
Č. Pr. Poř. B. Název stanovišt ě Místo, od kterého je stanovišt ě zaměřeno
Azi-
mut

Vzdál. 
(m)

Poznámka

1 3 Baldovec - kemp Vodní zdroj 4 za budovou hlavní recepce 130 10 Malý dvojsmrček u cesty

2 L 3 Šošůvka - zatopený lom 2. topol v aleji u zatopeného lomu - -

3 V 5 Petrovice - v ětrný mlýn Infocedule č. 3 - Naučná včelí stezka Petrovice 180 7 Pod malou borovičkou

4 J 2 Jeskyn ě Hladomorna Vchod do jeskyně - 20
Uprostřed hlavního dómu. Z levé spodní strany velkého nasvíceného balvanu 
(je na něm červené hranaté písmeno Š)

5 2 Holštejn - most p řes strž POD mostem, jihozápadní strana, konec zábradlí pod mostem 240 6 U kořenů mladého javoru

6 L 2 Malá dohoda Závora na přístupové cestě. - 0

Dolina - závrt Turistický rozcestník - Závrt Dolina 120 200 U jednoho ze 4 kůlů uprostřed závrtu

Velká dohoda Dvojitá dřevěná kadibudka 130 17 Vzdálenější okraj tréninkové stěny na tenis

9 3 Panský mlýn v Rozstání
Stavidlo velkého rybníka (jižní konec hráze, ale lepší přístup je 
od severu a přejít celou hráz)

270 8 Prostřední sloupek pravého zábradlí

10 3 U Boží muky Boží muka - 0 Západní strana, na zemi

11 V 2 Ostrov - v ětrný mlýn Betonový sloup elektrického vedení 100 1 U plotu na zemi

Balcarka Turistický rozcestník - „Balcarka (jesk.)“ 150 13 U kořene mladého stromku

Čertova branka Lavička u Čertovy branky 120 8 Buk - zezadu, u kořenů

14 2 Zálomí Rozcestník Zálomí 300 32 U paty velkého dřevěného kříže

15 2 Ramsarský mok řad Infotabule Ramsarský mokřad u cesty 110 18 Malý javor (asi 1,3 m), u země

Druhý největší závrt Moravského krasu je závrt Dolina. Nachází se na Ostrovské plošině mezi Pustým a Suchým žlebem. Rozměry závrtu jsou úctyhodných 166 m v průměru. Pod celou Ostrovskou plošinou včetně závrtu 
Dolina se nachází jeskynní systém Amatérské jeskyně. 

Lanový park - pobavte se s dětmi... Zábavný a dobrodružný očima dětí, bezpečný a prospěšný z hlediska rodičů. Takový je lanový park na deseti kůlech, s deseti horními a 7 nízkými překážkami, postavený na dně lomu 
pro děti i dospělé. Není potřeba se obávat o svůj poklad, na hlavě má helmičku, na těle úvazek a díky bezpečnému průběžnému jištění nemá kam spadnout. Na začátku se zajistí do ocelového lana, na konci odjistí 
a mezitím se skvěle pobaví. A když nemá dost, dá si další kolečko a vy další pivečko.. ;) Dospěláky by mohla zaujmout velká lanovka: V celotělovém úvazku, se dvěma kladkami, zavěšeni na ocelovém laně, shlédnete 
bývalý kamenolom z ptačí perspektivy. Z borovice nad lomem skočíte do 30metrové propasti a v délce 191 metrů prosvištíte nad lomem rychlostí, blížící se 50 km/h. Zastavíte-li úspěšně na sloupu, na protější straně lomu, 
přecvaknete kladky na druhé, 120 m dlouhé lano a pokračujete na mohutný smrk, zpět do lomu. Na smrku se přejistíte na poslední, 58 m dlouhou lanovku, kterou sklouznete do cíle - na dno lomu.

Od roku 1923 byla jeskyně postupně objevována Josefem Šamalíkem, v roce 1936 byly jednotlivé části jeskyně spojeny v jeden celek. Jeskyně tvoří složitý systém, vystupující ve dvou výškových úrovních spojených 
vysokými dómy. Na vzniku jeskyně se podílely vody Lopače a Krasovského potoka, jejichž ponory se nyní nachází severně a jižně od jeskyně. Jeskyně byla veřejnosti zpřístupněna Správou jeskyní České republiky 
s otevírací dobou od března do listopadu. Dóm zkázy a Fochův dóm jsou jedny z největších prostor v Moravském krasu. Krápníková výzdoba je jednou z nejkrásnějších z veřejnosti přístupných českých jeskyní. Významné 
části jeskyně jsou kromě dómů Rotundy, Galerie, Popeluška a Jubilejní dómy Masarykovy.

Čertova branka je přírodní výtvor v Moravském krasu, který vznikl erozí původního toku říčky Punkvy. Jedná se o skalní tunel, jenž vznikl z průtokové jeskyně a který se nachází v Pustém žlebu mezi Salmovkou 
a Punkevními jeskyněmi. Čertova branka leží v ostrožně a tento skalní tunel je dlouhý asi 12 metrů, široký 4,5 metry a vysoký zhruba 3 metry. Je jednou ze zastávek naučné stezky Macocha a je volně přístupná.
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Prosíme, chovejte se ohledupln ě ke svému okolí - nejlépe tak, aby po vašem odchodu  nebylo v ůbec znát, že jste na stanovišti byli! Dodržujte pra vidla CHKO.

Na stanovišti najd ěte klešt ě a procvakněte jimi kontrolní papírek u příslušného stanoviště. Chybí-li kleště, zkuste se alespoň vyfotit, zapsat něco výrazného v okolí apod.

7

J13

24. Cyklotrek - Jedovnice - 21. května 2016 - stanoviště

V případě totálního zabloudění můžete volat o pomoc: 604 846 436 (Karel Rys), 604 797 857 (Michal Klipec); v případech horších: 155 nebo 112 (rychlá záchranná služba).

Na mapě jsou kolečkem označena místa ze sloupce "Místo, od kterého je stanovišt ě zaměřeno";  odtud se vydáte uvedeným azimutem (ve stupních) na zadanou vzdálenost (v metrech).

     Papírek procvakn ěte tak, aby se zoubky kleští nacházely na potištěné straně papírku, a hlavně procvakněte správné stanoviště. Do čárového kódu necvakejte , nedloubejte apod.

Prémie: za projetí všech  stanovišť označených "V" je přičtena prémie v ětrných mlýn ů +6 bodů, za všechna  stanoviště "J" jeskynní prémie +6 bod ů, za všechna  stanoviště "L" prémie lom ů +6 bodů.

Konec závodu je v 17:30, opozdilcům po 17:30 za každých započatých 10 minut ode čteme 1 bod. V 18:00 se definitivn ě uzavírá hodnocení, ti, kdo dorazí později, nebudou do hodnocení zařazeni.

Není nutné projet všechna stanovišt ě - vyberte si ta, která vás něčím zaujala (hezké místo, hodně bodů - sloupec "B." , leží na trase apod.). Pokud se v sedle uštvete, vaše chyba ;)

Šifra: pro nalezení stanoviště č. 30 je nutné nejprve rozluštit šifru, ta vás navede na správné místo, proto stanoviště č. 30 není zakresleno na mapě (nachází se méně než 3 km od startu/cíle).

     Stanovišt ě vždy uveďte do původního stavu  - důležité je, aby nenechaví náhodní kolemjdoucí kleště neviděli a následně je neukořistili jako trofej z výletu.

Vytištěno na tiskárně značky www.cyklotrek.cz



Č. Pr. Poř. B. Název stanovišt ě Místo, od kterého je stanovišt ě zaměřeno
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Poznámka

Smrtní jeskyn ě

17 2 Senetářov - Kaple sv. Josefa Socha před kaplí 130 0,5 V keři vedle sochy

18 2 Podomí - bunkr

19 V 2 Rudice - v ětrný mlýn Geopark u větrného mlýna - granodiorit - 2 Šeřík

Ruprechtov - v ětrný mlýn Brána na pozemek u větrného mlýna 180 3,5 Habr vlevo od velké borovice

21 2 PomeRanch Modro-bíle pruhovaná trubka na parkovišti 350 12 Vrba - dvojkmen

22 2 Zaniklá ves Byst řec
Střed mostku přes potok; mostek najdete ve vzdálenosti 
zhruba 100 m na sever od infotabule u zaniklé osady Bystřec

150 4 Osika u potoka

23 2 Klostermannova studánka Studánka 250 17 Menší z dvojice bříz

Tři smrky

25 2 Pramen K. Schindlera Cedule Vstup zakázán na hrázi rybníka 250 12 Jedlička

26 3 Pavlina studánka Pavlína - - Vzadu

Křtiny - lom
Bývalý lom - horní (!) patro; zaměřeno od samostatně stojícího 
zhruba 1 m velkého kamene s nápisem "fear"

190 33 Bříza (nejvyšší, roste ve skupině stromů)

Huť Františka Vstup na dřevěný můstek vedoucí na ochoz věže 70 21 Pařez vedle javoru babyky s červeným pruhem

29 5 Rybník Valcha Lávka u výpusti 110 10 Švestka (asi...)

30 Š 5 Šifra Rozcestník 350 6 Šípek

Vysvětlivky k nadpisům sloupců: "Č." = číslo stanoviště; "Pr." = prémie; "Poř." = můžete si poznamenat, kolikáté v pořadí jste stanoviště navštívili; "B." = bodové ohodnocení stanoviště

Pařez po čtvrtém smrku; kleště jsou v dutině asi 1,2 m nad zemí

Edgewell, www.edgewell.czGeodézie On Line, spol. s r. o., mj. vydavatel podrobných turistických map, www.geodezieonline.cz

Mlýn byl postaven v r. 1873, jako klasický mlýn holandského typu, s větrným kolem o čtyřech lopatách a otočnou střechou. Po několika letech provozu byl postižen větrnou smrští, která přispěla k jeho modernizaci 
a z dnešního pohledu k jedinečnosti. V letech 1882 až 1884, původní majitel a stavitel mlýna, Cyril Wágner, instaloval místo klasického větrného kola tzv. Halladayovu turbínu, nazvanou podle svého vynálezce, 
konstruktéra, amerického farmáře Daniela Halladaye. Kolo turbíny je tvořeno věncem stavitelných žaluzií neboli lopatek, ovladatelných táhly, umožňujícími vhodný náklon ve směru větru i automaticky. Kolo udržovalo ve 
správném směru dvojité kormidlo. Použitím tohoto vynálezu semlel mlýn až dvojnásobek obilí. Turbína se dnes otáčí ve výšce 16 m nad zemí, má průměr 10 m a váží asi 2 tuny. Halladayova turbína je ojedinělá nejen 
u nás, ale i v Evropě. V americkém Texasu bylo velké množství těchto turbín, které nepoháněly mlýny, ale pily a vodní čerpadla.

Tři smrky se nacházejí na katastrálním území vesnice Ruprechtov v okrese Vyškov na místě, které se nazývá "Na prostředních", "Na barvínku", či "Na krchůvku". Bezprostředně sousedí se zaniklou středověkou osadou 
Vilémov. Smrky nechal zasadit v 70. letech 19. století majitel zámku v Račicích baron von Palm. Původně se jednalo o čtyři smrky, z nichž jeden byl kdysi zasažen bleskem a uschnul. Dnes rostou na louce uprostřed lesa 
smrky tři, z nichž největší má atypicky rozložitou korunu s několika výhonky. V této lokalitě se natáčely některé scény z filmu Kuky se vrací.

Křtinský lom je přírodní památka na severním konci obce Křtiny. Důvodem ochrany jsou unikátní rostlinná a živočišná společenstva, která se vyvinula v prostoru bývalého lomu na drobu. Nejcennější částí lomu je jeho 
spodní patro s mokřadem, na který je vázána populace silně ohroženého čolka velkého. Z vzácných rostlinných druhů se zde vyskytují prstnatec pleťový, ostřice pozdní a orobinec sítinovitý. Předmětem ochrany je též jako 
významný krajinný prvek samotný útvar lomu.

Kulturní památka umístěná v památkové rezervaci Stará huť u Adamova (Huť Františka) se nachází v Josefovském údolí Křtinského potoka. V širokém okolí již od 8. do 12. století pracovaly železářské hutě zpracovávající 
místní ložiska limonitických rud. Nejpozději na přelomu 15. a 16. století vznikl nedaleký železářský hamr (tzv. Althamr) a v roce 1746 zde byla založena huť s vysokou pecí nazvanou Františka. Palivem bylo dřevěné uhlí, 
které se získávalo pálením dřeva v milířích. Provoz hutě byl ukončen v roce 1877. Dominantní stavbou huti je zachovaný skelet vysoké dřevouhelné pece o výšce 10 metrů se základnou o rozměrech 12x12 metrů. Spolu 
s budovou modelárny z počátku 19. století, hutním hostincem Švýcárnou, zavážecími rampami, dvojicí pecí na pálení vápna a několika obytnými stavbami byl v roce 1971 vyhlášen první (a jedinou) technickou rezervací 
v tehdejším Československu. Slévárna, sklady, zkujňovací výhně a další stavby nutné k provozu hutě zanikly. Součástí rezervace je i areál slovanského hutnictví železa, v němž jsou příležitostně v rekonstrukcích 
raněstředověkých kusových železářských pecích předváděny ukázkové tavby železa. Areál je volně přístupný a průchozí, v bývalé budově modelárny je umístěno muzeum železářství.

K jeskyni se dá dojít od silnice po vyšlapané pěšině. Ze silnice je třeba odbočit zhruba 150 za Vilémovicemi, za zatáčkou. Pozor na auta, silnice je pom ěrně frekventovaná. Jeskyně sestává ze tří chodeb, její celková 
délka je asi 130 m. Má horizontální charakter, hlavní vstupní chodba je v první části snadno průchodná. Pak se chodby snižují a končí neprůleznými plazivkami. V minulosti měla v koncové části i drobnou krápníkovou 
výzdobu. Díky archeologickému výzkumu je dnes jeskyně významnou archeologickou lokalitou. Byly zde nalezeny i kosti jeskynních medvědů. Název jeskyně je odvozen od lidového zvyku, kdy se na Smrtnou neděli na 
začátku jara vynášela z obce Smrtka (Morana). Většinou byla házena do vody. Jelikož v krasových územích se vodní toky nacházejí pouze v podzemí, proto byla donesena před jeskyní a zde upalována.

Sportovní cestovní kancelář TRIP, www.ck-trip.czArboeko, s. r. o., Pěstování a prodej okrasných dřevin, www.arboeko.com
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Bunkr - kleště jsou v bunkru, v levé části spáry (střílny) asi 1,3 m nad podlahou
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Vilémovice - Smrtní jeskyně. Kleště jsou v jeskyni, zhruba 55 m od vstupu. Od vstupu se vydejte doprava, na první křižovatce pokračujte chodbou vlevo, za 
zatáčku. Kleště jsou na levé straně chodby v místě, kam se ještě dá zhruba dostat v podřepu, v místě, kde je na podlaze prohlubeň. Dále se chodba dělí na 
dvě menší a v podřepu by to už asi nešlo.
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Cyklotrek 
podpo řili:
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Konec v 17:30,  poté za každých započatých 10 minut ode čteme 1 bod. V 18:00 uzáv ěrka.

Vytištěno na tiskárně značky www.cyklotrek.cz


