
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 od 10:00 do 13:00 dne 19.6. 2022 u Kateřinské jeskyně.
Cílové místo bude v Domě přírody Moravského krasu. Mohutný
přírodní  portál  jeskyně  je  znám  odedávna  a  je  významnou
paleontologickou  a  archeologickou  lokalitou.  Od  vstupu  vede
šedesát  metrů  dlouhá  nízká  chodba  do  největší  prostory  tzv.

Hlavního dómu. Ten má vynikající  akustiku a proto se zde příležitostně konají  koncertní
vystoupení.  Hlavní  dóm  je  největší  veřejnosti  přístupnou  přírodní  podzemní  prostorou
v České republice. Prohlídku Kateřinské jeskyně si zajišťuje každý sám na pokladně jeskyně.
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. Trasu na místo
akce si volí každý sám dle svého uvážení.

Možné cesty ke Kateřinské jeskyni:

1. trasa od autobusové zastávky Blansko, Skalní mlýn po zelené turistické značce až ke
Kateřinské jeskyni (délka trasy 0,56 km, stoupání 11 m)
2. trasa od  autobusové  zastávky  Jedovnice  náměstí  po  žluté  turistické  značce  k  roz-
cestníku Harbechy,  odtud po červené značce  do Vilémovic  a  pak po zelené značce  až  ke
Kateřinské jeskyni (délka trasy 7,6 km, stoupání 78 m, klesání 204 m)

Spojení do Blanska, Skalní mlýn:
Brno, hlavní nádraží, (100), odj.: ............ 8:45; 9:45; 11:45; náhr. dopr.-bus xS2
Brno, Královo Pole, (101), odj.: ....................... 8:58: 10:08; 12:08; náhr. dopr.-bus xS2K, 233
Blansko, (235), příj.: .................................9:25; 9:25;10:25;10:35;12:25;12:35;
Blansko, (235), odj.: (stan. 10) ......................... 9:40; 10:40; 12:40; bus IDSJMK 226
Blansko, Skalní mlýn, (232), příj.: ................... 9:50; 10:50; 12:50; (z Brna hl.n., jízdenka na 5 zón)

(cestující s předplatní jízdenkou na zóny 100 a 101 si odpočtou 1 zónu pro doplatkovou jízdenku)

Spojení do Jedovnic:
Brno, hlavní nádraží, (100), odj.: ...................... 7:53; 9:01; tramvaj 2
Brno, Stará Osada, (100), příj.: ......................... 8:02; 9:12;
Brno, Stará Osada, (100), odj.: ......................... 8:15; 9:15; bus IDSJMK 201
Jedovnice, náměstí, (232), příj.: ....................... 8:56; 9:56; (z Brna hl.n., jízdenka na 5 zón)

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


