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Moravský kras, nejvýznamnější 
krasová oblast v ČR. Největším 
tahákem jsou Punkevní jeskyně 
– magická propast Macocha, 
plavba podzemní Punkvou... 
Místní kráskou je jeskyně 
Balcarka v Ostrově u Macochy. 
Dům přírody Moravského krasu 
u Skalního mlýna předvede, 
jak vznikaly jeskyně. K tomu 
interaktivní expozice a 3D kino. 
Venku čeká geopark a vodní hra.

Extra tip: Vyzkoušejte 
Speleoferatu! V helmě 
a kombinéze zažijete kaskádu 
plnou prolézaček, propastí 
a lanových žebříků. Trasa 
končí hluboko pod zemí 
u malého jezírka. „Něžnější“ 
provedení nabízí Únikovka, kam 
můžete vzít už čtyřleté děti. 
Nebo prověřte svou fyzičku 
na úchvatné jeskynní stěně. 
Veškeré vybavení vám půjčí.

Uměle vytvořená Jeskyně 
Blanických rytířů u Rudky 
blízko Kunštátu ukrývá obry. 
17 soch rytířů v nadživotní 
velikosti. Je to životní dílo 
amatérského sochaře Stanislava 
Rolínka, místního rodáka. Z jeho 
14metrové sochy TGM dnes 
uvidíte už jen obrovské boty. 
Okolí jeskyně je parkem a galerií 
pod širým nebem. 

Extra tip: Nedaleký zámek 
Kunštát má krásné interiéry 
s původním nábytkem, zámeckou 
restauraci i park. Zámek si pro 
vás připravil minivýlet Zámecká 
zastavení - během hodiny a půl 
projdete okolí zámku. Příjemnou 
procházkou Panskou zahradou, 
pak zámeckou oborou a parkem 
Habrůvka, psím hřbitovem 
i zámeckou střelnicí. Celá trasa 
je bezbariérová.

www.moravsky-kras.caves.cz www.rudka.cz/jeskyne

ÚZEMÍ TISÍCE JESKYNÍ KDE DĚJEPIS BAVÍ VŠECHNY
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Barokní perlu jižní Moravy – 
chrám Jména Panny Marie 
– zasadil do krajiny ve Křtinách 
Jan Blažej Santini dokonale. 
Gotickou sochu Madony najdete
na hlavním oltáři. Za poslech stojí
také jedna z největších zvonkoher
ve střední Evropě. Hraje 2x týdně 
nebo po předchozí domluvě.

Extra tip: Nedaleko Křtin 
navštivte 100leté arboretum. 

Uvidíte třeba flóru z dalekého 
Japonska, liány a úctyhodnou 
kolekci vrb – přes 200 druhů. 
Během vegetačního období 
lze každý víkend čerpat síly 
z 23 hektarů přírody arboreta 
– louky kolem potoka, lesní 
svahy, rybník jako z pohádky. 
A odtud do jeskyně Výpustek. 
Ohromí vás zážitkem, který 
je v krasovém světě každým 
coulem neobvyklý.

Bývalé židovské ghetto 
v Boskovicích patří 
k nejzachovalejším v ČR. 
Pyšní se původní synagogou 
s detailní malbou. Hned naproti 
uvidíte rituální lázeň mikve. 
Po setmění připomínají úzké 
uličky a pouliční lampy Stínadla 
z Foglarovek. Cestou dolů z 
židovské čtvrti navštivte hřbitov, 
kde si na náhrobcích všimněte 
kamínků. Ty pokládají Židé při 

návštěvě hřbitova místo květin. 

Extra tip: Boskovický zámek – 
díky Ditrichštejnům nejkrásnější 
stavba empírového stylu na 
jižní Moravě. Viděli jste už 
měděný globus s hvězdnou 
oblohou zobrazenou pomocí 
heraldických znaků? Zajděte 
na noční prohlídku, šermířské 
představení nebo ohňostroj.

www.pmkrtiny.cz www.regionboskovicko.cz

ZA POSVÁTNÝM KLIDEM DO KŘTIN BOSKOVICE ŽIDOVSKÉ
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Krásný zámek Lysice najdete 
35 km severovýchodně od Brna. 
Interiéry se pyšní bohatými 
sbírkami nábytku a předmětů 
uměleckého řemesla od 
renesance po secesi. K raritám
patří sbírka českého skla, 
zbraní a orientálních předmětů. 
Od června do září si projděte 
terasovitou zahradu a kolonádu, 
zámecké zahradnictví 
s oranžérií. V únoru přivoňte 

ke kvetoucím kaméliím.

Extra tip: Stylová kavárna 
v areálu lysického zámku 
servíruje dobrou kávu a vypráví 
příběh námořních cest Erwina 
Dubského. Po zákusku výšlap. 
U obce Kozárov stojí na 
kopci Babylon stejnojmenná 
rozhledna ukrytá mezi stromy, 
42 metrů vysoká, moderně 
krásná. A s bistrem!

Přímo v centru Blanska stojí 
pozdně renesanční zámek. 
Kromě několika historických 
salónů s bohatým interiérem 
zažijete netradiční zámeckou 
prohlídku. Sídlí tu Muzeum 
Blanenska a jako jediné v ČR 
ukazuje dějiny železářství od
pravěku po dnešek. Další expozice
přibližují uměleckou litinu nebo 
jeskyňářství. Pro rodiny s dětmi 
jsou tu interaktivní expozice 

a speciální prohlídkové trasy. 
Zahrajete si hry s luštěním, 
podíváte se do archeologické 
herny…
 
Extra tip: Nezapomeňte se 
v letním horku osvěžit v místním 
aquaparku a dát si partičku 
pétanque. Milovníci historie 
ocení nedaleký klasicistní zámek 
Rájec nad Svitavou, vystavěný ve 
francouzském stylu Ludvíka XVI.

www.zamek-lysice.cz www.muzeum-blanenska.cz

ZÁMECKÁ POHODA, MALEBNÁ PŘÍRODA V BLANSKU SI ODPOČINETE
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V pravém údolním svahu 
Suchého žlebu nedaleko 
Skalního mlýna se otevírá 
impozantní, 8 metrů vysoký 
vchod do Kateřinské jeskyně. 
Stará část s Hlavním dómem je 
největší zpřístupněnou jeskynní 
prostorou v ČR. V dávných 
dobách zde bydlel člověk 
starší doby kamenné. Jeho 
pozůstatky se zachovaly vedle 
kostí čtvrtohorních zvířat, třeba 

medvědů. Uvidíte krápníkový 
Bambusový lesík i Čarodějnici. 
Průvodci dávají do prohlídky 
všechno, nuda nehrozí! 

Extra tip: Co myslíte, kolik 
má včela očí? A spí v noci? 
Jak vzniká med? Dozvíte se 
v Muzeu včelařství ve Veselici. 
A samozřejmě si tu dejte něco 
na zub! Na skok z Veselice je 
rozhledna Podvrší.

Jak vypadaly mapy a měřicí 
přístroje za našich předků? 
Odpovědi najdete ve Velkých 
Opatovicích v Moravském 
kartografickém centru. Hlavní 
exponát má plochu 100 m²! 
Obří plastická mapa Moravy 
a Slezska, která vznikla začátkem
20. století, se pro svou rozlehlost 
nedala vystavovat. Až tady jí 
umožnili vyniknout v celé kráse. 
Najdete tu vše, co se týká 

historie kartografie a geodézie. 

Extra tip: Zámek Letovice vyhrál 
soutěž O nejlépe opravenou 
památku Jihomoravského kraje. 
Skvostně renovované prostory, 
anglický park, mini ZOO... 
A kde jinde můžete přenocovat 
na dně hladomorny! Zamiřte 
také k letovické vodní nádrži 
Křetínce. Fandí oddechu i sportu 
– od koupání po surf.

www.moravsky-kras.caves.cz www.velkeopatovice.cz/moravske-kartograficke-centrum

ZA MEDVĚDY I VČELAMI OD GEODEZIE PO KOUPAČKU
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Přehlídka krasových hitů na 
jediném místě? Vydejte se do 
Sloupsko-šošůvských jeskyní. 
Nejdelší jeskynní systém 
u nás. Systém dómů, chodeb 
a ohromujících podzemních 
propastí je přístupný celoročně 
od klasické prohlídky po 
tajemnou s baterkami. Klenotem 
jeskyní je Nagelova propast 
s hloubkou 90 metrů.

Extra tip: Bývalý kamenolom, 
dnes areál Velká Dohoda v srdci 
Moravského krasu nabízí lákavé 
trio: zábavu, pohyb a adrenalin. 
Skočte do 30metrové propasti 
a v délce 190 metrů prosvištíte 
nad lomem rychlostí 50 km/h. 
Mají tu také cvičné ferraty. 
Nechybí dětské lanové centrum, 
občerstvení, vybavení ani 
trpělivý instruktor.
 

V Rudici na Blanensku stojí 
mlýn holandského typu 
a muzeum v jednom. Uvidíte 
historii mineralogie, speleologie, 
železářství, hutnictví a hornictví. 
Parádní je 10minutová 3D 
videoprojekce. Přenese vás do 
nepřístupných prostor jeskyní 
Rudického propadání. Nejen 
milovníky minerálů ohromí 
barevné odrůdy křemenů i další 
krásy.

Extra tip: V mlýnském muzeu 
najdou děti jednu z kanceláří 
šneka Krasíka. Šnek má 
připravené parádní trasy s úkoly 
i odměny za jejich absolvování. 
Vše vám řeknou v kanceláři. 
Po kořenovém schodišti pak 
sejděte přímo do Rudického 
propadání, kde se pod zem 
noří vody Jedovnického potoka 
až do hloubky 90 metrů. 
Pohádková krása!

www.moravsky-kras.caves.cz www.rudice.cz

KRASOVÁ PARÁDA VŠEHO DRUHU RUDICKÉ KRÁSY BEROU DECH
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Rádi se na kole proháníte 
lesem? Singletraily v lese 
Doubravy už čekají! 10 kilometrů 
trailů ve třech úrovních 
obtížnosti, pumptrack a zázemí 
s občerstvením. Správné kolo 
si tu vyberete v cyklopůjčovně. 
To vše jen kousek od centra 
Boskovic.

Extra tip: Westernové městečko 
Boskovice vytvořilo dokonalou 

atmosféru Divokého západu. 
V opuštěném pískovcovém lomu 
zažijete divadelní představení, 
autentický saloon, westernové 
restaurace, hotýlky a sruby, 
kde je radost přespat. Program 
je tu celodenní pro malé 
i velké. Zkuste své indiánské 
a kovbojské dovednosti! Hod 
tomahawkem, střelba z luku, 
rýžování zlata...
 

Exkurzi s ukázkou výroby vám 
dopřeje rodina Danzingerů. 
Jejich olešnická dílna funguje 
od roku 1816, ale tajemství 
barvířské rodiny sahá až do 16. 
století. Dílnu najdete v krásném 
domečku s půvabným 
interiérem. Modrotisk vyrábějí 
původní, stoprocentně ruční 
technologií. Většina návštěvníků 
neodolá a odchází s něčím 
modrým na památku.

Extra tip: V Olešnici zajděte také 
do Muzea strašidel do sklepení 
bývalé ledárny. Seznámíte 
se s místním Raráškem 
i Polednicí. Z jiného soudku je 
Muzeum historických vozidel 
československé výroby rodiny 
Hamerských. Výlet zakončete 
výšlapem na vyhlídku nad 
Skiareálem Olešnice. Cíl nejen 
na zimu!

www.boskovickestezky.cz www.modrotisk-danzinger.cz

BOSKOVICKO VÁS NEUDRŽÍ V KLIDU UNESCO V OLEŠNICI
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