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 (aneb Sejdeme se na přehradě) 

 

sobota 30. června 2018 

 
Odjezd: v 6:30 hod. z parkoviště na nábřeží u zimního stadionu 

Trasa autobusu: Pardubice – Chrudim – Nasavrky – Ždírec n/D – Žďár n/S – Nové 

Město n/M – Zvole – Dolní Rožínka - Tišnov (vystoupí skupina I.) – Veverská Bítýška 
(vystoupí skupiny II. a III., autobus počká na skupinu III.) – hrad Veveří (vystoupí skupina 
III.) - Brněnská přehrada (autobus čeká na příchod všech skupin) – Velká Bíteš – 
Křižanov – Žďár n/S – Ždírec n/D – Nasavrky – Chrudim - Pardubice. Celkem (tam i zpět) 
do 300 km. 

Odjezd zpět: v 18:00 hod. (autobus bude stát poblíž hráze Brněnské přehrady)   

Předpokládaný příjezd do Pardubic: mezi 20. a 21. hodinou 

Trasy jednotlivých pěších skupin:  

I. skupina vystoupí na okraji Tišnova na rozcestí u restaurace Červený mlýn a vykročí 
stále po Č jižním směrem podél Svratky a dojde do vsi Březina na rozcestí se Ž (2,5 km). 
Zde půjde krátce doprava podél silnice a v centru obce odbočí doleva zpět ke Svratce, 
podél níž pokračuje na rozcestí Šárka (+3 km). Poté pokračuje dále podél Svratky do 
Veverské Bítýšky [1] (+4 km, celkem 9,5 km), kde je možnost občerstvení a obědu. Poté 
půjde stále po Č zprvu po souběhu se Z a Ž po pravém břehu Svratky, překříží silnici 
(+1,5 km) a již pouze po Č podél zátopy Brněnské přehrady [2] kolem přírodní rezervace 

Krnovec [3] a kaple Matky Boží [4] dojde k hradu Veveří [5] (+3,5 km, celkem 14,5 km), 
jenž si prohlédne, příp. se občerství. Poté pokračuje stále po Č po silnici k lávce přes 

přehradu a přejde na levý břeh (+1 km) k přírodní památce Junácká louka [6]. Zbývajících 
7 km dojde přírodním parkem Podkomorské lesy [7] kolem přírodní památky Kůlny [8] po 
levém břehu přehrady (možnost občerstvení, možnost koupání, možnost svézt se část 
cesty lodí) až k hrázi [9], kde bude čekat autobus (celkem 23 km). 

II. skupina vystoupí se skupinou III. ve Veverské Bítýšce [1] u Jarošova mlýna, který si 
prohlédne. Poté dojde po M do centra obce, kde se občerství, a pokračuje dále stále po Č 

přes kapli Matky Boží [4] a hrad Veveří [5] až ke hrázi přehrady [2,9] (možnost 
občerstvení, možnost koupání, možnost svézt se část cesty lodí) (celkem 14 km). 

III. skupina vystoupí se skupinou II. ve Veverské Bítýšce [1] u Jarošova mlýna, který si 

prohlédne a občerství se. Ve smluvený čas nasedne do autobusu a popojede ke hradu 
Veveří [5], kde na parkovišti vystoupí. Prohlédne si hrad a poté vykročí stále po Č stejně 

jako skupiny I. a II. a pokračuje až ke hrázi přehrady [2,9] (možnost občerstvení, možnost 
koupání, možnost svézt se část cesty lodí) (celkem 9 km).   

Převýšení: terén je pohodlný, převážně podél řeky Svratky a Brněnské přehrady, 

převýšení minimální 

V případě nepříznivého počasí bude zvolen přiměřený náhradní program. 

Možnost koupání – plavky s sebou!!! 

Vstupné:  Jarošův mlýn – dospělí 90 Kč, zlevněné 60 Kč, děti 50 Kč 

        Hrad Veveří – vstup do areálu 30 Kč 
   I. okruh (reprezentační místnosti) dospělí 110 Kč, zlevněné 80 Kč 
            II. okruh (vývoj hradu) dospělí 180 Kč, zlevněné 130 Kč  
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Možnosti občerstvení: Tišnov (pouze I. skupina), Šárka (pouze I. skupina), Veverská 

Bítýška, hrad Veveří, Brněnská přehrada     

Mapa: zelená edice (1:50 000) KČT č. 85 Okolí Brna - Svratecko (nejnovější je 7. vydání 
z roku 2015) 

Cena:  100 Kč dospělí členové a děti nečlenové, děti členové 50 Kč; 200 Kč 

dospělí nečlenové. 

Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, e-mail: egova@seznam.cz, mobil 

739 569 070. Při odhlášení od 14. dne před termínem akce a při nedostavení se 
k autobusu zaplatí každý stanovenou cenu v plné výši. 

Trasy připravil, výlet vede a příjemné zážitky přeje všem: David Šebesta 
(776 823 797 Vodafon) 
 

Turisticko-vlastivědný text. 

[1] Veverská Bítýška – městys. Původní ves doložená od roku 1446 byla nejpozději v 
roce 1481 povýšena na městečko. Na začátku 18. století začaly v okolí, zejména na 
Bílém potoku, vznikat železné hamry (pozůstatky jsou dodnes patrné u nedaleké osady 
Šmelcovna). Pracovní příležitosti místním i přespolním nabízely i pily, které též využívaly 
vodní pohon. O století později byla postavena výrobna střelného prachu nazývaná 
„Prachovna“. Začátek 20. století byl svědkem rozmachu místního průmyslu, zejména 
kaolínky (zpracovávala kaolín dopravovaný lanovkou z blízkých Lažánek). S omezením 
jeho těžby souviselo také zrušení místní železnice z Kuřimi v roce 1936. Nelehkou situaci 
za hospodářské krize pomohla zmírnit stavba blízké Brněnské přehrady v letech 1936-40. 
Úřední název Veverská Bítýška je platný od 20. října 1921. Městysem je opět od roku 
2008. Dominantou obce je náměstí Na Městečku s radnicí, školou a farním kostelem 
svatého Jakuba. Žije zde přibližně 3 200 obyvatel. Původně pozdně románský kostel sv. 
Jakuba Většího byl přestavěn pozdně barokně v letech 1771-82. Na osmi malovaných 
oknech jsou vyobrazeni patroni českých zemí. Původní jehlanová věž byla začátkem 20. 
století nahrazena současnou věží se čtyřmi zvony (Jakub, Marie, poledník a umíráček). V 
parčíku před kostelem je socha Jana Nepomuckého z 18. století. Na faře z roku 1769 je 
umístěna pamětní deska kněze, lidumila a spisovatele Valentina Bernarda Jestřábského 
(1630-1719), který zde jako farář strávil 53 let. Působiště studentky Marie Kudeříkové, 
účastnice protinacistického odboje (1921-43) – pomník M. Kudeříkové na nádvoří továrny 
Hartmann, pamětní deska na domě č.p. 431. Jarošův mlýn s funkčním zařízením 
(technická a kulturní památka, 
jediné místní muzeum), byl 
postaven na místě starého 
mlýnu a pily v roce 1938. 
Původním majitelům byl mlýn 
vrácen v roce 1991 a ti jej v 
roce 2003 zpřístupnili 
veřejnosti. Na jz. okraji obce, u 
cesty do Hvozdce, stojí smírčí 
kámen z roku 1559. 

[2] Brněnská přehrada (po 

brněnském hantecu jednoduše 
prýgl) – dříve též Kníničská 

přehrada, je vodní nádrž na 
řece Svratce z let 1936-40. 
Vznikla vystavěním hráze na 
56. říčním kilometru Svratky a 
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zatopením údolí s obcí Kníničky. Přehrada dříve sloužila jako zásobárna vody pro Brno 
(nyní se využívá vody z Vírské přehrady a vody z vrtů v Březové n/S), k rekreaci a také 
jako zdroj elektrické energie. Většina plochy přehrady je součástí přírodního parku 
Podkomorské lesy. Betonová gravitační hráz vysoká 34,5 m má v koruně délku 120 m a 
šířku 7,14 m, zadržuje 21 milión m3 vody. Vzdutí přehrady začíná pod splavem u 
Tejkalova mlýna ve Veverské Bítýšce a k hrázi na hranici brněnských městských částí 
Brna-Bystrce a Brna-Kníniček měří necelých 10 km. Zatopená plocha je 259 ha. V hrázi 
se nachází vodní elektrárna Kníničky. U hráze stojí pomník (pamětní deska) hrázného 
Františka Šikuly z roku 1976 na paměť jeho odvážného činu, kterým zabránil na konci 2. 
světové války zničení přehradní hráze německou armádou. Lodní doprava (sezónní 
provoz) na trase Bystrc, přístav – Kozí horka – Sokolské koupaliště – Kotva – Osada – 
Rokle – Cyklistická – hrad Veveří – Mečkov – Na Skalách – Veverská Bítýška. Na všech 
zastávkách (kromě první a poslední) zastavují lodě pouze na znamení. Zkrácená trasa 
Bystrc, přístav – Rokle. Naučná stezka Brněnská přehrada, jak ji neznáte (6 zastavení) 
začíná v Bystrci u silnice k přístavišti. Přehrada slouží také jako sportoviště. Kromě 
kanoistiky, vodního lyžování a jachtingu slouží pro účely veslování. Působí zde například 
veslařské kluby ČVK Brno nebo jachtařský a veslařský klub TJ Lodní sporty Brno 
(nejznámější veslařka Miroslava Knapková).  

[3] Krnovec – přírodní rezervace (9,43 ha, vyhlášena v roce 1988) – přirozené listnaté 

porosty ochranného charakteru na strmých a skalnatých svazích s výskytem ohrožených 
a některých reliktních druhů rostlin.  

[4] Kaple Matky Boží na Veveří, zvaná také kaple Matky Boží veverské, přesně kaple 
Nanebevzetí Panny Marie - původně pozdně románská poutní kaple z konce 12. století 

byla postupně rozšiřována v pozdní gotice. První písemná zmínka je z roku 1240. V okolí 
se rozkládala středověká vesnice, která tvořila 
předhradí hradu Veveří. Zanikla za husitských 
válek. Intreiér je převážně barokní ze 17. století, 
gotický deskový obraz madony s dítětem z doby 
po roce 1345 (tzv. Madona z Veveří), v kapli je 
umístěna kopie. Obzvláště cenný originál obrazu, 
který je některými badateli připisován Mistru 
Vyšebrodského oltáře činnému kolem roku 1350, 
byl odvezen v roce 1938 z důvodů restaurování 
do Národní galerie v Praze, již se nevrátil a byl 
vystaven několik desetiletí v tamní expozici. V 
prosinci 2015 rozhodl pravomocně městský soud 
v Praze, že má být vrácen vlastníku obrazu – 
římsko-katolické farnosti ve Veverské Bítýšce, 
která jej zapůjčí do expozice Diecézního muzea v 
Brně. Jde o dílo mimořádné umělecké i historické 
hodnoty. Jedna z jeho kopií byla z kaple ukradena 
v říjnu 1993. Kaple Matky Boží je také oblíbeným 
místem církevních sňatků a pravidelných poutí. 
Poutě se konají nejbližší neděli kolem 15. srpna.    

[5] Hrad Veveří – nachází se na skalnatém ostrohu nad Brněnskou přehradou, kterou 

napájí řeka Svratka. Jde o jeden z nejrozsáhlejších a nejstarších hradních areálů nejen 
na Moravě, ale i v celé České republice. Hrad Veveří byl podle pověsti založen kolem 
roku 1059 moravským údělným knížetem Konrádem I. Brněnským; první písemný doklad 
o Veveří je z roku 1213, kdy byl jeho správcem Štěpán, pravděpodobný předek pánů z 
Pernštejna. Původně pozdně románský a raně gotický hrad zabral úzkou část ostrohu. 
Původně románský hrad je doložen v roce 1222, z této doby pochází hranolová věž. V 3. 
třetině 13. století vznikl raně gotický hrad s válcovou břitovou věží a palácem s kaplí. 
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Současnou stavební dispozici hradu uzavřel kolem roku 1406 na západní straně tzv. 
příhrádek – hradba s 5 hranolovými věžemi zvýšenými počátkem 16. století. V 17. století 
byl hrad upraven barokně, v 18. století byl dále rozšířen. V minulosti byl hrad správním 
střediskem veverského panství (později veversko-říčanského panství). V červnu 1928 
navštívil hrad Veveří i prezident T.G. Masaryk a objevily se dokonce plány na využití 
hradu jakožto prezidentské rezidence na Moravě, z nichž však nakonec sešlo. Od roku 
1958 je chráněn jako kulturní památka ČR. V roce 1999 byl hrad v havarijním stavu 
předán Státnímu památkovému ústavu v Brně, který zde od té doby provádí postupnou 
rekonstrukci celého značně zdevastovaného areálu. Hrad byl po dlouhé době znovu 
trvale otevřen pro veřejnost v létě 2002. V roce 1908 zde strávili část své svatební cesty 
tehdejší ministr obchodu Spojeného království Winston Churchill a jeho manželka 
Clementine. Churchill sám navštívil barona de Forest, svého přítele z mládí, na hradě 
Veveří již dvakrát předtím. Vpravo od horní vstupní brány stojí památný dub letní (obvod 
kmene 415 cm, výška 17 m), vysazený pravděpodobně v roce 1662.      

[6] Junácká louka – přírodní 

památka (5,03 ha, vyhlášena v 
roce 1989) – zachovalá 
polokulturní louka s pestrým 
druhovým složením rostlin a 
hojným výskytem hmyzu, zejména 
denních motýlů. Sz. od přírodní 
památky na břehu Brněnské 
přehrady stojí památný dub letní 
zv. “Dub u Junácké louky” (obvod 
kmene 355 cm, výška 18 m, stáří 
přes 100 let). 

[7] Přírodní park Podkomorské 
lesy - je přírodní park na ploše asi 
40 km² vyhlášený v roce 1989. 
Park se prostírá západně Brna v 
severní části Bobravské vrchoviny 
- zde navazuje na zástavbu brněnských městských částí Žebětín, Bystrc a Kníničky.  

[8] Kůlny – přírodní památka (10,40 ha, vyhlášena v roce 1989), součást evropsky 
významné lokality Nad Brněnskou přehradou (567,1 ha) – přirozené listnaté porosty na 
strmém břehu Brněnské přehrady s bohatým bylinným podrostem teplomilnějších druhů 
rostlin, významná lokalita zvláště chráněných druhů plazů a obojživelníků.  

[9] Skalky u přehrady – 

přírodní památka (1,34 ha, 
vyhlášena v roce 1989) – 2 
oddělené plochy na příkrých 
skalnatých svazích po obou 
stranách hráze Brněnské 
přehrady. Severně orientovaný 
svah nad pravým břehem řeky 
je pokryt dubohabrovým 
porostem a jižně až jz. 
orientovaný svah nad levým 
břehem řeky má lesostepní 
charakter s cennou 
teplomilnou vegetací skalních 
stepí.   
 


