PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ
S RODINNÝMI PASY

Projekt RODINNÉ PASY je
financován Jihomoravským
krajem.

RUDICKÉ PROPADÁNÍ

Kolik schodů vede ke kapli sv. Antonína?
A) 2
B) 4
C) 6

Rudické propadání leží ve střední části CHKO Moravský kras severně
od města Brna, poblíž obcí Jedovnice a Rudice. Spolu s Býčí skálou tvoří
druhý nejdelší jeskynní systém v České republice (po Amatérské jeskyni)
o celkové délce přes 13 kilometrů.

OTÁZKA Č. 2
Ve kterém roce byl postaven větrný mlýn
v Rudici?
A ) 1798
B ) 1823
C ) 1865

větších jeskynních prostor v Česku. Srbský sifon pak tuto jeskyni spojuje s Býčí
skálou.

OTÁZKA Č. 3
Která slavná pohádka se natáčela v Rudických
Kolíbkách?
A ) Sedmero krkavců
B ) Princezna ze mlejna
C ) S čerty nejsou žerty

Rudice je obec s železářskou a hornickou tradicí, jejíž vznik sahá až do roku
1247. Leží ve střední části Moravského krasu v nadmořské výšce 490 až
530 m.

OTÁZKA Č. 4

Nad propadáním se můžete procházet
překrásnou scenérií skal Kolíbek, které

do hloubky 90 metrů. V propadání se
tak nalézá jeden z nejvyšších vodopádů v České republice. V jeskyni se také
nalézá Rudická propast, nejhlubší česká
suchá propast, a Obří dóm, jedna z nej-

Mapka s místy, která souvisí s otázkami,
je na druhé straně.

OTÁZKA Č. 1

BLANSKO

Propadání Jedovnického potoka - Rudické propadání je nejmohutnější propadání v Moravském krasu. Vody Jedovnického potoka postupně padají až

SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY

Co je vytesáno na hraničním kameni při sestupu
po kořenovém schodišti k Rudickému propadání?
A ) INRI
B ) 1739
C ) HR 191

si oblíbily i televizní štáby pro natáčení pohádek. Okolí Rudice, obklopené
lesem i malebnými jezírky, pozůstatky
těžebních prací z minulých století, láká
k tichým procházkám stranou severní
části Moravského krasu, která je přetížená turistickým ruchem.
Přírodní zajímavosti i výtvory lidských
rukou, jako jsou rudická jezírka, lom
Seč, kaplička sv. Antonína, nová kaple
sv. Barbory a další určitě stojí za návštěvu a shlédnutí.

OTÁZKA Č. 5
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Ke konci cesty překonáváte most přes Jedovnický
potok. Z kolika trámů je tvořena jeho mostovka?
A ) 29
B ) 32
C ) 37

NEZAPOMEŇTE SVÉ ODPOVĚDI NA SOUTĚŽNÍ
OTÁZKY VYPLNIT A ODESLAT NA INTERNETOVÉ
STRÁNCE PUTOVANI.RODINNEPASY.CZ
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