
Pozvání na Cesty za sluncem
Vážení přátelé turistiky.
Moravský odbor KČT Fénix jménem předsedy Ing. Petra Vachúta
si Vás dovoluje pozvat na osmý ročník „Cest za sluncem“. Akce se
koná od 10:00 do  13:00  dne  12.2.  2023 v  Hádeckých lomech
v místě  Růženina  dolu  na  stezce  rákosím.  Hádecké  lomy  se
skládají  ze  čtyř  na  sebe  navazujících  lomů,  postupně  zleva  se
lokality  nazývají lom Džungle, starý Městský lom, nový Městský
lom a Růženin lom. Pro celou lokalitu se ale vžilo označení lom

Hády, a to díky národní přírodní rezervaci Hádecká planinka. 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. Akce je součástí IVV. Při nepříznivém počasí bude cílové místo od 11:00 v Pivnici
Velká Klajdovka.

Možné cesty do Hádeckých lomů:
1. trasa nejkratší trasa od autobusové zastávky Velká Klajdovka po žluté značce a zpevněné
cestě až k rozcestníku Hádecká planinka, pak po NS Hádecké lomy a okolí až do Růženina
lomu na stezku rákosím (délka trasy 1,0 km, stoupání 12 m, klesámí 84 m),
2. trasa od  vlakové  stanice  Bílovice  nad  Svitavou  po  červené  značce  k  rozcestníku
Těsnohlídkovo údolí.  Odtud pokračujeme po modré značce  přes  zříceninu hradu Obřany
k rozcestníku Šumbera pomník. Dále pokračujeme po žluté značce a zpevněné cestě okolo
vysílače Hády až k rozcestníku Hádecká planinka. Pak půjdeme po NS Hádecké lomy a okolí
až do Růženina lomu na stezku rákosím (délka trasy 6,1 km, stoupání 229 m, klesání 140 m)

Spojení do Hádeckých lomů:

DPMB tramvaj č. 2 směr Stará osada 2    2    2    2    2    

Brno, hl. nádraží, (100), odj.: .................. 9:01; 9:31;10:01;11:01;12:01;
Stará osada, (100), příj.: ........................ 9:12; 9:42;10:12;11:12;12:12;
IDS JMK bus 201 směr Jedovnice 201  201  201  201  201  

Stará osada, (100), odj.: ......................... 9:15; 9:45;10:15;11:15;12:15;
Velká Klajdovka, (101), příj.: ................... 9:25; 9:55;10:25;11:25;12:25;

IDS JMK vlak S2 směr Blansko, Letovice 4708 14706 4710 14708 4712 14710 4714

Brno, hl. nádraží, (100), odj.: .................. 8:00; 8:29; 9:00; 9:29;10:00;10:29;11:00;
Bílovice nad Svitavou, (101), příj.: .......... 8:10; 8:39; 9:10; 9:38;10:10;10:38;11:10;

pro cestu na Velkou Klajdovku tramvají a busem jízdenka z hlavního nádraží na 2 zóny 60minut [100 a 101]

pro cestu do Bílovic nad Svitavou vlakem jízdenka z hlavního nádraží na 2 zóny (16 Kč) [100 a 215] 
cestující s jízdenkou na zóny 100 a 101 si zaplatí doplatek za jednu zónu


