
Milí přátelé,
dovolte, abychom vás pozvali do kraje ponor-
ných řek a bílých skal, kraje kouzelné přírody 
a bohaté historie, a především pracovitých 
a fortelných lidí – do Moravského krasu.
Moravský kras byl centrem lidského osídlení 
už od nepaměti. Téměř všechny zdejší  jeskyně 
jsou i důležitými archeologickými lokalitami. 
Pobývali zde již lovci mamutů, své malby zví-
řat zde vytvářeli lovci  kultury magdalénské, 
období halštatu nám připomíná světoznámý 
objev býčka a dalších pokladů z Býčí skály, 
a svou výraznou stopu zde zanechali také Kel-
tové, Germáni a samozřejmě Slované. 
Dostupnost vodních toků, dostatek dřeva a hoj-
ná ložiska železné rudy, to vše udělalo z Morav-
ského krasu již před staletími region, kde se 
úspěšně rozvíjela výroba železa. S železářskou 
tradicí je silně spojeno i centrum celého regi-
onu, Blansko. Toto město patří k vůbec nejstar-
ším sídlům na Moravě, vždyť první zmínku 
o něm nám roku 1136 zanechal už Letopis ka-
novníka Vyšehradského. Původní osada se poz-
ději proměnila v kvetoucí městečko s renesanč-
ním zámkem. Výrobu železa zde na počátku 
18. století zaváděla už hrabata z Gellhornu, 
o sto let později pak starohrabě ze Salmu při-
vedl blanenské železárny k takovému rozma-
chu, že se Blansko rázem stalo jedním z center 
průmyslu u nás a dalo světu také opravdový 
fenomén: překrásnou blanenskou uměleckou 
litinu. Tradice této unikátní výroby je zde na-
víc zachována dodnes.
Podobně zajímavé příběhy nám ovšem mohou 
nabídnout i další města a obce v okolí, přičemž 
jména řady z nich jsou často ve všech pádech 
skloňována jak prostými milovníky přírody, tak  
i odborníky z vědních oborů jako je speleologie, 
geologie či botanika. Moravský kras ale svým 
návštěvníkům nenabízí zdaleka jen proslulé 
jeskyně a vzácně nedotčenou přírodu, nýbrž 

i množství překrásných kulturních památek, 
míst, která přímo zvou k aktivnímu odpočinku 
a také spoustu výrobků a zážitků které, jsou 
typické právě jen pro tento region. Některé 
z nich si můžete doslova vychutnat, jiné pro-
stě musíte zažít na vlastní kůži. O tom všem 
se ostatně dočtete mnohem víc na stránkách 
této publikace, která vám poslouží jako spo-
lehlivý průvodce po této úchvatné části  mo-
ravské země.
Dnes chtějí města, obce, podnikatelé i spolky 
působící v Moravském krasu naplňovat pře-
devším dva cíle: aby se zde jeho obyvatelům 
dobře žilo a návštěvníci se do něj rádi vraceli. 
Jedni i druzí tu naleznou rozvinutou síť služeb, 
bohatou nabídku kulturního vyžití a  ten pravý 
prostor pro chvíle ničím nerušeného oddechu.
Ať už tedy přicházíte zblízka či zdaleka, za od-
počinkem, za zábavou či za poznáním, vězte, 
že se zde budete cítit jako doma.  
Brána Moravského krasu, stejně jako pohos-
tinná náruč zdejších lidí, je totiž pro vás vždy 
otevřena dokořán...
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v moderním městě v srdci krásné přírody, 
které bývá často nazýváno bránou Moravského 
krasu. Zejména díky své výjimečné poloze 
v blízkosti unikátních krasových jevů – pro
pasti Macochy, punkevních jeskyní s roman
tickou plavbou po podzemní říčce punkvě. 
Je obklopeno malebnou přírodou, která je 
protkána sítí turistických i cykloturistických 
tras.
Dominantou města je renesanční zámek, 
který nedávno prošel celkovou rekonstrukcí. 
Najdete zde historické interiéry s vyřezáva
nými kazetovými stropy, expozice k historii 
a výzkumům Moravského krasu koncipované 
jako krasové jeskyně a množství dalších re
gionálních zajímavostí.
unikátní stavbou je dozajista dřevěný kostelík, 
který do Blanska přicestoval v roce 1936 vla
kem z podkarpatské rusi. Druhým blanen
ským kostelem je kostel sv. Martina, v jehož 
věži se skrývá nejen vyhlídka na město, ale 
pravděpodobně také jeden z nejstarších zvonů 
na Moravě, zvaný poledník.
Jen málo turistických lokalit v České repub
lice nabízí tak unikátní spojení historických, 
kulturních a technických památek s množ
stvím přírodních zajímavostí jako právě ob
last Blanenska a Moravského krasu. Blansko 
samotné je ale především moderním městem 
nejen se zajímavou historií, ale také s boha
tým kulturním životem, dokonalým sportov
ním zázemím pro všechny druhy rekreačních 
sportů a hlavně rozvinutou turistickou infra

strukturou, která z něho dělá ideální místo 
pro rodinné výlety či strávení dovolené. při
jměte tedy pozvání do našeho města!

Umělecká litina
litina z blanenských železáren byla vhodným 
a odolným materiálem pro výrobu užitko
vých i dekorativních předmětů a děl. litinové 
sochy najdete v zámeckém parku i v centru 
města a speciální expozici jí věnovalo i bla
nenské muzeum. Dodnes zdobí významná 
místa na Moravě i v Čechách. Jen pro ilustraci 
připomeňme litinovou kolonádu v karlových 
varech nebo třítunový obelisk jako památník 
bitvy u trutnova. Blanenskou litinu bychom 
našli v poušti u chartúmu, ve vídni i na pa
řížském hřbitově père lachaise.  

víteJte v BlaNsku!
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Zámek Blansko
Dnešní pozdně renesanční zámek v Blansku 
vznikl přestavbami gotické tvrze v letech 
1604, 1695 a 1818. Blanenský zámek je volně 
stojící čtyřkřídlá jednopatrová budova s ne
pravidelným vnitřním nádvořím, jež obklo
puje arkádový ochoz.  původnímu vzhledu 
zámeckého interiéru se nejvíce blíží čtyři 
místnosti v prvním patře (růžový salon, hu
dební salon, červený salon, zelený kabinet). 
Jejich dominantu tvoří zachovalé a řezbářsky 
dokonale provedené dřevěné kazetové stropy 
a obložení stěn. pobývala zde řada význam
ných osobností, např. lékař a archeolog Jin
dřich Wankel, spisovatel Ferdinand von saar 
nebo karolina Meineke. k zámeckému kom
plexu patřila i výrazná budova za parkem, 
tzv. sýpka,  která dnes slouží jako stylová 
restaurace.
v prostorách zámku v současné době sídlí 
muzeum, které kromě výše zmíněných his
torických interiérů zámku nabízí prohlídku 

muzejních expozic: chemická laboratoř ba
rona reichenbacha, hrady blanenského oko
lí, Figurální litina z blanenských železáren, 
Nejstarší hutě, Dekorativní a užitková litina 
19. a 20. století, historie měřicí techniky a By
dlení na blanenském zámku. Za zmínku stojí 
ale především rekonstruovaná expozice ob
jevitelé Moravského krasu, která je koncipo
vána jako krasová jeskyně s autentickými 
zvuky, kostrou jeskynního medvěda a his
torickým potápěčským skafandrem. Zámek 
je místem konání mnoha kulturních a spo
lečenských akcí jako je např. vítání sv. Mar
tina, historický jarmark, Blanenské zámecké 
dny, Muzejní noc nebo letní folkový festival 
Muzika pro karolínku.

Zámek Blansko
Zámek 1, 678 01 Blansko
tel.: 516 417 221
muzeum@blansko.cz
www.muzeum-blansko.cz
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Kostel sv. Martina
Blanenská farnost s kostelem sv. Martina pa
tří mezi nejstarší na Moravě. první historicky 
zaručená zpráva je z roku 1136 v letopisech 
kanovníka vyšehradského, kdy mezi olomou
ckým biskupem Jindřichem Zdíkem a  br
něnským údělným knížetem vratislavem pro
bíhal spor o právo vystavět v Blansku nový 
kostel. svou barokní podobu dostal kostel 
až v letech 1672–1691.
v současnosti interiéru dominuje jediný ka
menný oltář a kříž, dílo J. v. Myslbeka. ve věži 
kostela se nachází zvon „poledník“. Je zvlášt
ního homolovitého tvaru bez ozdob, zdobe
ný pouze jednoduchou linkou po okraji a ná
pisem „o rex gloriae veni in pace!“ Zvon není 
datován, ale jeho tvar, umístění nápisu a typ 
písma (gotická majuskule) svědčí o jeho sta
robylosti a je možné ho zařadit na počátek 
13. století. to by v důsledku mohlo znamenat, 
že se jedná o jeden z nejstarších dochova
ných zvonů na Moravě. Dále zde najdeme 

zvon panny Marie a zvon svatý Martin. v kos
tele se nachází hrobka rodu rožmitálů a Gell
hornů  a v těsné blízkosti kostela naleznete 
památník první ženy anglického krále vilé
ma iv. karoliny Meineke a jejího zetě karla 
teubnera. Blanenskou etapu karolinina ži
vota připomíná i rozárium vysázené ve tvaru 
iniciál jejího jména. Díky nově zrekonstru
ovanému schodišti do zvonového patra věže 
je možné obdivovat nejen zvony, ale z vy
budované vyhlídky i výhled na město. 
v rámci vítání sv. Martina se kostel stává jed
ním z center celé akce. kostelní věž nabízí 
po celý víkend tématické i noční prohlídky, 
svatomartinskou kavárničku a bar s pro
jekcí o životě sv. Martina.

Římskokatolický farní úřad
Komenského 14, 678 01 Blansko 
tel.: 516 418 633, 
rkf.blansko@biskupstvi.cz
www.farnostblansko.cz



Dřevěný kostelík

Je jedním ze šesti dřevěných kostelíků pře
vezených do naší republiky z podkarpatské 
rusi. pochází z Nižného seliště, které leží 
20 km od chustu na dnešní hranici mezi 
ukrajinou a rumunskem. podle vnějších 
znaků se kostel řadí ke skupině unikátních 
pravoslavných kostelů rusínské gotiky hor
ního potisí. stavba byla zahájena v roce 1601 
a dokončena až v roce 1641. výstavba se pro
táhla z důvodu morové epidemie, při které 
vymřela celá obec. po jejím znovuosídlení 
byla stavba kostela dokončena. pravoslavný 
kostelík byl zasvěcen mučednici paraskevě, 
později přešel pod správu církve řeckoka
tolické. kostelík měl původně sloužit jako 

exponát  výstavy soudobé kultury v Česko
slovensku v roce 1928, ale byl později na
bídnut blanenské farnosti církve českoslo
venské, která neměla vlastní sbor. kostel 
byl v Nižném selišti rozebrán a v září roku 
1936 vlakem převezen do Blanska, kde ho 
tesaři a dělníci z Nižného seliště během tří 
měsíců znovu sestavili. slavnostní znovuo
tevření se konalo v neděli 23. května 1937 
za účasti olomouckého biskupa thDr. ros
tislava stejskala.
stavbě dominuje štíhlá čtyřboká věž se čtyř
mi nárožními věžičkami. Zvonicové patro 
věže je arkádově otevřeno. interiér kostelíka 
zdobí původní pravoslavné ikony. kostel 
patřící církvi československé husitské se mimo 
bohoslužebné účely stal místem konání cyklů 
pravidelných adventních i velikonočních 
koncertů a výstav.

NO Církve československé husitské
Rodkovského 7, 678 01 Blansko
tel.: 515 157 087, 
h.ladicova@tiscali.cz
www.drevenykostelik.cz
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Do Blanska za sportem
Blansko nabízí návštěvníkům natolik bohaté 
možnosti sportovního vyžití, že se mu prá
vem přezdívá „město sportu“.  k městu ne
odmyslitelně patří pestrá škála moderně vy
bavených sportovišť pro snad všechny druhy 
sportů, řada kvalitních závodů a sportovních 
soutěží celorepublikového i mezinárodního 
významu.  k nejznámějším patří půlmaraton 
Moravským krasem. Nejvíce sportovišť na
leznete na „sportovním ostrově ludvíka Daňka“ 
– venkovní aquapark s tobogany a skokan
skými můstky,  kurty na tenis a beach volej
bal, dále pak krytý plavecký bazén, zimní či 
atletický stadion. v létě je pro vás připrave
na zajímavá možnost využít aquapark a zá
roveň přilehlý zimní stadion, kde si lze přímo 
v plavkách zabruslit na inline ploše. Na ost
rově najdete jedno z nejmodernějších ba

seballových hřišť v Čr, tenisové kurty a spor
tovní halu se spinning centrem.  okolo celého 
sportovního ostrova je vybudován kilome
trový okruh pro inline bruslení a městská 
cyklostezka. Na své si v Blansku přijdou i mi
lovníci squashe a bowlingu. velmi oblíbená 
je například moderní blanenská šestidrá
hová kuželna, v níž svádí často kuželkářské 
bitvy i česká reprezentace.

Blanenská informační 
kancelář "Blanka"
Rožmitálova 6, 
678 01 Blansko, 
tel.: 516 410 470, 
516 775 185, 

infocentrum@blansko.cz
www.blansko.cz, www.blanensko.cz
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vydáteli se z Blanska proti proudu punkvy 
směrem na východ, ocitnete se záhy v tajupl
ných lesnatých údolích, kde ticho narušuje 
jen šumění vody, občasný křik dravého ptáka 
vysoko nad skalami a vítr v korunách stromů 
smíšených lesů. právě tady se nachází vstup 
do tajemné podzemní říše krápníkových jes
kyní, majestátních dómů, křivolakých cho
deb, závrtů a také ponorů a vývěrů několika 
potoků a říček. vstupujete do samého srdce 
Moravského krasu.
právě zde, tváří v tvář majestátu přírody nás 
neodbytně napadá, kolik odvahy, námahy, 
důvtipu i životů stojí naplňování prastaré lid
ské touhy objevovat dosud neprobádané, 
vstupovat tam, kam před tím žádný člověk 
nevkročil. právě díky úsilí mnoha generací 
badatelů  speleologů, lidí jako byli Jindřich 
Wankel nebo karel absolon, ale i stovek je
jich pomocníků a hlavně následovníků, se 
dnes můžeme bez obav pohybovat i v mís
tech, kde by nám ještě před několika stole

tími hrozila záhuba. Dnes je trvale zpřístup
něno 5 z celkem více než 1100 známých 
jeskyní Moravského krasu. ano, tolik jich 
leží na tomto poměrně malém pruhu devon
ských vápenců! a přitom stále ještě nejsme 
u konce... Řada záhad a tajemství krasové
ho podzemí na svůj objev teprve čeká. proto 
lze bez nadsázky říct, že právě zde leží jedno 
z posledních míst na planetě Zemi, kde je 
stále ještě existují na mapách bílá místa.
Moravský kras však svého návštěvníka uchvátí 
nejen pod povrchem, ale i na něm. Na slun
cem zalitých planinách a nebo naopak v le
dově chladných  skalních  žlebech se zde 
díky geomorfologické a klimatické různoro
dosti  nachází skutečně pestrá mozaika bio
topů a společenstev. o významu zdejšího 
území  pro přírodovědce svědčí i to, že zde 
bylo popsáno více než 50 nových zoologic
kých druhů.
přijměte proto naše pozvání do tohoto po
divuhodného světa.

Moravský kras
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Propast Macocha 
a Punkevní jeskyně
Největší turistická atrakce Moravského kra
su láká do regionu desítky tisíc návštěvní
ků ročně. světoznámá propast Macocha je 
hluboká 138,5 metrů a můžete si ji prohléd
nout ze dvou vyhlídkových můstků. Na její 
dno se dostanete také, a to při návštěvě pun
kevních jeskyní, které se pyšní zejména svou 
unikátní romantickou plavbou po podzemní 
říčce punkvě. k punkevním jeskyním se do
stanete buď lanovkou z horního můstku pro
pasti Macocha, nebo ekologickým vláčkem 
od skalního mlýna.

Ústřední informační služba Skalní mlýn
tel.: 516 413 575
info@caves.cz
www.cavemk.cz
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Kateřinská jeskyně

v pravém svahu suchého žlebu se před ná
vštěvníky otvírá 8 metrů vysoký vstup do ka
teřinské jeskyně. v minulosti v jeskyni sídlil 
člověk starší doby kamenné, jehož pozůstatky 
zde byly nalezeny společně s kostmi jeskynních 
medvědů. Jeskyni tvoří dva vzájemně pro
pojené mohutné dómy s přilehlými chodbami.
hlavní dóm je s rozměry 95x44x20 metrů 
největší veřejnosti zpřístupněnou podzemní 
prostorou v Moravském krasu. Mezi nejkrás
nější partie patří barevně nasvícený útvar Ča
rodějnice a Bambusový lesík tvořený vzác
nými, několik metrů vysokými hůlkovými 
stalagmity.
tel.: 516 413 161

Jeskyně Balcarka

Jeskynní bludiště pod Balcarovou skálou vy
niká mimořádně bohatou a barevnou kráp
níkovou výzdobou a je mnohými považováno 
za nejkrásnější jeskyni Moravského krasu. Jes
kyni tvoří složitý systém, vystupující ve dvou 
výškových úrovních spojených vysokými 
dómy. Galerie a přírodní chodba patří mezi 
nejkrásnější podzemní prostory u nás. sou
částí trasy je také expozice představující jes
kyni Balcarku jako jeskyni lovců sobů a koní, 
generační zimoviště medvědic jeskynního 
medvěda a jeskyni medvíďat. Mimořádné 
bohatství povrchových krasových jevů jako 
jsou závrty a škrapy, bohaté archeologické 
a paleontologické nálezy, význačné druhy 
teplomilné květeny a malebnost krajiny činí 
z Balcarky jedno z nejzajímavějších míst Mo
ravského krasu.
tel.: 516 444 330
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Sloupsko-šošůvské 
jeskyně
sloupskošošůvské jeskyně jsou složitým kom
plexem chodeb a hlubokých propastí ve dvou 
výškových úrovních. Jsou největším zpřístup
něným jeskynním komplexem v České re
publice. v jeskyni najdete mimojiné také 
80 m hlubokou Nagelovu propast se dvě
ma vyhlídkovými můstky nebo eliščinu jes
kyni, která má bohatou krápníkovou výzdo
bu a vynikající akustiku a bývá proto místem 
konání koncertů komorní hudby. součástí 

prohlídky je také světově proslulá archeo
logická lokalita jeskyně  kůlna – pravěké síd
liště a naleziště pozůstatků neandrtálského 
člověka.
tel.: 516 435 335

Jeskyně Výpustek
unikátní komplex rozsáhlých podzemních 
prostor jeskyně výpustek známý už od stře
dověku, byl v průběhu dvacátého století vý
razně poznamenán válečnou vojenskou vý
robou pro nacistické Německo během druhé 
světové války a také působením Českoslo
venské lidové armády. v 60. letech byl v jedné 
z chodeb labyrintu vybudován podzemní 
protiatomový úkryt a přísně tajné velitelské 
stanoviště, které bylo funkční až do roku 
2001.  Úkryt je zachován v nezměněné po
době a dnes je součástí prohlídkové trasy.
v současné době je v jeskyni dokončována 
expozice „Jeskyně výpustek v křtinském 
údolí“ a „Jeskyně dávných rituálů“, předsta
vující výpustek jako nejstarší a největší 
medvědí jeskyni Moravského krasu.  
tel.: 516 439 111
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Zámek Rájec nad Svitavou

architektonicky vysoce hodnotný komplex 
s přepychově vybavenými interiéry. původně 
renesanční zámek nechali salmové přesta
vět na klasicistní zámek francouzského sty
lu, inspirovaný architekturou doby ludvíka 
Xvi. cenná je obrazová sbírka rodu salmů 
v prvním patře zámku. převládají v ní obrazy 
holandských a vlámských mistrů. Známá je 

rozsáhlá empírová knihovna s více než 60 000 
svazky. Zámek obklopuje přírodně krajinář
ský park, založený již roku 1767.

Státní zámek Rájec nad Svitavou
Blanenská 1, 679 02 Rájec-Jestřebí
tel.: 516 432 013, rajec@npu.cz
www.zamekrajec.cz

Chrám Jména Panny Marie 
ve Křtinách
Barokní mariánský chrám Jména p. Marie, 
často nazýván „perlou jižní Moravy“, byl vy
stavěn podle Jana Blažeje santiniho. Známým 
poutním místem se stal díky soše Madony, 
nositelky řady zázraků. chrámovému inte
riéru dominuje kupole se stropními malbami. 
v areálu kostela najdete také pravidelně hra
jící loretánskou zvonici o 33 zvonech a roz
sáhlou kostnici, kde jsou uloženy také vzácné 
lebky zdobené záhadnými malbami vavří
nových listů.

Římskokatolická farnost Křtiny
Křtiny 72, 679 05
tel.: 516 439 189
www.krtiny.cz

paMátky a ZaJíMavosti
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Adamov a Stará huť
hlavní adamovskou památkou je novogotický 
kostel sv. Barbory, který skrývá ve svém in
teriéru unikátní sedmimetrový dřevěný vy
řezávaný světelský oltář pocházející z chrámu 
cisterciáckého opatství v rakouské světlé 
(Zwettl). Je tvořen vyřezávaným reliéfem, 
vzniklým kolem roku 1526, umístěným dnes 
v neogotické skříni. reliéf zobrazuje nane
bevzetí panny Marie.
Blízko u adamova se nachází tzv. stará huť.
původní vysoká pec, založena v roce 1748, 
patřila k typu tzv. belgických pecí. Dnes je 
nejstarší dochovanou pecí ve střední evro
pě. ve správní budově lze navštívit expozi
ci železářství technického muzea v Brně. 

Stará huť Adamov 
679 04 Adamov
tel.: 516 446 671, 
hut@tmbrno.cz
www.tmbrno.cz/hut 

Římskokatolická farnost Adamov
U Kostela 3, 679 04 Adamov
tel.: 736 136 480
svetelsky-oltar@seznam.cz
www.adamov.name

Sloup v Moravském krasu
Byl zvolen vesnicí roku 2000. v centru se na
chází pozdně barokní poutní kostel p. Ma
rie sedmibolestné z 18. století od M. a. ca
nevala. Zdobí ho oltář z černého a červeného 
mramoru s gotickou sochou piety. pod liti
novými náhrobky místního hřbitova odpočí
vají představitelé šlechtického rodu salmů.

Městys Sloup
Sloup 1, 679 13
tel.: 516 435 237, sloup@sloup.info
www.sloup.info
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Senetářov
Dům s valbovou střechou krytou došky je 
sídlem Muzea tradičního bydlení a perleťář
ství. v areálu se nachází také tradiční pícka. 
v obci najdete také pozoruhodný kostel – 
kapli sv. Josefa, která svým tvarem připomíná 
loď. Jedná se o jeden z mála našich kostelů 
vystavěných v období normalizace.

Obec Senetářov
Senetářov 116, 679 06 Jedovnice
tel.: 516 442 424, 
epodatelna@senetarov.cz
www.senetarov.cz

Holštejn
Zřícenina hradu v holštejnském údolí asi 2,5 km 
od sloupu. v blízkosti hradu se nachází i jes
kyně hladomorna, v níž bylo nalezeno množ
ství lidských kostí, předmětů, oděvů a stře
dověké zbroje.

Obec Holštejn
Holštejn 59, 679 13 Sloup
tel.: 723 135 139, 
ou.holstejn@holstejn.eu
www.holstejn.eu
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Jedovnice
pro hosty hledající klidný odpočinek nabízí 
Jedovnice vycházky do klidové oblasti rybníků 
Budkovan a Dubový, přírodního parku ra
kovecké údolí a překrásných lesů,  které jsou 
proslulé bohatstvím hub. rybník olšovec o roz
loze 42 ha je ideálním místem i pro milov
níky vodních sportů a sportovního rybaření. 
v Jedovnicích najdete rozvinutou turistickou 

infrastrukturu, solidní ubytování a stravování, 
i možnosti zábavy.

Městys Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71, 679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211, 
podatelna@jedovnice.cz
www.jedovnice.cz
 

Rudice
rudice je malá hornická obec ve střední 
části Moravského krasu. Její dominantou je 
především větrný mlýn, v jehož interiéru se 
nachází muzeum mineralogie, speleologie 
a hutnictví a expozice tradičního bydlení. ru
dicí prochází naučná stezka rudické doly, kte
rá vás přivede mimo jiné také k lomu seč, 
fascinujícímu pískovému areálu. celá obec 
je postavena nad jeskynním labyrintem ru
dického propadání, unikátní přírodní krasové 
lokality, kde se vody Jedovnického potoka 
propadají pod zem a vytékají po spletité 
pouti podzemím až u Býčí skály.

Muzeum Větrný mlýn
679 06 Rudice
tel.: 602 729 084, obec@rudice.cz
www.rudice.cz
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Rozhledna Žernovník

Nejnovější rozhledna na Blanensku byla zpří
stupněna v roce 2014. rozhledna je patnáct 
metrů vysoká, její základ tvoří budova sta
rého vodojemu, na kterém je vystavěna dře
věná šestiúhelníková konstrukce z modříno
vého dřeva. Na vrcholu je pro návštěvníky 
vybudován krytý ochoz, kde jsou umístěny 
panoramatické fotografie okolí.  rozhledna 
nabízí výhled např. na zámek v Černé hoře 
nebo sousední rozhledny Malý chlum a ve
selice. Ze vzdálenějších cílů je možné na jihu 
zahlédnout pálavské vrchy, na severu pak Je
seníky. 
www.zernovnik.cz

Rozhledna Podvrší

Z ochozu je návštěvník rozhledny odměněn 
pohledem na celé území chko Moravský 
kras. v blízkosti se v lesích nachází zříceni
na hradu Blansek, založeného pravděpo

dobně v  polovině 12. století, přístupná 
z  osady Nové Dvory po cestě lemované 
tereziánskou lipovou alejí.

Obec Vavřinec
tel.: 516 435 414, 
info@rozhledna-veselice.cz
www.rozhledna-veselice.cz

roZhleDNy Moravského krasu
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Rozhledna Malý Chlum

Devět metrů vysoká celodřevěná rozhled
na na kopci Malý chlum (488 m n. m.) má 
dvě vyhlídkové plošiny přístupné po žebří
cích a je celoročně volně přístupná. v blíz
kosti rozhledny je v pískovcové skále ama
térským sochařem rolinkem vytesané sousoší 
husitských bojovníků. Blízká obec Bořitov na
bízí také zajímavou naučnou archeologickou 
stezku.
www.obecobora.cz, www.boritov.cz

Rozhledna Spešov

stavba rozhledny je téměř 10 metrů vysoká, 
se dvěma vyhlídkovými plošinami.  Je stylizo
vána v duchu tradic místních řemesel  jak 
tesařství, tak i kovovýroby. Najdete zde ně
kolik obecních symbolů a historických prvků, 
jako například tesařský ondřejský kříž, obecní 
znak či dominující žlutou barvu. před rozhled
nou jsou navíc jako další symboly opraco
vány tři původní stromy, které mají odkazo
vat na tři významné spešovské rodáky. 

pro návštěvníky je u nové věže rozhledny vy
budováno posezení a na druhé vyhlídkové 
plošině je připraven také panoramatický panel.
www.spesov.cz

Rozhledna Alexandrovka

Nejstarší kamenná rozhledna na Blanensku 
s poměrně pohnutými osudy stojí na kopci 
Špičák (496 m n. m.) nad adamovem již 
125 let. po rozsáhlé rekonstrukci provede
né v roce 2009 se její ochoz nyní nachází ve 
výšce téměř 14 m nad terénem. Nabízí zají
mavé výhledy do údolí svitavy a na okolní 
lesy. Je celoročně volně přístupná.
www.alexandrovka.webnode.cz
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Včela 
pro Moravský kras, o.s.

sdružení se zabývá chovem včely medonosné 
a prodejem výrobků z medu a dalších vče
lích produktů. uspořádají pro vás včelařské 
kurzy, kurzy pečení a zdobení perníků, de
gustaci medu a medoviny nebo přednášky 
o včelařství a včelích produktech. v prodejně 

ve vilémovicích jsou k dostání i další regio
nální produkty Moravského krasu.

Eva a Jiří Zigalovi
Vilémovice 77, 679 06 Jedovnice
tel.: 777 563 395, ziganova.eva@seznam.cz
www.vcelapromoravskykras.cz

Kozí farma Šošůvka

sýr, kozí brynza, tvaroh, tvarohové výrobky, 
archivní kozí sýr eidamového typu, mléko a sy
rovátka. všechny tyto dobroty jsou produkty 
z kozí farmy v Šošůvce. v rámci exkurze na 
farmě můžete nejen pozorovat kozy na pas
tvě, ale také absolvovat ochutnávku všech 
místních produktů.

Farma dojných a kašmírských koz
Šošůvka 45, 679 13 Sloup v Moravském krasu
tel.: 516 435 371, sedlak.kozy@centrum.cz
www.sedlakkozy.cz

reGioNálNí proDukty
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Pštrosí farma Doubravice 
nad Svitavou

Na farmě můžete vidět několik druhů pštrosů 
– pštrosy africké, nandu pampového a emu 
hnědého, ale také kozy a ovce. součástí ex
kurze je také odborný výklad o životě a cho
vu pštrosů, často spojený také s ochutnáv
kou. v areálu se nachází obchod, kde je možné 
zakoupit veškeré výrobky z pštrosího masa, 
vajec, kůže i výrobky ze pštrosího peří.

Pštrosí farma s.r.o
Jarní 396, 679 11 Doubravice nad Svitavou
tel.: 608 817 421, pstrosi.farma@seznam.cz
www.pstrosifarmadoubravice.cz

Ručně vyráběná mýdla 
z Lažánek

rodinná firma v lažánkách zaměřuje svoji 
produkci nejen na voňavá ručně vyráběná 
mýdla. Najdete zde také výrobu svíček ze 
včelího vosku a ručně malované a batikové 
hedvábí. v rámci exkurze nahlédnete do vý
robny všech těchto produktů a také si mů
žete vlastnoručně vyrobit mýdla, svíčky i vy
zkoušet malbu na hedvábí. pestrý sortiment 
výrobků si můžete zakoupit v místním ob
chůdku a využít lze také služeb útulné ka
várničky.

Mgr. Daniela Koplová
Lažánky 204, 678 01 Blansko
tel.: 516 415 002, 606 402 636, 
info@mydlidedek.cz
www.remeslazkrasu.cz
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Punkevní pstruh

pstruhařství skalní mlýn se nachází v chko 
Moravský kras. Jsme zařízení zabývající se cho
vem ryb na krasové vodě, ojedinělé v rámci 
celé evropy. k chovu našich pstruhů využí
váme vodu z říčky punkvy, která vyvěrá v eko
logicky čisté lokalitě a jejíž teplota ani v létě 
nepřekračuje 13 °c. věnujeme se komplet
nímu chovu pstruhů včetně produkce jiker 
a plůdku. v areálu se nachází i zpracovna ryb, 
kde jsou zpracovávány ryby pouze z naší 
produkce. Na drobný prodej klademe velký 
důraz. Čerstvé pstruhy a siveny nabízíme 
jednotlivým zákazníkům i restauračním za
řízením celoročně. ryby dodáváme ve zpra
covaném i živém stavu.

Pstruhařství Skalní mlýn, 
Lažánky 200, 678 01 Blansko
tel.: 602 550 140, 606 624 913, 
724 871 770,
rybarna@smk.cz, 
www.punkevnipstruh.cz

Přírodní plísňový 
sýr NIVA extra

sýr jemné a zároveň pikantní chuti je tradič
ním výrobkem. vyrábí se podle osvědčených 
receptur již od roku 1963. Doporučujeme 
ho podávat jako dezert ve společnosti čer
vených extraktivních vín na bázi cabernet 
sauvignon nebo Merlot jako chuťovku na 
závěr stolování. v přízemí mlékárny je pod
niková prodejna, kde je možné si sýr za
koupit.

Mlékárna Otinoves s.r.o., 
Otinoves 201, 798 61, 
tel.: 582 395 033, 
fax: 582 395 102, 
info@mot.cz, www.mot.cz
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Originální umělecká litina

Moderně pojaté svícny, obrázky, plastiky, do
movní čísla, ornamenty, stojánky na víno 
a vázy, které vyrábím za pomoci vlastních 
originálních metod už několik let. vše mů
žete zhlédnout a zakoupit v mé soukromé 
galerii u větrného mlýna v rudici. Galerii 
můžete navštívit o víkendu a svátcích již od 
rána, nebo ve všední dny od 16 hodin.

Pavel Zouhar, U větrného mlýna 263, 
Rudice, 679 06 Jedovnice, 
tel.: 737 887 756, 
zpdesign@centrum.cz, 
www.zpdesign.ic.cz

Obrazy Moravského krasu

paní malířka hela kešeováhudcová oslavuje 
svými obrazy lesy a přírodu svého rodného 
kraje  Moravského krasu. ve svém ateliéru 
ve vesničce ochoz u Brna zachycuje na svých 
obrazech pomíjivou krásu ročních období. 
obrazy jsou vyráběné různými výtvarnými 
technikami. Mimo oleje používá autorka 
také mistrovskou temperu, pastel nebo kom
binované techniky. obrazy z Moravského 
krasu můžete vidět v její soukromé Galerii 
pod skalkou, která je pro veřejnost otevřena 
každou sobotu od 10 do 16 hodin. Na jiném 
termínu je možné se s autorkou domluvit te
lefonicky.

Hela Kešeová – Hudcová
Ateliér a galerie pod Skalkou
Ochoz u Brna 4, 664 02 Ochoz u Brna
tel.: 773 487 444
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Blanenské Vítání 
sv. Martina  
stalo se již dobrou tradicí, že o víkendu po 
svatém Martinu projde blanenskými ulice
mi průvod s patronem města svatým Mar
tinem na bílém koni v jeho čele. Blanenské 
vítání sv. Martina je novodobou městskou 
připomínkou svatomartinských tradic, kte
ré se účastní doslova celé město. Zejména 
pro děti je určen sobotní světýlkový průvod 
ke sv. Martinu. Nedělní program v zámec

kém parku nabízí kulturní historická vystou
pení, rytířský turnaj na koních, soutěže pro 
děti a historický jarmark s tradičním zbožím, 
který je ukončen slavnostním ohňostrojem. 
chybět nemůže svatomartinské víno, jehož 
ochutnávky se konají na zámeckém nádvoří, 
a svatomartinská husa, kterou nabízejí téměř 
všechny blanenské restaurace.  
 http://martin.blansko.cz

Zahájení turistické sezony 
v regionu Moravský kras 
a okolí
turistická sezona je v Moravském krasu za
hajována první dubnovou neděli v areálu 
pivovaru Černá hora pod taktovkou měst 
Blansko a Boskovice. tradiční recesistická 
akce doprovázená turistickými pochody 
z Blanska a Boskovic do Černé hory a spo
jená s překonáváním či vytvářením netra
dičního českého rekordu přiláká vždy stovky 
návštěvníků. v areálu pivovaru je připraven 
kulturní program a množství dobrého jídla 
i pití. akce je pořádána na počest blanen
ského patriota, sportovce, kuchaře, divadel
níka, vynálezce, turisty a současníka Járy ci
mrmana, kašpara krásy Blanenského.
www.blansko.cz

Za ZáŽitky Do Moravského krasu
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Pivovar Černá Hora

pivovar Černá hora je vyhledávaným cílem 
všech zájemců o pivní turistiku. pivovar vy
rábí nejen tradiční moravské poctivé pivo, 
ale je také významným výrobcem limonád 
pro děti, ojedinělých svou chmelovou pří
sadou a přírodním sladidlem stévií. o výrobě 
piva se můžete dozvědět prostřednictvím ex
kurzí v samotném pivovaru nebo prohlídkou 
Muzea pivovarnictví, které se nachází ve skle
peních hotelu sladovna. Nejvýznamnější 
akcí, která vždy poslední zářijovou sobotu 
přiláká do pivovaru tisíce návštěvníků, je 
pivní pouť. po celý den je pro návštěvníky 
připraven bohatý program s vystoupením 
největších českých hvězd, ochutnávky čer
nohorských produktů, prohlídky pivovaru 
a především dostatek dobrého jídla a pití.

Pivovar Černá Hora
nám. U Pivovaru 3
679 21 Černá Hora
Exkurze: 538 765 111
exkurze@pivovarch.cz
www.pivovarch.cz

Přírodní areál 
Velká Dohoda
v místě bývalé vápenky byl vybudován pří
rodní areál, který nabízí návštěvníkům adre
nalinové aktivity jako jsou lanový park, skalní 
lezení nebo ferraty. Jsou zde také nainstalo
vány tabule přírodní naučné stezky. lanovka 
– skok do třicetimetrové hloubky a násled
ná jízda na laně nad areálem kamenolomu 
rozhodně patří mezi nezapomenutelné zá
žitky. areál přizpůsobil své lezecké trasy 
a ferraty pro děti i dospělé, takže může být 
ideálním tipem na výlet pro celou rodinu.

Přírodní areál Velká Dohoda, s.r.o.
tel.: 604 251 675
info@velkadohoda.cz
www.velkadohoda.cz
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Silvestrovský výstup 
na rozhlednu
pokud se vám poslední den v roce nechce 
trávit den před televizí, vydejte se na roz
hlednu veselicepodvrší. stalo se již tradicí, 
že  tento den je rozhledna na kopci podvr
ší u veselice otevřena pro  všechny přátele 
pohybu a krásných výhledů. pro všechny 
návš těvníky přicházející zblízka i zdaleka 
bude připravuje občanské sdružení  vese
lická kaplička i teplé občerstvení v podobě 
čaje, grogu a svařáku. Na posilněnou přijde 
vhod i tradiční zelňačka. vystoupat na roz
hlednu budete moci v době od 10 do 15 hod 
a odměnou vám bude výhled do mrazivé 
krajiny Moravského krasu, při dobré viditel
nosti až k pálavě nebo Jeseníkům. vstupné 
je v tento den jako každý rok pro všechny 
dobrovolné. www.rozhledna-veselice.cz

Výlov rybníka Olšovce

tradiční výlov rybníka olšovce v druhé po
lovině října se stal vyhledávanou turistickou 
akcí. kromě zážitku ze samotného výlovu, 
kdy rybáři vytahují z vod rybníka plné sítě 
ryb, nabízí tato víkendová akce dvoudenní 
jarmark na hrázi u Bašty, doprovodný pro
gram pro děti (kolotoče, jízdy na ponících) 
a samozřejmě prodej místních ryb a rybích 
specialit. Nabídka je bohatá, rybník obýva
jí kapři, amuři, líni, tolstolobici, candáti, ale 
na jídelním lístku najdete i štiku nebo sumce. 
protože je návštěvnost akce obrovská, jsou 
o tomto víkendu do Jedovnic posíleny au
tobusové spoje z Blanska a z Brna. 
www.jedovnice.cz
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Pohádkové království 
šneka Krasíka

Moravský kras může navštěvník poznávat 
také zábavnou formou vhodnou zejména 
pro děti. pohádkový šnek krasík založil v Mo
ravském krasu svoje království a zřídil v něm 
pohádkové kanceláře. Zde si malí i velcí ná
vštěvníci mohou vyzvednout cestovní pas 
království a získat do něj razítka. každá kan
celář má speciální razítko s motivem místní 
pohádky o krasíkovi a za sesbírání určitého 
počtu razítek vydá cestovatelům odměny ve 
formě pohádkové knihy nebo pexesa. kniha 
Dobrodružství šneka krasíka obsahuje de
set pohádkových příběhů, které jsou zasa
zeny právě do obcí a měst Moravského kra
su, kde sídlí pohádkové kanceláře. v nich je 
možné zakoupit spoustu suvenýrů s podo
biznou šneka krasíka a jeho kamarádů, kte
rých má každá kancelář bohatý výběr. 
při letním poznávání Moravského krasu se 
určitě zapojte do krasíkovy geocachingové 
hry. Šnek na různých zajímavých místech 

v regionu schoval svoje krabičky s malým 
dárečkem pro každého cestovale a také s částí 
tajenky, za jejíž vyplnění obdrží vylosovaní 
výherci odměnu. Gps souřadnice každé kra
bičky najdete na webových stránkách www.
krasko.info. Zde také naleznete informace 
o dalších aktivitách, které jsou s pohádkovým 
královstvím spojené  kulturní akce, vzdělá
vací programy, tipy na výlety a trasy vhodné 
pro děti i dospělé.
putování Moravským krasem se tak může stát 
nejen pro děti zábavnou poznávací cestou. 
www.krasko.info
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Hotel Zámecká sýpka
Dvorská 6a, 678 01 Blansko
tel.: 602 563 646, info@sypkablansko.cz
www.sypkablansko.cz

Holiday Hotel Macocha
Nádražní 13, 678 01 Blansko
tel.: 517 333 300, 
director@swissservice.com
www.holidayhotel.cz

Wellness Hotel Panorama
Češkovice 168, 678 01 Blansko
tel.: 516 418 111, info@hotelpanorama.cz
www.hotelpanorama.cz

Hotel Skalní mlýn
skalní mlýn 96, 678 01 Blansko
tel.: 516 418 113, 
smk@smk.cz, 
www.skalnimlyn.cz

uBytováNí v MoravskéM krasu
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Hotel Sladovna
Černá hora 3/5, 679 21 Černá hora
tel.: 539 086 395, 
recepce@hotelsladovna.cz
www.hotelsladovna.cz

Zámek Křtiny
křtiny 1, 679 05 křtiny
tel.: 844 468 359, recepce@slpkrtiny.cz
www.zamekkrtiny.cz

Hotel Olberg
olomučany 58, 679 03 olomučany
tel.: 734 446 291, hotel@olberg.cz
www.olberg.cz

Hotel U Tří volů
Býkovice 30, 679 71 Býkovice
tel.: 516 413 335, info@utrivolu.cz
www.utrivolu.cz

Hotel Stará škola
sloup v Moravském krasu 30, 
679 13 sloup
tel.: 516 435 489, info@staraskola.cz
www.staraskola.cz

Hotel Broušek
sloup v Moravském krasu 248, 
679 13 sloup, tel.: 516 435 307, 
hotel@hotelbrousek.cz
www.hotelbrousek.cz

27



Rekreační zařízení Vyhlídka
Češkovice 158, Blansko
tel.: 516 415 080
vyhlidka@kolping.cz
www.vyhlidkablansko.cz
 

Penziony a privaty

Apartments Sedlak
horní palava 21, Blansko
tel.: 516 412 695, 602 569 600
apartments@sedlak.info, www.sedlak.info

Pension Karst, Chelčického 1, Blansko
tel.: 516 411 282, 604 936 757
info@pensionkarst.cz, www.pensionkarst.cz

Penzion U Golema
svitavská 28, Blansko
tel.: 516 412 524
penzion@ugolema.cz, www.ugolema.cz

Penzion U Ježků
lažánky 73, 678 01 Blansko
tel.: 731 495 555
info@penzionujezku.cz
www.penzionujezku.cz

Penzion U Rechů
hořická 42, Blansko
tel.: 516 414 649, 777 132 343
penzionrech@centrum.cz
www.penzionrech.cz
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Penzion U Strakatého koně
hořice 9, Blansko
tel.: 604 288 993, 516 417 427
info@penzionukone.cz
www.penzionukone.cz

Penzion Samsara
klepačov 236, 678 01 Blanskoklepačov
tel.: 727 945 560
info@stateksamsara.cz
www.stateksamsara.cz

Penzion Obůrka
obůrka 17, 678 01 Blansko
tel.: 516 416 107, 725 357 807
info@restauraceoburka.cz
www.restauraceoburka.cz

Penzion Niké
p.o. BoX 21, 679 06 Jedovnice
tel.: 736 602 535
nike.jedovnice@seznam.cz
www.penzionnike.cz

Penzion Wendy
Barachov 178, 679 06 Jedovnice
tel.: 777 13 23 43
penzionwendy@centrum.cz
www.penzionwendy.cz

Penzion Kopeček
náměstí Míru 82, 679 02 rájec – Jestřebí 
tel.: 516 432 034 
kopecek@kopecek.cz
www.kopecek.cz
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Penzion U Hraběnky
petrovice 20, 679 02 rájec – Jestřebí
tel.: 516 435 486
info@hrabenka.cz
www.hrabenka.cz

Penzion Žralok
Šošůvka 46, 679 13 Šošůvka
tel.: 516 415 563
penzionzralok@hydroart.cz
www.penzionzralok.cz

Penzion Starý pivovar
křtiny 41, křtiny
tel.: 776 592 239
info@penzionkrtiny.cz
www.penzionkrtiny.cz

Porčův mlýn
Býkovice 30, 679 71
tel.: 516 413 335, 
info@utrivolu.cz
www.utrivolu.cz

Ubytovna Aquapark
Mlýnská 15, Blansko
tel.: 516 482 918
ubytovna@blansko.cz
www.sluzbyblansko.cz

Privat Dvořákovi
hybešova 570, 679 06 Jedovnice
tel.: 723 472 196
dvorak.privat@tiscali.cz
http://dvorakprivat.kvalitne.cz
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Ubytování u Macochy
vilémovice 129, 679 06 Jedovnice
tel.: 775 623 118 
ubytovani.vilemovice@seznam.cz
www.ubytovaniumacochy.cz

Kempy a rekreační střediska

Autokemp Olšovec
679 06 Jedovnice
tel.: 516 442 134, 725 896 488
rezervace@olsovec.cz, www.olsovec.cz

Kaprálův mlýn
ochoz u Brna 235, 664 02
tel.: 544 212 993, info@kapraluvmlyn.cz
www.kapraluvmlyn.cz

Chata Lipovec
lipovec 321, 679 15 lipovec
tel.: 602 450 300 
chatalipovec@gmail.com
www.chatalipovec.cz

Tyršova osada
riviera 451, Jedovnice 679 06
tel.: 777 875 821
tyrsovaosada@seznam.cz
www.tyrsovaosada.wz.cz

Chata Macocha
skalní mlýn 96, 678 01 Blansko
tel.: 516 418 113
info@chatamacocha.cz
www.chatamacocha.cz
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Town of Blansko
Blansko is known as the gateway to the Mo
ravian karst. it offers tourists many highqua
lity accommodation facilities and restau
rants, and is the ideal starting point for hikes 
and cycle tours through the Moravian karst.
the dominant landmark of the town is the 
renaissance chateau which has recently 
undergone complete renovation. you will 
find historical interiors with carved coffered 
ceilings here, along with permanent exhi
bitions on the history of and research in the 
Moravian karst conceived as karst cave, along 
with a great many other items of regional 
interest.
the wooden church that travelled to Blan
sko from subcarpathian ukraine by train in 
1936 is certainly a unique structure. anot
her of Blansko’s churches is the church of 
saint Martin, whose tower both provides 
a wonderful view of the town and contains 

what is probably one of the oldest bells in 
Moravia, known as poledník (Meridian).
the modern local aquapark offers fun for 
adults and children too.

The Moravian Karst
the greatest tourist attraction in the Mora
vian karst attracts tens of thousands of vi
sitors to the region every year. the world
famous Macocha Abyss is 138.5 metres deep 
and can be viewed from two observation 
platforms. you can also get to the bottom 
of the abyss during a visit to the Punkva Ca-
ves which boast a unique romantic voyage 
along the subterranean river punkva. you 
can get to the punkva caves either by cab
leway from the upper observation platform 
at the Macocha abyss or by an ecological tra
in from skalní Mlýn.
the Sloup-Šošůvka Caves are a complicated 
complex of corridors and deep abysses on 
two levels. the world famous archaeologi
cal site – the Kůlna Cave, a prehistoric sett
lement and field of remains of the Nean
derthal man, is also part of the tour.
the cave labyrinthe below Balcar´s rock is 
famous for its very rich and colourful stalac
tite decoration. the Gallery and the Natural 
corridor of the Balcarka Cave are among the 
most beautiful underground areas in the 
czech republic.
the unique complex of extensive underground 
spaces in the Výpustek Cave was severely 
affected during the twentieth century by mi
litary production for Nazi Germany during 
the second World War, and also by the ac
tions of the czechoslovak army. 

suMMary – tourist attractioNs

32



an underground nuclear shelter and a topsecret 
command post, which remained operational until 
2001, was built in one of the labyrinth’s passageways 
in the nineteen sixties. the shelter has been preserved 
in its original form and is now part of the tour route. 
the Catherine´s Cave is known for it famous statue of 
the Witch and its unusual and rich stalactite and sta
lagmite formations. it is especially suitable for children, 
because the tour in the cave takes only 30 minutes.

Rájec nad Svitavou Chateau
an extremely valuable complex in architectural terms 
with luxurious interiors. the original renaissance cha
teau was converted into a classicist chateau in the French 
style, inspired by the architecture of the age of louis 
Xvi, by the salms.
the salm family picture collection on the first floor of 
the chateau, dominated by paintings by the Dutch 
and Flemish masters, is extremely valuable. the large 
empire library with more than 60,000 volumes is also 
famous. the chateau is set in a landscaped garden 
established in 1767.

Křtiny
the Baroque Marian church of the Name of the virgin 
Mary, often called the “pearl of south Moravia”, was 
built by Jan Blažej santini. it has become a famous 
pilgrimage site thanks to its statue of the Madonna, 
to which a number of miracles have been credited. 
the interior of the church is dominated by a cupola 
with ceiling frescos. the church site is also home to 
a loreto carillon with 33 bells that plays regularly 
and a large charnel house where rare skulls decorated 
with mysterious paintings of laurel leaves are found.

Adamov and Stará Huť
an original blast furnace established in 1748 – a “Bel
gian” type of furnace. today, it is the oldest surviving 
furnace in central europe. a permanent exhibition on 
the iron industry from the technical Museum in Brno 
can be visited in the administration building.
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the NeoGothic saint Barbara’s church in ada
mov is home to a sevenmetre carved woo
den Zwettl altar, originally from the cister
cian abbey in Zwettl, austria. it is comprised 
of a carved wooden relief, now housed in 
a NeoGothic cabinet. this relief depicts the 
assumption of the virgin Mary.

Sloup
sloup was elected village of the year 2000. 
there is a late Baroque pilgrimage church 
of our lady of sorrows in the centre of the 
village, built by M. a. caneval in the 18th 
century.
it boasts an altar made of black and red mar
ble with a Gothic pieta statue. Members of 
the aristocratic salm family rest beneath 
castiron tombstones in the local graveyard.

Holštejn
the ruins of a castle in the holštejn valley 
around 2.5 km from sloup. the hladomor
na cave, in which many human bones, ob
jects, pieces of clothing and medieval wea
pons have been found, is located near the 
castle.

Senetářov
a house with a thatched hip roof is home 
to the Museum of traditional living and 
Motherofpearl. there is also a  remarkable 
church in the village – saint Joseph’s chapel 
– whose shape resembles a ship. it is one 
of the few churches built in this country dur
ing the period of Normalisation.

Jedovnice
visitors seeking quiet relaxation can enjoy 
walks in the peaceful area around the fish
ponds known as Budkovan and Dubový, 
the rakovec valley nature park and the exqu
isite forests  famous for their large numbers 
of mushrooms. the olšovec fishpond, cove
ring an area of 42 hectares, is the ideal place 
for lovers of water sports and sports angling. 
you will find a welldeveloped tourist infra
structure, good accommodation and cate
ring, and plenty of opportunities for fun in 
Jedovnice.

Rudice
rudice is a small mining village in the mid
dle of the Moravian karst. its dominant land
mark is its windmill, whose interior is now 
home to a museum of mineralogy, speleo
logy and mining and a permanent exhibition 
of traditional living. the educational trail the 
rudice Mines passes through rudice and will 
take you to the seč Quarry, a fascinating 
limestone site. the entire village is built above 
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the cave labyrinth known as the rudice sink 
– a unique natural karst locality where the 
waters of Jedovnice stream fall under the 
ground to take a winding journey as far as 
Býčí skála cave.

Veselice-Podvrší Lookout Tower
the platform of the lookout tower veselice
podvrší offers visitors a view of the entire 
Moravian karst protected landscape area. the 
ruins of Blansek castle, probably established 
in the middle of the twelfth century, are also 
located in the forests near the lookout po
int and can be reached from Nové Dvory along 
the path lined by the theresian linden avenue.

Malý Chlum Lookout Tower
the ninemetrehigh allwood observation 
tower on the hill Malý chlum (488 metres) 
has two lookout platforms accessible by 
ladders and is open all year round. Nearby 
the lookout point, a sculpture of the hussi
te warriors is carved into the sandstone.

Spešov Lookout Tower
the tower is almost 10 meters high, with two 
viewing platforms. it is styled in the traditions 
of local crafts, such as carpentry and metal 

fabrication. in front of the observation tower 
there are also further symbols there  three 
carved trees to refer to significant spešov 
citizens.

Alexandrovka Lookout Tower
the oldest stone lookout tower in the region 
with quite moving history is located on the 
Špičák hill (496 m n. m.) above the town of 
adamov for 125 years. it offers interesting 
views of the svitava river valley and the 
surrounding forests.

Žernovník Lookout Tower
latest lookout tower in the Blansko region 
was opened in 2014. the tower is fifteen 
meters high, its base consists of old reser
voir building, on which a wooden hexago
nal structure from larch wood is built. there 
is covered platform with panoramic photo
graphs of the surroundings on the top of 
the structure.

Natural Area Velká Dohoda
in the former lime works, a natural area velká 
Dohoda was built, offering visitors adrena
line activities such as rope park, rock climb
ing or via ferratas. panels of nature educa
tional trail are installed in the area.

The Černá Hora Brewery is a popular des
tination for people with an interest in beer 
tourism. the brewery makes traditional ho
nest Moravian beer and is also an important 
producer of soft drinks for children that are 
unique in view of the addition of hops and 
the natural sweetener stevia. you can find 
out a great deal about beer production during 
an excursion around the brewery or a look 
round the Museum of Brewing in the cellars 
of hotel sladovna.
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Blanenská informační 
kancelář  „Blanka“
rožmitálova 6, 
678 01 Blansko

tel.: 516 410 470, fax 516 410 480
infocentrum@blansko.cz
www.blansko.cz/blanka, 
www.blanensko.cz

Ústřední informační 
služba  Skalní mlýn
skalní mlýn 65, 
678 25 Blansko
tel.: 516 413 575, fax 516 415 379
info@caves.cz, www.cavemk.cz, 
www.caves.cz

Informační a vzdělávací centrum 
Rájec-Jestřebí, komenského 620, 
679 02 rájecJestřebí
tel.: 516 432 191
informace@rajecjestrebi.cz
www.rajecjestrebi.cz
 
Informační 
středisko Sloup
sloup 1, 679 13 sloup
tel.: 516 435 237, 
fax 516 435 237, info@sloup.info
www.sloup.info
 

Informační středisko
ostrov u Macochy
ostrov u Macochy 107 (budova kina), 
679 14,
tel.: 516 444 239
obec@ostrovumacochy.cz
www.ostrovumacochy.cz

Informační 
středisko Jedovnice
havlíčkovo nám. 311
679 06 Jedovnice
tel.: 516 442 284
knihovna@jedovnice.cz
www.jedovnice.cz

Informační 
středisko Větrný mlýn
679 06 rudice
tel.: 602 729 084,
516 443 528, obec@rudice.cz
www.rudice.cz
 
Turistické informační centrum 
Veselice
vavřinec 92
679 13 sloup
tel.: 773 041 644
info@rozhlednaveselice.cz
www.rozhlednaveselice.cz

turistická iNForMaČNí ceNtra 
v MoravskéM krasu

36


