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Dobré ráno Lucie, dobré ráno, Moravo! 

 Když jsem byl nedávno se skupinou turistů na Babím lomě, řekl jsem si, že se musím 

podělit o pěkný zážitek i s posluchači Českého rozhlasu. Bylo nás čtrnáct, to si mohou všichni 

užít přítomnost ve společenství lidí se stejným zájmem a dnes i se stejným cílem. Vlakem 

jsme přijeli do České. Zastávka Česká je vlastně mezi obcemi Česká a Lelekovice. Prošli jsme 

pěkně upravenými Lelekovicemi a už jsme začali stoupat převážně listnatým lesem k jižnímu 

vrcholu Babího lomu. Zde kdysi stával dřevěný altán. Iniciátorem stavby byl Carl Ripka, však 

se zde dlouho říkalo Ripkova vyhlídka. Ta byla za druhé světové války ovšem zničena. 

 Ono nám to ale chvíli k vrcholu trvalo. Mezi větvemi stromů už jsme rozhlednu 

uviděli a za chviličku jsme už stáli úplně pod ní. Někteří si uvědomili, že předpověď počasí 

slibovala na dnešní den déšť, mlhu, pravé listopadové počasí. Ale ono se docela vyčasilo, 

bylo vidět odhadem na třicet kilometrů daleko. Chvílemi jsme dokonce viděli modré nebe. 

Byly to jen kousíčky, kdy se oblačnost protrhala, ale modré nebe jsme viděli. 

 Současná betonová rozhledna je zde pětapadesát roků. V roce 1958 se občané 

Lelekovic rozhodli, že obnoví vyhlídkové místo. Zřejmě nejvíce zásluh měli MUDr. Rudolf 

Albrecht a projektant stavby architekt Ing. Mojmír Korvas a pak ti, co ji skutečně stavěli – 

převážně členové lelekovického Sokola. 

 Slavnostně otevřena byla na jaře roku 1961. Rozhledna je v nadmořské výšce 521 

metrů, má 46 schodů, je 15 metrů vysoká. Vyhlídková plošina je ve 12 metrech nad zemí. 

 12. listopadu 2016, kdy jsme tam byli, nebyla viditelnost úplně dobrá, ale přece jen 

jsme mohli vidět kostel ve Vranově, další rozhledny – Zlobici, Čebínku a kecaninu nad 

Tišnovem, Kojál jsme dnes neviděli, ale vidět bývá. A samozřejmě pohled dolů ke Kuřimi, 

jižní pohled k Brnu byl už docela neostrý, Brno se ztrácelo v oparu a mlze. Podzimní výhledy 

jsou jistě jiné než třeba ty letní. Kromě jiného zabarvení je vidě více, protože listí ze stromů 

opadává a pohledy se více otevírají. A pozor, nejen pohledy z rozhledny, ale i z několika míst, 

když se jde po hřebeni k severu. Také jsme tak šli. Vedla nás červená značka a zastavovali 

jsme se pokaždé, když bylo něco vidět. 

 Hlavní vrchol Babího lomu ovšem není ten s rozhlednou, ale ten na druhé straně 

hřebene. V tomto prostoru se už mnoho let vždycky 1. ledna setkávají jihomoravští turisté, 

aby přivítali nový rok. Na tomto vrcholu prý bývala Rohrerova vyhlídka z trámoví. 

Bylo zde příjemně, ale naše trasa pokračovala dál. Z hřebene jsme sestoupili k jihu, 

naším cílem bylo nádraží v Kuřimi. To se ovšem nejprve přijde do vesnice Podlesí. Je 

zajímavé, že zatímco mnoho obcí, vesnic, osad má historii čítající staletí, vznik Podlesí je 

vázán k válečnému roku 1943. To zde německá firma Klöckner – Flugmotorenbau začala pro 

své zaměstnance stavět domky. Však původní název byl Nový Hamburk, jak jsem se dočetl 

na Wikipedii. 

 V Kuřimi jsme ten den měli štěstí na skutečnost, že zde byly zrovna podzimní trhy, 

a tak jsme hodinku času mohli využít k občerstvení, však sortiment byl skutečně lákavý. 

 


