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Vrchařská Koruna Drahanské Vrchoviny 

Průvodce – 2022 

 

 

Vrchařská koruna Drahanské vrchoviny je cykloturistická akce, která Vás provede 

křížem krážem Drahanskou vrchovinou a jejím okolím. 

 

Termín akce: 

1.4.2022 – 30.11.2022 

 

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/
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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 2022: 
 

1. Rozhledna U Lidušky 

2. Jeskyně Hladomorna 

3. Vodní nádrž Boskovice - hráz 

4. Jeskyně Jáchymka 

5. Rozhledna Podvrší 

6. Vyhlídka Bílé hlíny 

7. Rybník Olšovec 

8. PP Říčky - lesní bar U Jarka 

9. Propast Macocha 

10. Ranč Kopaniny 

11. Zřícenina Nový Hrad 

12. PP Rakovecké údolí - Dvůr Pastviny 

13. Punkevní jeskyně 

14. Rozhledna Mokrá-Horákov 

15. Jeskyně Pekárna 

16. Meteoradar Skalky 

17. Staré Hradisko 

18. Pohled za nekonečno 

19. Vyhlídka nad lomem Opatovice 

20. Skalní útvar Kolíbky 

 

Mapa s přehledem všech vrcholů: 

https://mapy.cz/s/judatehovu 

 

http://www.vkdv.cz/
https://www.facebook.com/vkdrahanskevrchoviny/
https://mapy.cz/s/judatehovu
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1. Rozhledna U Lidušky 

Rozhledna byla postavena v roce 2021 na místě zvaném "Na Vyhlídce" nedaleko obce 

Bílovice nad Svitavou.  

Je ocelové konstrukce s dřevěnými prvky a dosahuje výšky 29 metrů. 

Z vyhlídkové plošiny se naskýtá krásný výhled na všechny světové strany.  

 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/liduska/ 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/logekumase 

GPS: 

49.2392383N, 16.6756683E  

Foto vrcholu… 

 

 

http://www.vkdv.cz/
https://www.facebook.com/vkdrahanskevrchoviny/
http://vkdv.cz/vrcholy/liduska/
https://mapy.cz/s/logekumase
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2. Jeskyně Hladomorna 

Jeskyně Hladomorna se nachází pod zříceninou hradu Holštejn, nedaleko 

stejnojmenné vesnice. 

Jeskyně sloužila ve středověku jako hradní hladomorna. Jedním ze stropních komínů 

jeskyně, který je nyní na povrchu zasypán sutí, se spouštěli odsouzení. 

U vchodu do jeskyně najdete jedny z nejobtížnějších lezeckých cest v České republice. 

Při návštěvě si doporučuji vzít sebou nějaký zdroj světla a rozhodně nevynechat 

prohlídku rozsáhlého volně přístupného dómu.  

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/hladomorna/ 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/hejepucoru 

GPS: 

49.4020364N, 16.7766719E  

Foto vrcholu… 

 

http://www.vkdv.cz/
https://www.facebook.com/vkdrahanskevrchoviny/
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3. Vodní nádrž Boskovice - hráz 

Vodní nádrž s rozlohou 52ha se nachází východně od stejnojmenného města 

Boskovice.  

Vznikla zatopením údolí říčky Bělé a jejích přítoků. 

Hlavním důvodem ke stavbě byly rostoucí požadavky celého Blanenska a Boskovicka 

na pitnou vodu. 

Výška hráze činí 42,5 metrů, délka v patě 160 metrů a délka v koruně pak 305 metrů. 

Na hrázi je vyasfaltovaná silnice spojující oba břehy.  

 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/boskovice/ 

Mapy.cz:  

https://mapy.cz/s/polafecumu 

GPS souřadnice: 

49.4955714N, 16.6986333E 

 

Foto vrcholu… 

   

 

 

http://www.vkdv.cz/
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4. Jeskyně Jáchymka 

Jeskyně Jáchymka je volně přístupná jeskyně, která se nachází ve střední části 

Moravského krasu.  

Jeskyně byla vytvořena vodami Křtinského potoka, který dnes protéká o několik metrů 

níže. 

Lidé jeskyni využívali již od pravěku, kde sloužila jako sídliště pravěkých lovců.  

Své jméno získala od poustevníka Joachyma, který zde žil v 19. století.  

Přímo jeskyní prochází modrá turistická značka směrem od Křtin a Adamova. 

Při archeologických výzkumech se zde našlo velké množství kostí savců, z nichž 

nejvýznamnější byl nález kostí psovité šelmy Cuon europaeus podobné vlku. 

V jeskyni si můžete volně projít i několik větších dómů. 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/jachymka/ 

Mapy.cz:  

https://mapy.cz/s/jazugumaba 

GPS souřadnice: 

49.3086614N, 16.6860475E 

Foto vrcholu… 

 

 

http://www.vkdv.cz/
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5. Rozhledna Podvrší 

Rozhledna je postavena na stejnojmenném kopci Podvrší (590 m.n.m.), který leží 

nedaleko obce Veselice. 

Rozhlednu a telekomunikační věž v jednom zbudovala v roce 2001 firma Eurotel. 

Věž je vysoká 49 metrů a pod jejím vrcholem je umístěný vyhlídkový ochoz, na který 

nás vyvede točivé schodiště o 168 schodech. 

Na stejném místě stála rozhledna již v minulosti, ale byla roku 1947 zbourána. 

Z rozhledny jsou krásné výhledy do všech stran Drahanské vrchoviny. 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/podvrsi/ 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/lafuburulu 

GPS: 

49.3891022N, 16.7039919E 

Foto vrcholu… 

   

http://www.vkdv.cz/
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6. Vyhlídka Bílé hlíny 

Vyhlídka Bílé hlíny se nachází nedaleko městyse Pozořice a naskýtá krásné pohled do 

okolní krajiny. 

Vyhlídka je součástí naučné stezky Františka Neužila - Krajina mého srdce. 

 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/bilehliny/ 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/fofokejamu 

GPS souřadnice: 

49.2173239N, 16.8046092E 

 

Foto vrcholu… 
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7. Jedovnice – rybník Olšovec 

Rybník Olšovec je největším rybníkem Drahanské vrchoviny. 

V letních měsících je vyhledávaným místem pro odpočinek a rekreaci. 

Okolí nabízí mnoho možností sportovního vyžití, mezi kterými určitě doporučuji 

navštívit 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/olsovec/ 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/hepebobepa 

GPS souřadnice: 

49.3371622N, 16.7596081E 

Foto vrcholu… 
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8. PP Říčky – lesní bar u Jarka 

Lesní bar U Jarka se nachází nedaleko rozcestí Kalečník v PP Říčky a je výborným 

místem k osvěžení a odpočinku na vašich vyjížďkách. 

Přírodní park Říčky má rozlohu více než 30 km². Byl zřízen v roce 1984 jako klidová 

oblast a v roce 1992 jako přírodní park. Roste zde množství chráněných rostlin a žijí 

zde chránění živočichové. 

V přírodním parku žije řada obojživelníků a plazů (ropucha obecná, rosnička zelená, 

čolek horský, mlok skvrnitý, zmije obecná, různé druhy užovek). 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/ujarka/ 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/hubugunepa 

GPS souřadnice: 

49.2604853N, 16.8110908E 

Foto vrcholu… 

   

http://www.vkdv.cz/
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9. 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/macocha/ 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/cunoladefu 

GPS souřadnice: 

49.3688278N, 16.8512706E 

Foto vrcholu… 

   

http://www.vkdv.cz/
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10.  Ranč Kopaniny 

Rozlehlý ranč Kopaniny se nachází nedaleko vesnice Kulířov a nabízí mnoho 

možností vyžití. 

Nabízí vyjížďky na koních krásnou přírodou Drahanské vrchoviny, pravidelné ježdění 

pro děti i dospělé, letní dětské tábory a mnoho dalšího. 

Je tu nádherná příroda, klid, pěkné lesy i louky na vyjížďky na koních i dobrá parta 

lidí. Ideální místo na odpočinek, relax a vycházky. 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/kopaniny/ 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/cunoladefu 

GPS souřadnice: 

49.3688278N, 16.8512706E 

Foto vrcholu… 
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11.  Nový hrad 

Nový hrad byl postaven roku 1493 bratry Dobešem a Benešem Černohorskými z 

Boskovic. K jeho vybudování byl použit materiál z rozbořeného Starého hradu. 

Když v roce 1643 táhli kolem hradu poprvé Švédové, o dobytí hradu se ani nepokusili, 

ač ten skýtal množství majetku. Avšak roku 1645, kdy došlo ke švédskému obléhání 

Brna, byl hrad lstí přepaden a téměř bez boje obsazen. 

V roce 1655, v době tureckých nájezdů, byl hrad částečně opraven a koncem 17. 

století sloužil jako obydlí pro myslivce. V roce 1703 proběhla další oprava z důvodu 

hrozícího nebezpečí ze strany povstalců, byly zde skladovány i zbraně.Počátkem 80. 

let se jeho záchrany ujali nadšenci, kteří hrad pod hlavičkou Českého svazu ochránců 

přírody převzali v roce 1990. 

Hrad je veřejnosti přístupný a konají se zde různé akce. 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/novyhrad/ 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/bukosajufo 

GPS souřadnice: 

49.3241444N, 16.6418722E 

Foto vrcholu… 
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12.  PP Rakovecké údolí – Dvůr Pastviny 

Rakovecké údolí patří k nejkrásnějším údolím Drahanské vrchoviny. 

Táhne se od obce Račice až k rybníku Budkovan ležícímu na okraji Jedovnic. 

Louky se zde střídají s lesy a pasekami a v části údolí byla instalována naučná stezka. 

V jarních měsících je jsou zde k vidění rozkvetlé louky bledulí, v letě zde zase 

najdeme dětské tábory a hlavně klid s krásnou přírodu. 

 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/pastviny/ 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/mokevunaju 

GPS souřadnice: 

49.3029017N, 16.8533258E 

Foto vrcholu… 
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13.  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/  

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/rejugekumu 

GPS souřadnice: 

49.3709606N, 16.7257658E 

Foto vrcholu… 
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14.  Rozhledna Mokrá-Horákov 

Rozhledna Mokrá-Horákov se tyčí nad stejnojmennou vesnicí na návrší zvaném 

Skalky. 

Rozhledna má železnou konstrukci a dosahuje výšky 10 metrů. 

Byla zde vystavěna v roce 2015 a nabízí pěkné výhledy do okolní krajiny. 

 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/horakov/ 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/pumutudeno 

GPS souřadnice: 

49.2231306N, 16.7550414E 

Foto vrcholu… 
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15.  Jeskyně Pekárna 

Na skalním ostrohu nad soutokem Říčky a Ochozského potoka se nachází známá 

archeologická lokalita, tunelovitá jeskyně Pekárna, proslulá nálezy pravěkých 

kamenných i kostěných nástrojů a hlavně rytin na kostech zvířat. 

Národní přírodní památka jeskyně Pekárna, která dostala jméno podle tvaru chlebové 

pece, se nachází v jižní části Moravského krasu a je tvořena 64 metrů dlouhou 

chodbou, která je téměř celá osvětlena denní světlem pronikajícím 23 metrů širokým a 

6 metrů vysokým vstupním portálem. 

Jeskyně Pekárna je nejvýznačnějším sídlištěm lovců sobů z období před cca 12.000 – 

15.000 lety. Jeskyni proslavily zejména nálezy rytin na žebrech koní, kostěné harpuny 

k lovu ryb, dva rytinami zvířecích hlav zdobené lžícovité předměty vyřezané ze 

spodních koňských čelistí, figurka Venuše z mamutoviny a mnoho jiných děl z 

počátku lidského věku. 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/pekarna/ 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/bajomesemo 

GPS souřadnice: 

49.2420069N, 16.7460153E 

Foto vrcholu… 
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16.  Meteoradar Skalky 

Vrchol Skalky je se svou výškou 735m nejvyšším bodem Drahanské vrchoviny. 

V roce 1995 zde byl postaven meteoradar, který slouží k detekci srážkové oblačnosti 

nad Moravou a Slezskem. Radar je vysoký 37m a jeho pořizovací hodnota činila 29 

miliónů korun. 

Tyto radary jsou na území České republiky pouze dva, jeden právě zde a druhý v 

Brdech. 

Každý rok jsou zde pravidelně dny otevřených dveří, kdy si můžete prohlédnout 

vybavení věže. 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/skalky/ 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/hasogotema 

GPS souřadnice: 

49.5010758N, 16.7884744E 

Foto vrcholu… 
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17.  Oppidum Staré Hradisko 

Staré Hradisko je nejvýznamnější keltské oppidum na Moravě. 

Nachází se na východním okraji Drahanské vrchoviny, asi jeden kilometr východně od 

obce Malé Hradisko, na kopci nad osadou Okluky. 

Oblast je volně přístupná a je doplněna naučnou stezkou s informačními panely. 

Oppidum se rozprostírá na ploše 37 ha, ohraničené 2800 m dlouhým opevněním. 

Dále je rozčleněno na vlastní vnitřní areál (22, 5 ha), východní předhradí (1 ha) a 

rozlehlé západní předhradí (13,5 ha), ze kterého původně vycházely dvě vstupní brány. 

Západní předhradí oddělovalo od vnitřního areálu zdvojené opevnění o délce 500m. 

Existenci oppida lze datovat do období 2. a 1.století př.n.l., údajně ho mělo obývat až 

5000 obyvatel. 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/hradisko/ 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/konugonenu 

GPS souřadnice: 

49.4131508N, 16.8085422E 

Foto vrcholu… 
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18. Pohled za nekonečno 

Socha nekonečna se nachází nedaleko obce Vranov a nabízí pěkné výhledy do okolní 

krajiny. 

Sbíhající se břevna sochy v sobě mají vysekanou značku rovnoběžek, ty se jak známo 

stýkají v nekonečnu tj. kousek před Vámi. 

Na horním příčníku stylizovaném do kompasové střelky je vytesán znak nekonečna, 

severu a jihu. 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/nekonecno/ 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/parujujazu 

GPS souřadnice: 

49.3095828N, 16.6021817E 

Foto vrcholu… 
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19.  Vyhlídka nad lomem Opatovice 

Vyhlídka se nachází na úpatí Drahanské vrchoviny poblíž stejnojmenné vesnice. 

Vyhlídka byla vybudována a otevřena roku 2016 v rámci projektu Quarry Life Award 

na podporu biodiverzity těžebních míst. 

Za zmínku stojí, že projekt vybojoval v této mezinárodní soutěži první místo. 

 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/opatovice/ 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/betupugume 

GPS souřadnice: 

49.3010458N, 16.9435292E 

 

Foto vrcholu… 
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20.  Kolíbky 

Vápencový krasový útvar se nachází v národní přírodní památce Rudické propadání. 

Ve skalách jsou prohlubně, do kterých údajně matky pokládaly děti. 

Jedná se o významné archeologické naleziště, v období magdalénienu zde žili lovci 

koní a sobů. 

Skály jsou oblíbeným místem filmařů, točily se zde např. pohádky Sedmero krkavců, 

Tajemství potoků nebo Jak přišli kováři k měchu. Lokalita je využívána také 

horolezci. 

WWW: 

http://vkdv.cz/vrcholy/kolibky/ 

Mapy.cz: 

https://mapy.cz/s/kalefuzele 

GPS souřadnice: 

49.3342258N, 16.7347233E 

Foto vrcholu… 
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Přeji plno pohodových kilometrů  ☺ 

 

 

 

 

 

 

S pozdravem Marek Voráč 

Pořadatel VKDV 
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