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Doprava - zastávka na D1

A. Ingols

Kilometr 227 cca 262 m.n.m. Jednostranná odpočívka Vyškov
Pouze ze směru na Brno lze odbočit k čerpací stanici pohonných hmot s prodejnou obvyklého
sortimentu zboží a koutkem pro občerstvení, a nebo projet kolem „pumpy“ na nevelké parkoviště, kde
náklaďáky mohou parkovat jen v podélném směru a často využívají i místa k tomu nevyhrazená.
Pro několik osobních vozidel je před budovou prodejny parkoviště s výhledem na lán pole, rybník
Kačenec a průmyslovou zónu města Vyškov.
U jižní stěny stejné budovy je pak venkovní nekryté místo pro posezení a případnou
konzumaci hlavně uvnitř zakoupených dobrot, a tím vybavenost celého areálu prakticky končí.
Vyškov
Město na jihozápadním okraji regionu Haná, kdysi nazývané „Moravské Versailles“, je mnohými
spojované s vojenskou současností i nedávnou historií. První posádka byla ve Vyškově ustavena v
roce 1936 v souvislosti s tehdy vládou ČSR právě zřízeným „vojenským táborem Dědice“. Byl to
pluk útočné vozby s nejmodernějšími tanky LT-35; o rok později přibylo i osazenstvo nového
vojenského letiště. Velký zájem o celou oblast měli Němci v době Protektorátu Čechy a Morava.
Po válce zde došlo k prudkému rozvoji vojenského školství. 27. října 1947 bylo ustaveno
Tankové učiliště Vyškov, které v průběhu dalších let prošlo mnoha organizačními změnami, a také se
často měnil jeho název, až na Vysokou vojenskou školu pozemního vojska s několika fakultami.
VVŠ PV skončila v roce 2004 začleněním do Univerzity obrany v Brně a dnes je ve Vyškově jen
Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení.
Rybník Kačenec
Vyškovem protéká nevelká řeka Haná a na jejím přítoku, Roštěnickém potoku, je rybník Kačenec.
Vlastně jsou to rybníky dva, menší, využívaný k chovu ryb a větší, dvanáctihektarový, kam se místní
chodí i koupat. Blízké okolí rybníka je velmi pěkné a perspektivně vylepšované, vhodné pro relaxační
procházky. *
GPS ODPOČÍVADLO VYŠKOV 49°15´36.751´´N 16°59´33.223´´E

