Cesty za sluncem
Vážení turističtí přátelé, příznivci OKČT Fénix Brno - Medlánky, rád bych Vás na tomto místě pozval
pro rok 2018 ke třetímu ročníku oblíbených „Cest za sluncem“. I v tomto roce jsem pro Vás připravil
dvanáct zajímavých míst na setkání v okolí Brna. Těším se na setkání s Vámi.
předseda OKČT Fénix Ing. Petr Vachút

Ustanovení:
1. Akce se bude konat 1× v měsíci, a to v neděli od 10 do 13 hod jako cílová, což znamená, že přístupovou i návratovou trasu výletu si každý volí sám dle svých
sil a uvážení.
2. Cíle se nebudou opakovat, na výběru cílů do dalšího roku budeme spolupracovat s Vámi, účastníky.
3. Na každou akci bude v omezené míře vydáván odznak a pamětní list tak, aby uspokojily zájemce z řad účastníků.
4. Razítko bude jen jedno s emblémem akce, nebude vydáváno na každý cíl zvlášť.
5. Odznaky ani pamětní listy nebudou číslovány, jako u "50 vrcholů Brněnska", ale jednou za rok bude vydán na posledním výletě odznak s emblémem a logem
akce, buď s rokem nebo ročníkem, vždy v jiné barvě, tak abyste si k němu ve svých sbírkách mohli přiřadit navštívené cíle a neměli pocit, že Vám některé
chybí. Logem akce je latinské OMNIA VINCIT AMOR.
6. Akce není časově omezena.
7. Cíle budou voleny převážně tak jak jste zvyklí v rozmezí turistických map KČT v okolí Brna: Ivančicko, Slavkovské bojiště a Ždánický les, Svratecko
a Moravský kras. V případě zájmu se nevylučují ani vzdálenější cíle mimo tyto soubory.

Klucanina

datum: 14.1. 2018

mapa č.: 85 Okolí Brna - Svratecko, - souřadnice C1

GPS:

49.3467294N, 16.4404447E

První setkání nás zavede na rozhlednu Klucanina nad městem Tišnov. Z ochozu ve výšce 21,3 m nebo z horní vyhlídky na 24,6 m je
možné při dobré viditelnosti shlédnout na město Tišnov, vrch Květnici, vrch Bukovec a vrch Babí lom s rozhlednou. Rozhledna stojí na
kopci o výšce 401 m.n.m a je od vrchu Klucanina (415 m.n.m) vzdálena 426 m po modré turistické značce směrem na Hradčany.
Možnost opékání buřtů a svaření vína. Nejbližší přístup k rozhledně:
od vlakového nádraží Tišnov po žluté značce na rozcestník Tišnov - náměstí a odtud po modré až na rozhlednu - délka trasy 2,7 km,
stoupání 159 m, nebo po modré turistické značce od vlakové zastávky Hradčany - délka trasy 2,30 km, stoupání 175 m, klesání 24 m

hrad Obřany

datum: 11.2. 2018

mapa č.: 86 Moravský kras, - souřadnice E1

GPS:

49.2348314N, 16.6743761E

Druhé setkání nás dovede ke zřícenině hradu Obřany. Toto místo bylo lokalizováno až v roce 1957. Hrad byl založen asi na počátku
13. století a dnes jej připomínají zbytky zdiva a terénní nerovnosti.
Možnost opékání buřtů a svaření vína. Nejbližší přístup ke hradu:
od autobusové zastávky Velká Klajdovka po žluté na rozcestník Šumbera - pomník odb. s pokračováním po modré až ke zřícenině
hradu Obřany - délka trasy 3,4 km, stoupání 78 m, klesání 164 m, nebo po červené od železniční zastávky Bílovice nad Svitavou
k rozc. Těsnohlídkovo údolí - lávka a odtud po modré až je zřícenině hradu Obřany, délka trasy 2,1 km, stoupání 112 m, klesání 45 m

Templštejn

datum: 11.3. 2018

mapa č.: 83 Ivančicko, - souřadnice B2

GPS:

49.0905111N, 16.2484306E

Třetí setkání se uskuteční na zřícenině hradu Templštejn nad řekou Jihlavou. Zřícenina hradu pochází ze 13. století a byla založena
Templářskými rytíři. Z vykopávek prováděných na přelomu 19. a 20. století se usuzuje že hrad vyhořel.
Možnost opékání buřtů a svaření vína. Nejbližší přístup ke zřícenině hradu:
po žluté z obce Jamolice až ke zřícenině hradu Templštejn - délka trasy 3,2 km, stoupání 57 m, klesání 56 m, do obce Jamolice je
nutná vlastní doprava, nebo z obce Senorady po žluté až ke zřícenině hradu Templštejn přes Biskoupský kopec (místo s výskytem
koniklece velkokvětého) a most přes řeku Jihlavu - délka trasy 5,4 km, stoupání 212 m, klesání 182 m

Malhostovická
pecka

datum: 15.4. 2018

klášter Rajhrad

datum: 13.5. 2018

mapa č.: 85 Okolí Brna - Svratecko, - souřadnice D2

GPS:

49.3259647N, 16.4951233E

Čtvrté setkání je naplánováno na skalním útvaru Malhostovická pecka, která je tvořena z devonských vápenců s teplomilnou vegetací
skalní stepi na vápencovém podloží např. koniklece velkokvětého Nejbližší přístup ke skalnímu útvaru:
od vlakové zastávky Čebín po zelené značce až ke skalnímu útvaru Malhostovické pecky - délka trasy 4,2 km, stoupání 211 m, klesání
140 m, nebo z obce Lipůvka po červené k rozcestníku Zlobice - rozc. a odtud po zelené značce až ke skalnímu útvaru Malhostovické
pecky - délka trasy 6,9 km, stoupání 165 m, klesání 202 m

mapa č.: 87 Slavkovské bojiště a Ždánický les, - souř. B1

GPS:

49.0892906N, 16.6155911E

Páté setkání proběhne v areálu Benediktínského kláštera Rajhrad, založeného na místě původního velkomoravského hradiště.
V areálu je možné prohlédnout Památník písemnictví na Moravě a chrám sv. Petra a Pavla. Nejbližší přístup ke klášteru Rajhrad:
od vlakové stanice Rajhrad po naučné stezce Rajhradsko až ke klášteru Rajhrad - délka trasy 3,4 km, stoupání 29 m, klesání 41 m,
nebo od NC Olympia po červené značce až ke klášteru Rajhrad podél řeky Svratky - délka trasy 6,9 km, stoupání 29 m, klesání 37 m

větrný mlýn
Rudice

datum: 17.6. 2018

zámek Račice

datum: 15.7. 2018

mapa č.: 86 Moravský kras, - souřadnice C1

GPS:

49.3337572N, 16.7279542E

Šesté setkání bude u větrného mlýnu Rudice. Jedná se o mlýn holandského typu s kruhovou kamennou zdí a s dřevěnou střechou.
Ve mlýně je za poplatek přístupná prohlídka. Nejbližší přístup k větrnému mlýnu:
z Jedovnic po zelené turistické značce až k větrnému mlýnu v Rudicích - délka trasy 3,5 km, stoupání 113 m, klesání 67 m, nebo
z obce Křtiny po zelené turistické značce až k větrnému mlýnu v Rudicích - délka trasy 6,3 km, stoupání 191 m, klesání 82 m

mapa č.: 86 Moravský kras, - souřadnice D2

GPS:

49.2753236N, 16.8692989E

Sedmé letní setkání si užijeme u zámku Račice. Bývalý internát v předzámčí byl přebudován na turistickou ubytovnu s pokoji
a apartmány. Budova zámku má být dle záměru majitele „e-Finance“ přestavěna na welness hotel. Nejbližší přístup k zámku:
od železniční stanice Vyškov po zelené na Kopaniny - rozc. přes obec Drnovice, a odtud po žluté do Pístovic a dále po červené do
Račic, délka trasy 10,9 km, stoupání 266 m, klesání 149 m, nebo z Jedovnic po červené značce a NS Rakovecké údolí až do Račic,
délka trasy 14,6 km, stoupání 237 m, klesání 323 m
zámek není přístupný k prohlídce a tak v případě špatného počasí bude kontrola od 11:00 v Restauraci U Pastorků

průlom Svratky

datum: 12.8. 2018

mapa č.: 85 Okolí Brna - Svratecko, - souřadnice D1

GPS:

49.3014681 16.4138278E

Osmé setkání nás zavede do krásného údolí řeky Svratky. Setkáme se ve výletní trampské hospůdce Saloon.
Nejbližší cesta do hospůdky Saloon:
z Veverské Bítýšky po červené značce až k hospůdce Saloon - délka trasy 4,1 km, stoupání 74 m, klesání 71 m, trasa není vhodná pro
kola - cesta překonává úzkou pěšinou skalní masív, nebo od železniční stanice Tišnov po červené až do hospůdky Saloon - délka trasy
6,6 km, stoupání 84 m, klesání 98 m.

Sloupsko - šošůvské jeskyně

Krivoš

datum: 9.9. 2018

mapa č.: 86 Moravský kras, - souřadnice B1

GPS:

49.4110786N, 16.7383428E

Deváté setkání si užijeme v Sloupsko - šošůvských jeskyních. Každou hodinu od 9:00 do 16:00 je možné navštívit Sloupsko šošůvské jeskyně. Před vstupem do jeskyně si můžeme prohlédnout lezeckou skálu Hřebenáč a ponor Sloupského potoka.
Nejbližší cesta ke Sloupsko - šošůvským jeskyním:
z obce Holštejn po červené až ke Sloupsko - šošůvským jeskyním - délka trasy 4,1 km, stoupání 125 m, klesání 122 m, nebo od
železniční stanice Rájec Jestřebí po žluté do obce Vavřinec a odtud po modré až ke Sloupsko - šošůvským jeskyním - délka trasy
11,0 km, stoupání 341 m, klesání 165 m, možné je také zajet přímo autobusem až do obce Sloup.
datum: 14.10. 2018

mapa č.: 85 Okolí Brna - Svratecko, - souřadnice C1

GPS:

49.3730667N, 16.3715053E

Desáté setkání se uskuteční u rozhledny Krivoš nad obcí Kaly. Volně přístupná nízká rozhledna dřevěné konstrukce s vyhlídkovou
plošinou na 11,0 m poskytuje pohled jižním směrem na krajinu u Dolních Louček a Tišnova.
Budeme opékat buřty, ochutnávat svařené víno. Nejbližší přístup k rozhledně:
od železniční zastávky Štěpánovice po modré až k rozhledně Krivoš - délka trasy 2,7 km, stoupání 208 m, klesání 3 m, nebo od
autobusové zastávky Kaly po modré až k rozhledně Krivoš - délka trasy 1,7 km, stoupání 93 m, klesání 58 m

Prosba lesa

datum: 4.11. 2018

mapa č.: 86 Moravský kras, - souřadnice E1

GPS:

49.2664472N, 16.6848928E

Jedenáctým setkáním se dostaneme do blízkosti Řícmanického arboreta k lesní studánce Prosba lesa.
Budeme opékat buřty, ochutnávat svařené víno. Nejbližší přístup ke studánce Prosba lesa:
od železniční zastávky Babice nad Svitavou po modré značce až ke studánce Prosba lesa - délka trasy 1,9 km, stoupání 107 m,
klesání 18 m, nebo od železniční zastávky Bílovice nad Svitavou po červené značce na rozcestník Nad Arboretem a odtud po modré
značce až ke studánce Prosba lesa - délka trasy 3,2 km, stoupání 151 m, klesání 47 m.

U buku

datum: 2.12. 2018

mapa č.: 86 Moravský kras, - souřadnice D1

GPS:

49.2763039N, 16.6314839E

Poslední dvanácté setkání si užijeme na palouku U buku v krásném prostředí Lesnického Slavína. V předvánoční čas se naposledy
sejdeme v roce 2018 při opékání buřtů, svařovaní vína, případně ochutnávky vánočního cukroví. Nejbližší přístup k palouku U buku:
od železniční zastávky Bílovice nad Svitavou po červené značce na most přes řeku Svitavu, dále po zelené značce po rozcestník
U luže, odtud po modré značce k rozcestníku Melatín a dále po žluté až ke studánce Jana Doležala - délka trasy 5,6 km, stoupání
279 m, klesání 98 m, nebo z Ořešína po modré značce na rozcestník Rakovec a odtud po žluté značce až ke studánce Jana Doležala délka trasy 2,7 km, stoupání 111 m, klesání 59 m, případně přijet autobusem MHD 57 přímo na zastávku U buku.
Uvedené trasy berte pouze jako vodítko pro vlastní plánování „Cest za sluncem“.

