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     Akce se koná pod záštitou radního     Akce se koná pod záštitou radního     Akce se koná pod záštitou radního     Akce se koná pod záštitou radního    

      Ing. Miroslava Mareše      Ing. Miroslava Mareše      Ing. Miroslava Mareše      Ing. Miroslava Mareše    
a za finanční podpory Pardubického kraje.a za finanční podpory Pardubického kraje.a za finanční podpory Pardubického kraje.a za finanční podpory Pardubického kraje.    

   SPORTUJ S NÁMI                                        SPORTUJ  S  NÁMI 
 

Termín zájezdu: 11. října 2008. 
 

Odjezd z Pardubic:     v 7.00 hod.  od hlavního nádraží ČD - před zahrádkou restaurace La Rocket. 
 

Trasa autobusu: 
Pardubice – Vysoké Mýto – Litomyšl – Svitavy – Letovice – Boskovice  – Sloup (vystoupí skupina I) – 
Ostrov u Macochy, jeskyně Balcarka (vystoupí skupina II a III)  – parkoviště u propasti Macocha (vystoupí 
skupina IV)  – Jedovnice (čeká na skupinu III a IV)  – Křtiny (čeká na skupinu I a II) – Blansko – Rajec-
Jestřebí  – Černá Hora – Letrovice – Svitavy – Litomyšl – Vysoké Mýto – Pardubice. 
Celkem 300 km. 
 
Pěší trasy: 
Trasa I      Sloup , JV po červené zn. - Šošůvka – Holštejn – zřícenina hradu (3,5 km) – Ostrov u Macochy 
(6,5 km) – JZ, po zelené zn. – propast Macocha (9,5 km) – asi 0,5 km zpět po zelené společné s červenou – 
dále pokračovat po červené zn. – Vilémovice (12 km) – odbočka žluté zn. (13,5 km) – po žluté zn. – Jedovnice 
(15 km) – odtud po zelené – Rudické propadání (16,5 km) – Rudice, mlýn (18 km) – stále po zelené zn. – 
Klostermannova studánka – Křtiny (24 km).                  Odjezd autobusu do Pardubic   v 17.30 hod. 
 
Trasa II       Ostrov u Macochy, jeskyně Balcarka – SZ po červené Ostrov u Macochy, mlýn – dále JZ po 
zelené - propast Macocha (3 km) – asi 0,5 km zpět po zelené společné s červenou – dále pokračovat po 
červené zn. – Vilémovice (5 km) – odbočka žluté zn. (7 km) – po žluté zn. – Jedovnice (8,5 km) – odtud po 
zelené – Rudické propadání (10 km) – Rudice, mlýn (11,5 km) – stále po zelené zn. – Klostermannova 
studánka – Křtiny (17,5 km).                                            Odjezd autobusu do Pardubic   v 17.30 hod. 
 
Trasa III      Ostrov u Macochy, jeskyně Balcarka– SZ po červené Ostrov u Macochy, mlýn – dále JZ po 
zelené - propast Macocha (3 km) – asi 0,5 km zpět po zelené společné s červenou – dále pokračovat po 
červené zn. – Vilémovice (5 km) – Rudice, rozcestí se zelenou zn. (9,5 km)  – JV, po zelené – Rudické 
propadání (11 km)  – Jedovnice (13 km).                          Odjezd autobusu do Křtin   v 16.00 hod. 
 
Trasa IV      Parkoviště u propasti Macocha – po modré zn. Punkevní jeskyně, prohlídka jeskyně – stejnou 
cestou zpět (2,5 km) - asi 0,5 km V po zelené společné s červenou – dále pokračovat po červené zn. – 
Vilémovice (4,5 km) – Rudice, rozcestí se zelenou zn. (9 km)  – V, po zelené – Rudické propadání (10,5 km)  
– Jedovnice (12,5 km).                                                       Odjezd autobusu do Křtin   v 16.00 hod. 
 
Možnosti občerstvení: Macocha,  Jedovnice, Křtiny. 

 

Doporučená mapa:      Okolí Brna - Moravský kras, edice KČT č. 86. 

Návrat do Pardubic:    kolem 20.00 hod. 
 
Přihlášky:  U Dáši Ehrenbergerové, tel. domů 466 260 913, do práce 466 670 932 nebo 466 670 410 (ústředna); 

e-mail ehrenbergerova@szs.pardubice.cz .  

Zájezd připravil a vede:    Ing. Petr Dračínský (mobil 732 959 402).
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Zajímavosti na trase: 

1.    Holštejn,  zřícenina hradu - Zřícenina hradu založeného pravděpodobně ve 2. polovině 13. století, 
zničeného husity. Patrné jsou zbytky věže, hradeb a příkopu. 
 
2.   Jeskyně Balcarka  - Jeskyně s krásnou barevnou krápníkovou výzdobou. V části zvané Kaple jsou 
k vidění i stalaktity černé barvy. Podle nálezů nářadí obývali jeskyni lidé ve starší době kamenné. Novodobým 
návštěvníkům byla zpřístupněna v roce 1936. 
V současné době je uzavřena – provádí se rekonstrukce (od listopadu 2007 do března 2009). 
 
3.   Ostrov u Macochy, větrný mlýn  - Zděný větrný mlýn válcového tvaru v jihozápadní části obce při 
červené a zelené turistické značce. Založen zřejmě v roce 1865. Velmi působivé je neomítnuté zdivo z bílých 
vápencových kamenů. Mlýn vlastní potomci posledního mlynáře, objekt je upraven na rekreaci a není 
přístupný. Mlecí zařízení bylo postupně odstraněno, původní lopaty zůstaly. Technická památka 
 
4.   Propast Macocha, krasová propast - představuje jeden z nejznámějších krasových jevů v České 
republice. Od roku 1914 je nedílnou součástí veřejnosti přístupných jeskyní Punkevních. Samotná propast 
vznikla s největší pravděpodobností prolomením zesláblé klenby obrovského podzemního dómu, protékaného 
ponornou říčkou Punkvou. Splynutím krasové sníženiny na povrchu s jeskyní se otevřela vertikální dutina 
o dnešní hloubce 138,5 m. Mohutné rozměry propasti umožňují denní osvětlení celé prostory a proto ji 
v krasové klasifikaci řadíme k propastem typu "light hole". Toto se odráží i v podmínkách klimatických 
a vegetačních. Ponorná říčka Punkva, která protéká dnem propasti, vzniká soutokem celé řady ponorných 
vodotečí, které protékají na území vápenců od severu a východu a spojují se v komplexu jeskyně Amatérské 
(délka jejích dosud známých chodeb je přes 30 km). Nejvýznamnější jsou Sloupský potok a Bílá voda. Propast 
Macochu od jeskyně Amatérské odděluje soustava komplikovaných sifonů. Do propasti vtékají vody Punkvy 
tzv. Jalovým korytem, zčásti napájejí Horní jezírko (hloubka asi 13 m) a přetékají do Dolního jezírka (hloubka 
okolo 40 m). Odtud pak voda odtéká přes sifony na tzv. Čtyřicítku (nazváno dle původní hloubky) na vodní 
plavbu a dále k vývěru v Pustém žlebu. 
      V roce 1882 byl brněnskou sekcí Rakouského klubu turistů vybudován horní můstek. Jeho generální 
opravu provedla SJČR - Správa jeskyní Moravského krasu v červnu roku 2007. Spodní můstek byl zbudován 
v roce 1899. V roce 1895 byla Klubem českých turistů postavena Útulna poblíž horního můstku. Tato však 
později vyhořela a byla obnovena jako Chata na Macoše 
 
5.   Punkevní jeskyně, krasová jeskyně - Punkevní jeskyně se nacházejí v Pustém žlebu. Byly postupně 
objevovány v letech 1909-1933 (1909-1914 suchá část jeskyně, 1920-1933 vodní plavba) pracovní skupinou 
profesora Karla Absolona. Návštěvníci procházejí mohutnými dómy a chodbami s krápníkovou výzdobou na 
dno propasti Macocha. Hloubka propasti je 138 metrů, rozměry půdorysné jsou 174x76 metrů. 
      Další částí návštěvní trasy je projížďka na motorových člunech po podzemní říčce Punkvě. Součástí 
plavby je prohlídka Masarykova dómu, nejkrásnější prostory Punkevních jeskyní. Jeskyně jsou součástí 
nejdelšího jeskynního systému v České republice - Amatérské jeskyně, jejíž délka dosud známých chodeb je 
více než 30 kilometrů. 
Otevřeno  8.20 – 15.40 hod., vstupné s celou vodní plavbou           plné 120,- Kč , důchodci 100,- Kč 
                                                   se zkrácenou vodní plavbou           plné 100,- Kč , důchodci   50,- Kč 
 
6.   Jedovnice - Nejstarší písemná zmínka o Jedovnicích pochází z roku 1251. Historie tohoto městyse 
položeného v malebné kotlině mezi lesy je však starší. Souvisí s osídlováním kraje slovanským 
obyvatelstvem, živícím se zemědělstvím a dobýváním železné rudy.       
 Za zakladatele jedovnického panství a rodu pánů z Holštejna je považován Crha z Čeblovic. Pocházel 
z Tišnovska, jeho rodná ves Čeblovice poblíž Lažánek zanikla. Poprvé se Crha vyznamenal statečným 
postojem proti Tatarům, za to byl jmenován rytířem krále Václava I.     Kostel sv. Petra a Pavla pův. gotický 
ze 13.stol. přestavěn  klasicistně v l. 1783- 85. Gotická dřevěná polychromovaná socha P. Marie na půlměsíci 
z 2.čtvrtiny 14.stol. Nové umělecké vybavení z  l. 1963-71 , obraz  hlavního oltáře od  M. Medka, plastické 
části od  J. Koblasy a K. Nepraše, leptaná okna v kněžišti od J. Istlera, kruchta s varhanami a  vitraje v oknech  
lodi od L. Kolka. 
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7.   Vilémovice - Nejstarší  zmínka svědčí o tom, že kolonizačním procesem  kolem roku 1267 vzniká ves 
s názvem Wilhelmschlag. Písemná zpráva z roku 1336 potvrzuje, že patřila k panství pánů z Holštýna a část 
zase k Blansku. Obec je známá svou propastí Macocha.  Při cestě k Jedovnicím je pietní místo Krchůvek, kde 
jsou pohřbeni zemřelí při morové ráně roku 1715. Na návsi je vystavěna kaple z roku 1725 z vděčnosti za 
záchranu před jmenovanou epidemií.  Je zasvěcena sv. Petru z Alkantary. K tomu se také váže slib 
vilémovských každoročně o Svatém Duchu vykonat děkovnou pouť na Svatý Kopeček u Olomouce. 
Vilémovice jsou protáhlou návesní obcí. Náves krášlí rybníček. Voda je v krasu velmi vzácná. Veškerá voda 
se ztrácí uprostřed obce v  sytému jeskyň  nebo doteče maximálně na hranu suchého žlebu. Objevuje se až 
v malém výtoku Punkvy v Pustém žlebu. V okolí je řada krasových jevů: závrty, škrapy,jeskyně a již zmíněná 
propast Macocha 
 
8.   Rudické propadání, národní přírodní památka - Ponor Jedovnického potoka nedaleko obce Rudice je 
největším ponorem v Moravském krasu. Potok mizí na konci slepého údolí do hloubky 86 metrů a vyvěrá po 
13 km u Býčí skály. Naučná stezka Rudické propadání (dlouhá cca 10 km) vás provede po zajímavých - nejen 
krasových - místech v okolí. 
 
9.   Rudice, větrný mlýn  - Zděný větrný mlýn válcového tvaru v jižní části obce při zelené turistické značce. 
Pochází z roku 1865, po roce 1945 v něm bylo zrušeno mlynářské právo a postupně odstraněno mlecí zařízení. 
Zchátralý mlýn byl v 80. letech 20. století opraven. Od roku 1994 v něm sídlí informační centrum Moravského 
krasu a slouží jako muzeum speleologii a mineralogii. Část expozice je věnována také větrnému mlynářství 
v okolí. Technická památka. 
 
10.  Klostermannova studánka – studánka odvodňovaná  ponorným údolíčkem do klasického krasového 
závrtu s drobnou jeskyní. Ponorný tok pokračuje do Rudického propadání. 
 
11.  Křtiny  - Křtiny patří k nejstarším a nejpamátnějším poutním místům Moravy (první zmínka již v roce 
1237). Tento kostel s dominantní centrální kupolí vysokou 30 m byl postaven v letech 1718-44 na místě dvou 
starších gotických kostelů (zvaných „český a německý“) podle projektu slavného barokního architekta 
J. B. Santiniho.  
   Prastaré mariánské poutní místo ve Křtinách doznalo v období vrcholného baroka ohromný rozkvět. Ve své 
době ho navštěvovalo více než 50 000 poutníků ročně. 
   Nahrazení středověkého areálu monumentální barokní novostavbou zadal opat zábrdovického kláštera v roce 
1718 Janu Santinimu. Ten na vrcholu svých tvůrčích sil navrhl rozsáhlý areál, který se stal skutečnou barokní 
perlou Moravy. Celá stavba však byla dokončena až dlouho po Santiniho smrti, v roce 1750, a to včetně řady 
změn, ke kterým bylo přistoupeno především z úsporných opatření. 
   Centrální dispozice kostela je situována na půdorysu řeckého kříže vetknutého do soustředných kružnic. 
Ramena kříže se pak ve výšce kleneb propojují v jasných křivkách dynamického baroka. Jako vždy, hraje 
i zde u Santiniho vrcholný význam samo světlo, jeho průchod prostorem a modelace jednotlivých stavebních 
prvků vnitřní architektury. 
   Původní Santiniho projekt byl navržen bez osové průčelní věže, naopak s vysokými mansardovými 
střechami a s druhou boční kaplí sv. Josefa. Ta, spolu se stávající kaplí sv. Anny, centralizuje celý areál 
a uzavírá prostor v horizontální i vertikální dispozici. 
Vlastní proboštství bylo koncipováno jako velká a náročně řešená zámecká budova. 
   I ve své redukované podobě je křtinský areál pozoruhodně vynalézavým a vyhraněným architektonickým 
dílem, a to i svým jednoznačným včleněním do krajinného prostoru. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Cena zájezdu: členové dospělí 50,- Kč, děti 25,- Kč; ostatní 100,- Kč. 
 


