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     (aneb Krajem kaňonů, jeskyní a propastí)  

                                       

sobota 29. června 2019 

 
Odjezd: v 6:30 hod. z parkoviště na nábřeží u zimního stadionu 

Trasa autobusu: Pardubice – Sezemice – Holice – Vysoké Mýto – Litomyšl – Svitavy – 

Letovice – Vanovice – Šebetov – Kořenec - Benešov (vystoupí skupina I.) – Skelná Huť 
(vystoupí skupina II.) – Němčice (vystoupí skupina III.) – Sloup (vystoupí skupiny IV. a V., 
autobus čeká příchodu skupiny V.) - Macocha (vystoupí skupina V., autobus vyčká 
příchodu všech skupin) – Blansko – Rájec-Jestřebí – Černá Hora - Letovice – Svitavy – 
Litomyšl – Vysoké Mýto – Holice – Sezemice - Pardubice. Celkem (tam i zpět) 300 km. 

Odjezd zpět: v 18:00 hod. z parkoviště u Macochy   

Předpokládaný příjezd do Pardubic: mezi 20. a 21. hodinou 

Trasy jednotlivých pěších skupin:  

I. skupina vystoupí v Benešově [1] a po Ž v souběhu s cyklotrasou č. 5227 a poté 

v přímém směru pouze po této cyklotrase dojde na vrchol Skalky (735 m) [2] (1,5 km), 
kde se napojí na M, po níž pokračuje doprava. Pokračuje přes přírodní rezervaci Skály [3] 

a odbočku k pramenu Luhy (Punkvy) [4] k osadě [5] a přírodní rezervaci [6] Skelná Huť 
(+5 km, celkem 6,5 km) a dále stále po M údolím Luhy až do Sloupu [7] (+10 km, celkem 
16,5 km), kde teprve bude možnost občerstvení. Odtud pokračuje po Č stále údolím přes 
přírodní rezervaci Sloupsko-šošůvské jeskyně [8] i kolem vlastního vchodu do jeskyní [9], 
kolem jeskyně Kůlny [10], propasti U obrázku [11], Vavřineckých paleoponorů [12] do 
krasového kaňonu Pustého žlebu [13]. Po dně kaňonu pokračuje stále po Č národní 

přírodní rezervací Vývěry Punkvy [14] pod Koňským spádem [15] až Punkvě [16] a 
vchodu do Punkevních jeskyní [17] (+6,5 km). Odtud je to již pouze 1 km závěrečného 
stoupání po Č, M, Z a NS Macocha na parkoviště u propasti a chaty [18] (celkem 24 km). 

II. skupina vystoupí v osadě Skelná Huť [5] a po M a Č pokračuje stejně jako skupina I. 
až na parkoviště u propasti a chaty Macocha [18]. Časový náskok využije k prohlídce 
Sloupsko-šošůvských [9] nebo Punkevních [17] jeskyní (celkem 17,5 km).  

III. skupina vystoupí v Němčicích [19] a dojde po Ž do Sloupu [7] (5 km), kde se 
občerství a stejně jako skupiny I. a II. pokračuje po Č až na parkoviště u propasti a chaty 
Macocha [18]. Časový náskok využije k prohlídce Sloupsko-šošůvských [9] a Punkevních 
[17] jeskyní (celkem 12,5 km). 

IV. skupina vystoupí společně se skupinou V. ve Sloupu [7], kde se občerství  a stejně 
jako skupiny I., II. a III. pokračuje po Č až na parkoviště u propasti a chaty Macocha [18]. 

Časový náskok využije k prohlídce Sloupsko-šošůvských [9] a Punkevních [17] jeskyní 
(celkem 7,5 km). 

V. skupina vystoupí společně se skupinou IV. ve Sloupu [7], kde si prohlédne Sloupsko-
šošůvské jeskyně [9] a občerství se. Poté ve smluvený čas nasedne do autobusu a 
přejede na Macochu [18], kde bude mít volný program spojený s návštěvou Punkevních 
jeskyní [17] (do 5 km).      

Převýšení: minimální, pouze závěrečné stoupání od Punkevních jeskyní k Macoše (140 

m – lze využít kabinovou lanovku) 

V případě nepříznivého počasí bude zvolen přiměřený náhradní program. 
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Vstupné:  

Sloupsko-šošůvské jeskyně - dlouhý okruh – dospělí 160 Kč, snížené 120 Kč, děti 80 Kč  
       - krátký okruh – dospělí 130 Kč, snížené 100 Kč, děti 60 Kč 
Punkevní jeskyně – dospělí 210 Kč, snížené 180 Kč, děti 100 Kč 
Kabinová lanovka Macocha – Punkevní jeskyně – 1 jízda – dospělí 80 Kč, snížené 60 Kč 
                - zpáteční – dospělí 100 Kč, snížené 70 Kč 

Možnosti občerstvení: Sloup, Sloupsko-šošůvské jeskyně, Punkevní jeskyně, Macocha   

Mapa: zelená edice (1:50 000) KČT č. 51 Haná – Prostějovsko, Konicko a Litovelsko 

          (nejnovější je vydání z roku 2016) 
     č. 86 Okolí Brna – Moravský kras (2018) 

Cena: dospělí členové 130 Kč; děti členové 60 Kč;  

dospělí nečlenové 230 Kč; děti nečlenové 100 Kč 

Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, e-mail: egova@seznam.cz, mobil 

739 569 070. Při odhlášení od 14. dne před termínem akce a při nedostavení se 
k autobusu zaplatí každý stanovenou cenu v plné výši. 

Trasy připravil, výlet vede a příjemné zážitky přeje všem: David Šebesta 

(776 823 797 Vodafon) 
 

Turisticko-vlastivědný text. 

[1] Benešov – poprvé připomínán v roce 1362 jako majetek šebetovského panství. 
V roce 1634 stávala u vsi sklárna, zaniklá kolem roku 1715. Farní kostel Povýšení sv. 

Kříže pochází z let 1786-87 s pozdějšími úpravami. U kostela stojí litinový kříž z roku 
1871 z blanenských železáren. Na domku Josefa Opálky, popraveného v dubnu 1945 za 
ukrývání sovětských parašutistů, je umístěna pamětní deska.   

[2] Skalky – nejvyšší vrchol Drahanské vrchoviny (735 m) na Protivanovské planině 

tvořený spodnokarbonskými břidlicemi. Věž s meteorologickým radarem byla zbudovaná 
v roce 1995 podle projektu Luďka Šmerala.  

[3] Skály – přírodní rezervace (4,85 ha, vyhlášena v roce 1990) – lesní porosty blízké 
původním s převažujícím bukem s ojedinělou příměsí smrku ztepilého a javoru klenu a 
s typickým bylinným podrostem. Lovecká chata Hanačka, postavená pod vrcholem kolem 
roku 1810, byla ke konci 2. světové války jedním z opěrných bodů partyzánského oddílu 
Jermak. Události připomíná odbojová naučná stezka. 

[4] Pramen Luhy (Punkvy) – pramen potoka Luha, který je hlavní zdrojnicí Punkvy. Tím 

je oficiálně považován za pramen Punkvy.   

[5] Skelná Huť – sklárna založená v roce 1760 

a zaniklá požárem v roce 1913. Z původní 
sklárny zůstaly jen základy, ale roztroušené 
domky v údolí jsou pozůstatkem původní 
sklářské kolonie.    

[6] Skelná Huť – přírodní rezervace (19,04 ha, 

vyhlášena v roce 1988) – část údolí potoka 
Luha s dobře zachovanými společenstvy 
podmáčených a mokřadních luk s výskytem 
ohrožených druhů rostlin, v břehovém porostu 
je hojný jilm vaz.  

[7] Sloup – městys pojmenovaný 

pravděpodobně podle sloupovitého tvaru skály 
zvané Hřebenáč, dominující vstupu do areálu 

mailto:egova@seznam.cz
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nedalekých Sloupsko-šošůvských jeskyní. Původní ves je poprvé připomínána v roce 
1373, v roce 1862 byla povýšena na městečko. Poutní farní kostel Panny Marie Bolestné 
se 2 věžemi vysokými 42 m byl postaven v letech 1751-54 podle projektu M. A. 
Canevaleho. Nástropní freska pochází od K. F. Sambacha, který je také autorem 4 
oltářních obrazů. Sochařská výzdoba na průčelí a v interiéru je od J. A. Nessmanna. 
Hlavní oltář z černého a červeného mramoru nese uctívanou barokizovanou gotickou 
sochu. Renovované pozlacené korunky Matky Boží a jejího Syna posvětil v roce 1996 
papež Jan Pavel II.. Poutě se zde konají v pátek před Květnou nedělí a v září (neděle). 
Rokoková fara pochází z roku 1751. Na hřbitově se nacházejí v samostatné části zvané 
hřbitov Salmů na hrobech Salmů litinové náhrobky z blanenských železáren z 19. století a 
2 památné Salmovy lípy malolisté (obvod kmenů 340 cm, výška 20 m, stáří asi 150 let). 
Další památná lípa malolistá (obvod kmene 490 cm, výška 23 m, stáří přes 250 let) roste 
naproti vstupu do Sloupsko-šošůvských jeskyní (u ČOV). Na severním okraji městyse se 
nachází areál „Sloupské koupadlo“.      

[8] Sloupsko-šošůvské jeskyně – přírodní 

rezervace (7,51 ha, vyhlášena v letech 2000 a 
2010), geomorfologicky cenné krasové území 
s pásem skal. Nad hřištěm ve Sloupě se tyčí 
Evropa a Indie, jižněji ve stráni 3 výrazné 
hřebenáče Otec, Matka a Syn. Naproti vchodu 
do Sloupsko-šošůvských jeskyní stojí 19 m 
vysoká izolovaná skála Hřebenáč, zbytek 
původního portálu jeskyně. Za Hřebenáčem 
jsou Staré skály se stejnojmennou jeskyní a 
ponory Sloupského potoka. 

[9] Sloupsko-šošůvské jeskyně – jeskyně s velmi složitým, asi 4,5 km dlouhým 
jeskynním systémem na ponorech Sloupského potoka. Jeskyně jsou tvořeny 2 patry 
s výškovým rozdílem asi 70 m. Spodním patrem protéká ponorný Sloupský potok, část 
bezvodého horního patra (3 km) je zpřístupněna veřejnosti (Nicová j., Eliščina j., Staré 
skály, Šošůvská j.). Obě patra jsou propojena 
propastmi (Stupňovitá chodba, Kolmá, 
Nagelova, Černá). V jeskynních sedimentech 
byly objeveny četné paleontologické nálezy, 
především koster jeskynních medvědů. 
Jeskyně slouží rovněž jako speleoterapeutická 
léčebna dětských astmatiků. Mezi vchodem a 
východem z jeskyní vede naučná stezka 
Sloupsko-šošůvské jeskyně (délka 400 m) se 4 
informačními panely.       

[10] Kůlna – tunelovitá jeskyně dlouhá 85 m, genetická součást Sloupsko-šošůvských 
jeskyní. Spodní patro tvoří Křížovy jeskyně objevené v roce 1884. Jeskyně Kůlna je 
propojena umělou chodbou s přístupnými Sloupsko-šošůvskými jeskyněmi a je 
závěrečnou částí prohlídkových tras. Jedná se o nejvýznamnější sídliště neandrtálského 
člověka v ČR s nálezy kosterních pozůstatků, kamenných nástrojů a kostí ulovených 
zvířat. Znovu byla osídlena na konci paleolitu lovci sobů. Za 2. světové války zde byla 
umístěna podzemní továrna pro válečnou nacistickou výrobu. Kolem jeskyně vede 
naučná stezka Sloupsko-šošůvské jeskyně. 

[11] U Obrázku – propasťovitá jeskyně hluboká 45 m (nepřístupná), ve spodním patře se 
nachází zajímavá kalcitová výzdoba.  

[12] Vavřinecké paleoponory – ponory Vavřineckého potoka (celková délka 420 m) se 
systémem jeskyní v několika úrovních (U tří síní, Brumlerka).  
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[13] Pustý žleb – krasový kaňon táhnoucí se od Sloupu ke Skalnímu Mlýnu (více než 

450 veřejnosti nepřístupných jeskyní).  

[14] Vývěry Punkvy – národní přírodní rezervace (556,46 ha, vyhlášena v letech 1933 a 

2004), nejvýznamnější chráněné území Moravského krasu. Vyniká velmi členitým 
terénem s bohatstvím krasových jevů (Pustý a Suchý žleb, Macocha, Punkevní a 
Kateřinská j..) a unikátní flórou a faunou. Významný je především přirozený výskyt tisu a 
na dně a ve stěnách propasti Macocha rostliny kruhatky Matthioliho (jediná lokalita v ČR). 

[15] Koňský spád – skalní stěna vysoká 100 m v kaňonu Pustého žlebu s dalšími 
svislými skalními stěnami. Na vrchol 
s výhledem vede odbočka naučné stezky 
Macocha. Na úpatí ve stěně je proražen vchod 
do Amatérské jeskyně.  

[16] Punkva – krasový tok vznikající 

v Amatérské jeskyni soutokem Sloupského 
potoka a holštejnské Bílé vody. Protéká 
Macochou a vyvěrá ve výtoku Punkvy. Jako 
povrchový tok teče spodní částí Pustého žlebu 
a od Skalního Mlýna Punkevním a Arnoštovým 
údolím do Blanska, kde se zleva vlévá do řeky 
Svitavy.    

[17] Punkevní jeskyně – jeskyně ve vývěrové 

oblasti říčky Punkvy byly objeveny Karlem 
Absolonem v letech 1909-33. Přímo nad 
vchodem se nalézá skalní stěna se skalním 
mostem. V roce 2015 byla vystavěna nová 
provozní budova. Punkevní jeskyně jsou 
spojeny ekovláčkem se Skalním Mlýnem a 
lanovkou s propastí Macocha (Horní můstek).  

[18] Macocha – největší propast typu „light 

hole“ v ČR, hluboká 138,7 m (měřeno na 
hladinu Spodního jezírka). Propast je oválného tvaru o obvodu 440 m a vznikla 
propadnutím stropu jeskynního dómu. Výhled do jícnu propasti nabízejí vyhlídkové 
můstky (Dolní a Horní). V roce 1895 vybudoval KČT u Horního můstku turistickou chatu 
„Útulna u Macochy“ (dnes „Chata Macocha“), rekonstruovanou v roce 1996 ve stylu 
švýcarských horských chat (restaurace, 
ubytování). V chatě je umístěno rovněž 
infocentrum. KČT již však dnes chata nepatří. 
K Punkevním jeskyním je možnost jízdy 
kabinovou lanovkou. Zajímavá místa v okolí 
spojuje okružní naučná stezka Macocha. 

[19] Němčice – ves poprvé připomínaná v roce 

1378. V 18. a 19. století se v okolí těžila 
železná ruda (zbytky hald). Původně gotický 
filiální kostel sv. Mikuláše byl přestavěný v roce 
1844. Jižně od kostela na návrší stojí bývalý 
větrný mlýn holandského typu z roku 1840 
(dnes rekreační objekt). Jz. odtud se nacházejí 
Němčické jeskyně objevené při těžbě železné 
rudy (částečně zaplavené, veřejnosti 
nepřístupné).  


