Putování za rudickými vodami
DÉLKA TRASY

5 km

Start: větrný mlýn v Rudici
Náročnost: střední

Pojďte dnes s námi přátelé drazí
putovat po cestách, které si voda razí.
Nejprve dojdeme po značce zelené
od mlýna ke stavbě kaple kamenné.
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Po cestě můžem se na chvilku zastavit
u křížku co dal starohrabě postavit.
Za závorou držte se široké cesty lesní
po které auta už dále jet nesmí.
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Po cestě na domě spatříme taky
mlátek a želízko – hornické znaky.
Kapli, co stojí na kopci nahoře,
stavěli ke cti svaté Barboře.
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Od blízké kaple svatého Toníčka
stoupá už přímo do kopce cestička.
Po cestě minete poslední raritu
pod cestou nejhlubší propast leží tu.
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Trojčíslí od svaté Barbory vezměte
a s hloubkou propasti je správně sečtěte .
Teď už snad kód i tajenku znáte
a do skrýše se snadno podíváte.
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Podél nich půjdete k jezírku U Kapličky
Kde dříve za noci tančily bludičky.
Rády se skrývají, jak jistě víte,
vy ale určitě jednu z nich objevíte...
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Tady se odehrál příběh vodníka
který se pro milou statečně potýkal.
Tu pověst ve mlýně si celou vyslechnete
tady si jenom vodníka obkreslete.

Jak se dům se znaky nazývá?

Kdo by si chtěl nabrat vody do džbánku
navštívit může blízkou studánku.
Odtud dál se zas cesta rozdvojí,
dejte se tou, kterou sloupky lemují.
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V lese je příjemně svěže a zdravo
na druhém rozcestí držte se vpravo.
Jen kroků pár – to není blud
a budete stát u Panských bud.
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Jen vážky tu vodní hladinu víří
však létají sem také netopýři.
Na jednoho zde určitě narazíte
a jeho obrázek si na list překreslíte.

Od kaple březovou alejí znovu
na cestu dáme se směrem ke hřbitovu.
Však nepůjdem žádným hájem urnovým,
čeká nás cesta dál - k dolům Hlinkovým.
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Kde hustý les je vystřídán paloukem,
kříží se cesty přímo nad Padouchem.
Dejte se doleva, jen žádné okolky
až tam co chodí stromky do školky.

Kdopak by řekl, že právě pod námi
hluboko v podzemí potok uhání?
Po cestě střídá se světlo a stín
jděte až k jezírku U černých hlín.

Celou ji obejdeš než bys řekl Ámen
a přitom objevíš základní kámen .
A kdo je poctivý a nikoho nešidí
na kapli též Boží oko uvidí.
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Přestože Rudice leží na kopci, voda je zde přítomna
v mnoha podobách. Jednou se propadá hluboko do
podzemí, razí si cestu dlouhým labyrintem chodeb a po
mnoha kilometrech opět vyvěrá na povrch, jindy zas o sobě
dává vědět v podobě jezírek na místě zatopených starých
důlních děl a v okolních lesích nechybí ani průzračné
studánky. Se všemi těmito podobami vod se během našeho
putování setkáme.

K úkolům 4, 5, 7 budete potřebovat tužku.
Přiložte prázdné místo na papíru na obrázek
postavičky a jemně ho tužkou přeškrtejte.
Obrázek se objeví. Určitě jste to už někdy
zkoušeli s mincí - princip je tentýž. Můžete ale
postavičku sami nakreslit, pokud si troufáte.

Někde kolem infotabule létá
netopýr Čestmír. Najdete ho?
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Na kameni stojí napsáno: přijď...
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Vodítkem k nálezu obrázku vodníka vám
opět bude infotabule – hledejte proto dobře!
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Jak se propast jmenuje
a jak by mohla být hluboká?
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Zachyťte podobu bludičky na svůj
pracovní list. U infotabule ale zůstaňte.
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Je to pěkné místo pro oddech.
Nese jméno spisovatele Karla...

Jak se 1. jménem nazýval
živočich Cardioceras?
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Zapište první tři čísla z letopočtu.
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Jak se starohrabě jmenoval?
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Případné obtíže s vyluštěním tajenky, či vyzvednutím pokladu nahlaste
na větrném mlýně, který je také pohádkovou kanceláří.

autor textu: Jiří Kučera, autorka trasy: Klára Kučerová
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Zelená značka nás bude občas
provázet, ne však celou cestu!
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Tip

na výlet
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Můžete navštívit také přírodní
amfiteátr Kolíbky a Rudické
propadání.
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Kousek odtud voda vytvořila
v podzemí Obří dóm. Je to
největší podzemní prostor v ČR.
Je 75 m dlouhý a 70 m vysoký
dóm. Vstoupit do něj ale mohou
jen jeskyňáři.

Jedovnický potok teče v určité části
trasy přímo pod námi v hloubce asi
200 m. Jeho podzemní trasa měří 13 km.
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Sloupky

Bílá budova u Lesních školek nám poslouží
pro orientaci. Dál pokračujte doprava podél
černo-oranžových sloupků.
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Křižovatka cyklostezek
5081 a 5077.

Líbilo se vám Putování za rudickými vodami?
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

Lažánky

Za vůní vosku a mýdla

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

www.rudice.cz

