
Pozvání na Cesty za sluncem
Vážení přátelé turistiky.

Moravský odbor KČT Fénix jménem předsedy Ing. Petra Vachúta

si Vás dovoluje pozvat na čtvrtý ročník „Cest za sluncem“.

Akce se koná od 10:00 do 13:00 dne 13.10. 2019 v Lažáneckých

lomech u bývalé vápenické pece severozápadně od obce Lažánky.

Jedná se o zbytky Havelkovy vápenky z r. 1890 s již nefunkčním

lomem a na protilehlé straně směrem k silnici mezi Maršovem

a Lažánky se nachází mohutná jáma zatopeného bývalého kaolínového dolu, jehož hloubka

byla až 80 m, v současné době pod názvem „Maršovské jezírko“. Na akci se neplatí startovné.

Každý  příchozí  obdrží  razítko  akce  zdarma  a v  případě  zájmu  si  může  zakoupit  stylový

pamětní  list  a  odznak.  Během  setkání  je  možné  opéct  si  na  ohništi  vlastní  špekáčky

a ochutnat svařené víno.

Trasu na místo akce si volí každý sám dle svého uvážení.

Možné cesty do Lažáneckých lomů

1. trasa od autobusové zastávky Veverská Bítýška nám. linka IDSJMK S3 + 312

od autobusové zastávky ve Veverské Bítýšce na náměstí po zelené značce přes Holasice a

Lažánky až k Lažáneckým lomům (délka trasy 5,2 km, stoupání 228 m, klesání 51 m)

Brno, dolní nádraží odj.: 7:50;   9:50   vlak linka IDSJMK S3

Brno, Židenice odj.: 7:56;   9:56

Kuřim. příj.: 8:18; 10:17

Kuřim. odj.: 8:23; 10:23   bus linka IDSJMK 312

Veverská Bítýška příj.: 8:41; 10:41



2. trasa od vlakové zastávky Hradčany linka IDSJMK S3

od vlakové zastávky Hradčany po žluté značce přes Březinu a Heroltice do Holasic a odtud po

zelené značce přes Lažánky až k Lažáneckým lomům (délka trasy 10,4 km, stoupání 366 m,

klesání 207 m)

od autobusové zast. Babice nad Svitavou po červené k rozcestníku Babice nad Svitavou - rozc.

a odtud po žluté až k Památníku lesníků (délka trasy 3,2 km, stoupání 53 m, klesání 129 m)

Brno, dolní nádraží, odj.: 7:50; 8:50;   9:50   vlak linka IDSJMK S3

Brno, Židenice odj.: 7:56; 8:56;   9:56

Hradčany, příj.: 8:27; 9:27; 10:27

mapa lokality Lažánecké lomy:


