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Vrchařská Koruna Drahanské Vrchoviny 

Průvodce – 2021 

 

 

Vrchařská koruna Drahanské vrchoviny je cykloturistická akce, která Vás provede 

křížem krážem Drahanskou vrchovinou a jejím okolím. 

 

Termín akce: 

1.4.2021 – 30.11.2021 

 

Držitelem vrchařské koruny se stane každý cyklista, který během daného období zdolá 

všech 20 předepsaných vrcholů. 

 

Jako důkaz o zdolání je třeba se na každém vrcholu vyfotit (např. selfie) tak, aby bylo 

patrné, že jde o daný vrchol a poté všech 20 fotografií zaslat na email: 

info@vkdv.cz 

 

Spolu s fotografiemi do emailu uveďte své jméno, příjmení a bydliště (stačí 

město/vesnice). 

 

http://www.vkdv.cz/
https://www.facebook.com/vkdrahanskevrchoviny/


 

www.vkdv.cz              @vkdrahanskevrchoviny      info@vkdv.cz  

Můžete se také rozepsat o Vašich zážitcích ze zdolávání, které budou případně taktéž 

zveřejněny. 

 

O celkovém pořadí rozhoduje datum zaslaní fotografií. 

 

Ke zdolání vrcholů můžete použít jakoukoliv přístupovou cestu, stezku, pěšinu, 

pěšinku atd… 

 

Vrchařské koruny se může zúčastnit každý bez rozdílu věku, pohlaví a výkonnosti. 

 

Není nutná žádná registrace a podobně, prostě sedni na kolo a jeď… 

 

Cyklisté se VKDV účastní na vlastní nebezpečí! 

 

Zasláním vrcholových fotografií, jména a bydliště dávají účastníci organizátorům 

souhlas tyto fotografie a informace použít ke zveřejnění na webových stránkách, 

facebooku a v tisku! Souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním emailu na 

info@vkdv.cz 

 

Pokud nesouhlasíte se zveřejněním, je nutno to výslovně uvést v emailu. V takovém 

případě bude držitel veden ve výčtu držitelů jako „bezejmenný“. 

 

VKDV je partnerem projektu VRCHAŘSKÉ KORUNY. 

 

Veškeré informace jsou taktéž dostupné na webových stránkách: 

http://vkdv.cz/ 

 

 

http://www.vkdv.cz/
https://www.facebook.com/vkdrahanskevrchoviny/
http://vkdv.cz/
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Vrcholy VKDV 2021: 
 

1. Přírodní areál Velká dohoda 

2. Vyhlídka Hády 

3. Větrný mlýn Němčice 

4. Propast Macocha 

5. Kaple sv. Cyrila a Metoděje 

6. Rybník Olšovec Jedovnice 

7. Jeskyně Balcarka 

8. Poutní místo Hora Kalvárie 

9. Vyhlídka na Čihátkách 

10. Máchův památník 

11. Rýbrcoulovo srdce 

12. Pozorovatelna zvěře Habrky 

13. Kaple Mitrovských 

14. PP Rakovecké údolí - studánka Pavlína 

15. Punkevní jeskyně 

16. Oborský rybník 

17. Kemp Baldovec 

18. Větrný mlýn Ruprechtov 

19. Stará huť u Adamova 

20. Spešovská rozhledna 

 

Mapa s přehledem všech vrcholů: 

https://mapy.cz/s/hemumujese 

 

http://www.vkdv.cz/
https://www.facebook.com/vkdrahanskevrchoviny/
https://mapy.cz/s/hemumujese
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1. Přírodní areál Velká dohoda 

Přírodní areál Velká dohoda se nachází na území CHKO Moravský kras mezi obcemi 

Holštejn a Ostrov u Macochy.  

Areál je tvořen kamenolomem, vápenkou a správními budovami. Vápenka byla 

postavena v roce 1928 a od té doby se příliš nezměnila.  

Přilehlý kamenolom byl od ukončení těžby v roce 1975 přirozeně osidlován okolní 

přírodou.  

Dnes si v příjemném prostředí vápencových skal můžete vyzkoušet různé lezecké a 

adrenalinové aktivity - lanovku přes kamenolom, lanový park, ferraty, skalní lezení 

nebo prostě jen relaxovat… 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/velkadohoda/ 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/fugedomage 

GPS: 

49.3955056N, 16.7782294E 

Foto vrcholu… 

 

 

http://www.vkdv.cz/
https://www.facebook.com/vkdrahanskevrchoviny/
http://vkdv.cz/vrcholy/velkadohoda/
https://mapy.cz/s/fugedomage
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2. Vyhlídka Hády 

Vyhlídka Hády se nachází na hraně stejnojmenného lomu, který se rozprostírá v 

severovýchodní části města Brna. 

Lom představuje přírodní dominantu, která je nepřehlédnutelná z širokého okolí. 

Za pěkného počasí je z vyhlídky vidět až na Pálavu u česko-rakouských hranic, a 

výjimečně i na vrchol Schneeberg v Alpách. 

Oblast se skládá ze čtyř na sebe navazujících lomů, postupně zleva se lokality nazývají 

lom Džungle, starý Městský lom, nový Městský lom a Růženin lom. 

Pro celou lokalitu se ale vžilo označení lom Hády, a to díky národní přírodní rezervaci 

Hádecká planinka, která se nad lomem rozprostírá. 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/vyhlidkahady/ 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/lamozararu 

GPS: 

49.2198786N, 16.6742383E 

Foto vrcholu… 

   

 

 

http://www.vkdv.cz/
https://www.facebook.com/vkdrahanskevrchoviny/
http://vkdv.cz/vrcholy/vyhlidkahady/
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3. Větrný mlýn Němčice 

Větrný mlýn se nachází na návrší v blízkosti vesnice Němčice, ze kterého je pěkný 

výhled do okolní krajiny. 

Mlýn je holandského typu s kamennou kruhovou zdí z lomového kamene, její průměr 

je 9,5 m a výška objektu 12 m. 

Zbudovaný byl v roce 1840 mlynářem Matuškou. Mlýn stojí mimo obec v nadmořské 

výšce 620 m a poslední mlynář v něm bydlel do roku 1964. 

Od roku 1925 se v mlýně jen obilí šrotovalo pro krmné účely. Mlýn je dvoupodlažní. 

Dnes je mlýn nepřístupný a je využívám majiteli k rekreaci. Od roku 1958 je mlýn 

vedený jako kulturní památka ČR. 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/mlynnemcice/ 

GPS souřadnice: 

49.4438861N, 16.7163550E 

Mapy.cz:  

https://mapy.cz/s/bemavapojo 

Foto vrcholu… 

   

 

 

http://www.vkdv.cz/
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4. Propast Macocha 

Světoznámá propast Macocha je největší propastí tohoto druhu („Light hole“) ve 

střední Evropě. Propast dosahuje hloubky 138 metrů a je součástí komplexu 

Punkevních jeskyní. Na jejím dně se nachází Horní a Dolní macošské jezírko.  

Na okraji propasti jsou dva vyhlídkové můstky. První z nich je umístěn v nejvyšším 

bodě a druhý se nachází 92 metrů nad spodní částí propasti a je z něho velmi dobře 

vidět na dno. 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/propastmacocha/ 

GPS souřadnice: 

49.3732361N, 16.7298156E 

Mapy.cz:  

https://mapy.cz/s/2N4OW 

Foto vrcholu… 

   

 

http://www.vkdv.cz/
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5. Kaple sv. Cyrila a Metoděje 

Kaple svatého Cyrila a Metoděje se nachází v Hamiltonech, místní části města 

Vyškova. Podle místní tradice u pramene Strachotínka kázali sv. Cyril a Metoděj, a 

proto zde byl v roce 1871 posvěcen (položen) základní kámen a v roce 1876 dostavěna 

pseudogotická kaple (novogotický styl). Kaple je vysoká 17 m, dlouhá 10 m a široká 

7m. Pověst praví, že bratři ze Soluně šli jednoho dne, když bylo horko, moravským 

krajem, a došli na toto místo. Zde je očekávala spousta místních obyvatel a lidí, kteří 

přišli z okolí. Cyril (Crhota, Konstantin) vylezl na balvan a povídal shromáždění o 

tom, co je účelem jeho příchodu a příchodu jeho bratra Metoděje (Strachota), o tom, 

co je to zákon lásky, o pravém Bohu, o plnění jeho příkazů, a o bratrství všech lidí. 

Bylo opravdu hodně horko, když tu kazatel náhle klesl do rukou nejbližších 

posluchačů. Metoděj udeřil patou do skály, čímž vyvolal proud studené vody, jíž 

omdlelého Cyrila vzkřísil. Takto tehdy vznikla studánka, která byla podle svého 

původce Strachoty pojmenována Strachotínka (Strachotinka). 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/kaplesvcyrilaametodeje/ 

GPS: 

49.3124042N, 16.9698711E 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/fasoluruba 

Foto vrcholu… 

   

http://www.vkdv.cz/
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6. Rybník Olšovec Jedovnice 

Rybník Olšovec je největším rybníkem na Drahanské vrchovině.  

V letních měsících je vyhledávaným místem pro odpočinek a rekreaci. 

Okolí nabízí mnoho možností sportovního vyžití, mezi kterými určitě doporučuji 

místní singletrail Moravský kras, jejíchž základna leží přímo u rybníka. 

Nachází se zde taktéž rozlehlý kemp, který je výborných výchozím bodem pro výlety 

do okolní přírody a pro zdolávání vrcholů VKDV 🙂 

 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/rybnik-olsovec-jedovnice/ 

GPS souřadnice: 

49.3371622N, 16.7596081E 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/japubelena 

 

Foto vrcholu… 

   

 

http://www.vkdv.cz/
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7. Jeskyně Balcarka 

Jeskyně Balcarka se nachází jižně od Ostrova u Macochy, v severovýchodní části 

CHKO Moravský kras, v jádru skalnatého meandru Suchého žlebu zvaného Balcarova 

skála. 

Pět metrů vysoký vchod do jeskyně Balcarky je známý odnepaměti, byla zde nalezena 

ohniště a různé nástroje ze starší doby kamenné a kosti čtvrtohorních zvířat. 

Od roku 1923 byla jeskyně postupně objevována Josefem Šamalíkem, v roce 1936 

byly jednotlivé části jeskyně spojeny v jeden celek. Jeskyně tvoří složitý systém, 

vystupující ve dvou výškových úrovních spojených vysokými dómy. 

Na vzniku jeskyně se podílely vody Lopače a Krasovského potoka, jejichž ponory se 

nyní nachází severně a jižně od jeskyně. Jeskyni provozuje Správa jeskyní České 

republiky s otevírací dobou od března do listopadu. 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/jeskyne-balcarka/ 

GPS souřadnice: 

49.3769211N, 16.7575675E 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/pohogokuto 

Foto vrcholu… 
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8. Poutní místo Hora Kalvárie 

Poutní areál na Hoře Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka je cenný soubor barokních 

památek, chráněný jako kulturní památka ČR a v roce 2018 byl celý areál prohlášen 

národní kulturní památkou České republiky. 

Barokní kostel s komplexem dalších staveb nechal vybudovat v 16. století František 

Michal August Šubíř z Chobyně jako projev díků za odvrácení morové nákazy. 

Projekt vypracoval slavný architekt Jan Blažej Santini. 

Nejvýznamnější stavbou poutního areálu je kostel Povýšení sv. Kříže, jenž byl 

inspirován dispozicí baziliky Božího hrobu v Jeruzalémě. 

Součástí poutního místa je také barokní fara s loretánskou kaplí nebo pozoruhodná 

křížová cesta, která čítá jen 11 zastavení. 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/horakalvarie/ 

GPS souřadnice: 

49.6208183N, 16.7510417E 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/hufopalone 

Foto vrcholu… 

   

http://www.vkdv.cz/
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9. Vyhlídka Na Čihátkách 

Vyhlídka Na Čihátkách ptáčníka Velena se nachází nedaleko stejnojmenné vesnice 

Velenov a nabízí krásné výhledy do okolní krajiny. 

Velen byl dle pověsti zakladatel boskovického hradu a tedy i boskovického rodu 

ptáčníka Velena. Pověst vypráví, že se jednoho dne při lovu pan kníže zatoulal a 

narazil na obydlí, v němž Velen bydlel. 

Za to, že jej pohostil a postaral se o něj, aniž by věděl, o koho jde, dostal Velen 

odměnou pozemek, na němž později vyrostl boskovický hrad. 

 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/vyhlidka-na-cihatkach/ 

GPS souřadnice: 

49.4836169N, 16.7375667E 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/jotopadele 

Foto vrcholu… 
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10.  Máchův památník 

Máchův památník se nachází v lesích nedaleko obce Olomučany a byl postaven v roce 

1936 k 100. výročí úmrtí básníka Karla Hynka Máchy.  

Památník je vybudován z betonu, vápencových kamenů a mramorových desek. Na 

svých třech stranách má úryvky z Máje. Čtvrtá strana je celá věnována Máchovi s jeho 

podobiznou. Vrcholová deska je kulatá, vprostřed s betonovou polokoulí. V jednom 

místě památníku je vsazen dřevěný sloup. 

Bezprostřední okolí památníku je osázeno exotickými dřevinami, dále se zde nachází 

sluneční hodiny i rozcestník a lavička se stolem. 

Od památníku je krásný výhled do údolí Svitavy až k Brnu a na opačné straně k 

Hořicím nad Blanskem, směrem na východ je vidět oblast kolem Lipůvky. 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/machuv-pamatnik/ 

GPS souřadnice: 

49.3173678N, 16.6719781E 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/hebacoceba 

Foto vrcholu… 
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11.  Rýbrcoulovo srdce 

Asi nejznámějším útvarem v kdysi lázeňském lesoparku mezi Borotínem a Velkou 

Roudkou je skála zvaná Rýbrcoulovo či Krakonošovo srdce, která se nachází na úpatí 

vrchu Čihadlo. 

Najdeme ji vyznačenou již na lázeňském promenádním plánu z osmdesátých let 19. 

století pod německým názvem Rübezahls Herz a českým Srdce Krakonoše. 

Skalní útvar připomínal odpradávna místním lidem dílo obrů a byl opředený mnoha 

pověstmi a zkazkami. Lidé si vyprávěli o zázracích, ďáblových kouzlech a vládci lesů 

a hor Rýbrcoulovi neboli Krakonošovi. 

Je pravděpodobné, že se pověst na Malou Hanou dostala někdy v 19. století 

prostřednictvím literatury, která popisovala moc hrdého vládce Krkonoš. Místní lidé si 

pak jeho existenci spojili s pro ně tajemnými místy v blízkém okolí. 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/rybrcoulovo-srdce/ 

GPS souřadnice: 

49.5957322N, 16.6731086E 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/kajenedana 

Foto vrcholu… 
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12.  Pozorovatelna zvěře Habrky 

Dřevěná pozorovatelna zvěře Habrky byla vybudována v roce 2015 a je součástí 

komplexu pozorovatelen obory Bělecký mlýn. 

Při pěkném počasí se naskýtají krásné výhledy do okolní krajiny. 

 

 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/pozorovatelna-zvere-habrky/ 

GPS souřadnice: 

49.5388925N, 16.9716542E 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/gutojutupa 

 

Foto vrcholu… 
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13.  Kaple Mitrovských 

Kaple Mitrovských se nachází nedaleko vesnice Horákov nad údolím Říčky. Původní 

kaple byla postavena z březového dřeva asi v pol. 30. let 20. stol. Nechal ji vystavět 

hrabě Hubert Vladimír Mitrovský po smrti svého jediného syna. 

V 70. letech 20. stol. byla zchátralá kaple stržena. V r. 2003 započaly přípravy obnovy 

kapličky, r. 2006 byla stavba současného objektu dokončena. 

 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/kaple-mitrovskych/ 

GPS souřadnice: 

49.2144897N, 16.7367131E 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/bucetunovu 

 

Foto vrcholu… 
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14.  Studánka Pavlína 

Studánka Pavlína se nachází v srdci přírodního parku Rakovecké údolí, hned vedle 

cyklotrasy 5072. Rakovecké údolí patří k nejkrásnějším údolím Drahanské vrchoviny. 

Táhne se od obce Račice-Pístovice až k rybníku Budkovan ležícímu na okraji 

Jedovnic. 

Údolím prochází stejnojmenná naučná stezka. Deset zastavení vás seznámí s dávnou 

keltskou historií místa a s životem ve středověkých vesnicích. Kromě historických 

informací se dovíte také řadu zajímavostí o zdejší geologii, flóře i fauně. 

 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/studanka-pavlina/ 

GPS souřadnice: 

49.3076556N, 16.8206556E 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/nozozuzeje 

Foto vrcholu… 
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15.  Punkevní jeskyně 

Punkevní jeskyně leží na severu CHKO Moravský kras v kaňonovitém údolí Pustý 

žleb. Jsou to nejnavštěvovanější jeskyně v České republice a jsou otevřeny celoročně. 

Punkevní jeskyně byly postupně objevovány v letech 1909-1933 (1909-1914 – suchá 

část jeskyně, 1920-1933 – vodní plavba) výzkumnou skupinou pod vedením profesora 

Karla Absolona. 

Jeskyně jsou součástí nejdelšího jeskynního systému v České republice – Amatérské 

jeskyně, jejíž délka dosud známých chodeb je více než 30 kilometrů. 

Vstup do Punkevních jeskyní je ve vstupní hale provozní budovy. Návštěvníci 

procházejí nejprve mohutnými dómy a chodbami s krápníkovou výzdobou, tzv. 

Suchou částí jeskyně, na dno propasti Macochy. Po prohlídce Macochy následuje 

projížďka na motorových člunech po podzemní říčce Punkvě. Součástí plavby je 

krátká prohlídka Masarykova dómu, nejkrásnější prostory Punkevních jeskyní. 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/punkevni-jeskyne/ 

GPS souřadnice: 

49.3711639N, 16.7256542E 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/ralemagove 

Foto vrcholu… 
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16.  Oborský rybník 

Oborský rybník se nachází uprostřed krásné přírody nedaleko osady Skelná huť.  

V blízkosti rybníku se nachází stejnojmenná obora s daňky, které můžete při troše 

štěstí zahlédnout.  

Během letních měsíců je rybník s okolními kvetoucími loukami velice hezkým místem 

k odpočinku, které stojí za návštěvu. 

 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/oborsky-rybnik/ 

GPS souřadnice: 

49.4627781N, 16.7994414E 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/nataketere 

Foto vrcholu… 
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17.  Kemp Baldovec 

Kemp Baldovec se nachází na území Moravského krasu, jen pár kilometrů od propasti 

Macocha. 

Je situován v malebném údolí Bílé vody, které je obklopeno hlubokými lesy a 

panenskou přírodou. 

Při jeho návštěvě doporučuji projet po cyklostezce 5118 údolím Bílé vody směrem na 

Holštejn, které je v letních měsících opravdu nádherné 🙂 

 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/kemp-baldovec/ 

GPS souřadnice: 

49.4131508N, 16.8085422E 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/cavuhezezu 

Foto vrcholu… 
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18. Větrný mlýn Ruprechtov 

Mlýn byl postaven v r. 1873, jako klasický mlýn holandského typu, s větrným kolem o 

čtyřech lopatách a otočnou střechou. Po několika letech provozu byl postižen větrnou 

smrští, která přispěla k jeho modernizaci a z dnešního pohledu k jedinečnosti. 

V letech 1882 až 1884, původní majitel a stavitel mlýna, Cyril Wágner, instaloval 

místo klasického větrného kola tzv. Halladayovu turbínu, nazvanou podle svého 

vynálezce, konstruktéra, amerického farmáře Daniela Halladaye. 

Kolo turbíny je tvořeno věncem stavitelných žaluzií neboli lopatek, ovladatelných 

táhly, umožňujícími vhodný náklon ve směru větru i automaticky. Kolo udržovalo ve 

správném směru dvojité kormidlo. Použitím tohoto vynálezu semlel mlýn až 

dvojnásobek obilí. Turbína se dnes otáčí ve výšce 16 m nad zemí, má průměr 10 m a 

váží asi 2 tuny. Halladayova turbína je ojedinělá nejen u nás, ale i v Evropě. V 

americkém Texasu bylo velké množství těchto turbín, které nepoháněly mlýny, ale 

pily a vodní čerpadla. 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/vetrny-mlyn-ruprechtov/ 

GPS souřadnice: 

49.3326989N, 16.8480092E 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/cupebesemu 

Foto vrcholu… 
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19.  Stará huť u Adamova 

Stará huť byla postavena na počátku 18. století knížetem Janem Adamem z 

Liechtensteina. Podnik se zaměřoval především na výrobu pro vojenské účely, koncem 

18. století prošel areál rekonstrukcí. 

Na konci 19. století zde byla pro nerentabilnost výroba ukončena. Dominantou tohoto 

místa je mohutná vysoká dřevouhelná železářská pec o základně 12 x 12 metrů a výšce 

kolem 10 metrů. 

V areálu dále uvidíte 2 menší pece na pálení vápna, rampy, bývalou modelárnu 

nazývanou Kameňák a obytnou budovu, ve které si prohlédnete expozici Železářství 

střední části Moravského krasu. 

 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/stara-hut/ 

GPS souřadnice: 

49.3066719N, 16.6786114E 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/2nSXV 

Foto vrcholu… 
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20.  Spešovská rozhledna 

Spešovská rozhledna, jak už její název napovídá, se nachází v katastru obce Spešov 

jen pár kilometrů od města Blanska. 

Jedná se o dřevěnou stavbu vysokou 7,7 metru, která byla postavena v roce 2012. 

Rozhledna má dvě vyhlídkové plošiny, z nichž ta horní je osazena panoramatickou 

fotografií výhledu na východní stranu. 

Z rozhledny jsou výhledy na boskovickou brázdu či Drahanskou vrchovinu, vidět je i 

například rozhledna Podvrší ve Veselici či zámek v Rájci Jestřebí. 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/spesovska-rozhledna/ 

GPS souřadnice: 

49.4011794N, 16.6091669E 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/magolanojo 

Foto vrcholu… 
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Přeji plno pohodových kilometrů  ☺ 

 

 

 

 

 

 

S pozdravem Marek Voráč 

Pořadatel VKDV 
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