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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je návrh a zaměření vycházkových tras určených pro seniory v 

lokalitě Brna. V práci budou popsány přípravné práce, samotný postup měření a následné 

zpracování profilů. Dále bude následovat podrobný popis vytvořených tras a jejich 

zajímavých míst. Z bakalářské práce bude vytvořený přehledný průvodce pro turisty. 

Klíčová slova 

Turistické trasy, GPS, podélný profil, směrový profil.  

Abstract 

The aim of this thesis is the design and focus of walking trails designed for seniors in Brno. 

The work will be described preparatory work, the approach measurement and post-

processing profiles. It will be followed by a detailed description of created routes and 

places of interest. From the thesis will be created clear guide for tourists. 

Keywords 

Hiking trails, GPS, longitudinal profile. 
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ÚVOD 

Tématem této bakalářské práce je Návrh a zaměření rekreační vycházkové stezky pro 

seniory. Brno a především jeho okolí nabízí množství zajímavých turistických tras a míst, 

která lákají k navštívení. Turistika a pobyt v přírodě stojí v popředí obecného zájmu široké 

veřejnosti a i v pokročilém věku se člověk nemusí vzdávat svých aktivních koníčků, jako 

je právě turistika a s ní spojené aktivní trávení času. Trasy jsou navrženy tak, aby je zvládl 

starší člověk, který je plně pohyblivý a vedou kolem zajímavých a atraktivních objektů v 

lokalitách Brna, dostupných MHD. Trasy budou rozděleny podle náročnosti, což umožní 

větší výběr podle zdatnosti seniora.  

 Nejprve se kapitola bakalářské práce bude věnovat turistice jakožto zájmové 

činnosti. Uvedu definici, jaké byly její počátky, následný vývoj až do současné doby a na 

jaká odvětví se turistika dělí. Jedna podkapitola bude věnována vzniku a historii Českého 

svazu turistů. V následné kapitole se zaměřím na popis lokalit, v nichž jsou stezky 

realizovány, jaké se tam nachází zajímavé přírodní či kulturní jevy, a poté budou detailně 

rozebrány přípravné práce při vytváření stezek. Při nich bude kladen důraz na délkovou a 

výškovou náročnost cest a jejich povrchy. Roli hraje také míra dostupnosti městskou 

hromadnou dopravou na tato místa. Nejdůležitější část celé bakalářské práce bude 

zaměření pomocí ruční GPS navigace, její základní technické údaje, postup měření a jeho 

přesnost. V další kapitole budou podrobně popsány kancelářské práce, zahrnující postup 

zpracování dat získaných z měření v konkrétním programu, dále vytvoření směrových 

průběhů tras a jejich podélné profily a rozřazení dle obtížnosti. Závěrečná kapitola bude 

popisovat již konkrétní vytvořené trasy.  

Výsledkem práce bude vytvoření přehledné publikace o rekreačních vycházkových 

stezkách pro seniory, obsahující podrobný soupis informací o celé lokalitě, náročnosti 

jednotlivých tras a o zajímavých objektech, které se na stezkách nacházejí. Celá publikace 

by měla mít praktické využití a sloužit především turistům - seniorům.  
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1 TURISTIKA 

„Turistika je v českém pojetí komplexem činností spojených s aktivním pohybem 

(cestováním) a pobytem v přírodě a vyžadujících řadu odborných znalostí a dovedností.“ 1 

 Stěžejním motivem turistické činnosti je poznávání přírody, výtvorů a života lidí, u 

těchto faktorů se jedná o složku kulturně poznávací. Dále technika tzv. přesunových 

prostředků, tady hovoříme o pohybové složce shodné s technikou příslušných sportů, a 

v neposlední řadě je důležité si osvojit určité odborné znalosti a dovednosti, tuto třetí 

složku nazýváme odborně technická složka.2 

1. 1 Důležité mezníky v historii turistiky 

1. 1. 1 Vývoj ve světě 

Kořeny turistiky spadají již do 14. století a jsou spojeny s návratem k člověku, přírodě a 

jejímu poznávání v období renesance a humanismu. V roce 1336 vystoupí F. Petrarka na 

alpský vrchol Mt. Ventoux a v roce 1490 sestrojí Leonardo da Vinci stroj, který se velmi 

podobá pozdějšímu jízdnímu kolu. Mezi lety 1592 – 1670 J. A. Komenský formuluje 

pedagogický systém, kde klade důraz na cestování a poznávání světa a v roce 1632 

podobná reforma probíhá za účasti J. Locka, který považuje za velmi důležité pobyt žáků 

na zdravém vzduchu, návyk na vypětí tělesných sil a na pragmatickou orientaci tělesné 

výchovy. 

 Počátkem 18. století se zvyšuje zájem o cestování, lidé začínají masivně jezdit za 

památkami a cestování se také stává součástí vzdělání šlechticů. V roce 1741 angličané W. 

Windham a R. Pococke odstartují velký zájem o alpské túry a roku 1787 vystoupí výprava 

vedená H. B. Soussurem na vrchol Mt. Blanc. O rok později napíše A. Wills knihu Toulky 

Alpami, kdy po jejím vydání započne „zlatý vek horolezectví“.  

 Další velký rozkvět turistiky přichází s obdobím romantismu, který podněcuje 

zájem o přírodu, poznávání památek a tím hledá určitou svobodu. Od roku 1830 se již 

formuje organizovaná turistika, zvyšuje se cestovní ruch a prvně se také objevuje pojem 

turista, který použil Stendhal. Velký vliv měl také ve 40. letech 19. století směr nazvaný 

                                                           

1 NEUMAN, Jan. Turistika a sporty v přírodě. 1. vydání. Praha: Portál, 2000, s. 57. ISBN 80-7178-

391-9. 
2 Tamtéž. 
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transcendentalismus, zdůrazňující velký vliv přírody ve výchově a hlásající sblížení 

s přírodou. V roce 1857 je založen první horolezecký klub na světě v Londýně, 1892 se 

zakládá první Mezinárodní cyklistický svaz a již o rok později se koná první oficiální 

mistrovství světa v cyklistice. Roku 1897 se běží první orientační závod v norském 

Bergenu.  

Dalším významným datem je rok 1903, kdy francouzský novinář H. Desgrange 

zakládá nejslavnější cyklistický závod na světě Tour de France. Mezi lety 1906 – 1908 je 

založena organizace mládeže Skouting, nejprve pouze pro chlapce, později také pro dívky, 

která se výrazně orientuje na využívání aktivit v přírodě k výchovným účelům. V roce 

1953 pokoří Edmund Hillary a Tenzing Norgay nejvyšší horu světa Mt. Everest a roku 

1977 vznikne v USA Association of Experiential Education (AEE), sdružující organizace i 

jednotlivce, která rozvíjí výchovu a učení prostřednictvím prožitků a zkušeností.3 

1. 1. 2 Historické kořeny aktivit v přírodě v českých zemích 

Důležitý mezník spojený s rozvojem turistiky v Čechách je rok 1884, kdy vznikla první 

česká turistická organizace Pohorská jednota Radhošť ve Frenštátě. Rok 1884 je spjat se 

založením nejstaršího a nepřetržitě vycházejícího sportovního českého časopisu Cyklista, 

poté byl přejmenován na název Cyklistika a dnes je přílohou časopisu Peleton. Roku1888 

byl založen Klub českých turistů, jejímž prvním předsedou byl V. Náprstek.  

 Roku 1907 je založen Lezecký spolek Prachov a v roce 1912 se tvoří první oddíly 

skautů v Praze a o dva roky později je zahájeno působení skautské organizace Junák – 

český skaut. V roce 1917 J. S. Guth – Jarkovský (1861 – 1943) vydal rozsáhlou monografii 

Turistika – turistický katechismus, která nebyla v naší literatuře překonána.  

V roce 1918 vzniká typicky české hnutí tramping, téhož roku také Klub 

československých turistů (KČST) a o rok později je založen Svaz junáků – skautů a skautek 

Republiky československé a vznikl Akademický odbor Klubu československých turistův 

Praze, jenž se věnoval výletům, táboření a také výpravám do zahraničí. Roku 1922 KČST 

organizuje oddíly mladých turistů. V roce 1930 tělovýchovná organizace Sokol věnuje 

velkou pozornost rozvoji pobytu v přírodě, ve kterém převládala tělesná cvičení v přírodě, 

vycházky, výlety, později táboření a putovní tábory.  

                                                           

3 NEUMAN, Jan. Turistika a sporty v přírodě. 1. vydání. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-391-

9. 
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 Mezi roky 1939 – 45 byla většina organizací zakázána nebo sama přestala pracovat 

a Klub českých turistů byl obnoven až opět v roce 1945.  O rok později je založen 

Československý tělovýchovný svaz, ale vše se změnilo roku 1948, kdy byl všem 

nesocialistickým organizacím vyhlášen tvrdý boj, a turistické organizace byly sloučeny 

v Turistické ústředí Československé obce sokolské.  

 V roce 1953 je založena první katedra sportů v přírodě na vysoké tělovýchovné 

škole a 1957 řídí turistiku Ústřední sekce turistiky (ÚV ČSTV). Roku 1969 byl 

v souvislosti s federalizací založen Československý svaz turistiky a táborování s českou a 

slovenskou organizací.  

V roce 1977 se uskutečňuje výstup trutnovských občanů na Sněžku, 1962 byl první 

sokolský výlet na horu Říp. Roku 1969 se konaly první cyklistické závody v českých 

zemích. 

Po roce 1989 došlo k slavnostnímu obnovení činnosti Českého junáka – svazu 

skautů a skautek a také k obnovení všech organizací, které musely přerušit z politických 

důvodů svou činnost.4 

1. 2 Klub českých turistů 

Klub českých turistů vzniká 11. června roku 1888 v Praze. Ve svých začátcích se 

nezaměřoval tolik na svou obsahovou stránku, ale jeho hlavním zájmem bylo organizační a 

materiální zabezpečení turistiky. Již koncem tohoto roku klub hlásí 225 členů. O rok 

později začíná vydávat svůj časopis Časopis turistů, který poté vychází až do roku 1948. 

V průběhu let vznikalo na celém území Čech řada dalších odborů. V 80. letech nejprve 

v Berouně, v Jilemnici, v Mělníku a v Rychnově nad Kněžnou. Posléze v 90. letech to bylo 

na Moravě, konkrétně v Brně, Rožnově pod Radhoštěm, ve Štramberku, v Novém Městě 

na Moravě, v Uherském Hradišti a Bystřici pod Hostýnem. Ve Slezsku vznikl první odbor 

až v roce 1901 v Těšíně. Přestože počet členů svazu českých turistů rychle rostl, až do 

konce první světové války se nejednalo o masovou organizaci. V roce 1913 měl svaz 55 

odborů, ke kterým se hlásilo 5 390 členů.  

 Již v roce 1889 započíná Klub českých turistů svou značkovou činnost. Zprvu užívá 

pásového červeného značení s dvěma bílými pruhy, v roce 1916 potom ještě přidává 

                                                           

4 NEUMAN, Jan. Turistika a sporty v přírodě. 1. vydání. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-391-

9. 
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modrou, zelenou a žlutou barvu. Postupně vznikají také první turistické chaty, např. 

v Čerchově, v Zvičíně, Dobrošově, Ořejníku nebo na Macoše. Zároveň je tato doba také 

spjata se vznikem prvních rozhleden.  

 V roce 1918 dochází k přejmenování svazu na Klub československý turistů. 

Počátkem roku 1919 zasílá klub výzvu svým slovenským sousedům, aby se připojili 

k zakládání odborů. První slovenské odbory tak vznikly v roce 1919 a 1920 v Bratislavě, 

v Levoči, v Nitře a Popradě. Roku 1921 došlo k propojení Klubu československých turistů 

s Tatranským spolkom turistickým. V této době dochází k velkému rozmachu celého klubu. 

Staví se hotely a chaty, silnice k těmto ubytovacím objektům a v neposlední řadě vznikají 

turistické cesty. Z této doby pochází síť značených turistických cest v Krkonoších, dále 

Riegrova pojizerská stezka, Sedláčkova pootavská stezka, Posázavská stezka, cesty 

v Moravském krasu, červeně značená magistrála a tzv. Ostravská cesta ve Vysokých 

Tatrách.  

 Nadále v této době pokračuje vydávání časopisů, jednak je to Časopis turistů a dále 

Krásy Československa. Klub provozuje také vlastní nakladatelství, ve kterém vydává na 

své vlastní náklady turistické mapy a průvodce. V roce 1936 dosahuje klub nejvyššího 

počtu svých členů, v 381 oborech je to 110 357. V dalších letech je zaznamenáváno 

snižování členů, již o rok později, v roce 1937, je to 89 948.  

Po celou tuto dobu se klub snaží pěstovat pěší, lyžařskou, vysokohorskou i vodní 

turistiku. Od 30. let 20. století začíná také organizovat mládež. Na podzim roku 1938 se 

Klub československých turistů rozpadá, je založen Klub slovenských turistov a  lyžiarov a u 

nás nadále klub pracuje opět pod názvem Klub českých turistů. Po roce 1945 dochází 

pouze k formálnímu obnovení, protože na zasedání předsednictva Ústředního akčního 

výboru je rozhodnuto, že jedinou tělovýchovnou organizací zůstane Sokol, a tak se odbory 

Klubu českých turistů nejprve staly turistickými oddíly Sokola a později byly jednotlivé 

kluby začleněny jako pozdější odbory turistiky do Československého svazu tělesné výchovy 

a sportu. Po roce 1989 obnovil svou činnost Klub českých turistů a někdejší Klub 

československých turistů obnoven nebyl. Současně existující Klub českých turistů považuje 

období činnosti Klubu československých turistů jako součást své historie.5 

                                                           

5 LUDVÍK, Marcel a kol. Malá encyklopedie turistiky. 1. vydání. Praha: Olympia, 1986. ISBN 27-

002-86. 
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1. 3 Značení turistických cest 

Území Česka a Slovenska patří mezi země s nejdokonalejší a nejhustší sítí turistického 

značení pro pěší turistiku a značkování turistických cest má na našem území velmi bohatou 

tradici. Česko má vůbec nejhustší síť turistického značení ze zemí Evropské unie: 

488,6 km na 1000 km2. Vůbec první síť cest u nás vyznačených značkami vznikla v roce 

1884 a vybudovala ji Pohorská jednota Radhošť. O velký rozmach budování a následné 

značkování cest se zasloužil především Klub českých turistů. Roku 1877 byla vyznačena 

cesta ze Smokovce na Štrbské pleso. Dále v roce 1889 byly vyznačeny cesty v oblasti 

Svatojánských proudů až z Karlštejna do Berouna. Na Slovensku se zase první cesty 

značily ve Vysokých Tatrách. Když došlo k založení Klubu československých turistů, 

značení turistických cest se ještě více rozšířilo. Již v roce 1938 bylo označeno 40 000 km 

značených cest.  

 V popřední funkcí značení cest stojí funkce orientační. „Síť značkovaných 

turistických cest umožňuje poznávat přírodní krásy naší vlasti a důležité a zajímavé 

kulturní pamětihodnosti.“6 Slouží nám tedy k větší orientaci a větší míře informací o 

možnostech vycházek a túr do okolí. Značkování je v ČR jednotné a je tím umožněno bez 

potíží užití širší veřejností.  

Základním druhem značení je tzv. pásové značení. Je to nejrozšířenější a nejvíce 

využívaný způsob orientace v turistice pěší, vysokohorské, lyžařské a z části i 

cykloturistice a mototuristice. Pásovou značku tvoří tři souběžně vodorovné barevné pásy, 

kdy prostřední pás je červené, zelené, modré, nebo žluté barvy a oba krajní pruhy jsou bílé, 

a to z důvodu větší viditelnosti pásové značky. Červenou a modrou barvou se značí hlavní 

a dálkové cesty, nejčastěji jsou to například hřebeny pohoří, značky zde tedy spojují 

osídlená centra se zajímavými turistickými oblastmi. Zelenou a žlutou barvou se především 

značí vycházkové okruhy. Umístění značek bývá nejčastěji na stromy, sloupy, budovy, 

v místě dobré viditelnosti, přibližně 1,5 metru vysoko. V případě, že se směr cesty mění, 

bývá umístěna šipka.  

Dalším velmi důležitým druhem značení je významové značkování. Významové 

značky slouží pro značení odboček od pásových značek. Mezi ně patří značky pro 

                                                           

6
 LUDVÍK, Marcel a kol. Malá encyklopedie turistiky. 1. vydání. Praha: Olympia, 1986. s. 77. 

ISBN 27-002-86. 
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ukončení značení cesty nebo pro dočasné ukončení značené cesty, dále značky pro 

nejrůznější odbočky k vyhlídkám, k hradům, zámkům nebo jiným zajímavým objektům, 

kdy délky odboček nepřesahují 1 km.  

 Mezi další typ značení patří místní značení, které je určeno zpravidla pro 

vycházkové trasy, například v blízkosti měst. Má zelenou barvu a pro vyznačení naučné 

stezky se užívá diagonální zelený pás lemovaný ze stran do čtverce bílou barvou.  

Značené turistické cesty se ještě pro lepší orientaci doplňují směrovkami a 

tabulkami. Text směrovky obsahuje na levé straně názvy významných míst, ke kterým 

směrovka odkazuje, a vpravo dole jsou udány kilometry, tedy vzdálenost k místu.   

Turistické mapy se sítí značených cest se záměrně umísťují u turistických středisek, 

chat, zkrátka kde je velká koncentrace turistů. Síť značených cest odpovídá značeným 

cestám v terénu. To znamená, že na barevné mapě odpovídá barva skutečnému značení. 

Pokud máme černobílou mapu, užívají se znaky. Pro červenou barvu je to plná čára, pro 

modrou přerušovaná čára, u zelené barvy je označení střídání čáry a tečky a u žluté je to 

tečkovaná čára. Na některých místech se také používá tzv. tyčové značení, především na 

místech s horší viditelností nebo v zimních obdobích.7 

Turistické značení8 

                                                           

7
 LUDVÍK, Marcel a kol. Malá encyklopedie turistiky. 1. vydání. Praha: Olympia, 1986. ISBN 27-

002-86. 
8
 http://www.superurednik.cz/novy-fenomen-turistika.html (2015 - 15 - 04 
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1. 4 Charakteristika vybraných druhů turistiky 

Mezi nejrozšířenější druhy turistiky patří pěší turistika, vysokohorská turistika a 

cykloturistika. 

1. 4. 1 Pěší turistika 

Pěší turistika patří mezi nejrozšířenější druh turistiky, jenž využívá chůzi jako prostředek 

nejpřirozenějšího pohybu. Probíhá především v prostředí přírody a není nijak náročná 

z hlediska speciálních dovedností a vybavení. Všechny formy pěší turistiky jsou vhodné 

pro rekreaci jakékoli skupiny populace. 

 Mezi základní formy se řadí vycházky, výlety, túry, delší turistické pochody a 

vícedenní putování. K výkonnostním formám turistiky patří také dálkové pochody, etapové 

pochody a přechody horských hřebenů. K předpokladům účasti na výkonnostních formách 

je především dobrá tělesná kondice, odpovídající vybavení a znalost odborně technických 

dovedností.9 

1. 4. 2 Vysokohorská turistika 

Vysokohorská turistika vyžaduje ve srovnání s pěší turistikou další odborné znalosti a 

dovednosti a především velmi dobrou tělesnou kondici. Pohyb v horách, přestože pouze po 

vyznačených cestách, často vyžaduje použití nejen rukou, ale i části horolezecké techniky. 

Vysokohorská turistika probíhá v horském i v ledovcovém terénu. Motivy pro 

kulturně poznávací činnost se proti pěší turistice rozšiřují. Důraz je kladen především na 

znalost geomorfologie terénu, vysokohorských rostlin a zvířeny a i na ochranu přírody. 

Z odborně technických znalostí se nejvíce uplatňuje znalost orientace, tzn. práce s mapou, 

buzolou, výškoměrem, GPS apod. a znalost základů předpovědi počasí. Velmi důležitá je 

také znalost první pomoci a schopnost přivolat záchrannou službu. Základní formou 

vysokohorské turistiky jsou jednodenní i vícedenní túry ve vysokohorském terénu. Při 

putování v horách se obvykle k přespávání využívají horské chaty. Nejnáročnější formy 

vysokohorské turistiky v málo obydlených oblastech hor vyžadují nesení veškerého 

vybavení a stravy a přespávání ve volné přírodě.10 

                                                           

9
 NEUMAN, Jan. Turistika a sporty v přírodě. 1. vydání. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-391-

9. 
10Tamtéž  
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1. 4. 3 Cykloturistika 

Pro turistické využití kola se užívá termín cykloturistika. Při ní je významná kulturně 

poznávací činnost a tím ji rozlišuje od rekreačních i sportovních forem využívání kola. 

 Jízdní kolo nabízí aktivní pohyb a proti pěší chůzi má výhodu ve větší mobilitě a 

zároveň umožňuje intenzivní vnímání okolního prostředí, dále nenarušuje životní prostředí 

a má pozitivní vliv na zdraví člověka. Nevýhoda cykloturistiky spočívá v poměrně 

nedostatečném počtu stezek, které by byly přímo určeny pro jízdu na kole. Opět je 

nezbytné osvojení řady dovedností a znalostí.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

11 NEUMAN, Jan. Turistika a sporty v přírodě. 1. vydání. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-391-

9. 
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2 POPIS LOKALITY 

2. 1 Brněnská vrchovina 

Brněnská vrchovina je geomorfologický celek, rozkládající se severně, západně a 

jihozápadně od města Brna. Tvoří ji soustava vrchovin, pahorkatin a brázd, které jsou 

převážně z vyvřelin brněnského masívu. Nejvyšší místo se nazývá Skalky (735 m n. m.). 

Elementárně se Brněnská vrchovina dělí na Drahanskou vrchovinu a Bobravskou 

pahorkatinu, často k ní bývá přiřazována i Boskovická brázda.12 

Brněnská vrchovina13 

 

2. 1. 1 Drahanská vrchovina 

Je členitá vrchovina, nesoucí název podle obce Drahany na Prostějovsku. Pod Drahanskou 

vrchovinu spadá i nejvyšší bod celé Brněnské vrchoviny - kopec Skalky. Obklopují ji 

předkarpatské sníženiny a tektonické brázdy. Vrchovinu můžeme rozdělit na základě 

litografického složení na Adamovskou granitovou vrchovinu, rozkládající se v západní 

                                                           

12 http:// encyklopedie. Vseved.cz (online, 2015 – 04 – 04) 
13

 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Brnenska_vrchovina_CZ_I2D.png (online, 

2015 - 04 – 04) 
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části, Konickou vrchovinu na severozápadě a na Moravský kras, nejvýznamnější krasovou 

oblast ležící severně od Brna, která je tvořena pásmem vápenců a dalších sedimentů.14
 

2. 1. 2 Bobravská pahorkatina 

Leží jižně od sníženiny mezi Brnem a Kuřimí. Je tvořena vyvřelinami brněnského plutonu. 

Její povrch je převážně zalesněn. Tvoří hluboká údolí, kterými protékají řeky Svratka, 

Bobrava a Jihlava. Skládá se ze tří podcelků, kterými jsou Leskounská a Liptovská 

vrchovina a Řečkovickokuřimský prolom.15
 

2. 1. 3 Boskovická brázda 

Boskovická brázda je protáhlá tektonická sníženina, jdoucí od severovýchodu 

k jihozápadu. Vytváří nezalesněný pruh, její délka se uvádí až 150 km. Dnešní podoba 

Boskovické brázdy byla tvarována při hercynském vrásnění, tektonické pohyby dotvořily 

její dnešní reliéf. Dělíme ji na celky Malá Haná a Oslavanská brázda, v které se nacházejí 

naleziště černého uhlí.16 

2. 2 Městské části 

2. 2. 1 Medlánky 

Medlánky se staly částí města Brna v roce 1990. Nalézají se v jeho severní části. Sousedí 

s městskými částmi Komín, Královo pole a Řečkovice. Dříve byly Medlánky evidovány 

jako samostatná obec, ale s poněkud odlišnými hranicemi. Na jejich území se nachází 

aeroklubové letiště. Medlánky jsou také vinařskou obcí, spadající pod Velkopavlovickou 

podoblast.17 

2. 2. 2 Jundrov 

Brno – Jundrov je od roku 1990 městskou částí statutárního města Brna. Je situováno na 

okraji pravého břehu řeky Svratky. Jundrov je obklopen ze všech stran přilehlými 

městskými částmi (Komín, Žabovřesky, Brno – Střed, Kohoutovice, Žebetín, Bystrc).  

                                                           

14 http://cs.wikipedia.org/wiki/Drahansk%C3%A1_vrchovina (2015 – 12 – 04) 
15 http://cs.wikipedia.org/wiki/Bobravsk%C3%A1_vrchovina (2015 – 12 – 04) 
16 http://cs.wikipedia.org/wiki/Boskovick%C3%A1_br%C3%A1zda (2015 – 12 – 04) 
17 http://cs.wikipedia.org/wiki/Brno-Medl%C3%A1nky (2015 – 12 – 04) 
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Díky své poloze a zalesněným kopcům nad jundrovským sídlištěm je Jundrov velmi 

klidnou městskou částí.18 

2. 2. 3 Maloměřice a Obřany 

Od roku 1990 patří Maloměřice a Obřany k částem statutárního města Brna a jsou 

umístěny severovýchodně od jeho středu. Sousedí s částmi Brno – Sever, Židenice a 

Vinohrady. Středem území této městské části protéká řeka Svitava. Spadá pod 

Velkopavlovickou vinařskou podoblast, a to pod názvem Brno – Obřany – Maloměřice.19 

 

Brněnské městské části 20 

                                                           

18 http://cs.wikipedia.org/wiki/Brno-Jundrov (2015 - 12 - 04)  
19 http://www.malomerice.cz/index.php/urad_MC_novy.html (2015 - 12 - 04) 
20

 http://brno.majestat.cz/menu/mestske-casti (2015 - 12 - 04) 
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3 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

3. 1 Tvorba stezek 

Před vydáním se do terénu a zaměřením vybraných stezek bylo důležité je nejdříve pečlivě 

naplánovat. Po konzultaci s paní ředitelkou Domova pro seniory Brno - Lesná, byla práce 

rozšířena na výběr stezek po celém území města. Na zřetel se bralo mnoho důležitých 

parametrů, podle kterých se jednotlivé trasy navrhovaly. Nejdříve byly vybrány lokality, 

do kterých jsou trasy zasazeny. Hlavním parametrem při výběru tras byla nižší náročnost 

na výškový profil stezky a množství zajímavostí v navrhované lokalitě. Nemohla se 

opomenout ani délková náročnost tras. Z tohoto důvodu se vyhotovilo pět tras v různých 

délkových konfiguracích. V místech, kde jsem usoudil horší zvladatelnost, ať už z důvodu 

převýšení nebo kvality cesty, jsem nabídl možnost toto místo obejít. Pozornost jsem také 

kladl na stav cest a stezek, po kterých jsem stezky plánoval. Trasy jsou vybírány 

v městských částech města Brna. Začátky i konce tras jsem volil na zastávkách MHD, z 

důvodu snadnějšího přístupu k trasám. Jako mapový podklad mi posloužila aplikace pro 

chytré telefony mapy. cz od firmy Seznam a aplikace Google maps.    
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4 GPS – GLOBÁLNÍ POLOHOVÝ SYSTÉM 

Systém GPS (Global positioning system), někdy označován svým druhým pojmenováním 

NAVSTAR, je pasivní dálkoměrný systém pro určení polohy a času na Zemi i v přilehlém 

prostoru. Globální polohový systém byl vyvinut tak, aby umožňoval všem, odpovídajícím 

způsobem vybaveným, uživatelům vysoce přesné určení trojrozměrné polohy a rychlosti 

pohybu, dále i přesného časového signálu. GPS technologie funguje 24 hodin denně a je 

omezena pouze přímým výhledem na družice, z tohoto důvodu není možno využívat tyto 

technologie v jeskyních nebo v hustě zalesněných porostech. Systém je navržen pro civilní 

a především pro vojenské použití a je spravován Ministerstvem obrany Spojených států. 

Systém GPS si do dnešní doby získal mnoho příznivců, a proto celkový počet uživatelů lze 

odhadnout na desítky milionů. Shrnutí všech důvodů či výhod použití systému: 

· Relativně vysoká polohová přesnost 

· Přesnost v určení rychlosti a času odpovídající polohové přesnosti 

· Dostupnost signálu kdekoliv na Zemi 

· Standardní polohová služba systému GPS je civilním uživatelům přístupná bez 

jakýchkoli omezení či poplatků 

· K jejímu využití postačí i relativně levnější zařízení 

· Pracuje za každého počasí a to 24 hodin denně 

· Polohu je možné určovat v trojrozměrném prostoru21 

4. 1 Rozdělení systému GPS na tři základní segmenty 

Kosmický segment 

Kosmický segment je v současné době tvořen dvaceti osmi tzv. zdravými satelity, které 

jsou rozmístěny systematicky po šesti oběžných drahách a vysílají navigační signály. 

Oběžné dráhy mají stálou polohu vůči Zemi. Družice obíhají ve výšce cca 20 200 km 

s inklinací 55 stupňů a doba oběhu je přibližně 12 hod (11 hodin a 58 minut – polovina 

siderického dne). Vzhledem k těmto faktům je zajištěno, že nad obzorem jsou minimálně 

čtyři viditelné družice, a to všude a prakticky v každý okamžik. Při ideálním rozložení 

může být viděno až 12 družic. Na našem území je běžně k dispozici 7 – 8 viditelných 

                                                           

21 RAPANT, Petr. Družicové polohové systémy. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2002. ISBN 80 - 248 - 

0124 - 8. 
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družic v tentýž okamžik. Pro určení polohy v prostoru je nutné přijímat signály ze čtyř 

družic, protože kromě tří neznámých souřadnic x, y, z, je neznámou i čas t. Viditelnost 

jakékoliv další družice zlepšuje konfiguraci a zároveň i výsledky měření.22   

Řídící segment 

Hlavní funkcí řídícího segmentu je řízení celého globálního polohového systému, dále 

zodpovídá za aktualizaci údajů obsažených v navigačních zprávách vysílaných 

jednotlivými družicemi. Tento segment můžeme rozdělit na soustavu pěti monitorovacích 

stanic, nacházejících se na velkých vojenských základnách americké armády, mezi nimi i 

hlavní stanici na letecké základně v Colorado Springs. Tyto stanice provádí nepřetržitý 

sběr informací, které předávají hlavnímu řídícímu centru. Zde jsou zpracována data, 

vypočteny údaje o oběžných drahách a korekce času. Mimo ně další tři stanice pro 

komunikaci s družicemi zařizují správu nad družicemi, umožňují vysílat družicím zprávy o 

oběžných drahách, nastavovat hodiny a aktualizovat navigační zprávy. Takto získané 

informace jsou zpětně přenášeny pozemními anténami do satelitů, které je prostřednictvím 

navigační zprávy pošlou k GPS přijímačům.23 

Uživatelský segment 

Uživatelský segment je tvořen širokou škálou GPS přijímačů, v drtivé většině pasivních – 

přístroje pouze přijímají, neumí vysílat. Uživatel tak díky přístrojům GPS dostává 

kompletní informace o poloze, času a rychlosti v nejrůznějších aplikacích.24 

4. 2 Popis měření GPS 

GPS měření je založeno na rozdílech časů odeslání a přijetí signálu. Přijímač z přijímaného 

signálu určí dálkoměrný kód družice, tím zjistí čas přijetí a odeslání jedné sekvence kódu. 

Na základě časového rozdílu mezi příjmem a odesláním se určí zdánlivá vzdálenost mezi 

přijímačem a družicí, a to součinem rychlosti světla a časového rozdílu. Svou polohu pak 

přijímač zjistí z protínání přijatých signálů z minimálně čtyř družic.25 

                                                           

22 RAPANT, Petr. Družicové polohové systémy. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2002. ISBN 80 - 248 - 

0124 - 8. 
23 Tamtéž. 
24 Tamtéž. 
25 Tamtéž. 
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4. 3 Přijímač GPS 

Jde o uživatelské zařízení, které přijímá a zpracovává signály GPS, výstupem jsou poté 

informace o poloze, času a o rychlosti pohybu. Přijímač GPS se skládá ze tří základních 

komponentů: 

· Anténa 

· Navigační přijímač 

· Navigační počítač 

Anténa 

Anténa je nedílnou součástí přijímačů GPS. Parametry antény výrazně ovlivňují celkový 

výkon přijímače. Na dnešním trhu je velké množství antén, od finančně méně nákladných, 

určených pro malé přijímače, až po špičkové antény na velmi přesná geodetická měření. 

Antény se liší především ve své konstrukci a s ní spojených parametrů, jako jsou citlivost, 

odolnost vůči rušivým signálům a stabilitou fázového středu antény, což je důležité 

především u vysoce kvalitních antén určených pro velmi přesné geodetické měření.26 

Navigační přijímač 

Slouží ke zpracování signálů přijatých anténou a z nich vybírá signály vyslané 

jednotlivými družicemi. Zpracováním jejich signálů obdržíme zdánlivé vzdálenosti k těmto 

družicím a data tvořící jejich navigační zprávy. Navigační přijímač tvoří: 

· Vstupní jednotka 

· Časová základna, která řídí navigační přístroj (krystalem 

řízené hodiny) 

· Jeden nebo více měřících přijímačů (vstupní kanály) 

Můžeme ho také rozdělit, dle počtu vstupních kanálů: 

· jednokanálové 

· vícekanálové 

· hybridní 
                                                           

26 RAPANT, Petr. Družicové polohové systémy. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2002. ISBN 80 - 248 - 

0124 - 8. 
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Navigační počítač 

Slouží ke zpracování dat získaných měřícími přijímači a vyhodnocuje z nich aktuální 

polohu přijímače, aktuální čas GPS a rychlost pohybu přijímače. Dále provádí ostatní 

požadovaná zpracování, jako je transformace polohy do požadovaného souřadnicového 

systému, zavádění diferenčních korekcí apod.27 

4. 4 Souřadnicové systémy 

Pro jakékoli určování polohy pomocí GPS je nejdříve nutné definovat si souřadnicový 

systém, ve kterém budeme pracovat a k němuž budeme vztahovat veškeré naše výpočty. 

Vzhledem k tomu, že GPS systém pracuje jak na Zemi, tak ve vesmíru, je nutné použít dva 

souřadnicové systémy. Pro oba pozemní segmenty GPS využívá geocentrický 

souřadnicový systém spojený se zemským tělesem. Ovšem pro popis pohybu kosmických 

družic, který je nezávislý na rotačním pohybu Země, je nutné užít souřadnicový systém se 

středem umístěným ve středu sluneční soustavy. Tímto vystávají problémy se složitou 

transformací mezi těmito souřadnicovými systémy, jako jsou například precese a nutace 

zemské osy. Pro nás je velké štěstí, že tyto problémy za nás vyřeší provozovatel systému.  

 GPS přijímač tedy poskytuje údaje o poloze v geografických souřadnicích 

vztažených k Světovému geodetickému systému 1984 – WGS – 84. WGS – 84 je 

geocentrický systém, využívající z kartografického hlediska elipsoid WGS – 84. Dobré je, 

že tento systém jsme schopni dle potřeby transformovat do některého běžného 

kartografického zobrazení. Jediným nedostatkem v oblasti GPS přijímačů tak je absence 

standardně zabudované transformace do souřadnicových systémů S – JTSK a S – 42, které 

se u nás používají. Proto tyto transformace řešíme dodatečně pomocí převodních 

programů.28     

4. 5 Přesnost 

Dříve byl běžný GPS přijímač schopen určit svou polohu s přesností zhruba 100 m a 

v určení výšek měl ještě menší přesnost. Tato měření byla záměrně zatěžována chybami, 

které neumožnily pro běžné uživatele zvýšit přesnost jejich měření. Přesná měření měli 

                                                           

27 RAPANT, Petr. Družicové polohové systémy. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2002. ISBN 80 - 248 - 

0124 - 8. 
28 Tamtéž. 
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k dispozici pouze autorizovaní uživatelé a těmi byly armády USA a armády NATO. 

Průlom přišel po 1. květnu 2000, kdy americký prezident George Bush oznámil konec 

úmyslného snižování přesnosti GPS signálu. Tento krok znamenal velký posun v přesnosti, 

a to až desetinásobně.  

 Dnešní běžné ruční turistické přijímače jsou schopny měřit s chybou v určení 

polohy +/-5 m a v určení výšky v dvojnásobku chyby z polohy. S touto přesností se však 

ještě nemusíme uspokojit, díky metodě tzv. průměrování. Princip je vcelku jednoduchý. 

Provede mnoha hodinové měření na námi určovaném bodě a z naměřených dat vypočteme 

průměrnou hodnotu, která se uloží do paměti přístroje pro další zpracování. Při pokusech 

této metody bylo zjištěno, že po osmihodinovém bloku měření se přesnost v určení polohy 

už výrazně neměnila.29 

4. 6 Použitý přístroj 

Pro zaměření stezek do mé bakalářské práce jsem použil přístroj Garmin Oregon 550t. 

Jedná se o další řadu GPS navigátorů určených do každého počasí, a to především pro 

turistiku. Model Oregon 550t je vybaven dotykovým displejem s dostatečně velkým 

rozlišením. Výhodou je jeho vodovzdorné provedení, které se hodí na použití při 

sportovních aktivitách, turistice i vodáctví. Přístroj poskytuje standardní funkce jako jeho 

konkurenti v této třídě. Měření tímto přístrojem bylo příjemné vzhledem k jednoduchému 

ovládání a za ocenění stojí i odolné tělo přístroje, kterému nevadí pád.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

29 RAPANT, Petr. Družicové polohové systémy. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2002. ISBN 80 - 248 - 

0124 - 8. 
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Garmin Oregon 550t 30 

Parametry přístroje 

Rozměry   58 x 114 x 35 mm    

Hmotnost   193 g 

Úhlopříčka displeje  3,5 palce 

Rozlišení displeje  240 x 400 

Typ displeje   65 000 color TFT 

Vnitřní paměť   850 MB 

Slot pro paměťovou kartu microSD 

Track log   10 000 bodů/20 tras 

Waypointy   2000 

PC propojení   USB 

Baterie    2 x AA 31 

Přístroj obsahuje ještě více funkcí, jako jsou např. digitální fotoaparát, barometrický 

výškoměr, elektronický a elektromagnetický kompas, fotonavigace, geocaching mód a 

mnoho dalších užitečných, ale i zábavných funkcích. 

                                                           

30 http://www.trustedreviews.com/Garmin-Oregon-550t-Handheld-GPS-Navigator-photos (2015 - 

16 - 04) 
31 Manuál – Oregon_450 – 550t_Series_OM_CZ, říjen 2010 (2015 – 12 - 01) 
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4. 7 Postup měření 

Před měřením ruční GPS byl důkladně prostudován manuál k jejímu použití. Nastavení 

frekvence sběru dat, v nabídce byly tři možnosti. Já zvolil mód Velmi časté. Při rychlejší 

chůzi se body tras zaznamenávaly zhruba po patnácti metrech. Dále byl vybrán 

souřadnicový systém ve WGS – 84, ve kterém jsou souřadnice měřeny. Následovalo 

samotné zaměření stezek. Při měření byly zapisovány druhy povrchů, zajímavosti okolí a 

byla prováděna fotodokumentace. V průběhu měření docházelo k úpravám jednotlivých 

tras k jejich lepší zvladatelnosti.  

Při zaměřování první stezky v Medlánkách jsem provedl kontrolní porovnání 

naměřených souřadnic k ověření přesnosti přístroje. Měřeno bylo na trigonometrických 

bodech na vrcholcích medláneckých kopců, konkrétně body číslo 23 a 205 v katastrálním 

území Královo pole. Na kopcích nebyl nijak zakryt horizont oblohy, a proto jsem zvolil 

tyto body. Dosažené odchylky v souřadnicích nabývaly hodnot od 0,11m až 2,1m. Při 

dalším zpracování jsem vypočetl střední polohovou chybu a její hodnotu stanovil na 1,7m. 

Při měření nadmořské výšky byly odchylky řádově 2x až 3x vyšší než v poloze, což se také 

uvádí v informacích k tomuto přístroji. K mému měření plně postačila přesnost tohoto 

přístroje.     
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5 ZPRACOVATELSKÉ PRÁCE 

5. 1 Zpracování naměřených dat 

Naměřená data byla stažena pomocí USB konektoru do počítače. Velkou výhodou bylo, že 

stažená data jsou okamžitě uložena ve formátu gpx, a proto není nutno zdlouhavé 

přetváření souboru. Následovalo otevření souboru gpx v prohlížeči umožňující zobrazení 

těchto souborů. Využil jsem služby programu Route Converter 2. 11. Tento program byl 

použit pro generalizaci naměřených dat a úpravu projitých tras. Program je volně ke 

stažení na internetu. Mezi jeho funkce patří zobrazení tras v mapě, editace, tvorba nových 

bodů a plánování tras. Po editaci a zkompletování tras byl formát souřadnic WGS – 84 

převeden pomocí online služby Konvertor, který je přístupný na internetové adrese 

www.gpsies.com, do programu MS Excel. Zde byla data upravena na příslušný počet 

desetinných míst a uložena. Z tohoto programu byla data ještě zkopírována a vložena do 

textového souboru. Takto zpracovaná data byla připravena pro vložení do programu Easy 

Trasform 2.2. 

5. 2 Transformace souřadnic do S – JTSK 

Souřadnicový systém WGS – 84 zapisuje data ve tvaru B, L, [°]. Pro další práci s daty 

v programu Microstation V8 je bylo nutné převést do systému S – JTSK.  K tomuto kroku 

byl použit program na převod prostorových souřadnic mezi vybranými souřadnicovými 

systémy Easy Transform 2.2. 

Aplikace umožňuje obousměrnou transformaci prostorových souřadnic mezi 

souřadnicovým systémem WGS84 (World Geodetic System 1984) / ETRS89 (European 

Terrestrial Reference System 1989), systémem prostorových souřadnic na Besselově 

elipsoidu a systémem rovinných souřadnic S-JTSK (systém jednotné trigonometrické sítě 

katastrální), doplněných o normální Moloděnského výšku v systému Bpv (Baltský po 

vyrovnání), příp. o elipsoidickou výšku na Besselově elipsoidu. Převod souřadnic mezi 

systémem WGS84 a systémem Besselova elipsoidu je realizován pomocí sedmi prvkové 

podobnostní prostorové transformace, a to při užití globálního transformačního klíče.32 

                                                           

32
 http://inggeo.fsv.cvut.cz/~trasak/?page_id=131 (2014 – 16 – 04) 
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Program umožňuje dva způsoby převodu, jednak jednorázový převod a převod dávkou. 

Z důvodu většího počtu měřených dat bylo použito převodu dávkou. K tomuto převodu 

bylo nutné si připravit soubor textového charakteru txt. Poté byl nový seznam souřadnic 

nahrán do cadového programu Microstation V8.33 

5. 3 Směrový a podélný profil 

Směrový průběh byl vytvořen v programu Microstation V8. Body v souřadnicovém 

systému S – JTSK byly spojeny lomenou čarou. Do směrových profilů tras byly vloženy 

upozornění na významná místa jednotlivých tras. Pod samotnou trasou vždy přesněji 

popsané.  

 K realizaci podélného profilu, tedy grafu závislosti nadmořské výšky na ušlou 

trasu, byl využit program Microstation V8. Zde byla na průběžná staničení vynesena jejich 

nadmořská výška. Profil je doplněn o druhy povrchů. Pro profil do brožury bylo použito 

online aplikace uTrack. Aplikace umí pracovat už se souborem gpx. Souřadnice jsou 

vynášeny i podle časového harmonogramu, proto bylo nutné mít souřadnice v časovém 

sledu posloupně seřazené. Výstupem je i informativní tabulka o maximální, minimální a 

průměrné výšce, ušlé stoupání a klesání, či počáteční a koncová výška a jejich rozdíl. Oba 

profily jsou součástí práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

33 http://inggeo.fsv.cvut.cz/~trasak/?page_id=131 (2015 – 16 – 04) 
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6 POPIS STEZEK 

V této kapitole budou podrobně popsány prošlé trasy, jejich parametry, vypsána zajímavá 

místa na stezkách a k nim bude uvedena stručná charakteristika. Stoupání, klesání a 

převýšení jsou uvedeny ve výškových metrech. Opakující se zajímavá místa na trasách 

jsou popsány vždy jen jednou. Trasám budou přiřazeny stupně náročnosti od 1 do 4, kdy 

stupeň 1 znamená nejnižší náročnost. Stupně jsou přizpůsobeny obecným fyzickým 

předpokladům seniorů.   

6. 1 Stezka Medlánecké kopce 

Parametry stezky 

Délka: 2,3 km 

Výškové poměry: Maximální výška:327 m n. m. (338 m n. m.)  

   Minimální výška: 260 m n. m. 

   Převýšení: 67 m 

   Stoupání: 89 m  

   Klesání: 84 m  

 Povrch:  Asfaltový či betonový povrch: 1 km (43%) 

   Zpevněná cesta: - 

   Pěšina: 1, 3 km (57%) 

Obtížnost:   2/4 

Popis stezky          

Počátek stezky je na zastávce MHD Brno – Medlánky, nacházející se na ulici Hudcova. 

Přímo u zastávky vidíme první ze zajímavostí trasy -  zámek Medlánky. Ze zastávky se 

vydáme po ulici Hudcova směrem ke kruhovému objezdu. Zhruba po třiceti metrech se 

dostáváme k turistickému rozcestníku, který je viditelný již ze zastávky. Od tohoto bodu se 

naše orientace po trase stane o mnoho snadnější. Od rozcestníku bude barva naší stezky 

zelená, označující Medláneckou naučnou stezku. Hned první značku nalezneme 

v přilehlém parku místního zámku, ve kterém je i památný dub. Park opustíme a před námi 

je první a jediné znatelné stoupání. Projdeme po schodech nebo vedlejším točitém 
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chodníku na ulici Za parkem, odkud nás čeká stoupání po pěšině. Ze začátku nám pomůže 

ke snazšímu zdolání madlo na jedné ze zdí. Pěšina vede mezi domy a po projití mezi nimi 

se dostáváme do zahrádkářské kolonie. Zde se nemůžeme nikde ztratit, z obou stran pěšiny 

jsou ploty jednotlivých zahrádek. I zde je k vidění mnoho zajímavých výtvorů a zeleně na 

přilehlých zahrádkách. Po ujití asi 250 metrů od začátku pěšiny se dostáváme na rozcestí. 

Zde byly projity obě varianty, ti, kteří se chtějí podívat na menší z Medláneckých kopců 

(323m n. m.), mohou pokračovat ve stoupání zhruba ještě 100 metrů. Poté se jim naskytne 

krásný pohled na Brno a přilehlé okolí.  

 

Druhá varianta kopec obchází po polní cestě, ohraničené z levé strany patou svahu a 

z druhé plotem zahrad. Následné spojení obou tras je pod kopcem u turistického rozcestí 

Medlánecké kopce – sedlo. Odtud se už nepokračuje po medlánecké naučné stezce, ale 

vydáme se po zelené nebo žluté značce. Cesta pokračuje opět po pěšině. Ta nás zavede 

k dalšímu rozcestníku, mající stejný název jako předešlý. Opět jsou zde v nabídce dvě 

varianty v podobě zdolání druhého a vyššího Medláneckého kopce (338m n. m.), nebo se 

můžeme nechat vést pěšinou pokračující po zelené značce, obcházející kopec zprava. 

Sjednocení tras bylo určeno pod kopcem, kde se křižuje mnoho pěšin a nelze ho minout. 

Na rozcestí je vybudován informační panel o fauně a flóře v lokalitě Medláneckých kopců.  

(1) Pohled ze Střeleckého kopce na medlánecké letiště. 
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Toto místo je vzdáleno cca pět minut od posledního rozcestníku. Poté naše trasa pokračuje 

klesáním do kolejního areálu Pod Palackého vrchem. V místě konce klesání končí i pěšina 

a zbytek trasy už bude po chodníku. Napojíme se na ulici Kolejní a procházíme 

vysokoškolským areálem. Po padesáti metrech se dostaneme na křížení cest. Odbočíme 

ostře vlevo a pokračujeme stále po této cestě. Můžeme si všimnout, že v areálu je mnoho 

stavebního ruchu, a proto budeme nanejvýše opatrní. Naše trasa je pomalu u konce, když 

dojdeme až k napojení na ulici Purkyňova. Z tohoto místa již vidíme zastávku 

Technologický park, na které je konec této stezky. Stezku lze samozřejmě absolvovat 

v obou směrech.     

Zajímavá místa na trase 

zámek Medlánky 

První zmínka o zámku je z r. 1237. Původně zeměpanský majetek byl postupně v držení 

různých vlastníků, jak měšťanů, tak i šlechty. V roce 1654 jej získal darem brněnský ústav 

šlechtičen a ten zde vystavěl raně barokní zámek, jako své letní sídlo. Přízemní budova 

zámku byla v letech 1811 – 1812 zvýšena o první patro. Roku 1828 byl přeměněn na 

sýpku a částečně na byty. V roce 1934 byla nevyužívaná sýpka změněna na provozovnu 

smaltovny a pro stejný účel byl zámek využíván i po roce 1948 pod firmou KOVO. Dnes 

zde můžeme najít zámeckou restauraci Moname.34 

Medlánecké kopce 

Jedná se o dva chráněné samostatné kopce v severním pokračování Palackého vrchu - 

severovýchodně položený menší medlánecký kopec (nadmořská výška 322 m.), ležící na 

západě katastrálního území Medlánky, a jihozápadně položený větší Střelecký kopec 

(nadmořská výška 338 m.), ležící na severu katastrálního území Královo Pole. Na dvě 

územně zcela nesouvisející části je přitom rozdělený i areál této přírodní památky. Jako 

"Medlánecké kopce" se označují z důvodu, že až do 60. let 20. století oba náležely do 

katastrálního území Medlánky. Důvodem ochrany je lokalita, která je bohatá na 

teplomilnou květenu (Koniklec velkokvětý) a hmyz spadající do biomu stepí. Na letišti AK 

Medlánky poblíž rezervace se současně vyskytuje i kolonie syslů.35 

                                                           

34 www.hrady.cz/?OID=5389 (2015 – 17 – 04) 
35

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Medl%C3%A1neck%C3%A9_kopce (2015 – 17 – 04) 
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6. 2 Medlánecká naučná stezka 

Parametry stezky 

Délka: 5,0 km  

Výškové poměry: Maximální výška:363 m n. m.  

   Minimální výška: 257 m n. m. 

   Převýšení: 106 m 

   Stoupání: 173 m 

   Klesání: 159 m 

 Povrch:  Asfaltový či betonový povrch: 1,5 km (30%) 

   Zpevněné cesta: 2,0 km (40%) 

   Pěšina: 1,5 km (30%) 

Obtížnost:  3/4 

Popis stezky 

Jako předešlá stezka z prostředí Medlánek začíná i tato na zastávce MHD Medlánky. 

Ovšem ze zastávky poblíž zámku Medlánky se vydáme přímo po ulici Hudcova směrem na 

kruhový objezd. Půjdeme po značce naučné stezky Medlánky, tedy po barvě zelené. Po 

pravé ruce, ještě než přijdeme k objezdu, je úřad městské části Brno – Medlánky. Na 

objezdu se dáme doleva, přejdeme hlavní silnici, pár kroku po ulici Turistická a odbočíme 

doprava na Rysovu ulici. Touto ulicí půjdeme zhruba 300 metrů a poté zahneme na první 

odbočku doprava. Vpravo je k vidění medlánecký rybník. Přechodem na ulici Vycházková 

se nám také změní povrch pod nohami. Dále budeme postupovat po zpevněné šotolinové 

cestě, nikoli po asfaltové, jako v předešlé části. Po levé ruce máme zahrádkářskou kolonii. 

Touto cestou půjdeme přibližně 600 metrů, než dorazíme na rozcestí ve tvaru písmene T. 

Zde opustíme cestu a dáme se přímo rovně na vyšlapanou pěšinku. Pěšina nás zavede 

k začátku převážně listnatého lesa, před kterým zahneme doprava a po několika krocích 

hned doleva. V těchto místech je umístěna informační tabule honebního společenstva 

Borky. Odtud začíná velmi klidná část této stezky. Po pravé straně se místy objevuje 

Medlánecký potok. My pokračujeme buď pěšinou zasazenou do lesní části, nebo polní 

cestou podél okraje lesa, která je rovnoběžná s lesní pěšinou. Po několika metrech sejdeme 
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z cesty na pěšinu a vejdeme do lesního porostu. Stačí nám ujít asi 100 metrů a jsme u 

místa, kde si můžeme odpočinout. Je zde posezení, ale hlavně studánky V Perglu a 

Hubertka. Po osvěžení se vydáme dále na cestu. Před sebou máme stoupání po příjemné 

lesní pěšině, až na vrch k místu nazývané U Obrázku. Stále se řídíme značením NS 

Medlánky. Stoupání je dlouhé zhruba půl kilometru a absolvujeme při něm 60 výškových 

metrů. U Obrázku je nejvýše položeným místem této trasy. Je zároveň i rozcestím. Na něm 

je informační panel s mapou. 

 

Z něho se můžeme vydat hřebenem Baby na Malou a Velkou Babu, nebo opačně směrem 

na Medlánecké kopce. Touto cestou se vydáme i my. Barva značení trasy je žlutá. Nyní se 

nacházíme blízko polovině trasy. Čeká nás poměrně dlouhé klesání klikatou lesní pěšinou. 

Klesání je středně obtížné. Pěšina v těchto místech sousedí z levé strany se zahradní 

osadou, po 300 metrech už je obklopena z obou stran zahrádkami. Zde nám pěšina 

přechází na zpevněnou cestu. Chvílemi se nám otvírá i výhled na Medlánky a přilehlé 

části. Na konci klesání se dostaneme na křižovatku s hlavní silnicí. Zabočíme po pravé 

ruce a vydáme se k rozcestí, kterému dominuje pomník s křížem. Dostaneme se k němu 

zhruba po čtyřech minutách. Máme tu krásný výhled na aeroklubové letiště Medlánky. Je 

zde i vyhotovena informační tabule o historii místního letiště. Pokračovat budeme po 

zpevněné prašné cestě mezi Medláneckými kopci. Tou půjdeme něco přes půl kilometru, 

(2) Rozcestí U Obrázku – cesty směřující k Malé a Velké Babě 
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než narazíme na rozcestník Medlánecké kopce – sedlo. Následovat bude závěrečná část 

stezky. Nikam nezabočujeme a rozcestí projdeme rovně, po 250 metrech přijdeme na 

asfaltovou komunikaci a po ní pokračujeme až na zastávku MHD Technologický park. A 

to je konec této trasy.  

Zajímavá místa na trase 

Studánka V Perglu a Hubertka 

Na kraji lesa pod vrchem Bosně najdeme nově upravenou studánku V Perglu. Pramen byl 

v r. 2000 z iniciativy MČ Medlánky, Medlánecké chasy a Klubu českých turistů Fénix 

upraven kamenosochařem Miroslavem Hobšou. U pramene je lavička a informační tabule. 

Asi 30 m od studánky je druhý pramen Hubertka - je to vlastně studna s pumpou. Je však 

potvrzeno, že se jedná o druhý, nezávislý a celkem nově podchycený pramen.36 

Rozcestí U Obrázku 

Obrázek v těchto místech býval od nepaměti. Podle jedné pověsti měl připomínat, že kdysi 

v těchto místech zastřelil pytlák hajného, podle jiné pověsti se v těchto místech oběsil 

mládenec z nešťastné lásky. Jisté však je, že se v těchto místech za dávných časů scházela 

honební společnost k lovům na vysokou zvěř. Cesta vedoucí od rozcestí přes Malou a 

Velkou Babu byla již v 19. století brněnskými obyvateli hojně užívána jako cesta výletní a 

promenádní.37 

Přírodní park Baba 

Přírodní park Baba je území na ploše 854 ha, vyhlášené chráněným v letech 1990-1991. 

Celá lokalita je zónou klidu a častým cílem vycházek brňanů. Větší část přírodního parku 

leží v okrese Brno-venkov, menší část zasahuje do okresu Brno-město. Park tvoří asi 6 km 

dlouhý hřbet lesních komplexů v kopcovité krajině přibližně mezi Kníničkami, 

Medlánkami a Kuřimí. Turisticky je o něco méně navštěvovaný než nejbližší okolí 

přehrady, přesto je však zajímavým územím. Svým návštěvníkům nabízí především klid.38 

Letiště Medlánky 

                                                           

36http://www.estudanky.eu/222-studanka-v-perglu (2015 - 18 - 04) 
37http://www.turistika.cz/mapy/mista/turisticke-rozcesti-u-

obrazku#center=49.248,16.557&zoom=12&layerControl=mista&layerFilterItem=&mapType=road

map&pointId=570471623 (2015 – 18 – 04) 
38http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_park_Baba (2015 – 18 – 04) 
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Na severozápadním kraji Brna je situováno jedno nepříliš rovné letiště, které však plně 

vyhovuje svému účelu – startu a přistání převážně bezmotorových letadel. Ačkoliv je 

letiště nazýváno Medláneckým, rozkládá se částečně na k. ú. Medlánky a částečně k. ú. 

Komín. Na tomto letišti působí jeden z nejstarších a největších aeroklubů v ČR.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

39 http://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B_Medl%C3%A1nky (2015 – 22 – 04) 
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6. 3 Stezka Údolím oddechu 

Parametry stezky 

Délka: 3,6 km 

Výškové poměry: Maximální výška: 307 m n. m.  

   Minimální výška: 214 m n. m. 

   Převýšení: 93 m 

   Stoupání: 119 m 

   Klesání: 26 m 

Povrch:  asfaltový či betonový povrch: 3,6 (100%) 

   zpevněná cesta:  - 

   pěšina:  - 

Obtížnost:  1/4 

Popis stezky 

Výchozím bodem této stezky byla určena zastávka MHD Kamenolom. Na zastávce staví 

jak autobusová tak tramvajová doprava. Po vystoupení pozorně přejdeme hlavní silnici 

směrem k řece Svratce a dáme se do chůze po proudu řeky. Za několik málo metrů 

uvidíme lávku přes řeku, zabočíme doprava a vkročíme na lávku. Lávka nese přídomek 

Letenská. Přímo před východem z lávky je umístěno turistické rozcestí Bystrc - Letná. Od 

rozcestí se vydáme proti proudu potoka Vrbovec, který budeme mít po levé straně. 

Orientace bude o mnoho snadnější, a to protože souběžně vede žlutě značená turistická 

stezka, které se budeme držet. Díky asfaltovému povrchu celé stezky je vhodná i pro 

vozíčkáře. Po zhruba 250 metrech je vlevo postaveno dětské hřiště a hned vedle venkovní 

posilovna. Pokračujeme stále po žlutě značené stezce vedoucí ulicí Pod Horkou. Na pravé 

straně máme jednu z nejstarších zahrádkářských kolonií, která je vybudována na skalním 

masivu skoro se stoprocentním sklonem. Postupujeme dále a po prvním možném mostě 

přejdeme na druhou stranu potoka Vrbovec. Tím pádem budeme mít už po celou dobu 

trasy potok po pravé straně. Těsně za mostem si můžeme odpočinout v dřevěném altánu. 

V následujících metrech se stezka vlní a klikatí údolím vytvořeným činností vodní síly. 

Z druhé strany nám kopíruje trasu oplocení obory Holedná, kde se štěstím už nyní můžeme 
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spatřit lesní zvěř. Zhruba po půl kilometru uvidíme po levé ruce vodojem a vedle něho 

studánku Vrbovec. I zde je vybudováno sezení k odpočinku a občerstvení. Po pár stovkách 

metrů se naše trasa rozchází do dvou cest. Pravá odbočka vede k dvoupatrovému mostu na 

staré dálnici, který je odtud dobře vidět. My se ovšem dáme k oplocení obory a projdeme 

její brankou. Nezapomeneme za sebou dovřít vrátka, aby zvěř neutekla. O ní i historii 

obory se můžeme dočíst na informační tabuli s mapou obory. Nyní nás cesta zavede do 

vzrostlého listnatého lesa. Najdeme zde příjemný úkryt před slunečními paprsky. 

 Za deset minut se nám po pravé straně objeví rybník na potoce Vrbovec. Rybník ale 

vidíme až za plotem. Od rybníku je to už co by kamenem dohodil na první rozcestí 

v oboře. Z turistického rozcestí Vrbovec – rybník se už nepokračuje po žluté, nýbrž po 

zelené značce. Žlutá se stáčí doleva, my se ale budeme držet rovně po zeleně značené 

naučné stezce oborou Holedná. Stezka se dále vlní mezi listnatými stromy a zavede nás na 

další rozcestí, které projdeme opět rovně. Odtud se budeme pozvolna přibližovat ke Staré 

dálnici a asi po 400 metrech k ní jsme nejblíže.  

 Dále pokračujeme mírně vlevo a oddalujeme se od dálnice. Dojdeme ke křížení 

potoka se stezkou, v tomto místě stojí památný dub. Od dubu se cesta mírně zvedá a vede 

nás k oplocenému výběhu s divočáky. Na kraji výběhu se cesta opět rozpojuje a obchází ho 

z obou stran. Necháváme se vést doprava. Nemusíme mít strach, divočáky nemůžeme 

přehlédnout a oni se před vámi ani nebudou schovávat. Pomalu se blížíme ke konečnému 

(3) Stezka v oboře Holedná (4) Vrbovec rozcestí 
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bodu stezky. Dorazíme k východu z obory, u kterého je posezení a pár informačních tabulí. 

My vyjdeme z obory, projdeme přímo přes parkoviště a přejdeme přes Starou dálnici na 

autobusovou zastávku Stará dálnice, kde je konec trasy.   

Zajímavá místa na trase 

Údolí oddechu 

Jedná se o závěrečnou část údolí potoka Vrbovce, které se nachází mezi dnešní částí 

bystrckého sídliště na ulici Černého a zalesněným kopcem Holedná. V minulosti se jednalo 

o romantické údolí, pokračující za částí obce Bystrc, zvané Letná. V době první republiky 

na jejím pravém svahu vyrostla rozsáhlá kolonie většinou dřevěných rekreačních chat. 

Dole u řeky Svratky pak byla výletní Restaurace. I když dnes se ráz okolí velice změnil, 

klidná vycházková trasa po asfaltové cestě láká stále řadu návštěvníků. V horní lesnaté 

části údolí v dnešní oboře byla zbudována jezírka, kde hlavně malí návštěvníci s obdivem 

sledují zdejší lesní zvěř, která je zde v oplocených obůrkách chována.40 

Studánka Vrbovec 

Studánka leží blízko neznačené cesty vedoucí Údolím oddechu, pod svahem Holedné. 

Jedná se o typ vody s převahou vápníku a hydrouhličitanů se zvýšenou mineralizací mírně 

přes 700 mg/l. Chemické parametry vody jsou průměrné. Snaha zlepšit jímání uzávěrem 

výtoku zhoršuje mikrobiologickou kvalitu vody, zvláště v letním období. Vodu je proto 

nejlépe převařovat. 41 

Dvoupatrový dálniční most u Bystrce 

Tento dvoupatrový dálniční most přes potok Vrbovec a zároveň přes polní cestu se nachází 

na nedokončené tzv. Německé či Hitlerově dálnici, mezi Veselkou a Bystrcí, na západním 

okraji Brna. Tento objekt je jednou z nejzajímavějších a nejoriginálnějších staveb na 

našich dálnicích. Stavitelé tu totiž již ve 40. letech 20. století zajímavě vyřešili problém, 

jak pod vysokým náspem vybudovat nejen most pro potok, ale i pro polní cestu. Tato cesta 

navíc nejen, že křižuje dálnici, ale na každé straně se ještě rozvětvuje. Při běžném řešení by 

bylo nutné postavit pod dálnicí dva mosty. Jeden pro potok a druhý potom pro polní cestu. 

                                                           

40 http://www.turistika.cz/mista/udoli-oddechu (2015 - 26 - 04) 
41 http://www.estudanky.eu/953-studanka-vrbovec (2015 - 26 - 04) 
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A navíc ještě dva rovnoběžné mosty podél obou stran dálnice, které by převáděly polní 

cesty přes potok. Díky dostatečné výšce náspu však mohlo dojít k současnému řešení, kdy 

byl nejdříve postaven most pro potok, který byl sveden do dvou dlouhých potrubí. Nad 

nimi vede polní cesta nejen příčně, ale i podélně v místech, kde nad tím vším vznikl ještě 

jeden most pro samotnou dálnici. Tělesa nedokončené dálnice byla později využita ke 

zprovoznění dnes čtyřproudové příjezdové komunikace do městské části Bystrc.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

42 http://www. turistika. cz/mista/dvoupatrovy-dalnicni-most-u-bystrce (2015 – 26 – 04) 
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6. 4 Stezka oborou Holedná 

Parametry stezky 

Délka: 5,0 km 

Výškové poměry: Maximální výška: 407 m n. m.  

   Minimální výška: 264 m n. m. 

   Převýšení: 143 m 

   Stoupání: 190 m 

   Klesání: 190 m 

 Povrch:  asfaltový či betonový povrch: 2,7 km (54%) 

   zpevněné cesta: 2,3 km (46%) 

   pěšina:  - 

Obtížnost:  3/4 

Popis stezky 

Stezka oborou je tvořena jako uzavřený okruh. Má tedy počátek i konec na stejném místě. 

Svým průběhem se z části bude shodovat s předešlou stezkou, ale prochází se v opačném 

směru. Shoda vznikla z důvodu ukázat krásy celé obory. Trasa je ovšem náročnější než 

trasa Údolím oddechu, a proto jsem použil rovinný úsek v obou stezkách. Začátek je 

zvolen na autobusové zastávce Stará dálnice. Zastávka je vzdálena padesát metrů od 

velkého parkoviště před oborou. Po přejití parkoviště se dostáváme ke vstupu do obory. 

Obora je celá oplocená z důvodu volně se pohybující vysoké zvěře. Za vstupní brankou 

jsou umístěny informační panely s mapovými ilustracemi a altán připravený k posezení. 

Hned za vstupem je k vidění oplocená obora s divočáky, kteří mají ve svém výběhu 

k dispozici i jezírko. Tento výběh budeme obcházet z levé strany a dáme se směrem po 

proudu potoka, tekoucího z výše zmiňovaného jezírka. Z tohoto důvodu naše trasa 

pozvolna klesá a lehce ubíhá pod nohami. Můžeme se orientovat i po zelené značce. Stezka 

v těchto místech vede po asfaltové cestě a je stíněna lesním porostem. Zhruba po 400 

metrech od vstupu do obory stojí památný dub. Od něho pokračujeme dále až na rozcestí 

Vrbovec, kde se napojuje modře značená stezka na zelenou. Toto rozcestí projdeme rovně 

a po několika krocích budeme mít po levé ruce rybník Vrbovec. To už se nacházíme na 
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dalším rozcestí. Od tohoto místa cesta začíná stoupat. Po několika metrech uvidíme 

hraniční kameny, lemující pravý kraj stezky. Pokračujeme dále po nově vybudované 

asfaltové cestě do středu obory. Tam dojdeme zhruba po čtvrt hodině. Před námi je rozcestí 

U Jezírka. Zde doporučuji setrvat alespoň na minutku. Je tu dřevěný altán s posezením a 

studánka, která napájí jezírka pod altánem, osázená vrbami. Rozcestí je vybaveno i 

informačními tabulemi. Pokročíme dále po žlutě značené stezce vedoucí stále po asfaltové 

cestě. Z ní sejdeme po 400 metrech mírně vpravo na zpevněnou lesní cestu. Stoupání se tu 

stává strmější a jedná se o nejnáročnější pasáž, co se výškové náročnosti týká. Dojdeme na 

nejvýše položené místo v oboře na vrch Hobrtenský. Těsně pod vrchem je turistické 

rozcestí Hobrtenky. Zde se kříží s naší trasou modře značená stezka. Cesta v tomto místě 

začíná kopírovat oplocení obory. Zde obora sousedí se zástavbou na ulici Voříškova. Po 

naší levé straně jsou zhruba po dvě stě metrech rozmístěny branky pro rychlejší přístup do 

obory z přilehlých domů. Hranice obory se stáčí doprava, kde na venkovní straně je 

turistické rozcestí Kohoutovice – hájenka. Po zabočení pokračujeme stále po hraniční linii 

obory. Při levé ruce je v lese vidět památník ruského letce s přilehlou tůňkou. Další kroky 

nás už zavedou k již dříve zmiňované oboře s divočáky. Na dohled máme Starou dálnici, 

ke které se stále přibližujeme. Dostáváme se opět k místu, kde byl i začátek naší vycházky 

v oboře.  

(5) Cesta k rozcestí U Jezírka (6) Hraniční kámen 
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Teď už je jenom na Vás, zda si zde ještě odpočinete a vychutnáte příjemné posezení, nebo 

vyjdete ven z obory na autobusovou zastávku.    

Zajímavá místa na trase 

Obora Holedná 

Mezi sídlišti Jundrov, Kohoutovice a Bystrc se nachází jedinečná přírodní lokalita obora 

Holedná. Jedná se o účelové myslivecké zařízení sloužící obornímu chovu mufloní a dančí 

zvěře. Tato obora je svým umístěním uprostřed velkého města naprosto výjimečná, protože 

zejména děti z měst nemají tolik příležitostí vidět na vlastní oči život divoké zvěře a v Brně 

tuto zvěř mohou pozorovat denně. Součástí je i malá obůrka s divočáky a několik jezírek. 

Oborou vede značená naučná stezka s informacemi o chované zvěři. Odpočinkové altány i 

posezení slouží k relaxaci obyvatel z blízkého i vzdálenějšího okolí. Hlavní zpevněné cesty 

umožňují i kondiční sportovní vyžití.43 

Hraniční kameny 

V oboře při lesní komunikaci se nacházejí čtyři historické hraniční kameny, datované 

letopočtem 1589, který je na nich dosud velice zřetelně vidět. Dále na každé straně jsou 

označeny iniciály tehdejších vlastníků zdejších pozemků. Pod značkou KK to byl Klášter 

Králové na Starém Brně a na protější straně kamene pak iniciály SM, kde se jednalo o 

území Jundrova, patřící tehdy klášteru Herburek při kostele Panny Marie.44 

Studánka U Jezírka 

Studánka se nachází na jihozápadním úbočí kopce Holedná na okraji Brna. Zčásti napájí i 

dvě umělá jezírka pod ní. O zachycení pramene a úpravu okolí se v 60. letech 20. století 

postaral vynikající lesník a krajinář Rudolf Gola. Tento lesník má také nad studánkou U 

Jezírka těsně pod vrcholem Holedné památník.45 

Památník ruského letce 

Nachází se v oboře Holedná na okraji svahu plochého úžlabí. Byl postaven na památku 

ruského pilota V. S. Kašurina, který zde byl sestřelen koncem války v roce 1945. Občany 

Kohoutovic byl pak památník rozšířen na památku padlých letců při osvobozování Brna. 

                                                           

43
 http://www.lesymb.cz/obora-holedna.html?id=36 (2015 – 28 – 04) 

44
 http://www.turistika.cz/mista/obora-holedna-hranicni-kameny (2015 - 28 - 04) 

45
 http://www.estudanky.eu/872-studanka-u-jezirka (2015 - 29 - 04) 
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Okolní parková úprava zahrnuje i jezírko se studánkou a lavičkami. Je zde též informační 

tabule místní naučné stezky.46  

  

 

 

 

                                                           

46
 http://www.turistika.cz/mista/obora-holedna-pamatnik-ruskeho-letce (2015 - 29 - 04) 
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6. 5 Stezka Těsnohlídkovým údolím 

Parametry stezky 

Délka: 8,5 km 

Výškové poměry: Maximální výška: 412 m n. m.  

   Minimální výška: 221 m n. m. 

   Převýšení: 191 m 

   Stoupání: 265 m  

   Klesání: 134 m 

 Povrch:  asfaltový či betonový povrch: 2,4 km (28%) 

   zpevněné cesta:1,5 km (18%) 

   pěšina: 4,6 (54%) 

Obtížnost:   4/4 

Popis stezky 

Stezka má začátek poblíž vlakového nádraží Brno – Maloměřice, což po zvuku v některých 

okamžicích nemůžeme přeslechnout. Počátkem trasy je tramvajová zastávka Obřany – 

Babická. Zastávka je konečná, nelze ji tedy bez povšimnutí přejet. Odtud se vydáme 

směrem proti proudu řeky Svitavy. Cesta je značená červenou barvou pod označením 

Naučná stezka Hády a údolím Říčky. Procházíme po vyšlapané stezce, klikatící se mezi 

stromy na pravém břehu, který je často v obležení rybářů. Takto pokračujeme cca 700 

metrů. Před námi se objeví podchod pod vlakovými kolejemi. Projdeme a dále 

postupujeme po asfaltové cestě, hojně využívané cykloturisty, ale i maminkami s kočárky. 

Vzhledem k blízkosti řeky jdeme skoro po rovině. Z obou stran nás obklopuje strmý svah. 

Vlevo je ovšem poněkud vzdálen vzhledem k řece, pásu chatek a vlakových kolejí. Po 

necelém půl kilometru od podchodu pod kolejemi máme po pravé straně studánku 

Marcelka. Dále se cesta vine tak jako řeka vedle ní, a to zhruba 1,5 kilometru. Po ujití této 

vzdálenosti se dostáváme na rozcestník Těsnohlídkovo údolí. Na tomto rozcestí odbočuje 

modrá značka na Obřanský hrad, asi 0,5 kilometru. Cesta vede do velmi prudkého kopce 

nahoru nad údolí Svitavy. Je zde však i přívětivější cesta, a to po žluté značce, která nás 
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dovede k památníku R. Těsnohlídka. K památníku dorazíme po 700 metrech lesní pěšiny. 

Ta se místy prolíná s potůčkem, a proto je zde vyšlapaná i stezka výše do svahu, která je 

snadno schůdná. Na této pěšině se ovšem dlouho nezdržíme. Po necelých deseti minutách 

se napojíme na zpevněnou štěrkovou lesní cestu a po ní se necháme vést přibližně jeden 

kilometr k Resslovu pomníku. Celá cesta, kterou jsme doposud prošli, byla v údolí 

obklopena zalesněnými svahy. Nadohled od Resslova pomníku je i studánka S. Lolka. Pro 

nás bude orientačním bodem bezesporu Resslova hájovna na malinkém kopečku nad 

pomníkem i studánkou. Pod hájovnou je možnost posezení na lavičkách. 

 

 

Poté pokračujeme od památníku po NS Hády a údolí Říčky. Půjdeme delší úsek, táhlým 

pozvolným stoupáním, na jeho konci narazíme na rozcestí Kopaniny. Přes silnici vedoucí 

do Jedovnic můžeme vidět lesní lom v Líšni. My se vydáme souběžně s touto silnicí 

směrem do Brna. Půjdeme po lesní zpevněné stezce. V tomto úseku je trasa rovinatá nebo 

lehce klesá. Zhruba po 1,5 km vyjdeme z lesa a před námi je  turistické rozcestí Velká 

Klajdovka. Zde je možnost prodloužit si trasu o procházku do bývalého lomu Hády. Takto 

učiníme, když odbočíme vpravo na již zmiňovaném rozcestí. K vidění je široký pohled na 

Brno v celé svojí kráse. Cesta lomem je jednosměrná, za to vede po hladké asfaltové cestě. 

Tuto odbočku doporučuji každému i za cenu, že vynechá předešlou trasu a půjde proti 

směru plánované stezky pouze do lomu. Když se vrátíme zpět na rozcestí Velká 

(8) Resslův pomník (7) Pěšina Těsnohlídkovým údolím 
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Klajdovka, vydáme se dolů po chodníku u silnice Jedovnická, okolo hotelu Velká 

Klajdovka. Hotel je po pravé straně a pod ním je možnost vyhlídky. Stále pokračujeme po 

hlavní silnici a až na křižovatce s ulicí Novolíšeňskou odbočíme doleva. Odbočka je 

necelých 300 metrů pod hotelem. A po několika minutách směrem po této ulici dorazíme 

na zastávku autobusu Velká Klajdovka. Tímto ukončíme putování touto stezkou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajímavá místa na trase 

Studánka Marcelka 

Jdeme-li proti proudu řeky Svitavy, vpravo od cesty S. K. Neumanna do Bílovic,  narazíme 

na studánku Marcelka. Nachází se v aglomeraci Pod Hády, pod hranicí přírodní rezervace 

Hádecká planinka.47 

Zřícenina hradu Obřany 

Hrad založil v 70. letech 13. století Gerhard z Obřan. Hrad bergfritového typu byl od jihu, 

ve směru přístupové cesty, chráněn příkopy a parkánem. Nad vstupní bránou stávala 

okrouhlá věž, za úzkým nádvořím na jižní straně palác a na severní straně byly 

hospodářské budovy, v západní části byla vyhloubena cisterna. Během archeologického 

                                                           

47 http://www.estudanky.eu/632-studanka-marcelka (2015 - 29 - 04) 

(9) Lom Hády – pohled na vysílač 
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výzkumu byla odkryta a vyčištěna část zdiva některých hradních částí. Hradní zříceniny 

jsou volně přístupné.48 

Památník Rudolfa Těsnohlídka 

Nachází se na dně Hlubokého údolí, které ústí do řeky Svitavy poblíž tunelu pod 

zříceninou hradu Obřany. Původně se mu říkalo Kozí žleb. Od roku 1929 zde stojí 

jednoduchý pomník, postavený zde lesní správou v Adamově z podnětu prof. Rudolfa 

Haše jako vzpomínka na známého brněnského spisovatele a novináře Rudolfa Těsnohlídka 

(1882-1928). Od této doby se zdejší hluboký romantický žleb nazývá Těsnohlídkovo 

údolí.49 

Lolkova studánka  

Jde o upravenou studánku, která se nachází v bílovických lesích pod Resslovou hájenkou 

na začátku Těsnohlídkova údolí. Okolo ní vede žlutě značená cesta Těsnohlídkovým 

údolím. 

Malíř Stanislav Lolek (1873-1936), krajinář impresionistického zaměření, byl velký 

myslivec a s oblibou maloval lesní zvěř. Jeho kresby inspirovaly spisovatele Rudolfa 

Těsnohlídka k napsání knihy o Lišce Bystroušce. Na průčelí studánky je zobrazen 

Stanislav Lolek s liškou v náručí.50 

Památník Josefa Ressla 

Josef Ressel se narodil v roce 1793 v Chrudimi. Po studiích žil a pracoval ve Slovinsku a 

severní Itálii, hlavně pak v Terstu. Zemřel na malárii v roce 1857 a byl pochován na 

hřbitově v Navje u Lublaně ve Slovinsku. Ressel, ač byl povoláním lesník, proslul četnými 

vynálezy, praktickými projekty a též i jako spisovatel. Z jedenácti patentů však je 

nejvýznamnější jeho vynález lodního šroubu. Za svoji odbornou lesnickou práci byl Josef 

Ressel zařazen mezi čtyřicet lesníků Lesnického Slavína. Jeho památník, postavený zde v 

roce 1929, se nachází v polesí Bílovice nad Svitavou na horním okraji palouku poblíž tzv. 

Resselovy hájenky. Jde o betonový sloup, na jehož průčelí je osazena deska s Resselovou 

podobiznou a mramorová tabulka s popisem.51 

                                                           

48 http://www.turistika.cz/mista/obrany (2015 - 30 - 04) 
49 http://www.turistika.cz/mista/pamatnik-rudolfa-tesnohlidka (2015 - 03 - 05) 
50 http://www.turistika.cz/mista/lolkova-studanka (2015 - 03 - 05) 
51 http://www.turistika.cz/mista/pamatnik-josefa-ressela (2015 - 06 - 05) 



60 

 

Bývalý lom Hády 

Nachází se pod vrcholem výrazné brněnské dominanty Hády (424 m) a jeho lomová stěna 

vytváří nepřehlédnutelnou kulisu při jakémkoliv pohledu východním směrem. První 

pokusy s těžbou zdejšího kvalitního vápence se datují do druhé poloviny 19. století. Hlavní 

těžba pak proběhla během téměř celého 20. století, kdy zde byl vytvořen několika etážový 

lom. Na severozápadním okraji lomové stěny po mnoho desetiletí dominovala drtička 

vápencové hmoty, ze které byl vápenec přímo transportován do maloměřické cementárny. 

Když byla těžba ve vlastním lomu zastavena, sloužila ještě pro zpracování vápence z 

vedlejšího Lesního lomu, ze kterého sem byla vápencová hmota transportována 

lanovkou.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

52 http://www.turistika.cz/mista/hady-byvaly-lom (2015 - 06 - 05) 
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ZÁVĚR 

 

V úvodu této bakalářské práce byla popsána turistika jakožto populární způsob trávení 

volného času. Popsal jsem její vývoj ve světě i u nás, historii Svazu českých turistů a 

dělení turistiky na dané odvětví. V následné kapitole byly charakterizovány lokality podle 

rozdělení do městských částí a dle jejich geomorfologického členění. Třetí kapitola 

pojednávala o GPS (Globální polohový systém), uvedl jsem obecné informace a popis 

měření pomocí tohoto systému. Následně jsem představil přístroj, kterým byly stezky 

zaměřeny, a jeho základní technické údaje. V další části práce byla vysvětlena kritéria 

ovlivňující výběr samotných tras. Stěžejní část práce pojednávala o vytvořených trasách, 

jejich podrobný popis s výčtem parametrů a všechny trasy byly doplněny o 

fotodokumentaci. Ke každé trase byl vložen podélný profil a směrový průběh trasy se 

zajímavými místy. Tato bakalářská práce je určena především pro praktické využití, 

k čemuž slouží vytvořený průvodce pro turisty.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Bpv  výškový systém Balt po vyrovnání 

ETRS – 89 evropský referenční systém 1989 (European Terrestrial Reference System) 

GPS  globální polohový systém (Global Positioning System) 

KČŠT  klub československých turistů 

MHD  městská hromadná doprava 

NATO  Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organization) 

S – JTSK        systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

S – 42             vojenský souřadnicový systém  

WGS – 84      světový geodetický systém 1984 (World Geodetic System)   
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