7 km a téměř celá z kopce. Ale pokud chcete delší výlet, můžete vyrazit 

na víc než 12 km dlouhý výšlap (a ještě mnohem delší, pokud si zajdete i na Černov vyznačený na druhé mapce).  

ZAČÁTEK A KONEC TRASY autobusová zastávka Bukovinka a Bukovinka, Říčky, hájenka 

POPIS CESTY  

 

Trasa č. 1: Z Bukovinky se vydejte po modré turistické trase. Po sejití do údolí zahněte doprava, na červenou turistic-

kou a zároveň naučnou trasu. Ta vás dovede až k rozsáhlým podmáčeným bledulovým loukám. Pokračujte dál. 

Na rozcestí Malý Rakovec se vydejte do kopce, po žluté trase, která vás dovede až k autobusové zastávce Říčky. 

Trasa č. 2: Sejděte do údolí a vydejte se proti proudu Rakovce, k obnoveným základům zaniklé vsi Bystřec (bod 2 

na mapce). Od ní pokračujte po naučné stezce přes potok, dál se napojte na modrou trasu a vyjděte ke Třem smrkům 

(bod 3). Dál doporučujeme prokličkovat lesními cestami a sejít až na opravdu fascinující skalní vyhlídku Beran (bod 

4). Z ní pak sejděte do údolí, k bledulovým kobercům (bod 5). Dál po už popsané trase k hájenkám na Říčkách.  

Do Rakoveckého údolí můžete vyrazit i z Ruprechtova s větrným mlýnem a doškovou chaloupkou. Nebo z Jedovnic, 

které mají výborné dopravní napojení na Brno. Než se zanoříte do údolí, projdete kolem velké vodní plochy, rybníka 

Olšovec. Končit můžete také až v Račicích. Trasa z Jedovnic do Račic je příjemná i pro kolo. 

OBČERSTVENÍ několik studánek (dle konkrétní zvolené trasy); při zacházce ke Třem smrkům využijte luxusní přístřešek s ohništěm 

ZAJÍMAVOSTI Bystřec je jedna z mnoha desítek zaniklých vsí na Drahanské vrchovině. Zde byl prováděn rozsáhlý archeologický 

průzkum. Proto se můžeme dozvědět o jejím založení i o devastaci životního prostředí, rozsáhlé erozi a zániku. 

Černov patří mezi nejstarší keltské lokality 

na Moravě. V terénu můžete rozeznat valy 

a příkopy až z 5. století př. n. l. 
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TRASU DOPORUČUJE  

Zuzka z PR týmu  
a Zdeňka z Rychty  

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz 
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https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.8141588&y=49.3078350&z=14&rc=9mpPwx8WAgfRgx83UKiznenygigcfvhEleHsgUBcLj&rs=addr&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=9335869&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A131%7D&xc=%5B%5D
http://www.lipka.cz

