Pozvání na Cesty za sluncem
Vážení přátelé turistiky.
Moravský odbor KČT Fénix jménem předsedy Ing. Petra Vachúta
si Vás dovoluje pozvat na sedmý ročník „Cest za sluncem“. Akce
se koná tentokráte od 9:30 do 12:30 dne 13.2. 2022 u ohniště
před jeskyní Býčí skála cca 300 m od jeskyně Kostelík. Jedná se
o trosku bývalé průtokové jeskyně Křtinského potoka, kterou
prochází zelená turistická značka. Na akci Cest za sluncem se
neplatí startovné. Každý příchozí účastník obdrží razítko akce
zdarma a v případě zájmu si může zakoupit stylový pamětní list a odznak. Na cílovém místě
bude možné opéct vlastní špekáček a ochutnat svařené víno. Trasu na místo akce si volí každý
sám dle svého uvážení.
Možné cesty k jeskyni Kostelík a cílovému místu před Býčí skálou:
1. trasa od vlakové zastávky Adamov zastávka po modré turistické značce až k rozcestníku
Býčí skála a odtud po zelené značce až k jeskyni Kostelík (délka trasy 5,1 km, stoupání 151 m,
klesání 51 m)
2. trasa od autobusové zastávky Habrůvka po modré Cyrilometodějské turistické značce až
k rozcestníku U Zubu času – lávka a odtud po zelené značce až k jeskyni Kostelík (délka trasy
3,30 km, stoupání 16 m, klesání 161 m)
3. trasa od autobusové zastávky Křtiny, obecní úřad po modré Cyrilometodějské turistické
značce k rozcestníku U Zubu času – lávka a odtud po zelené značce až k jeskyni Kostelík
(délka trasy 5,20 km, stoupání 107 m, klesání 172 m)
Spojení do Adamova a Habrůvky:
Brno, hl.n., (100), odj.: ........................... 7:00;
Lesná, nádraží, (101), příj.: .................... 7:09;
Lesná, nádraží, (101), odj.: ..................... 7:26;
Adamov, žel.st., (225), příj.: ................... 8:01;
Adamov, žel.st., (225), odj.: .................... 8:22;
Habrůvka, Josefov (220) příj.: ................ 8:30;
Habrůvka (220), příj.: ............................. 8:39;
Křtiny, obecní úřad, (220), příj.: ............. 8:43;

7:23;
7:32;
7:56;
8:31;

8:23; 8:53; 9:23;
8:32; 9:02; 9:32;
8:56; 9:26; 9:56;
9:31;10:01;10:31;

vlak S3 směr Kuřim, Tišnov
zde přestup na náhr. dopravu
náhr. doprava za vlak xS2A
(z Brna jízdenka na 4 zóny)
bus 157 (Adamov - Vyškov)
(z Brna jízdenka na 5 zón)
(z Brna jízdenka na 5 zón)
(z Brna jízdenka na 5 zón)

V 7:00 je spojení na Lesnou, nádraží zajištěn nočním spojem N92 z nástupiště 2 před budovou hlavního nádraží

Spojení do obce Křtiny:
Brno, Stará Osada, (100), odj.: ............... 7:15; 8:15; 9:15; 9:45;
Křtiny, obecní úřad, (220), příj.: ............. 7:50; 8:50; 9:50;10:20;

bus 201 (Jedovnice)
(z Brna jízdenka na 4 zóny)

(cestující s předplatní jízdenkou na zóny 100 a 101 si odpočtou 2 zóny pro doplatkovou jízdenku)

