
Kam mizí říčka Říčka? Kde se tu vzala Pekárna? Žili v krasu neandrtálci?  

Pojďte s námi propátrat jižní část Moravského krasu.  

NÁROČNOST TRASY Délka výletu je 11 km. Z hlediska převýšení příjemná pozvolně klesající trasa. Druhou polovinu tvoří zpevněná cesta.  

ZAČÁTEK A KONEC TRASY autobusová zastávka Ochoz u Brna, myslivna pod Hádkem a zastávka autobusu MHD Mariánské údolí 

POPIS CESTY  

 

Zastávka autobusu je přímo nad Říčkou, stačí tedy následovat její tok – stejně jako místní naučná stezka. Projdete 

kolem rybníka využívaného jako přírodní koupaliště a kluziště. Za ním už uvidíte první krasové jevy a skalní výchozy 

vápence Moravského krasu. Hned na okraji přírodní rezervace Údolí Říčky je první z ponorů. Jde o  estavelu. Další 

ponor najdeme za zátočinou. Během cesty jsou ve svazích kolem nás jeskyně – některé menší či dokonce téměř ote-

vřené prostory (Švédův stůl), jiné rozsáhlejší (Netopýrka a především Ochozská jeskyně, bod 2 na mapce). Od rozces-

tí u Ochozské jeskyně po modré značce vyšlápněte 

prozkoumat Pekárnu (bod 3). Po návratu zpět 

dolů pokračujte po modré kolem vývěru Říčky 

(bod 4) dál údolím. Projdete Mariánským údolím 

kolem několika mlýnů až ke kaskádě rybníků 

a turistických atrakcí včetně bobové dráhy.  

OBČERSTVENÍ kiosek Pod Hádkem a na Kaprálově mlýně, pítka, 

studánky, kiosky a restaurace v Mariánském údolí 

ZAJÍMAVOSTI  Estavela je krasový jev, kde voda podle hladiny 

v podzemí buď mizí, nebo vyvěrá. 

Švédův stůl byl podle doložených nálezů útočiš-

těm jeskynních medvědů či hyen a neandrtálců. 

Ochozská jeskyně patří mezi nejkrásnější jeskyně 

u nás. Bývala i veřejnosti přístupná, ale kvůli ne-

předvídatelnému zatopení vodou se nyní otvírá 

jen několikrát v roce (termíny sledujte zde).  

Jeskyně Pekárna je jedna z prostor staré jeskynní 

úrovně. Jde o dávné sídliště pravěkých lidí a svě-

toznámé archeologické naleziště. Vstupní portál  

tvarem připomíná pecen chleba. 

MAPA  A VÝŠKOVÝ  

PROFIL zdroj: mapy.cz 

TRASU DOPORUČUJE Verča z PR týmu  

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

PO STOPÁCH 

ŘÍČKY 

http://csszo6-11.cz/ochozska-jeskyne/dny-otevrenych-dveri-v-ochozske-jeskyni/
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.7313650&y=49.2281862&z=14&rc=9mirrx8IXk3Z73tzfJSfElea6gRNdcoxT.l.fWEbfr&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
http://www.lipka.cz

