Tým NaKolobce.cz vás zve do kraje jeskyní, krasových údolí a vysluněných strání

JESKYNĚ MORAVSKÉHO KRASU I.
NENÁROČNÁ POHODOVÁ TRASA CENTRÁLNÍ ČÁSTÍ MORAVSKÉHO KRASU
Trasa: Vilémovice – Suchý žleb – Skalní mlýn – Punkevní jeskyně – Macocha – Vilémovice
Délka: 11 km
Z Vilémovic vyrážíme po silnici č. 373 směr Ostrov u Macochy. Chceme-li se vyhnout provozu,
následujeme červenou turistickou značku, která před začátkem serpentin přeskočí svodidla
a kamenitou stezkou, přes louku nás dovede na silnici vedoucí k Macoše. Jinak sjedeme po
silnici na křižovatku (je zde autobusová zastávka) a odbočíme vlevo, směr Macocha.

Macošská škrapová stráň s obnaženými bíllými vápenci. Zatímco žleby (ostrá krasová údolí) jsou stinné a chladné,
škrapová pole se svým charakterem blíží stepím. Foto: Martina Nejezchlebová

Hlavní cestu pustíme v místě, kde silnice tvoří ostré písmeno U a šplhá do kopce
k Macoše. Právě v tomto „Účku“ odbočíme vlevo na silničku (cyklostezka č. 5,
přepaženo závorou), která nás provede Suchým žlebem až na Skalní mlýn. Po
necelém kilometru se na silničku z levé strany napojí zelená turistická značka.
Čeká nás dlouhý mírný sjezd, který končí u Kateřinské jeskyně, nově budovaného
Domu přírody a Skalního mlýna.
Odtud pokračujeme proti proudu Punkvy k Punkevním jeskyním. V této části
Pustého žlebu nám společnost bude dělat Naučná stezka Macocha. U
Punkevních jeskyní využijeme služeb lanovky, která nás i s koloběžkami vyveze
na Macochu. Odtud nás čeká svižný sjezd do údolí pod Vilémovicemi a výstup
směrem k půjčovně.

Opilý strom v suťovém poli.
Takové exempláře lze ve
žlebech spatřit běžně.
Foto: Martina Nejezchlebová

Tip na rozšíření výletu
Výlet si lze obohatit zajížďkou do
Ostrova u Macochy. Dovede nás tam cyklotrasa č. 5082, která
odbočuje z hlavní silnice vedoucí od Macochy v místě, kde
začínají serpentiny. Zpevněná cesta vede po Ostrovské plošině
kolem závrtů a nabízí krásný výhled. V Ostrově následujeme
červenou značku a kolem kamenného větrného mlýna projedeme
do centra obce. Na křižovatce odbočíme vpravo a z kopce kolem
Ostrovské propasti sjíždíme k hlavní silnici č. 373. Odbočíme
vpravo a po silnici, kolem jeskyně Balcarka, míříme do Vilémovic.
Ostrovská plošina; foto: Martina Nejezchlebová

VYSVĚTLIVKY
Jeskyně

Hřiště

Závrtek, propast

Hřbitov

Lom

Parkoviště

Hrad, zřícenina

Ozkoušená kavárna, hospůdka, často
s dětským koutkem

Větrný mlýn

Kříž, boží muka

Odpočívka

Hlavní trasa

Kostel

Možné prodloužení hlavní trasy

Kaple

Silnice (číslo silnice)

Lanovka

Zpevněná cesta

Kemp

Nezpevněná cesta

Rozhledna, vysílač

Turistické cesty

Trasa vhodná pro rodiny s dětmi.
Hodí se pro výlety se psem.

