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 Výše uvedené téma bylo náplní pátečního autobusového zájezdu posluchačů Univerzity 
3. věku a dalších zájemců do oblasti Moravského krasu.  Z Karolinky jsme vyjeli v 5.30 hodin. Cesta 
vedla přes Zlín, po dálnici do Vyškova a odtud přes Jedovnici  do Blanska.  Na okraji města jsme 
odbočili po úzké Gellhornově silničce proti toku Punkvy, kolem Starohraběcí Huti a Jakubova jezera 
ke Skalnímu mlýnu, kde se nedaleko Kateřinské jeskyně nalézá nově postavený Dům přírody 
Moravského krasu (DPMK). K němu jsme dorazili krátce před devátou. V devět hodin jsme byli 
v kinosále přivítáni paní profesorkou Mgr. Monikou Ličbinskou, Ph.D.  z Technické univerzity Ostrava, 
která nás ve velmi zajímavé hodinové přednášce seznámila s historií těžby a zpracování rud 
v Moravském krasu od pravěku do současnosti. V době prvního osídlování krajiny před asi dvěma 
tisíci lety probíhal na krasových plošinách jen povrchový sběr.  Organizované hutnické celky Slovanů 
prováděly povrchovou těžbu v nehlubokých lomech a teprve v 18. a 19. století došlo na hlubinou 
těžbu a zpracování rudy ve slévárenském průmyslu.  
 Po přednášce bylo pro nás připraveno malé občerstvení, po němž jsme vyrazili na 
komentovanou prohlídku expozice DPMK – příběh krajiny Moravského krasu.  
 Po prohlídce jsme se vrátili do kinosálu, kde nám byl promítnut zajímavý 3D snímek o floře a 
fauně Moravského krasu, o přírodních krásách, objevování a někdy i zpřístupňování krasových 
útvarů.  
 Dalším naším cílem byla návštěva nedaleké Kateřinské jeskyně. Osm metrů vysokým 
vchodem jsme vešli do chodby, která nás dovedla do největšího jeskynního dómu nejen v Moravském 
krasu (s rozměry 95x44x20 metrů), ale i v České republice a střední Evropě. Celou jeskyni tvoří dva 
dómy s přilehlými chodbami. Zaujala nás nejen neobvyklá krápníková výzdoba, ale také fascinující 
doklady rozsáhlého řícení stropů podzemních prostor. 

Po prohlídce  jeskyně jsme nastoupili do autobusu, který nás vezl do Blanska. Toto okresní 
město má 21 tisíc obyvatel a rozkládá se v údolí řeky Svitavy. Historie města se začíná psát v roce 
1277, kdy osadu Nové Blansko založil olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku.  V roce 1698 byly 
založeny první železárny. K rozvoji Blanska došlo v 19. století v souvislosti s rozmachem železáren a 
strojíren, které zbudoval Hugo František Salm. K dalšímu rozvoji města výrazně přispěla výstavba 
železniční trati  z Brna do České Třebové, na níž byl slavnostně zahájen provoz 1. ledna 1849. Městys 
byl povýšen na město v roce 1905 císařem Františkem Josefem I.  Největší továrnou byly Samovy 
železářské závody, dále slévárna firmy Ježek a další. V roce 1911 vznikla v Blansku továrna na výrobu 
elektrických měřících přístrojů, která se v roce 1945 změnila na závod Metra Blansko. Spolu s ČKD 
Blansko a Adastem Blansko tvořila až do roku 1989 jádro blanenského průmyslu. Dodnes si město 
zachovalo průmyslový charakter.  

My ale směřovali městem přes sídliště Sever na okraj města, kde v restauraci Myslivna u 
vodní nádrže Palava jsme měli zajištěn oběd. Po dobrém obědě jsme se vrátili do centra a zamířili do 
zámku, jehož renesanční jádro pochází z gotického hradu. Na sklonku 17. století byl zámek barokně 
upraven. Další úpravy ve stylu empíru a novorenesance pocházejí z druhé poloviny 19. století. Po 
roce 1960 byl celý objekt zrekonstruován a začal sloužit jako muzeum.  

Zámek tvoří čtyřkřídlá budova nepravidelného půdorysu a hranolovou věží. Západnímu 
průčelí dominuje novorenesanční štít z 19. století. V interiéru se dochovaly čtyři sály s dřevěnými 
kazetovými stropy.  

V zámku jsme si prohlédli rozsáhlé sbírky exponátů umělecké litiny a také historické interiéry. 
Nejvýznamnější osobností spjatou s blanenským zámkem je Karolina Mekneme, manželka budoucího 
anglického krále Viléma IV, hrdinka dávného příběhu nešťastné lásky.  

Jak již bylo řečeno, Blansko je především průmyslové město. Není zde mnoho historických 
památek. Je třeba ale kromě zámku zmínit další dvě, na které jsme měli možnost hledět ze 
zámeckých oken : 



Naproti přes údolí, na druhém břehu Svitavy, se tyčí kostel sv. Martina. Původně románský, později 
gotický byl v první polovině 12. století založen olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem. Ve věži 
kostela je starobylý zvon, který je nejstarším na Moravě. 
Jižně od  blanenského zámku bylo možné zahlédnout další historickou stavbu : dřevěný kostel sv. 
Paraskivy. Ten byl postaven v roce 1641 v Nižném Sedlišti na Podkarpatské Rusi, v roce 1936 byl 
převezen do Blanska a nyní slouží Církvi československé husitské.  
 A to bylo skutečně již vše. V 16 hodin jsme vyjížděli z Blanska zpět domů. Na okna našeho 
autobusu dopadly první dešťové kapky … 
  
 
 

 
  


