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Kostel jména panny Marie ve Křtinách 
Křtiny patřily odedávna k významným evropským mariánským poutním místům. Již od středověku zde 
stály dva kostely. Menší z nich ukrýval ve svých útrobách tak zvaný “zázračný obraz”, gotickou sochu 
Panny Marie Křtinské, která  již od roku 1210 láká do Křtin zástupy věřících.  Díky velkému množství 
poutníků byl v roce 1718  kostel úplně přestavěn podle návrhu nejvýznamnějšího českého barokního 
architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla. Ten chtěl vytvořit monumentální chrám a citlivě jej včlenit do 
Křtinského údolí. Navrhl důmyslnou symetrickou kompozici, vystavěnou na půdorysu řeckého kříže. I 
když stavba nebyla z finančních důvodů nikdy v plném rozsahu dokončena a projekt byl po Santiniho 
smrti částečně upraven, patří i v nynější podobě tento barokní skvost, označovaný jako “Perla 
Moravy”, k Santiniho vrcholným dílům. 

 
 

Cesta a odkaz na mapu: 
http://mapy.cz/zakladni?x=16.7509465 HYPERLINK 

"http://mapy.cz/zakladni?x=16.7509465&y=49.3057797&z=13&source=muni&id=6171"& HYPERLINK 

"http://mapy.cz/zakladni?x=16.7509465&y=49.3057797&z=13&source=muni&id=6171"y=49.3057797 

HYPERLINK "http://mapy.cz/zakladni?x=16.7509465&y=49.3057797&z=13&source=muni&id=6171"& 

HYPERLINK 

"http://mapy.cz/zakladni?x=16.7509465&y=49.3057797&z=13&source=muni&id=6171"z=13 

HYPERLINK "http://mapy.cz/zakladni?x=16.7509465&y=49.3057797&z=13&source=muni&id=6171"& 

HYPERLINK 

"http://mapy.cz/zakladni?x=16.7509465&y=49.3057797&z=13&source=muni&id=6171"source=muni 

HYPERLINK "http://mapy.cz/zakladni?x=16.7509465&y=49.3057797&z=13&source=muni&id=6171"& 

HYPERLINK 

"http://mapy.cz/zakladni?x=16.7509465&y=49.3057797&z=13&source=muni&id=6171"id=6171 
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Býčí skála 
První písemná zmínka o jeskyni pochází již z roku 1663. Od roku 1867 se v jeskyni provádí vykopávky, 
v té době zde bylo objeveno sídliště z doby paleoliu. Vše vyvrcholilo nálezem sošky bronzového býčka 
o dva roky později.V dalších letech byl učiněn nález Halštatského pohřbu, který ve své velkoleposti 
neměl u nás obdoby a který dodnes poutá pozornost. Na dně Předsíně bylo nalezeno více než 40 
koster a množství předmětů ze starší doby železné. Jednalo se o ostatky převážně mladých žen, s 
uťatou hlavou či údy. Vědci se dodnes neshodli na tom, co se zde kdysi odehrálo 
Jeskyně patrí k druhým nejdelším z jeskynních okruhů o celkové délce chodem 15km. 
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Odkaz na mapu: 
http://mapy.cz/zakladni?x=16.7509465&y=49.3057797&z=13&q=b%C3%BD%C4%8D%C3%AD%

20sk%C3%A1la 
 
 
 

Kostelík 
Jeskyni kdysi vytvořil Křtinský potok, který v současnosti protéká výrazně níže u silnice.Kostelík je 
průchozí jeskyně s vysokým portálem, proto je po celé své délce krásně osvětlený sluncem. Vevnitř se 
v jižní stěně nachází nenápadný vstup do systému velmi úzkých plazivek. 

 
 

Odkaz na mapu: 
http://mapy.cz/zakladni?x=16.6956556&y=49.3053172&z=17&source=base&id=1717181 
 
 

Jáchymka 
 I jeskyně Jáchymka byla vytvořena Křtinským potokem, dnes protékajícím u hlavní cesty. Své jméno 
získala po poustevníkovi Joachymovi, který v ní v 19.století žil. Uvnitř byly nalezeny světově unikátní 
kosterní pozůstatky psovitých šelem, které jsou vystavěny v Moravském muzeu. Dodnes se v jeskyni 

vyskytuje velmi vysoký počet přezimujících netopýrů. 
 
Odkaz na mapu: 
http://mapy.cz/zakladni?x=16.6857177&y=49.30828
73&z=17&source=base&id=1717483 
Cesta: K Býčí skále, Jáchymce i Kostelíku vede modrá 
turistická značka. 
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Máchův památník 
Máchův památník byl postaven v roce 1936 k 100. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy. Je vybudován z 
betonu, vápencových kamenů a mramorových desek. Na svých třech stranách jsou úryvky z Máje. 
Čtvrtá strana je celá věnována Máchovi s jeho podobiznou. 

 
 
Odkaz na mapu: 
http://mapy.cz/zakladni?x=16.6719789&y=49.3171602&z=17&source=base&id=1712622 
 
 

Rudické propadání 
Propadání Jedovnického potoka- Rudické propadání je nejmohutnější propadání v Moravském krasu. 
Vody Jedovnického potoka postupně padají až do hloubky 90 metrů. V propadání se tak nalézá jeden z 
nejvyšších vodopádů v České republice. Probíhající výzkum dosud nevydaných tajemství navazuje na 
bohatou historii objevování rudického podzemí, které patří k nejdramatičtějším v dějinách průzkumu 
Moravského krasu. 
  

 
 
Odkaz na mapu: 
https://mapy.cz/zakladni?x=16.7348463&y=49.3330630&z=17&source=base&id=1991403 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravský_kras
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodopád


Rudický lom 
 Od roku 1993 již netěžená pískovna Seč, představující v současnosti jediný větší odkryv sedimentů 
jurského až spodnokřídového stáří, označovaných jako rudické vrstvy. Ty vytváří asi 70 m mocné souvrství, 

v němž dochází k mnohonásobnému střídání kaolinických křemenných písků, obsahujících četný 
rohovcový materiál, pestrých kaolinických jílů a červenohnědých železitých písků až pískovců. 

 
 
Odkaz na mapu: 
https://www.google.cz/maps/place/P%C3%ADskovna+Se%C4%8D/@49.3331843,16.7126784,16z/da
ta=!4m8!1m2!2m1!1srudick%C3%BD+lom!3m4!1s0x47128d1d0871c885:0xb1f4f30361b495be!8m2!
3d49.3331843!4d16.7170558 
 
 
 

Habrůvecká bučina 
Přírodní rezervace, která je známá především dřevinami několik desítek až set let starými. 
Nachází se tu především buk lesní, dub zimní, javor klen a javor mleč. Z rostlin to potom je několik 
ohrožených druhů sasanek (hajní, pryskyřníkovitá,....) 
Kvalitní porosty se zachovaly díky původním lichtenštejnským majitelům, kteří nepřistoupili na 
šablonovitou obnovu porostů smrkem ztepilým.  
 

 
 
Cesta: Po modré turistické značce až k Býčí skále. Od té se vrátit kousek do Josefova. Na konci 
Josefova, první lesní cesta vpravo se závorou. 
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Partyzánská jeskyně (supí) 
 
Partyzánská jeskyně, pod oficiálním názvem však Supí jeskyně, se nachází na skalnaté stráni nad 
jeskyní Jáchymka v Křtinském údolí. Jedná se o jeskyni s dvěma vchody. Oba vchody jsou od sebe 
odděleny pilířem o průměru 10 metrů. Jeskyni schází jakákoliv krápníková výzdoba. 
Název jeskyně získala po lidech, kteří se tu schovávali na konci druhé světové války.  
Na počátku roku 2013 zde byla nalezena spálená mrtvola muže. Dle indicií se policie domnívá, že šlo o 
sebevraždu. Ještě do nedávna jste zde mhli spatřit malou, ručně stavěnou hliněnou zídku(obr.č.1), 
vytvořenou "poustevníkem", který v jeskyni ještě do nedávna žil. 
 
1. 

 
2. 

 
 
Popis cesty: Po staré turistické značce do kopce vpravo za Švýcárnou, směr Ruský kříž. Nalézá se cca 
300m nad cestou za Ruským křížem. Bližší informace Robby, nebo viz. Kříž na Kolohnátě   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kříž na Kolohnátě 
Ruský kříž se nachází na skále nad levým břehem Křtinského údolí. Přímo pod křížem je umístěn 
památník Georgije Fedoroviče Morozova a Ruské stráně. Jedná se o mohutný pravoslavný 
dvojramenný kříž. Původní zhotovil babický tesař Josef Pidra. Vztyčen byl v roce 1926. Tento však 
podlehl zkáze a dne 11. května 2003 zde byl vztyčen kříž nový. 
Výhled je především na protější stráň - ta se jmenuje Slovenská a i ta má svoji pamětní desku. Je 
zasazena na skalním útesu nad hutí Františka. 

 

 
 
Popis cesty: Po staré turistické značce do kopce vpravo za Švýcárnou, tedy po stejné cestě jako k 
Partyzánské jeskyně (supí). Tedy po zrušené, kdysi žlutě značené turistické pěšině v podstatě po 
vrstevnici - podél skalisek jsou dokonce nataženy řetězy, ale pěšinka je už málo zřetelná a tu a tam 
přes ni leží vyvrácené stromy. Tahle stezka je nazvána Hviezdoslavovou a někde je zde i pamětní 
deska slovenského básníka a milovníka přírody Pavola Orságha Hviezdoslava (1849-1921). Bližší 
informace Robby  
 
 
Zuzičina vyhlídka - nad Josefovským údolím 
Krásná vyhlídka se silným energetickým místem (poblíž vyhlídky se starou lavičkou) nad Josefovským 
údolím. V okolí se nachází několik silných starých solitérních stromů, které místo ještě posilují. 
Pravděpodobně tudy vedla již od pradávna cesta původním pralesem, která navazuje na velmi starou 
(možné datovat a do doby prvního osídlení tohoto území) vozovou cestu. Tuto nalezneš, kdy z 
vyhlídky pokračuješ po pěšině stále nahoru. 
Popis cesty : PO modré značce směr Adamov. Před penzionem Kamenné (po pravé straně dřevěný 
most pro vozidla) okolo nalezneš starou žlutou turistickou cestu a po té se vydáš přímo do kopce. 
Bližší informace Zuzana Š.  

http://www.adamovaokoli.cz/geografie/krtinske_udoli.html

