
Moravský odbor Klubu českých turistů Fénix Brno-Medlánky 
 

 
 
 
 
 

 
Vás zve k 20. ročníku turistické akce 

 

Předvánoční courání okolím Vyškova   
 
 

v letošním roce jižním směrem 
 

Start: 7.00 - 11.00 h dne 10.12.2022 nádraží SŽDC Vyškov 
Cíl:   11.30 - 17.30 h restaurace v centru Vyškova, bude upřesněno 
 

Trasy: 10, 25, 31, 46 km  

Trasu si každý volí sám dle svých vlastních sil a uvážení. 
 

Startovné: dospělí  45 Kč  
děti do 15-ti let 20 Kč 

 
Členové KČT nad 15 let sleva na startovném 10 Kč, členové KČT Fénix sleva 15 Kč. 

 

 

Upomínky: pamětní list, razítko IVV a stylová razítka pochodu, možnost   
                          zakoupení nového odznáčku s vánočním motivem 
 

Občerstvení: z vlastních zásob, v restauraci v cíli 
 

Ubytování: nenabízíme 
 

Informace: Ing. Petr Vachút (777 031 958) 
                           Ing. Martin Marek (720 652 999) 
                           kct.fenix@centrum.cz  
                           www.kctfenix.ic.cz 
 

K zakoupení turistická vizitka do turistického deníku. 
 



P  O  P  I  S      T  R  A  S 
 

10 km:  žst. Vyškov – zelená – Kopaniny (5 km) – žlutá – Pístovický  rybník     
              (7,5 km) – červená – Luleč  (10 km) – zpět IDS JMK 
 

25 km:  žst. Vyškov – zelená – Kopaniny (5 km) – žlutá – Pístovický  rybník     
              (7,5 km) – červená – Luleč  (10 km). U kostela v obci Luleč opustíme  

červenou turist. značku a dáme se přímo k železnici, přejdeme přes 
most a silničkou přes starou vyškovskou silnici a dálnici se dostaneme 
do Rostěnic (15 km). Kolem hospody a kostela projdeme přímo, směr 
Kučerov, Hlubočany, cca po 2 km dojdeme ke křižovatce, zde vlevo 
silnicí po žluté turistické značce do Hlubočan (18 km).  
Dále po silnici žel. stanice Vyškov (25 km). 

 

31 km:  žst. Vyškov – zelená – Kopaniny (5 km) – žlutá – Pístovický  rybník     
              (7,5 km) – červená – Luleč  (10 km). Dále po modré turistické značce 
 do Nemojan, asi po 1 km modrá značka odbočí ze silnice vpravo, ale  

my pokračujeme rovně silnicí směr Habrovany přibližně 300 metrů,  
kde odbočíme na konci obce mezi domy vlevo k železniční trati, zde 
vpravo polní cestou podél trati až k železničnímu přejezdu a do obce 
Komořany (16 km). Projdeme Komořany, podejdeme dálniční most,  
za kterým odbočíme vlevo na Podbřežice. Projdeme obcí Podbřežice       
a pokračujeme zpevněnou komunikací do Lysovic (21 km). Odtud po 
žluté turistické značce do Hlubočan (24 km).  
Dále po silnici žel. stanice Vyškov (31 km). 

 

46 km:  žst. Vyškov – zelená – Kopaniny (5 km) – žlutá – Pístovický  rybník     
              (7,5 km) – červená – Luleč  (10 km). Dále po modré turistické značce 
 do Nemojan, asi po 1 km modrá značka odbočí ze silnice vpravo, ale  
              my pokračujeme po silnici do Habrovan, k zámku (16 km). Pod obcí 

Habrovany se dáme na křižovatce vpravo do Královopolských Vážan. 
V obci vlevo směr Rousínov. Pod obcí narazíme na červenou turist. 
značku, která nás dovede až do Rousínova (20 km), přejdeme hlavní 
silnici a pokračujeme do Rousínovce. Projdeme pod dálnicí a kolem 
Kroužeckého dvora pokračujeme po silnici směr Němčany. Zprava se  
k nám přidá od  Urbanu zelená turist. značka, která nás přivede až                  
na Lutršték (24,5 km). Po zelené pokračujeme až do Letonic (30 km).  
Z Letonic pokračujeme po žluté turist. značce přes Větrníky do obce 
Lysovice (36,5 km). Z Lysovic stále po žluté do Hlubočan (39 km).  
Dále po silnici žel. stanice Vyškov (46 km).  

 
ODJEZDY  Luleč  Vyškov:  

 
10.47, 11.46, 13.46, 14.38, 15.46 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Místo pro otištění kontrolních razítek a Vaše poznámky 
 
   

   

 

 
 
 

ODJEZDY VLAKŮ ze žel. stanice Vyškov 
 
směr Brno 
R: 14.00, 14.17, 15.17, 16.00, 16.17, 17.17, 18.00, 18.17 
směr Olomouc 
R: 13.59, 15.59, 17.59 (bez přestupu) 
Os: 14.59, 16.59 (přestup Os/Os Nezamyslice) 
směr Přerov 
R: 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40 (bez přestupu) 
R: 13.59, 15.59, 17.59 (přestup R/Os Nezamyslice)  
Os: 14.59, 16.59 (přestup Os/Os Nezamyslice) 
 
 

Každý startuje na vlastní nebezpečí a je si vědom svého aktuálního 
zdravotního stavu. Pochod je možné kdykoliv ukončit. V tomto případě 
kontaktujte pořadatele a informujte je, že jste pochod nedokončili. 
 
 

                               Zdrávi došli !!! 


