1.) 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&y=49.3057797&z=13&source=muni&id=6171
Cesta: Autobus IDS č. 157. směr Vyškov s výstupem na první zastávce ve Křtinách.
Zastávka autobusu je cca 150m od EVC Švýcárna směrem na Starou Huť.

2. a) 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 býčkao dva roky
později.V dalších letech byl učněn 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.
Odkaz na mapu:
http://mapy.cz/zakladni?x=16.7509465&y=49.3057797&z=13&q=b%C3%BD%C4%8D%C3%A
D%20sk%C3%A1la

2. b) 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=49.30
53172&z=17&source=base&id=1717181

2. c) Jáchymka
I jeskyně Jáchymka byla vytvořena Křtinským potokem,
dnes protékajícím u hlavní cesty. Své jméno zjískala po
poustevníkovi Joachymovi, který v ní v 19.století žil.
Uvnitř byly nalezeny světově unikátní kosterní pozůstarky
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=49.3082873&z
=17&source=base&id=1717483

Cesta: K Býčí skále, Jáchymce i Kostelíku vede modrá turistická značka.

3.) 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&sour
ce=base&id=1712622

Cesta: Značená cesta z Adamova a z Josefovského údolí

4.) 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:
http://mapy.cz/zakladni?x=16.7338659&y=49.3325425&z=17&source=base&id=1721420

Cesta: Poblíž obce Rudice - dolů od větrného mlýnu (Větřáku)

5.) 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/Pise%C4%8Dn%C3%BD+Lom+Rudice/@49.3207474,16.6963624,14z/
data=!4m5!1m2!2m1!1srudick%C3%BD+lom!3m1!1s0x47128d1d0871c885:0xb1f4f30361b495be

Cesta: První odbočka doprava u cedule Rudice. Po cca 70m vpravo parkoviště a od něho dolů.

6.) 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.

Odkaz na mapu:
https://www.google.cz/maps/place/Habr%C5%AFveck%C3%A1+bu%C4%8Dina/@49.3207474,
16.6963624,14z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xa1f8eb3261931647
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.

7.) Nový hrad
Nový hrad byl vystavěl ve 14.století
Václavem IV. Pro pány z Boskovic. V roce
1645 byl dobyt Švédy a následně opravován.
Od r.1990 tu běží neustálé rekonstrukce.
Vypráví se o zlé hradní paní, která nechala ze
žárlivosti popravit krásnou dívku. Zemřela
hrůzou, když ji navštívil duch umučené. A ten
se tu zjevuje dodnes. Nejznámější příběh, který
má reálný základ, říká, že dobytí hradu
umožnil Švédům jistý Vavřinec Vokoun z
Olomučan, který jim ukázal tajnou stezku ke
hradu. Švédové nic netušící obránce hradu
přepadli a Nový hrad bez boje obsadili. Obrovská kořist byla odvezena ve 20 vozech do
švédského ležení před Brnem, hlavní věž byla pobořena a hrad byl vypálen. Shořelo zde velké
množství knih, listin a na pergamenech psaných privilegií. Jak pověst praví, Vokoun byl za zradu
svržen do nedaleké propasti, která se nazývá Vokounka. Na spáleništi vyhořelého hradu našli
vranovští řeholníci neporušenou zázračnou sošku Panny Marie.
Odkaz na mapu:
https://www.google.cz/maps/place/Nov%C3%BD+hrad+u+Blanska/@49.3241605,16.6398876,17
z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47128de0d6991e5d:0x36ab678ee0d0d51c
Cesta: Nejlépe po značce z Adamova. Značená cesta začíná kousek od mostu u železniční stanice
Adamov - zastávka

8.) Stará Huť
Je pozůstatkem hutnického komplexu, který zde
nechal počátkem 18. století vybudovat kníže Jan
Adam z Lichtensteina. Podnik se zaměřoval na
výrobu pro armádu. Dominantou celého areálu je
vysoká dřevo uhelná železářská pec, která dosahuje
desetimetrové výše. Expozici doplňují dvě menší pece
na pálení vápna, rampy, bývalá modelárna nazývaná
Kameňák a obytná budova, kde se dnes nachází
muzeum. Vzadu v areálu vznikají i ukázky kusových
železářských pecí pod širým nebem.
Odkaz na mapu:
http://mapy.cz/zakladnix=16.6786113&y=49.3064690&z=17&source=base&id=1704212
Cesta: Vlevo šikmo přes silnici naproti areálu EVC Švýcárna.

