Za dávnými hrdiny z umělecké litiny
Blansko je bránou Moravského krasu. Je ovšem také městem, kde se odedávna rodí krása
z tajemného spojení železa, ohně a lidské práce. Železářská tradice zde trvá už od pravěku.
V 19. století, za starohraběte Huga Františka ze Salm-Reifferscheidtu, přichází fenomén
blanenské umělecké litiny. Ta se proslavila nejen v českých zemích, ale okouzlila takřka celou
Evropu. I náš malý hrdina, šneček Krasík, se ve svém blanenském dobrodružství probouzí
na jedné z litinových soch. Vydejte se společně s ním na procházku městem, do galerie
blanenské litiny pod širým nebem. Na jejím konci, pokud vyluštíte správně tajenku, vás čeká
překvapení.

DÉLKA TRASY

0,5 km

Start: informační kancelář Blanka
Náročnost: snadná

Ať už jsi holka, anebo hoch,
ať je ti pět, či snad sto roků,
pojď s námi navštívit pár krásných soch.
V Blansku je nalezneš na každém kroku!

Tady už čeká tě postav pětice
z hrdinských eposů a starých bájí,
nápisy u nohou čti pečlivě velice,
vždyť řešení záhady též v sobě tají.

Projdi se parkem s železnou fontánou,
jenž v sobě další dvě skulptury skrývá.
Pod věží kamennou a druhou před bránou
a každá z nich vypadá skoro jak živá.

V mapce máš zakreslen směr svojí trasy,
co nejdřív tě zavede na třídu Rožmitálovu,
a pak od lavičky Kašpara Krásy
širokým průchodem k náměstí Wanklovu.

Vystoupej vzhůru, jen žádné vzdechy!
Pak mineš vodní kaskády,
nalevo vidíš zámecké střechy
A starý kostel máš za zády.

Na nádvoří malebného zámku,
co stojí tu dobrá čtyři staletí,
dozvíš se, kde hledat s pokladem schránku.
Tak už víc nelelkuj, my štěstí přejem ti!
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Apollón má přídomek:
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Po jeho levici stojí Dívka s:
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Rytíř s drakem na přilbě je znám jako:

Příjmení autora soch rytířů bylo:
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Před branou zámku stojí:
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Ženská postava po levici Siegfriedově se nazývá:
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Jedna ze soch je na nádvoří hned 2x, z toho jednou na kašně. Její název je:
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Pod jeho podobiznou je několik vyobrazení hutí.
Na posledním obrázku je huť
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Netradiční šlechtický titul zakladatele výroby zdejší umělecké litiny zněl:
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Postava z řecké mytologie držící amforu se nazývá:
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tam co je
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zámku.

Pokud jste úspěšně zakončili svou pouť po blanenských sochách, nezapomeňte se pokochat
nádherou renesančního nádvoří a zvonivým zurčením vody v kašně uprostřed. Zámek nabízí
tématické prohlídkové trasy, jaké jinde neuvidíte, ty byste rozhodně neměli vynechat!
autor textu: Jiří Kučera, autorka trasy: Klára Kučerová
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Líbilo se vám Za dávnými hrdiny z umělecké litiny?
Vydejte se na další putování šneka Krasíka za kamarády.

Velké Opatovice

Sochy, kříže, kapličky
uctívaly babičky

Start: Infocentrum, Žleb 264,
Velké Opatovice
Délka: 1,5 km a 3, 5 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva moravského
kartografického centra
Web: www.velkeopatovice.cz

Blansko

Za dávnými hrdiny z umělecké litiny
Start: IC Blanka, Rožmitálova 6,
Blansko
Délka: 0,5 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva zámku
Web: www.muzeum-blanenska.cz
www.blansko.cz

Sloup

Křtiny

Rudice

Výlet po Křtinách
s překvapením

Putování za rudickými
vodami

Start: Zámek Křtiny, Křtiny 1
Délka: 5 km a 10 km
Náročnost: snadná / střední
Tip: zvonohra v ambitech chrámu
Web: www.zamek-krtiny.cz
www.penzionkrtiny.cz

Start: TIC Větrný mlýn, U větřáku 90,
Rudice
Délka: 5 km
Náročnost: střední
Tip: návštěva větrného mlýna
Web: www.rudice.cz

Češkovice

Rájec-Jestřebí

Za vůní vosku a mýdla

Lažánky

Za dalekými výhledy
ze Sloupu do Šošůvky

Start: Mydlárna a svíčkařství
Mydlidědek s. r. o., Lažánky 204
Délka: 0 km / pod střechou
Náročnost: snadná
Tip: výroba vlastního mýdla
Web: www.mydlidedek.cz

Start: hotel Stará škola, Sloup 30
Délka: 4,5 km
Náročnost: střední
Tip: vyhlídka z nejvyššího místa
Moravského krasu
Web: www.staraskola.cz

Olomučany

Putování s Velenem

Naučná včelí stezka

Putování s letovickou bludičkou

Start: Hotel Olberg, Olomučany 58
Délka: 7 km
Náročnost: snadná
Tip: Máchův památník
Web: www.olberg.cz

Start: Muzeum Boskovicka,
Hradní 642, Boskovice
Délka: 2 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva muzea
Web: www.muzeum-boskovicka.cz

Start: Penzion U Hraběnky,
Petrovice 20
Délka: 3 km
Náročnost: střední
Tip: včelí muzeum ve Veselici
Web: www.hrabenka.cz

Start: Turistické informační centrum
Letovice, Tyršova 2, Letovice
Délka: 3 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva zámku
Web: www.mks-letovice.cz/tic

Kolem studánek a pomníčků

Boskovice

Putování za oslíky
Start: Wellness hotel Panorama,
Češkovice 168
Délka: 2,5 km a 7 km
Náročnost: snadná / střední
Tip: návštěva rozhledny Podvrší
Web: www.hotelpanorama.cz

Petrovice

S knížecími zahradníky
za stromy a za rybníky

Start: zámek Rájec nad Svitavou
Délka: 2,3 km
Náročnost: snadná
Tip: návštěva zámku
Web: www.zamek-rajec.cz

Letovice

