Výlet šneka Krasíka po Křtinách s překvapením
Křtiny a jejich okolí jsou známy nejen hlavní dominantou, kostelem Jména Panny Marie od slavného architekta
J. B. Santiniho Aichela, nazývanou „Perla Moravy“, ale také překrásným okolím. Vyber si ze dvou tras Krasíkovy
stezky a zdolávej úkoly. Obě trasy začínají na recepci zámku Křtiny. Na konci cesty tě čeká odměna.
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Prnkovník a Premonstráti ve Křtinách

Netradiční dřevěná stavba jsou moderní
boží muka, která v roce 2010 nechal postavit
Školní lesní Masarykův les Křtiny, který je
součástí Mendelovy univerzity v Brně k poctě
křtinského děkana Tomáše Prnky. Říká se mu
také Prnkovník. Na infotabuli poblíž hledej
odpovědi na otázky do tajenky. Zajímá nás
jméno zakladatele, jenž premonstrátský řád
v roce 1120 založil.

2A 2B

Start – Kostel Jména Panny Marie (1728-1750)

Po prohlídce kostela hledej v ambitech (boční vchod)
jednu z největších zvonoher ve střední Evropě.
Spočítej zvony a počet napiš zde:
Pak zapiš jméno zvonu s vyobrazením světce
na koni.
(1)

3A

vhodné
pro rodiny
s dětmi

Á

Základní škola

Základní a Mateřská škola ve Křtinách má
zajímavý oválný tvar s vnitřním atriem.
Stavba z roku 1997 byla inspirována tvarem
ambitů kostela. Poblíž vchodu najdeš
infotabuli Sluneční stezky. Napiš jméno
hvězdy, které se tabule věnuje.

N
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(6, 12)

(7)

Napiš také jméno posledního opata, se kterým
v roce 1819 skončila éra premonstrátů
ve Křtinách. Ti se symbolicky do Křtin vrátili
po dvou stech letech v roce 2019.

4A
Kříž

(13)

(2)

Asi 250m za Prnkovníkem odboč vlevo a hledej po
levé straně kříž poblíž cesty. Jak se jmenuje Panna
Marie na nápisu na kříži?

3B
Klekátko

Á

(10)

Hledej po levé straně „Barončino klekátko“,
dřevěné klekátko, postavené prý poslední
šlechtickou majitelkou Křtin Adelínou
Offermannovou na místě údajné smrti jejího
manžela. Zajímá nás její šlechtický titul. Název
klekátka ti napoví.

4B
Rozcestník Liščí leč

Došli jste až k rozcestníku Liščí leč. Jak se nazývá
speciální druh botanické zahrady zaměřené na
dřeviny? Napoví ti jeden z cílů na rozcestníku.
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6A 6B
Mariánská radostná cesta

Po levé straně hledej první ze sedmi kapliček
znázorňujících radosti. Poslední číslo letopočtu
vzniku této cesty zapiš slovem.

Č

(5, 11, 14)

Pokračuj po silnici směr Křtiny. Naproti seniorskému
domu Santini projdi branou do zámeckého parku
a hledej sousoší.

7A 7B
Cíl - zámecký park

Dřevěné sousoší znázorňuje dva známé věrozvěsty.
Jejich jména nás zajímají.

5A 5B
Penzion Starý pivovar – pohádková kancelář

Objekt v současnosti slouží jako rodinný penzion.
V 17. století zde premonstrátský řád skutečně vařil zlatavý
mok pro věhlasné poutní místo Křtiny. Napiš, jak se zlatavý
mok řekne jiným slovem.
V penzionu si můžeš vyzvednout razítko do Krasíkova pasu,
nebo zakoupit turistické známky. Penzion není otevřen
nepřetržitě, ale nezoufej! Razítko získáš i v cíli cesty. Najdi
kovovou destičku s pohádkovým symbolem. Přilož pracovní
list a tužkou vyšrafuj do volného pole. Dále pokračuj po silnici
asi 150m a odboč doleva na lesní stezku.
(9)

(3, 4)

A

Cíl stezky

Recepce zámku, kde je i pohádková kancelář otevřená denně 8-20 hod. Zde si vyzvedni
zaslouženou odměnu. V restauraci tě čeká báječné občerstvení a lákavá Krasíkova jídla.

TAJENKA
Jméno

Datum

Čas startu

(k číslům vypiš písmena z vyluštěných úkolů):
Název obce Křtiny s bohatou historií a mariánskou poutní tradicí sahá před rok 1237. Podle pověsti
ve zdejším údolí poutníky křtili Cyril s Metodějem a jejich žáci. Jméno obce je tedy odvozeno
od „údolí křtu“ (latinskou podobu tohoto názvu najdeš v tajence).

Čas v cíli

Celkový čas
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(2)

(3)

(4)

(5)
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(14)

4B
Co je to leč?
Správnou odpověď
najdete na konci strany.

I.

NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Stezka vede převážně
po lesních cestách. Hrozí
nebezpečí pádu stromů
nebo jejich součástí.

3B

II.
Co značí letokruhy
na pařezu? Najdi
a spočítej nějaké.

Tip

POZOR
Řiďte se šipkou se
symbolem šneka, nikoliv
turistickým značením.

na výlet

Býčí skála z pohádkového
příběhu opravdu existuje a je od
Křtin vzdálená jen 5km směrem
Adamov. Nenabízí prohlídkovou
trasu, ale stojí za zhlédnutí.

Trasa B
Trasa A

2B
7A

Proč se aleje
původně
vysazovaly?

3A

2A

1B

7B

III.

4A

1A

IV.

Co je to dřín?
Pokud si na tomto
úseku trasy nebudete
jisti jak dál, vždy volte
cestu vlevo.

6A
6B
5A
V.

Komu patřil křtinský
zámek před první
světovou válkou?

5B

Líbil se vám Výlet šneka Krasíka po Křtinách s překvapením?
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

Odpověď na kvízové otázky: I.: leč je lovecký výraz a znamená jednotlivé části honu. II.: označuje stáří stromu. III.: aby stromy vytvářely stín koňským povozům na cestách. IV.: keř, jehož jedlé plody obsahují
velké množství vitamínu C. V.: knížecímu rodu Lichtenštejnů.

