
Pracoviště Lipky Rychta vás zve na procházku či projížďku údolím Malé Hané,  

na pomezí vojenského prostoru.  

NÁROČNOST TRASY Délka trasy je 12 km.  

ZAČÁTEK A KONEC TRASY zastávka autobusu Krásensko, rozcestí 1.0 a zastávka autobusu Vyškov, Rychtářov 

POPIS CESTY  

 

 

 

 

 
MAPA   

A VÝŠKOVÝ PROFIL 

zdroj: mapy.cz 

Z autobusu vystoupíte pod třetí nejvyšší stavbou ČR, televizním vysílačem Kojál. Sejděte do Krásenska, k pracovišti 

Lipky Rychta. Historická budova, ve které sídlí, je bývalý panský hospodářský dvorec. Před budovou najdete ve  stínu 

památné lípy a jasanů velké stromové pexeso a další hry. Tušíte, jak vypadá třeba semenáček lípy? Parkem na návsi 

sejděte na křižovatku. Z ní pokračujte po žluté značce pod vesnici, odtud po červené asfaltovou lesní cestou okrajem 

Vojenského újezdu Březina na rozcestí Roviny, které místní označují Cupík. Přečtěte si něco z místních pověstí či se 

osvěžte u studánky pod skalou Cupík. Další trasa vás zavede k přístřešku na Matulíkově louce. Pokračujte příjemným 

údolím Malé Hané až na rozcestí pod Kuchlovem. Odbočte po zelené, do prudkého kopce, prozkoumat zříceninu 

dávného hradu Kuchlov. Nejvýraznějšími pozůstatky jsou dva hradní příkopy tesané ve skále. Po návratu na červenou 

dojdete k ruině hradu Hrádek. Údajně šlo o Stagnov vybudovaný koncem 13. stol. a zničený během husitských válek. 

Dojděte do Rychtářova, kde si můžete zvenčí prohlédnout dům cestovatele Aloise Musila, lovecký zámeček, kostel  

Nanebevzetí Panny Marie s geologickou sbírkou místních hornin v soklu stavby či 

u zastávky autobusu nahlédnout do Galerie mysliveckého umění. Z Rychtářova můžete 

odjet autobusem, nebo se projít dále po červené značce údolím Velké Hané až do Vyš-

kova. Pokud byste vyrazili na kole, můžete využít víkendový cyklobus z Vyškova do 

Studnic a sjet údolím zpět do Vyškova (délka trasy i s okruhem přes Krásensko 30 km). 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz 

RYCHTA  
ÚDOLÍ MALÉ HANÉ 

OBČERSTVENÍ studánka Roviny 
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Vysílač Kojál je 340 m vysoký stožár postavený na stejnojmenném kopci 

v nadmořské výšce 600 m. Sehrál důležitou roli v srpnu 1968, kdy se 

sem před okupačními vojsky ukryli pracovníci brněnského studia Česko-

slovenské televize a ještě několik hodin pokračovali ve vysílání.  

Krásensko patřilo během II. světové války mezi více než 30 vystěhova-

ných obcí. Na jejich území byl rozšířen blízký vojenský prostor, obce byly 

téměř zničeny. Po válce bylo velmi náročné je obnovit, velká část obyva- 

tel se už nevrátila. I proto je v Krásensku 

rozsáhlá nezastavěná náves. Domy, které 

tu stávaly, byly za války zbořeny. Mezi nimi 

i fara. Najdete farní zahradu? Poznáte ji 

podle vzrostlých jehličnanů a studny. 

 
TRASU DOPORUČUJE    pracoviště Rychta 

https://1url.cz/WKf6J
https://www.lipka.cz/rychta
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