
Trasa vás provede jedinečnou lipovou alejí až do samého srdce Moravského krasu. 

Je jen na vás, jaké krasové unikáty prozkoumáte.  

NÁROČNOST TRASY Délka trasy je 8 km a vede převážně po rovině a z kopce. Ne všechny části jsou vhodné pro kočárky. 

ZAČÁTEK A KONEC TRASY autobusová zastávka Blansko, Češkovice a Blansko, Skalní mlýn 

POPIS CESTY  

 

Z Češkovic vyrazte po modré turistické trase. Za posledními chatami dojdete k příjemné vyhlídce. Po modré pokračuj-

te lesní cestou, projděte Obůrku a za obcí zahněte po zelené značce doprava. Projdete nově vysázenou alejí (bod 2 

na mapce). Jde o obnovu části historické aleje a jednotlivé lípy nesou jména důležitých osobností Blanenska. Po zele-

né značce dále projděte Novými Dvory, na jejich okraji se usaďte na lavičku (bod 3) a vychutnejte si vyhlídku i pohled 

na kamenný přícestník. Jste za začátku hlavní části Novodvorské aleje. Zelená značka vás dovede do Punkevního 

žlebu. Rozhodně si udělejte odbočku a prozkoumejte zříceninu hradu Blansek. Po sejití na dno údolí je další trasa 

na vás. Vydáte se po naučné stezce Macocha prohlédnout si jedno z nejznámějších míst celého krasu? Nebo projdete 

Punkevním žlebem a prohlédnete si krasové útvary Čertova branka, vývěr Punkvy či Malé propadání této říčky? Na 

konci celé trasy, na Skalním mlýně, prozkoumejte i návštěvnické centrum Dům přírody Moravského krasu.  

OBČERSTVENÍ turistické zázemí u Punkevních jeskyní, pramen Štajgrovka, pítko u Domu přírody 

ZAJÍMAVOSTI  Novodvorskou alej nechal vysadit v 1. polovině 19. století starohrabě Hugo Salm. Původně šlo o stromořadí z Blanska 

až ke hradu Blansek. O obnovu části pod Novými Dvory se v roce 2010 zasloužila skupina nadšenců. Zakryli trhliny 

ve stromech a s pomocí rodin z okolí na místech odumřelých stromů vysázeli klony 600 let starých lip. Alej byla 2011 

vyhlášena Alejí roku. Najdete nejmohutnější z lip oceněnou titulem Strom roku? Její obvod je víc než 400 cm. 
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TRASU DOPORUČUJE  

Zuzka z PR týmu  
a Malví z Rychty  

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz 

NOVODVORSKÁ  
LIPOVÁ ALEJ 

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.6908575&y=49.3759166&z=14&rc=9mWf-x8ukbiT1hEQiqef5ze.nbLh&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
http://www.lipka.cz

