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(Od jeskyně Býčí skála přes Křtiny jižní částí Moravského krasu do 

údolí Říčky) 
 

sobota 26. června 2021 

 
Odjezd: v 6:30 hod. z parkoviště na nábřeží u zimního stadionu (je možno přistoupit na 
Dubině – nutno nahlásit D. Ehrenbergerové, Pozor: zpět se tudy vracet nebudeme !!!)  

Trasa autobusu: Pardubice – Sezemice – Holice – Ostřetín – Vysoké Mýto – Litomyšl – 
Svitavy – Březová n/S – Letovice – Černá Hora – Rájec–Jestřebí - Blansko – Olomučany 
– jeskyně Býčí skála (vystoupí I. skupina) – Křtiny (vystoupí II. a III. skupina, autobus 
čeká návratu III. skupiny) – Březina – Ochoz u Brna – parkoviště Pod Hádkem (vystoupí 
III. skupina) – Hostěnice – Mokrá-Horákov - Mariánské údolí (autobus čeká příchodu 
všech skupin) – Brno - Velká Bíteš – Křižanov - Žďár n/S – Ždírec n/D – Trhová 
Kamenice – Nasavrky – Slatińany - Chrudim - Pardubice. Celkem (tam i zpět) 320 km. 

Odjezd zpět: v 18:00 hod. z Brna – Líšně – Mariánského údolí   

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

Turista musí během výletu dodržovat aktuální nařízení Vlády ČR. 

Přihlášený turista se účastní výletu na vlastní nebezpečí. 

Trasy jednotlivých pěších skupin:  

I. skupina vystoupí u jeskyně Býčí skála [1] ve stejnojmenné národní přírodní rezervaci 
[2] a vyrazí po Z proti proudu Křtinského potoka a mine Barovou jeskyni [3], jeskyni 
Kostelík [4] i pozůstatky Hrádku u Babic [5]. Po 1 km přejde na M, po níž pokračuje 
nejprve stále podél silnice, avšak vzápětí Křtinské údolí [6] opustí, odbočí vlevo a 
vystoupá do Habrůvky a stále po M sejde do Křtin [7] (5,5 km). Po prohlídce vzácného 
monumentálního Santiniho chrámu a případném občerstvení pokračuje po Z přes Březinu 
(+2 km) na rozcestí Hádek (+4 km, celkem 11,5 km). Zde je další možnost občerstvení.   
Pokračuje dále od silnice doprava stále po Z po souběhu s NS Údolí Říčky podle tohoto 
potoka [8] a kolem Hádeckého propadání [9] a jeskyní Švédův stůl [10], Netopýrka [11], 
Ochozská [12] a Pekárna [13] (+2 km), k níž krátce vystoupá po značené odbočce. Odtud 
pokračuje již stále po M přírodními rezervacemi Údolí Říčky [14], Velký Hornek [15] a U 
Staré vápenice [16] pouze s krátkým stoupáním k Horákovskému hradu [17] (lze podejít 
údolím). Podél vodní nádrže Muchova bouda, pod hradištěm Staré Zámky [18] dojde 
Mariánským údolím [19] k parkovišti, kde bude závěr výletu a kde bude čekat autobus (+9 
km, celkem 22,5 km). Na zavěrečném úseku trasy bude více možností se občerstvit.  

II. skupina vystoupí společně se skupinou III. ve Křtinách [7]. Po prohlídce vzácného 
monumentálního Santiniho chrámu a případném občerstvení pokračuje stejně jako 
skupina I. až do Brna - Líšně – Mariánského údolí (celkem 17 km).     

III. skupina vystoupí společně se skupinou II. ve Křtinách [7]. Po prohlídce vzácného 
monumentálního Santiniho chrámu a případném občerstvení ve smluvený čas opět 
nasedne do autobusu a přejede na parkoviště Pod Hádkem. Zde znovu vystoupí a 
pokračuje stejně jako skupiny I. a II. až do Brna - Líšně – Mariánského údolí (celkem 11 
km).   

Převýšení: Trasy vedou převážně údolím po pohodlných cestách, pouze I. skupina má 
na počátku trasy výraznější převýšení (cca 200 m).  
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V případě nepříznivého počasí bude zvolen přiměřený náhradní program. 

Možnosti občerstvení: Křtiny, Březina, Hádek, údolí Říčky, Líšeň - Mariánské údolí   

Mapa: zelená edice (1:50 000) KČT č. 86 Okolí Brna, Moravský kras (nejnovější je 8. 
vydání z roku 2018) 

Cena: dospělí členové 150 Kč; děti členové 70 Kč. 
dospělí nečlenové 250 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] Býčí skála – jeskyně Býčí skála a Barová jeskyně v pásu skalních stěn jsou 
vývěrovou oblastí podzemní části toku Jedovnického potoka, jehož povrchový tok ústí do 
Rudického propadání. Vlastní krasové vývěry jsou u silnice směrem k Adamovu pod 
Krkavčí skálou. Souhrnná délka celého systému Býčí skála – Rudické propadání činí asi 
15 km. Jedná se o významné archeologické naleziště (nálezy v Přírodně-historickém 
muzeu ve Vídni a v Moravském zemském muzeu v Brně). Jeskyně Býčí skála je 
přístupná pouze ve Dnech otevřených dveří zveřejňovaných na www.byciskala.cz. 
[2] Býčí skála – národní přírodní rezervace (181,58 ha, vyhlášena v roce 2004) – přírodě 
blízké bučiny a doubravy na vápencovém podloží po obou stranách údolí Křtinského 
potoka s výjimkou silnice a přilehlé zástavby. V devonských vápencích se nacházejí 
četné krasové jevy. Jeskyně jsou důležitým zimovištěm několika druhů netopýrů.  
[3] Barová jeskyně – součást vývěrové delty Jedovnického potoka. Hlavní chodba je 
propojena s nižší jeskynní úrovní, která vede až k podzemnímu toku. Celková délka 
chodeb činí asi 600 m. Ve vchodu a v předsíni je odkryto mladopaleolitické osídlení 
(magdalenien).  
[4] Kostelík – troska bývalé průtokové jeskyně Křtinského potoka, kterou prochází zeleně 
značená turistická trasa. Nedaleko se nachází vývěr Křtinského potoka, závrt Otevřená 
skála a skupina závrtů Tři kotle.  
[5] Hrádek u Babic – pozůstatky hrádku pravděpodobně z přelomu 13. a 14. století.  
[6] Křtinské údolí – krasový žleb s řadou jeskyní (Vokounka, Drátenická, Výpustek, 
Jestřábka aj.). Křtinský potok se postupně ztrácí v řadě ponorů a vyvěrá pod jeskyní 
Kostelík.   
[7] Křtiny – městys. Původní ves poprvé zmiňovaná v roce 1237 byla již tehdy poutním 
mariánským místem. Dominantou je významný poutní areál (národní kulturní památka), 
poutě se zde konají od jara do podzimu. Barokní poutní farní kostel Jména Panny Marie 
byl postaven podle projektu J. B. Santiniho postupně a vysvěcen až v roce 1771, v kryptě 
je zpřístupněná kostnice objevená 
v roce 1991. Kaple sv. Anny z let 
1718 – 33 s ambity se zvonohrou 
o 33 zvonech. Původní 
premonstrátská rezidence z roku 
1679 byla přestavěna v 19. století 
na honosný zámek - dnes účelové 
zařízení Mendelovy univerzity 
v Brně, jejíž Školní lesní podnik 
Masarykův les ve Křtinách sídlí. 
V jeho správě jsou lesy o rozloze 
10 660 ha ve střední a jižní části 
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Moravského krasu (v roce 2011 byl vyhlášen Lesnický park Masarykův les), ve kterých se 
nachází více než 70 památníků a studánek věnovaných významným lesníkům a 
spisovatelům – tzv. Lesnický Slavín, založený v roce 1929. U hřbitova se nachází socha 
Panny Marie z 18. století od O. Schweigla. Na jz. okraji obce poblíž studánky se 
nacházejí boží muka (poklona se skleněnou plastikou madony). 
[8] Říčka – potok pramenící sz. od Račic a ústící u Měnína do Litavy. Z celkové délky 
36,5 km připadá asi 1,5 km na podzemní tok, kde do něj ústí Hostěnický potok. Střední a 
část dolního toku krasovým údolím tvoří známou příměstskou rekreační oblast města 
Brna.       
[9] Hádecké propadání – systém ponorů na potoce Říčka, první ponor slouží za 
vysokého vodního stavu na Hostěnickém potoce jako vývěr (tzv. estavela).  
[10] Švédův stůl – krátká průchozí jeskyně, významná archeologická lokalita s nálezem 
čelisti neandrtálského člověka.   
[11] Netopýrka – paleoponorová jeskyně s drobným podzemním tokem.     
[12] Ochozská jeskyně – nejrozsáhlejší jeskynní systém v jižní části Moravského krasu 
o délce téměř 2 km. Jeskyně byla objevena v roce 1831, zpřístupněna v roce 1966, avšak 
z důvodů častých záplav byl v roce 1975 provoz pro veřejnost zastaven. Česká 
speleologická společnost (ZO 6-11 Královopolská) zde od roku 1955 provádí výzkumnou 
a dokumentační činnost a příležitostně (ke Dni Země a sv. Václavu) jeskyni zpřístupňuje 
veřejnosti. K hlavním částem jeskyně patří Hadice, Hlavní dóm, Nová Ochozská a 
Labyrint. Za vysokých vodních stavů jí protéká ponorný Hostěnický potok. 
[13] Pekárna – tunelovitá jeskyně – unikátní archeologická lokalita (kulturní památka). 
V jeskyni bylo objeveno sídliště lovců sobů z období magdalenienu (asi 11 000 let př. Kr.) 
s nálezy kamenných a kostěných 
nástrojů a především rytin na 
kostech (souboj 3 bizonů a stádo 
pasoucích se koní), později byla 
osídlena mladšími kulturami až po 
staré Slovany. Jeskyně Pekárna 
je rovněž národní přírodní 
památkou (14 ha, vyhlášena 
v roce 1933). Výchozí místo 
naučné stezky Údolí Říčky.   
[14] Údolí Říčky – přírodní 
rezervace (141,36 ha, vyhlášena v roce 2007) – přirozené lesní a lesostepní porosty 
s výskytem teplomilné flóry a fauny, četnými krasovými jevy (Ochozská jeskyně, Pekárna, 
Netopýrka, Vývěry Říčky aj.) a významnými archeologickými lokalitami (Pekárna, Švédův 
stůl).  
[15] Velký Hornek – přírodní rezervace (27,86 ha, vyhlášena v roce 2004) – svah 
s teplomilnými lesostepními společenstvy hostícími některé druhy chráněných a 
ohrožených druhů rostlin a živočichů, které z jiných lokalit Moravského krasu již vymizely. 
Na okraji prudkého svahu se nachází skalisko Hornek s vyhlídkou do údolí potoka Říčky.    
[16] U Staré vápenice - přírodní památka (7,80 ha, vyhlášena v letech 1990 a 2009) – 
přirozená listnatá lesní společenstva na skalnatém svahu na devonských vápencích.  
[17] Horákovský hrad – převážně terénní pozůstatky hradu pravděpodobně z počátku 
15. století (zachován též příkop a nepatrné zbytky zdiva), připomínaného již v roce 1464 
jako pustý. Osídlení ostrožny již v 11. a 12. století dokládají zlomky keramiky.  
[18] Staré Zámky – ostrožní pravěké hradiště osídlené již od mladší doby kamenné. 
V době slovanské (2. polovina 8. století) opevněná osada, předchůdce středověkého 
Brna. Zachovány valy a odkryty zbytky brány a základů srubových domů.   
[19] Mariánské údolí – úsek hlubokého údolí potoka Říčky, opouštějícího zde území 
Moravského krasu. Dříve místo mírových slavností, navazujících na protinacistickou 
manifestaci v roce 1938. Dnes příměstská rekreační oblast města Brna.  
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