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Malebnou krajinou přírodního parku.
Halasovo Kunštátsko

Halasovo Kunštátsko

– tak se nazývá projekt značené cyklotrasy okolím Kunštátu, podpořený Regionálním operačním programem Jihovýchod. Cyklotrasa je určena pro všechny věkové
i výkonnostní kategorie, umožňuje různé varianty, směry i délky, spojuje historicky
a kulturně zajímavá místa v okolí Kunštátu a jeho místních částech. Na trase je vystavěno 6 odpočívadel, z toho 5 krytých, 12 informačních tabulí a instalován potřebný mobiliář.
Kunštátem prochází další značené cyklotrasy a turistické trasy na které je možné
z okruhu odbočit:
cyklotrasa č. 5085: Kunštát – Rudka – Sulíkov – Kněževes – Hartmanice – směr
Polička, cyklotrasa č. 5141: Kunštát – Zbraslavec – Drnovice – Lysice – Žerůtky –
Býkovice – Černá Hora, cyklotrasa č. 5142: Letovice – Rudka – Kunštát – Sychotín
– Hluboké u K. – Tasovice – Černovice – Hodůvka, modrá turistická trasa: Letovice –
Nýrov – Rudka – Kunštát – Sychotín – Touboř – Ku-nice – Bedřichov a dále, zelená
turistická trasa: Kunštát – Nýrov – Jasinov – Vranová – Křetín a dále, červená turistická trasa: Kunštát – Hluboké u Kunštátu – Tasovice – Žalov – Hodnoní a dále.

Co vše lze vidět a navštívit na trase
Náměstí ČSČK   1 , možný začátek cyklotrasy okolím Kunštátu. Zde je umístěna
základní informační tabule s mapou okruhu. V horní části náměstí v domě č. 94 se
nachází první hrnčířská dílna v Kunštátě provozovaná již v roce 1599. Tento památník hrnčířských domů vypovídá o vývoji hrnčířských dílen v Kunštátě a nejbližším
okolí. Vchod na dětské hřiště u mateřské školy  2  se nachází na horním konci
náměstí v rohu zahrady. Hřiště je přístupné veřejnosti v odpoledních hodinách.
Hřbitov  3  . Kostel sv. Ducha na ulici Lipka byl vystavěn v roce 1738 na místě staré
kaple připomínané
již před rokem 1670.
Jednoduchá, slohově
velmi čistá barokní
stavba sloužila vždy
jako rodinný kostel
majitelů kunštátského panství. Kostel je
obklopen hřbitovem,
na němž jsou pohřbeni básník František
Halas, Ludvík Kundera
a řada dalších významných osobností.
Odpočívadlo č. 1 – Požární nádrž – koupaliště na Lipce.
Koupaliště bylo zbudováno už v roce 1912 na návrh místního okrašlovacího spolku
jako rybníček s dřevěnými stěnami. Dále bylo rozšiřováno a zvelebováno ve 30. letech minulého století.

Přírodní park Halasovo Kunštátsko o rozloze 68,5 km2 tvoří východní okraj Českomoravské vrchoviny, rozhraní Boskovické brázdy a Hornosvratecké vrchoviny.
Tam, kde řečeno slovy básníka: „Vysočina nabírá dech a pole skládají slib chudoby.“
Klidovou oblastí bylo území vyhlášeno v roce 1980 a nazváno podle básníka Františka Halase (1901–1949), který v Kunštátě často a rád pobýval. Tento kraj ho inspiroval
a na kunštátském hřbitově byl i pochován.

Malebnou krajinou přírodního parku

Město Kunštát – přirozené centrum širokého okolí. V roce 2013 žilo v Kunštátě a jeho
přilehlých obcích – městských částech 2.783 obyvatel. Místní části tvoří obce:
Hluboké u Kunštátu, Rudka, Sychotín, Touboř a Újezd u Kunštátu. Centrum městečka
leží v nadmořské výšce 446 metrů. Na město byl Kunštát slavnostně povýšen dne
1. července 1994.
Z historie města. První písemná zmínka o hradu a městečku pochází z roku 1279,
avšak unikátní objev nádvorního průčelí původního hradního paláce dokládá založení hradu již v polovině 13. století. Jeho stavitelem byl Kuna, syn Gerharda ze Zbraslavi, po němž sídlo i městečko založené v podhradí získalo své pojmenování Kunovo
místo. Páni z Kunštátu drželi panství do roku 1521. Nejslavnější člen rodu, český král
Jiří z Kunštátu a z Poděbrad, vlastnil Kunštát v letech 1427–1464. Posledními šlechtickými držiteli zámku a panství s velkostatkem byli do roku 1945 hrabata Coudenhove-Honrichsové. Poslední majitelka Franciska komtesse Coudenhove-Honrichs
vstoupila v roce 1916 do Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v Rajhradě, přijala řeholní jméno Anežka a veškerý svůj majetek odkázala kongregaci.
V roce 1945 převzala velkostatek národní správa, zámek přešel do správy Národní kulturní komise a byl až do roku 2005 využíván jako depozitář Moravského zemského
archivu v Brně a jako mobilizační sklad ministerstva vnitra. S historií i rozvojem městečka je nerozlučně spjato hrnčířství. Cechovní pečeť a znak cechu hrnčířského s datem vzniku v roce 1620 připomíná jedna z bronzových desek u kašny na náměstí Krále Jiřího. Městečko Kunštát, jako středisko rozsáhlého a dosti významného panství,
se stalo na začátku 18. století i centrem městského soudnictví a sídlem kriminálního
soudu. Roku 1729 patřilo pod kunštátský soud 65 vesnic a městeček. Uprostřed městečka byl roku 1670 postaven pranýř, nedaleko cesty k Újezdu stála šibenice.
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Jeskyně Blanických
rytířů  4   vznikla kolem roku 1928 na základě spolupráce kunštátského občana a
mecenáše Františka
Buriana a nadaného
sochaře samouka Stanislava Rolínka. V jeskyni pískovcové skály
vytesal Rolínek bájné
blanické rytíře a jezdeckou sochu sv. Václava. Vchod do nitra jeskyně hlídá mohutný kamenný lev. Poblíž jeskyně vytesal
Rolínek 12 metrů vysokou sochu prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka,
která byla zničena nacisty v roce 1942. Zůstaly jen obrovské boty a obrys sochy.
Na vrcholu kopce nad jeskyněmi byla v roce 1928 postavena kamenná Burianova
rozhledna  5 s kruhovým výhledem. Rozhledna poskytuje výhledy na nedaleké
obce i vrchy Drahanské a Českomoravské vrchoviny. Lze dohlédnout na Praděd
v Jeseníkách, Krkonoše i Pálavu. Od starého opukového lomu na vrchu Milenka   6     
se otevírá výhled na
Drahanskou a Českomoravskou vrchovinu
až k Prostějovsku, televizní vysílač Kojál mezi obcemi Krásensko
a Lipovec, obce Zbraslavec, Lysice, Rozseč
nad Kunštátem. Na
okraji lesa za Rudkou
na turistické trase směry Nýrov a Sebranice
se nachází sportoviště Rudka   7 .
Odpočívadlo č. 2 – Požární nádrž – koupaliště v Rudce.
Rudka, dříve samostatná obec, nyní místní část Kunštátu, leží v nadmořské výšce
520 metrů. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1374. Rudka je bývalou hornickou vesnicí, její okolí je bohaté na nerostné suroviny, těžila se zde železná ruda,
grafit, opuka, jíl a písek. Ve středu obce na návsi stojí jednolodní podélná kaple
sv. Floriána  8  , která byla v roce 1958 zapsána do seznamu kulturních památek
České republiky a je zasvěcena sv. Floriánovi, patronu profesí, které souvisí s ohněm.  
Burianovu koupelnu   
9 neboli Sluneční
lázně nechal za 1. republiky vybudovat
pro letní hosty městečka kunštátský občan František Burian.
Koupaliště mělo 3 bazény, věž na skákání,
půjčovnu loděk, občerstvení i kabinky.
Vše bylo nedílnou součástí komplexu – penzion, jeskyně, rozhledna. Studánka Mramorka  10 , pramen s „léčivou“ vodou, dříve využíván jako tzv.
kojenecká voda. Grafitárna  11 , původně továrna na zpracování tuhy, která se
v blízkosti těžila, byla vybudována ve 2. polovině 19. století. V roce 1926 zde byl zřízen hrnčířský závod vyrábějící nádobí zn. Hella a výrobky z kameniny. Sychotský
rybník  12 , v urbáři se zmiňuje mezi lety 1678–1750 jako pstruhový rybník. V roce
1764 byl zničen bleskovou povodní a obnoven až v 90. letech minulého století.

Odpočívadlo č. 3 – Hřiště v Sychotíně pod zámkem.
Sychotín, dříve samostatná obec, nyní místní část Kunštátu, leží v nadmořské výšce
412 metrů. První zmínka o Sychotíně, který je v historických pramenech uváděn také
jako Svichotin nebo Sichotin, je z roku 1374. Vesnice vždy patřila ke kunštátskénu
panství. Dominantou obce je kaple Panny Marie Sněžné   13 , postavená na návsi
roku 1883.
Trasa dále vede údolím podél říčky Petrůvky kolem čističky odpadních vod  14  ,
která prošla v letech 2010 – 2012 zásadní rekonstrukcí za finanční spoluúčasti dotačního programu OPŽP.
Dianaberg   15 , dnes zalesněný kopec mezi kunštátským zámkem a Vískou u Zbraslavce. Pojmenování Dianaberg se objevuje v historických pramenech od konce
18. století, kdy se zde na závěr honů pořádaných kunštátskou vrchností konaly leče
a lovecké slavnosti.
Odpočívadlo č. 4 – Pod Kunštátským zámkem.
Státní zámek Kunštát   19   je nyní přístupný veřejnosti. Patří mezi nejstarší kamenné hrady na Moravě a v roce 2002 byl
prohlášen národní
kulturní památkou.
Hodnotný komplex
zámeckých budov je
obklopen parkem,
zřízeným v 17. století  
a ve století následujícím rozšířeným na  
celé zámecké návrší. Součástí parku je ojedinělý psí hřbitov 18 , založený kolem roku
1890 Cunem – posledním členem rodu Honrichs von Wolfswarffen. K zámku v minulosti patřila také oranžérie, panská zahrada   16 , panský pivovar 17 , ledárna i velkostatek. Dostatek sportovního vyžití lze nalézt na tenisových kurtech, fotbalovém
hřišti i atletickém oválu za školou ve sportovním areálu Kunštát  20 .
Odpočívadlo č. 5   – Výletiště a hřiště v Újezdu u Kunštátu.
Újezd, dříve samostatná obec, nyní místní část Kunštátu, leží v nadmořské výšce
460 metrů. Ve středu obce stojí kaple sv. Václava 21 , dříve dřevěná zvonička,
kterou místní občané vystavěli roku 1739. První zmínka o Újezdě, který je v historických pramenech nejčastěji uváděn jako Augezd (Oujezd), pochází z roku 1348.
Od svého vzniku patřila vesnice ke „zboží“ sebranskému, se kterým byla v 16. století
připojena ke kunštátskému panství. Kolonizaci Kunštátska v období středověku
připomínají zbytky hradiska 22 , které stálo nedaleko Újezda nad údolím Nýrovského potoka. Jednalo se pravděpodobně o nedokončenou stavbu hrádku
z 13. století. Poblíž lesní křižovatky na kopci Chocholík se nachází skalní útvar „Čertovy kameny“ 23.
Kostel sv. Stanislava
24 , původně gotická
stavba z konce 15. století, barokně přestavěná v 17. století je
dominantou náměstí
Krále Jiřího. Interiér
farního kostela zdobí
oltářní freska z roku
1984 od Milivoje Husáka z Lelekovic u Brna
vytvořená podle křížku z archeologického
nálezu z doby Velkomoravské. Sochu sv. Stanislava, patrona farního kostela, vytvořil brněnský řezbář a restaurátor, rodák z Lysic Jaroslav Vaněk. Za pozornost stojí
náhrobní kameny majitelů kunštátského panství Jana Černčického z Kácova, Štěpána
a Barbory Schmidtových (majitel kunštátského panství, který udělil v r. 1620
privilegia cechu hrnčířskému) a Karla Benedikta, hraběte z Lamberka. Ve věžní báni,
tzv. makovici umístěné pod křížem na věži
kostela, jsou uloženy
schránky s unikátními
dobovými listinami
a předměty, nejstarší
z listin z roku 1687. Ve
věži farního kostela
vyzvánějí tři velké zvony (nejstarší je datován letopočtem 1539)
a malý památkově
chráněný zvon – umíráček.
Z darů občanů, dobrovolných sbírek i finančního přispění Občanské záložny
v Kunštátě byla zbudována socha krále Jiřího z Kunštátu a z Poděbrad 25 .
Je zhotovena ze savojského pískovce podle kresby sochaře Ludvíka Šimka
v dílně Adolfa Loose v Brně. Pomník byl slavnostně odhalen za obrovské účasti obyvatel 16. srpna 1885.
Odpočívadlo č. 6 – U penzionu.
Z náměstí Krále Jiřího lze odbočit do Radnické uličky k Penzionu pro důchodce
města Kunštát. Zde se nachází poslední odpočívadlo na trase. Současně tudy vede
zkratka k Sychotskému rybníku a Grafitárně přes údolí nazývané Kohoutov 26 .
Nad údolím, na nejvyšším bodu této zkratky, překvapí překrásné výhledy na Kunštát
i celou Drahanskou vrchovinu.

