KLUB ČESKÝCH TURISTŮ - JIHOMORAVSKÁ OBLAST
Křížkovského 29, 603 00 Brno, IČO 65352203

Oblastní seminář metodických pracovníků
Milí přátelé,
srdečně Vás zveme na tradiční podzimní oblastní seminář předsedů, členů výborů či jiných aktivních
turistů, respektive funkcionářů působících v jednotlivých odborech naší Jihomoravské oblasti KČT,
který tentokrát proběhne v Moravském krasu v Jedovnici.
Termín konání:
23. – 24. 11. 2019
Místo konání:
Kemp Olšovec v Jedovnici; https://www.olsovec.cz/
Hlavní pořadatel:
Jura Michenka (mob. 723 546 231, jiri.michenka@seznam.cz)
Ing. Hana Slabáková (mob. 736 754 098, slabakova@kct.cz)
Přihlášky:
závazně u Ing. Hany Slabákové do pátku 25. 10. 2019
Kapacita:
rezervováno 47 lůžek v 4 dvoulůžkových, 8 třílůžkových a 3 pětilůžkových
pokojích v hlavní zděné budově (k dispozici internet – Wifi, společné sociální zařízení a varná
konvice s lednicí na patře), stravování formou plné penze (oběd, večeře, snídaně formou bufetu; na
konkrétním jídle se domluvíme týden před akcí)
Cena:
ubytování 220 Kč (uhradí účastníkům oblast), plná penze 245 Kč (vybereme
od účastníka na místě – pokud nebude v Jedovnici spát či přijede až na jednání, může si také uhradit
oběd s večeří či pouze jedno z toho, ceny se pak počítají: oběd 115 Kč, večeře 85 Kč, snídaně 95 Kč)
Příjezd:
a) vlastními vozy: ve směru od Brna, respektive Blanska v Jedovnici před kulturním
domem odbočit doprava, přes ulici Na Kopci na ulici Kopeček a po ní podél jihozápadního břehu
rybníka Olšovec do Kempu Olšovec, parkování u hlavní budovy
b) veřejnou dopravou: z Brna linkou 201 s odjezdem ze zastávky Životského v 10:04
a Židenice, nádraží 10:13, jede přes Ochoz u Brna, Březinu a Křtiny, příjezd na zastávku Jedovnice,
Újezd v 10:57, odtud pěšky po Naučné stezce Jedovnické rybníky – Rudické propadání podél
rybníka Olšovec na místo jednání (1,5 km)
c) s dopolední vycházkou: Odjezd osobního vlaku z Brna, hlavního nádraží v 8:00,
příjezd do stanice Blansko v 8:27. Z blanenského nádraží (275 m) přejdeme po zelené TZ k soutoku
Svitavy s Punkvou na rozcestí Blansko, ČKD (0,6 km), kde se napojíme na modrou TZ, po které krátce
vystoupáme do Klepačova (360 m; 1,4 km) a dále budeme pokračovat mírně do kopce po
Klepačovské cestě lesem na rozcestí Polom (460 m; 3,9 km) s odbočkou k památníku J. Wachtla. Poté
nás modrá TZ přivede po zpevněné lesní cestě Křivá borovice na rozcestí Pokojná (495 m; 5,4 km),
kde přejdeme na červenou TZ, po které okolo propasti V pokojné dojdeme na začátek Rudic na
křižovatku Rudice – Hajce (525 m; 7,2 km), kde uhneme doprava na zelenou TZ, po které projdeme
v Rudicích kolem informačního centra, větrného mlýna (s možnou prohlídkou od 9:00) a geoparku
k Rudickému propadání (450 m; 8,8 km), nejhlubšímu v České republice, kde voda padá kaskádami
přímo do jeskyně do hloubky 86 metrů. Na závěr přejdeme po NS Jedovnické rybníky – Rudické
propadání okolo bývalé Salmovy huti (450 m; 9,4 km) do Jedovnice k rybníku Dymák, kde odbočíme
doprava a kolem hostince U Hastrmana s možností občerstvení (otevřeno od 10:00 do 2:00)
dorazíme do Kempu Olšovec (465 m; celkem 12,1 km).
Mapa:
https://mapy.cz/s/dagepajupu

sobota 23. listopadu
11:30 - 12:45
prezence na hlavní budově ATC Olšovec, ubytování, úhrada stravování
13:00 - 13:45
oběd
14:00 - 18:15
odpolední program – aktuální informace z oblasti a ústředí, předávání
materiálů (přelepky apod.)
18:30 - 19:15
večeře
od 19:30
večerní posezení – pokračování předávání informací, diskuse, volná zábava
(víno k posezení případně s sebou)
neděle 24. listopadu
8:00 - 8:35
snídaně
8:35 - 8:55

ukončení ubytování

9:00 - 12:00
Společná vycházka:
Od parkoviště před ATC Olšovec (465 m) po červené
TZ a NS Jedovnické rybníky – Rudické propadání na křižovatku Budkovan, rozc. (1,6 km), následně
po zelené TZ k jihovýchodu ke studánce U Budkovanu a poté lesním chodníčkem mírným stoupáním
Lesním žlíbkem pod vrchol Proklesti (574 m) na rozcestí Liščí leč (527 m; 4,4 km), dále po žluté TZ
severozápadně po Sluneční cestě na Schindlerovu stezku k Schindlerově studánce a kolem rybníků
Pod Schindlerem I a II k arboretu MZLU (455 m; 6,4 km) a na závěr po žluté TZ přechod pod
Tipečkem (544 m) k hostinci U Hastrmana a návrat po červené TZ k parkovišti před ATC Olšovec
(465 m; celkem 9,7 km).
Mapa:

https://mapy.cz/s/lojebagefu

Po návratu z vycházky možnost rezervace obědu v ATC Olšovec. Poté odjezd účastníků k domovu či
fakultativní odpolední vycházka.
Odjezd autobusu ze zastávky Jedovnice – Újezd ve směru Brno:
12:07 (příjezd
nádraží, resp. Životského 12:50, 12:59), 13:07 (13:50, 13:59), 14:07 (14:50, 14:59)

Židenice

-

Odpolední vycházka: Od parkoviště před ATC Olšovec (465 m) po červené TZ do Jedovnice na
náměstí k restauraci Olšovec (470 m; 1,9 km), dále po žluté TZ na rozcestí Harbechy (510 m; 3,5
km), následně opět po červené TZ k vyhlídce na Strážné (538 m; 4,0 km) a do Vilémovic (500 m; 5,4
km) k hospodě U Netopýra a ke speleomuzeu (možná prohlídka, otevřeno od 14:00). Z Vilémovic
budeme pokračovat stále po červené TZ okolo Smrtní a Srnčí jeskyně na rozcestí Občiny (485 m; 7,2
km) a k turistické chatě na Macoše (490 m; 7,7 km). Od chaty přejdeme na žlutou TZ, po které
krátce klesneme na dolní můstek propasti Macocha (445 m; 8,0 km), od něhož nás žlutá TZ povede
střídavě lesem a místy s rozhledy přes vyhlídku Koňský spád (475 m; 8,8 km), rozcestí Nad Pustým
žlebem (495 m; 9,5 km) s malým turistickým přístřeškem a rozcestí Závrt Dolina (500 m; 11,0 km)
k rozcestí U Dubu (465 m; 11,9 km) v závěru Pustého žlebu, od něhož na závěr přejdeme souběžně
s červenou TZ kolem Sloupsko-šošůvských jeskyní do Sloupu (470 m; celkem 13,5 km) ke kostelu
panny Marie Bolestné a autobusové zastávce. Na závěr vycházky možnost občerstvení ve zdejší
restauraci Stará škola. Návrat ze Sloupu autobusem s odjezdem v 16:49, resp. 18:50, po okamžitém
přestupu v Blansku příjezd osobního vlaku do Brna na hlavní nádraží v 17:59, resp. 19:59.
Mapa:

https://mapy.cz/s/futubahuse
Na seminář srdečně zve a na všechny zúčastněné se těší výbor Jihomoravské oblasti KČT!

