
Sestupte do podzemí jeskyní, vystoupejte na výhledy v okolí Babic nad Svitavou 

a seznamte se s urbanisticky specifickým městem Adamov.  

NÁROČNOST TRASY Délka trasy je 10 km. Z hlediska převýšení jde o velmi příjemnou trasu téměř po rovině a se závěrečným klesáním. 

ZAČÁTEK A KONEC TRASY autobusová zastávka Křtiny, obecní úřad (případně zastávka až u Výpustku) a vlaková stanice Adamov zastávka 

POPIS CESTY  

 

Ve Křtinách vystoupíte z autobusu přímo u důležitého poutního místa, ohromující stavby barokního kostela z první 

poloviny 18. století. Kostel bývá velkou část dne otevřený a volně přístupný. Rozhodně stojí za prohlídku. Od kostela 

pokračujte přibližně 1 km po červené turistické značce (bohužel z velké části vede po silnici). Kolem bývalého lomu 

na těžbu místního vápence dojdete na odbočku k jeskyni Výpustek (bod 2 na mapce). Je na vás, jestli si prohlédnete 

jen venkovní areál a expozici, nebo zvolíte i prohlídku jeskyně. Vraťte se na červenou trasu do Babic, odtud pokračuj-

te po zelené značce kolem rezervace Dřínová k historické Alexandrově rozhledně (bod 3) se zajímavým výhledem 

na okolí. Od rozhledny vás čeká už jen sestup do Adamova. Cestou si prohlédněte do kamene vytesanou tvář (bod 4). 

OBČERSTVENÍ pítko u kostela ve Křtinách, občerstvení u Výpustku či prodejny potravin a cukrárny ve Křtinách nebo Adamově 

ZAJÍMAVOSTI  Poutní kostel Jména Panny Marie je jedním z děl architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Hlavní kostel doplňuje 

ambitové nádvoří s kaplí sv. Anny. Druhý, souměrný ambit s kaplí sv. Josefa již nebyl vybudován. Kopuli kostela využí-

vají v letních měsících některé druhy netopýrů. Pod kostelem je tajemná kostnice s pomalovanými lebkami. 

Křtinský vápenec je označován i jako Křtinský mramor – velmi dekorativní kámen použitý právě v místním kostele.  

Při prohlídce Výpustku neuvidíte jen původní jeskynní části, ale především vestavěný protiatomový kryt s velitelským 

stanovištěm a zázemím pro přežití. Historie tohoto místa obsahuje i těžbu fosfátových hlín a podzemní továrnu. 

Město Adamov je vklíněné do okolních kopců porostlých hustými lesy. Původně šlo o malou ves, 1732 zde žilo 150 

obyvatel. S rozvojem průmyslu došlo k rychlému rozvoji osídlení v místě, které pro rozsáhlé výstavby kvůli výškové 

členitosti vhodné není. Stavělo se tedy tam, kde to lokalita umožňovala. Vznikla sídliště a dvě oddělené části města. 
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TRASU DOPORUČUJE  

Kuba z Rozmarýnku 
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