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

ZA NEJKRÁSNĚJŠÍM PROPADÁNÍM
MORAVSKÉHO KRASU
Trasa: Vilémovice – Rudice – Jedovnice – Vilémovice
Délka: 16 km

Rudice – geografický střed Moravského krasu, obec napěchovaná zajímavými
místy. Skrývající se tu jezírka, pestrobarevný lom Seč, větrný mlýn s expozicí
mlynářství, speleologie a mineralogie, galerie s uměleckou litinou i
naučná stezka Rudické doly.
Z Vilémovic vyrážíme po silnici č. 373 směr
Jedovnice. Krátce za obcí silnici opustíme, u kaštanů
s informačním panelem zahneme vpravo a přes
krasovou plošinu Harbechy následujeme červenou
turistickou značku. Přehoupneme se přes vrch
Strážné a míříme do Rudice. Na vjezdu do obce
odbočíme vpravo ke stavebninám. Silnička nás
dovede k červené turistické značce, na kterou se
opět napojíme. Čeká nás cesta kolem rudických
jezírek, zatopených dolů na železnou rudu.
Lom Seč u silnice vedoucí na Olomučany
Foto: Martin Heinl

Červenou značku opustíme na konci obce. Jedeme
rovně, po zelené turistické značce ke kapli svaté
Barbory, hospodě Tumerk a větrnému mlýn.
Zelenou následujeme až k Rudickému propadání.
U informační tabule věnované tomuto
nejmohutnějšímu ponoru koloběžky zanecháme,
k propadání sestoupíme pěšky a dále pokračujeme
po horní hraně údolí až k bývalé Salmově huti. Zde
se napojíme na zelenou, která nás proti proudu
potoka dovede až do Jedovnic.
Jedno z rudických jezírek.
Foto: Martina Nejezchlebová

Varianty výletu v Jedovnicích
Nejkratší cesta do Vilémovic vede cestou přes záhumenky. Po příjezdu do
Jedovnic míříme do středu obce. Na kruhovém objezdu se dáme vlevo a následně
odbočíme před autobusovou zastávkou vpravo. Cesta záhumenky nás dovede až
k rozcestí se žlutou turistickou značkou. Odtud pokračujeme vlevo. Cesta nás
kolem opuštěného lomku na křtinský vápenec dovede k rozcestí pod Strážnou.
Napojíme se na červenou značku a pokračujeme až do Vilémovic.

Znak naučné stezky Rudické
doly. Tuto nenáročnou,
5 km dlouhou trasu stojí za
to si projet nebo projít.
Průvodce rádi poskytneme
na půjčovně.

Výlet si lze prodloužit projížďkou kolem jedovnických rybníků. Po příjezdu do obce
překřížíme silnici a jedeme pěšinou kolem rybníka Dymák na hráz Olšovce. Ten obkroužíme
po pravé straně, míjíme kemp, pokračujeme po hrázi Budkovanu a odtud se vracíme po
riviéře zpět. Z Jedovnic vyjíždíme po žluté značce, kolem obecního úřadu směr Strážná.

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.

