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VERNISÁŽ
Nejoblíbenější aktivitou v MŠ Studánka 
jsou estetické činnosti, do kterých patří:
· hudba a zpěv – celý den znějí Studánkou 
písničky, protože tam, kde se zpívá, je i dob-
rá nálada
· literární aktivity – děti rády poslouchají 
a dramatizují pohádky, znají autory a ilustrá-
tory pohádek, učí se nové verše, řeší hádan-
ky, velmi zajímavá byla návštěva spisovate-
le – autora dětských pohádek Jiřího Šande-
ry, předškoláci se stávají spoluautory knihy 
omalovánek – letos na náměty z pohádek
· kreativní tvoření dětí za využití různých 
i netradičních výtvarných technik.
Výtvarná díla dětí zdobí nejen prostory MŠ, 
ale i různé výstavy. 
V současné době můžete až do konce 
června shlédnout výtvarná díla dětí té-
měř ve všech prostorách Knihovny Jiřího 
Mahena na Kobližné. Je zde instalována 
výstava napříč všemi ročními obdobími 
pod názvem „Jen si, děti, všimněte, co je 
krásy na světě.“ Slavnostní vernisáž se 
uskutečnila 1. června za účasti: 
· zástupců zřizovatele – ÚMČ Brno-Kníničky,
· zástupců Odboru školství
· bývalých ředitelek MŠ
· sponzorů a přátelů MŠ
· a rodičů vystupujících dětí
Velké poděkování patří především:
· dětem – za výtvarná díla a milé vystoupení 
· všem paním učitelkám MŠ a lektorkám ke-
ramického kroužku za kreativní nápady 
a paním učitelkám Janě Smutné, Haně No-
vákové a ředitelce Janě Zrostové – za přípra-
vu kulturního vystoupení dětí a přípravy 
pohádkové minimaturity nejen pro děti, ale 
i pro přítomné hosty
· paní fotografce Regině Böhmové, která nám 
vše zdokumentovala
· zahradnictví CAREX, za nádhernou květi-
novou výzdobu
· a především paní ředitelce Knihovny Jiřího 
Mahena Ing. Libuši Nivnické za možnost 
uskutečnění této výstavy, která se koná u pří-
ležitostí oslavy Svátku dětí, 70. výročí zalo-
žení MŠ v Kníničkách a 95. výročí založení 
knihovny Jiřího Mahena. 

Za kolektiv MŠ Studánka Jana Zrostová

10.30 hodin

11.15 hodin

11.30 hodin

14.30 hodin

Mše svatá u kapličky

Nástup krojovaných
a předání hodového práva

Zatančení Moravské besedy,
včetně dětí

Začátek průvodu obcí s kapelou,
po skončení průvodu zatančení
Československé besedy

úterý 5.7.
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

středa 6.7.
Den upálení mistra Jana Husa
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Každé zasedání zastupitelstva MČ Kníničky začíná 
po případných úpravách přijetím pravidelných 
usnesení, jako je schválení usnesení a zápis z minu-
lého zasedání a programu právě probíhajícího za-
sedání.

Zasedání zastupitelstva MČ Kníničky / 14. 3. 2016

Návrhy, připomínky a podněty občanů
Hosté zasedání manželé Hegerovi, kteří dlouhodo-
bě řeší spor o černé stavbě souseda, vyjádřili ne-
souhlas s postupem stavebního úřadu. 
Předsedající manželům Hegerovým odpověděl,  
že stížnost na postup stavebního úřadu je nutné 
směřovat na nadřízený orgán stavebního úřadu, 
tedy Odbor územního a stavebního řízení Magist-
rátu města Brna a ne na zastupitelstvo. 
Vyjádření ke stavbě „Brno, Kníničky, příp. NN 
Vodstrčil“
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky pověřuje starostu, 
aby společně se členy Územně plánovací a doprav-
ní komise navrhli vhodné majetkoprávní a doprav-
ní řešení lokality a výsledné řešení připravili na 
schválení zastupitelstvem MČ Brno-Kníničky.
Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení 
“Terénní úpravy chodníku pro pěší Zouvalka“
Městská část Brno-Kníničky není oprávněna vydat 
souhlas se stavbou, vzhledem k lokalitě Brněnské 
přehrady je účastníkem řízení statutární město 
Brno. Městská část Brno-Kníničky vzala podanou 
žádost na vědomí.
Vyjádření k územnímu řízení ke stavbě skladu 
zahradního nábytku
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasí s umís-
těním stavby nazvané „Terénní úpravy a skladova-
cí prostory“ na společné hranici pozemků parc. č. 
584 a 620/1 v kat. území Kníničky s podmínkou, aby 
stavba ani výkopové práce nezasahovaly do po-
zemku parc. č. 620/1 v k.ú. Kníničky, na kterém je 
umístěna účelová komunikace a je ve vlastnictví 
Statutárního města Brna.
Vyjádření ke směně části pozemku p.č. 750/2 za 
část pozemku p.č. 750/1 a 750/10 vše v k.ú. Kní-
ničky
Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky souhlasí se smě-
nou části pozemku p.č. 750/2 k.ú. Kníničky za část 
pozemku p.č. 750/1 a 750/10, vše v k.ú. Kníničky.
Vyjádření k návrhu výstavby nového oplocení 
mezi pozemky parc. č. 388/1 a 3713 v k.ú. Brno-
-Kníničky
Starosta zajistí na další zasedání cenovou nabídku 
na realizaci oplocení navrhovaného úseku.
Výměna pouličních lamp na ulici U Luhu
Bylo poukázáno na to, že některé z lamp byly vy-
měněny, ale že jejich svítivost je problematická. 
Není tedy vyloučeno, že by měly tyto lampy být 
vyměněny též pro svoji nedostatečnost. Po prove-
dení zajištění cenové nabídky výměny či úpravy 
stávajícího nevyhovujícího osvětlení, podmínek 

příslušné světelné normy se zastupitelstvo k tomu-
to tématu vrátí.
Doplnění tématu stanoviska MČ Kníničky k návr-
hu pronájmu pozemku p.č. 759/10 k.ú. Kníničky
Jedná se o pozemek části břehu přímo u vodní 
hladiny přehrady. Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky 
požaduje zpracování koncepčního řešení využití 
oblasti Brněnská přehrada a žádá o předložení 
konceptu zadání. MČ Brno-Kníničky požaduje ma-
ximální zachování volného přístupu k vodní hladině.
Vyjádření k projektové dokumentaci pro územ-
ní řízení pro stavbu „UPC-Brno Kníničky“
Vzhledem k tomu, že v obci právě společnost UPC 
provádí průzkum zájmu obyvatel o jejich službu, 
nejasnostech o místu a způsobu pokládky kabelu, 
zastupitelé zaujali k tomuto bodu zamítavé sta- 
novisko s tím, že po vyjasnění všech souvislostí se  
k tomuto bodu vrátí.
Výběr dodavatele prořezu stromů v k.ú. Kníničky
Zastupitelstvo odsouhlasilo částku a způsob výbě-
ru dodavatele na provedení zdravotního pro- 
řezu a vazeb stromů v parku při ulici Ondrova,  
U Kaple a na školním hřišti.
Návrh opravy Božích muk v parku U Lva
Zastupitelstvo odsouhlasilo částku a způsob vý- 
běru dodavatele na provedení sanace Božích muk 
v parku U Lva. Vzhledem k negativnímu vyjádření 
památkářů na provedení izolace proti zemní vlh-
kosti objektu, opravy sanačními materiály jsou za-
potřebí každé 3 až 4 roky.
Výběr zhotovitele studie na využití území v lo- 
kalitě Dolní Louky
Zastupitelé se dohodli na nutnosti zpracování finál-
ní studie využití lokality Dolní Louky a na způsobu 
výběru zpracovatele této studie.
Informace předsedů výborů a komisí, závěrečná 
diskuse
V těchto bodech se projednávaly finanční a provoz-
ní problémy MŠ Studánka, provoz učeben v krčku 
a problémy na komunikacích v katastru Kníniček. 
Vzhledem k rozsáhlosti této části jednání zájemce 
o podrobné info odkazuji na Zápis ze zasedání na 
www.kníničky.eu

Zasedání zastupitelstva MČ Kníničky / 25. 4. 2016

Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateř-
ská škola Studánka za rok 2015
Hospodářský výsledek MŠ Studánka
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvá-
lilo účetní závěrku a hospodářský výsledek příspěv-
kové organizace Mateřská škola Studánka.
Navýšení příspěvku na provoz příspěvkové or-
ganizaci Mateřská škola Studánka
Zastupitelstvo městské části Brno-Kníničky schvá-
lilo Mateřské škole Studánka převod částky potřeb-
né na pokrytí mzdových prostředků provozní  
a zkráceného úvazku učitelky z rezervního fondu 
do fondu odměn. 

Schválení připomínek k 43. souboru změn 
Územního plánu města Brna
Schválení připomínek k 40. a 44. souboru změn 
Územního plánu města Brna
Plán udržitelné městské mobility
Zastupitelé souhlasili s připojenými návrhy dopisů 
s připomínkami k těmto problematikám a pověřilo 
starostu Městské části Brno-Kníničky, aby přiložené 
dopisy bezodkladně odeslal Magistrátu města Brna.
Výběr zhotovitele studie na využití území  
v lokalitě Dolní louky
Zastupitelstvo schválilo zhotovitele ideové studie 
na využití území v prostoru mezi ulicemi Ondrova, 
Rekreační, Dolní Louky, Přehradní a řekou Svratkou 
(včetně plochy bývalého areálu VUT) společnost 
Ateliér Habina s.r.o. 
Návrh obecně závazné vyhlášky „o regulaci 
plavby plavidel se spalovacími motory na Br-
něnské vodní nádrži“
Zastupitelstvo souhlasilo s návrhem obecně závaz-
né vyhlášky „o regulaci plavby plavidel se spalova-
cími motory na Brněnské vodní nádrži“ bez připo-
mínek, to znamená ponechat zákaz plavby těchto 
plavidel přes koupací sezónu tj. květen–září.
Bezúplatné nabytí majetku
Předsedající informoval zastupitelstvo o bezplat-
ném převodu majetku od Zeleně města Brna, v.o.s., 
na MČ, kdy nám byly převedeny dva štěpkovače  
a pickup VW Caddy. Štěpkovače budou naceněny 
na opravu, stejně tak servis VW Caddy. V případě, 
že by oprava byla nerentabilní, budou stroje nabíd-
nuty k odprodeji.
Žádosti o dotace z rozpočtu městské části Brno-
-Kníničky na rok 2016
Zastupitelé schválili poskytnutí dotací z rozpočtu 
městské části Brno-Kníničky ve stanovených výších 
několika subjektům, které o tyto dotace řádně 
požádali.
Stanovisko ke stavbě „Terasové domy Kníničky“ 
pro účely uzavření plánovací smlouvy
Předložená smlouva řeší dopravní a technickou 
infrastrukturu – vodovodní řad pro veřejnou potře-
bu, veřejné osvětlení, chodníky a parkovací stání  
v návaznosti na zvažované terasové domy. Po rea-
lizaci by došlo k převodu dopravní a technické  
infrastruktury na město Brno. Stanovisko zastupi-
telstva bylo záporné.

Dotazy, připomínky, podněty členů Zastupitel-
stva
Vzhledem k rozsáhlosti této části jednání zájemce 
o podrobné informace odkazuji na Zápis ze zase-
dání na www.kníničky.eu

Veškeré uvedené dokumenty, zápisy z průběhů 
zasedání a usnesení jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách MČ Kníničky.

Ing. Hana Juránková, místostarostka

 

HODY – DOPOLEDNÍ MŠE, PROSBA O SPOLUPRÁCI

Milé spoluobčanky a hospodyňky. Jak je již dlouholetým zvykem, prosíme Vás, abyste i letos přinesly malé pohoštění, které můžete 
nabídnout přítomným hostům po skončení mše svaté a předaní hodového práva. Předem Vám děkuji.

Martin Žák, starosta

BŘEZNOVÉ A DUBNOVÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ KNÍNIČKY, PRŮBĚH A USNESENÍ
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Po prázdninách se bude konat další „Vítání občánků“. Nyní máme 
nahlášeno již 5 dětí. Vzhledem k vytíženosti naší MŠ v květnu  
a červnu nebylo již v silách paní ředitelky připravit doprovodný 
dětský program a proto slavnostní vítání proběhne až na přelomu 
října a listopadu. Termín upřesním na začátku školního roku po 
domluvě s paní ředitelkou. Prozatím prosím rodiče, kteří chtějí při-
hlásit své dítě na podzimní vítání, aby tak učinili co nejdříve. Stačí 
mi zaslat e-mail na adresu starosta@brno-kninicky.cz. Uveďte prosím 
kontakt na Vás a jméno Vašeho dítěte. Předem děkuji. 

Martin Žák, starosta

NEPOVOLENÉ STAVBY
V roce 2007 nabyl účinnosti nový stavební zákon (zákon č. 183/2006 
Sb., o územním plá nování a stavebním řádu), který měl za cíl zjedno-
dušit systém povolování staveb. Široká veřejnost o tom byla informo-
vána médii formou chytlavých hesel typu „rodinný dům nebo chatku 
si po stavíte bez stavebního povolení či k oplocení žádné povolení 
nepotřebujete.“ Tato neúpl ná osvěta se však záhy minula účinkem, 
protože neposkytovala veřejnosti úplné informace a často vedla 
stavebníky k nevědomému protiprávnímu jednání (stavění bez po-
volení stavebního úřadu). Takovéto jednání bylo stavebními úřady 
zpočátku částečně tolerováno, neboť se samotné stavební úřady liši-
ly ve výkladu stavebního zákona a tedy i v povolování jednotlivých 
staveb. Bylo zcela běžné, že stavebník, který si zjišťoval informace  
o povolení jeho stavby na různých stavebních úřadech, dostal napros-
to odlišné odpovědi. Situace s povolováním staveb se však po něko-
lika letech aplikace nového stavebního zákona ustálila a většina sta-
vebních úřadu již postupuje při povolování staveb jednotně. 
Princip povolování většiny staveb je v současné době dvoukolový. 
Nejdříve je třeba povolit samotné umístění stavby na stavebním 
pozemku. To je možné na základě územního souhlasu (umístění 
jednoduchých staveb v území, např. rodinné domy či rekreační 
chaty do 150 m2 zastavěné plochy nebo také oplocení) anebo územ-
ního rozhodnutí (umístění větších staveb). Dále je třeba povolit 

PLÁŽ „U SJEZDU“ ČI „U LVA“
Před třemi lety nám Povodí Moravy oplotilo svůj areál a tím i přístu-
povou cestu k pláži U sjezdu. S Povodím Moravy jsem domluvil zpev-
nění svahu a vybudování schůdků přímo k vodě. Původní malá pláž 
byla v minulém roce opravena a částečně i rozšířena. Přesto se na mě 
místní občané obraceli s dotazem, zda by mohl být povrch pláže 
upraven oblázky. Na jejich přání jsem na plochu pláže nechal oblázky 
navézt a ve spolupráci s Povodím Moravy byla pláž dále upravena tak, 
aby svým návštěvníkům poskytovala ještě pohodlnější odpočinek na 
břehu přehrady.

Martin Žák, starosta

samotné provedení stavby a posoudit jeho stavebně-technické 
provedení, což je možné formou ohlášení ( jednoduché stavby  
v území, např. rodinné domy či rekreační chaty do 150 m2 zastavěné 
plochy) nebo stavebního povolení (rozsáhlejší stavby, provozovny, 
atd.). Některé typy staveb vyžadují pouze povolení umístění stavby, 
některé zase pouze povolení provedení stavby. 
Uvažujete-li o tom, že si postavíte nějakou stavbu, pak pamatujte 
na to, že skoro každá stav ba vyžaduje povolení stavebního úřadu. 
Pokud si nejste jistí tím, jak přesně stavbu povolit, a které doklady 
k tomu doložit, rádi vás přivítáme na stavebním úřadě, kde vám 
poskytneme bližší informace o tom, jak postupovat a společně tím 
předejdeme možným komplikacím. Je totiž třeba zmínit, že staveb-
ní zákon rozšířil a zpřísnil systém sankcí za porušování stavebního 
zákona a poskytl stavebním úřadům větší kompetence k tomu, aby 
zamezil stavebníkům v jejich protipráv ním jednání (zejména stavě-
ní staveb bez povolení). Postupně se tak ustálila praxe, kdy udělo-
vání vysokých pokut za provádění černých staveb či jejich užívání 
není již jen pouhou hrozbou, ale skutečností, která mnohdy vede až 
k exekucím.
Na závěr je třeba ještě poznamenat, že zaplacením pokuty se nepo-
volená stavba nestává povole nou, ale podléhá řízení o dodatečném 
povolení stavby. V tomto řízení musí vlastník stavby mimo jiné 
prokázat, že je stavba v souladu s územním plánem. Neunese-li 
vlastník stavby toto důkazní břemeno, musí stavbu odstranit. 

Stavební úřad ÚMČ Brno-Kníničky
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JMÉNA NAŠICH ULIC 
ŠIKULOVA
Vážení občané Kníniček, v předchozím čísle 
jsme s panem Josefem Ondrou synem vzpomí-
nali na činy a utrpení pana Josefa Ondry otce, 
po kterém byla pojmenovaná naše hlavní ulice.   

Připomeňme si dnes jiný životní příběh, jinou ulici. 
Ulice Šikulova dostala své jméno v roce 1978 pod-
le pana Františka Šikuly (1894–1971), hrázného  
a zachránce Brněnské přehrady.
Nervózní Němci, Češi domáhající se svých práv, protektorátní bída 
a blížící se fronta. Poslední dny nacistické okupace za druhé světové 
války se nesly v Brně ve znamení náletů, stanného práva a rychlých 
procesů.
Mosty a hráze byly na sklonku války důležitější než kdy předtím. 
Vojáci wehrmachtu zlikvidovali hned několik mostů přes řeku Svrat-
ku a zpomalili tak postup Rudé armády, která kousek po kousku 
osvobozovala jižní Moravu. 
Nově postavená elektrárna byla nebezpečnou zbraní v plánech 
německých okupantů. Už během její stavby bylo do tělesa hráze  
uloženo 18 metrů dlouhé potrubí, které vedlo od povrchu hráze  
až k jejím základům a mělo v případě nutnosti sloužit k jejímu rych-
lému zničení. Zprvu se Němci báli sabotáže a proto v roce 1941 
rozkázali potrubí naplnit pískem. O 4 roky později však potřebovali 
hráz zničit. 
Destrukcí hráze by vznikla průlomová vlna, která by způsobila kata-
strofální povodeň. Milióny kubíků by zaplavily části Kníniček, Bystr-
ce, Komína, Jundrova, Žabovřesk a Starého Brna až po Modřice.
Zabránila jim v tom chytrost a odvaha tehdejšího hrázného Františ-
ka Šikuly a ostatních zaměstnanců přehrady. Klíčovou roli sehráli 
rudoarmějci a bystrcký občan pan Ladislav Dolníček. 
Jak to tehdy bylo? Nechme promluvit pana hrázného Šikuly slovy 
určenými v září 1945 paní A. Novotné, redaktorce Rovnosti.
„Naplnit potrubí pískem jsme měli proto, že se písek dá snadno 
vyplavit proudem vody a potrubí je zase použivatelné. Tak chytří 
jsme byli ovšem taky, i když si to Němci o nás nemysleli. Proto jsme 
po domluvě s inženýrem doktorem Lossmannem potrubí vrcho- 
vatě zasypali kamením a štěrkem a zazdili je betonovou zátkou.  
Nic se nedělo, až přišel březen a duben 1945. Tehdy se fronta přiblí-
žila k Brnu a my jsme se začali bát vysokého stavu vody v přehradě. 
Nevyužitá voda se totiž z přehrady vypouštět nesměla, všechno byla 
sabotáž, velezrada a Bůh ví co. Němci měli jiné starosti a tak jsme 
snižovali hladinu ze všech sil. Ale přece na nás nezapomněli. Co se 
ničení týče byli nacisté vždycky důkladní.
V noci 15. dubna 1945 po jedné hodině přijelo auto, z něhož vyská-
kala desítka německých vojáků s velitelem, že budou hlídat přehra-
du sami a že musí být vyklizeno minové potrubí, ale hned. Bylo  
nám všelijak. Přehradě, strojnímu zařízení, elektrárně hrozila zkáza. 
A tak jsme si řekli se všemi zaměstnanci přehrady, že budeme dělat 
všechno, jen aby zeď do povětří nevyletěla. Začali jsme tedy vytlou-
kat betonovou zátku z potrubí takovým způsobem, že jsme za dva 
dny udělali 20 cm. A při tom otloukli půl zdi, předstírajíce, že hledá-
me otvor. Ale potom to už šlo ráz na ráz. 24. dubna přejely přes 
přehradu německé protitankové a protiletadlové baterie. Němci se 
usadili na levém břehu a obsadili budovy přehradní správy. Nás 

vyhnali a tak jsme se nastěhovali do elektrárny do 
revizní štoly, která se táhne přehradní zdí. Poně-
vadž začalo bombardování a všude kolem přehra-
dy na Bystrc i Kníničky dopadaly granáty a šrapne-
ly, museli jsme zastavit elektrárnu. 
Dne 25. dubna odpoledne přijel takový hrhr-ese-
sák. Vytáhl plány přehrady a vyzval mne, abych mu 
ukázal minové potrubí. Krve by se ve mě nedořezal. 
Věděl jsem, že teď nejde o elektrárnu, ale také  
o mne. Když se seznámil se stavem věcí vyhrožoval 
okamžitým zastřelením za sabotáž. Začal jsem mu 
vykládat, že jsme se snažili, ale že to nešlo, že nás 
pořád bombardují. A měl jsem štěstí. Sotva jsem 

to dořekl, jako na zavolanou se ozvalo hřmění „samoljotů“ a neda-
leko nás k pilíři nedaleké autostrády padla bomba. Trochu to s námi 
zatřáslo a milý Němčík zkrotl a honem se hleděl dostat z místa, kde 
to tak páchlo frontou. Všechno nám odkýval a dal dokonce rozšrou-
bovat třicetimetrový stožár, připravený pro elektrické přehradní 
vedení, v naději, že tato barikáda zastaví sovětské pancéře. Potom 
uložil vojákům vytrhat dlažbu na mostě a do děr vložit devět proti-
tankových min a odjel, nechávaje na levém břehu vojáky, kteří ne-
věděli nic o stavbě zdi, ani o revizní štole u jejíhož východu se stří-
daly naše hlídky s bílým ručníkem, které měly Rusům naznačit, že 
most je podminován. V noci potom Němci vyhodili do povětří 
mosty v Bystrci a pod hradem Veveří. Jen most přes přehradu, jedi-
ný přechod přes řeku, dosud stál.
My jsme zatím seděli v elektrárně, poslouchali střelbu a odhadova-
li, kde asi mohou být sovětská vojska. Dne 27. dubna jsem najednou 
uslyšel přes hukot přehradního jezu volat z druhého břehu člověka. 
Byl to bystrcký Dolníček. Rusové jsou prý už v Bystrci a posílají ho, 
aby zjistil, kde jsou Němci. A v tu chvíli jsem nenáviděl ten hučící 
splav a vítr, který mi rval slova od úst a pro který jsem se nedověděl, 
jestli rozuměl, že most je zaminován. A nedalo mi to. Oblékl jsem si 
svůj strážcovský gumák, proplížil se štolou na druhý břeh a lezl 
opatrně na kopec, abych konečně uviděl sovětské tanky, děla a ru-
doarmějce. Chtěl jsem tam na ně počkat a seskočil jsem proto do 
níže položené rokliny. V tom jsem ucítil v boku prudkou ránu a měl 
jsem pocit, že jsem již mrtev. Ale nebyl jsem. Měl jsem štěstí. Kulka 
proletěla bokem. Přitiskl jsem se k zemi a čekal jsem, až Němci pře-
stanou střílet. Bok mě sakramentsky pálil, ale přesto jsem se doplí-
žil nazpět do elektrárny. Asi za hodinu nato se objevil na pravém 
břehu Dolníček asi s patnácti rudoarmějci a Němci do nich začali 
pálit. Sovětší vojáci se proto stáhli, zničili německé pozice a přijeli 
29. dubna s tanky. Byl jsem jako strojník před léty ve Stalingradu  
a umím rusky. Vylezl jsem na most a ukázal jim, kde jsou položeny 
miny. Dal jsem si od ruské doktorky ošetřit ránu a šel jsem si lehnout. 
Přehrada byla zachráněna.
Nebylo však všemu zlu konec. Nacisté okolí přehrady pořádně za-
minovali a než mohly být všechny nastražené miny odstraněny, 
usmrtily nebo zranily některé vojáky a civilisty. Z místních občanů 
podlehl zranění výbuchem miny Václav Zbořil. Podobně František 
Stodůlka byl zraněn a popálen na noze, léčil se několik roků,  
až nakonec následkům zranění podlehl. Ludvíku Žaliovi utrhla mina 
nohu, ale lékařům se přesto podařilo zachovat mu život.“ 
Tyto a jiné události popisuje v knížce KNÍNIČKY, DĚJINY OBCE 
1406–2006 pan archivář PhDr. František Zřídkaveselý. Brožura vyšla 
při příležitosti 600 let od vzniku obce z podnětu tehdejší starostky 
paní Jarmily Kubátové a zastupitelů.

ÚMČ Brno-Kníničky
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KLUB SENIORŮ KNÍNIČKY
Skončil další „rok“ činnosti klubu seniorů, po letní přestávce se již 
všichni těší na další setkání v říjnu.
Klub seniorů v Kníničkách zahájil svou činnost v říjnu 2011. Zpočát-
ku byl zřízen Městskou částí Brno Kníničky ve spolupráci s Klubem 
aktivních seniorů KLAS CRSP, ale postupem času se zcela osamostat-
nil a doposud je pod záštitou MČ Brno Kníničky. Shrnutí náplní 
schůzek, exkurzí, výletů a tvořivých činností by zabralo celou strán-
ku Zpravodaje a tak si dovolím napsat pouze, že doufám, že klub 
bude stále pokračovat s takovým elánem členů jako doposud. 
Protože je čas neúprosný a věk nám přibývá všem, musím s lítostí 
oznámit, že současná vedoucí „duše“ klubu již chce předat vedení 
někomu mladšímu a stát se pouze členkou klubu.
Zájemci o převzetí vedení budou poskytnuty veškeré materiály  
o činnosti klubu, již proběhlých schůzkách a i materiály, které by 
převzetí vedení mělo co nevíce ulehčit.
Schůzky klubu probíhají v sudé čtvrtky v měsíci od 10 do 12 hodin 
v učebně Krčku tělocvičny, od října do června.
Pravidelným i příležitostným členům klubu přeji mnoho zdraví  
a chutí se nadále pravidelně scházet a užívat si společné chvíle.

Hana Juránková

…CESTAMI HRÁZNÉHO FRANTIŠKA ŠIKULY 2016

Návštěva Arboreta

Za účasti zástupců z úřadů Městských částí Bystrce a Kníniček a Klubu 
českých turistů byly položeny květiny k pamětní desce u hráze pře-
hrady a v krátkých prohlášeních byla projevena především vděčnost 
za činy tehdejších lidí vedoucí k záchraně hrázního tělesa.
Po „oficiální“ části vzpomínky proběhla mezi zúčastněnými diskuze 
o nutnosti zachování podobných akcí a udržování kontinuity mezi 
historií a současností.

Hana Juránková

V rámci vzpomínek a oslav osvobození města Brna a v současné 
době jeho součástí Bystrce a Kníniček, které byly osvobozeny 28. 4. 
1945 Rudou armádou, pořádá Odbor Klubu českých turistů I. Brněn-
ská každý rok vzpomínkovou akci na osvobození Brna a jeho uchrá-
nění před zatopením u památníku u hráze Brněnské přehrady.
V letošním roce vzpomínka proběhla v sobotu 23. dubna. 
Bezmála 60 lidí přišlo uctít a zavzpomínat na události na konci  
II. světové války, na hrdinské činy jak pracovníků přímo na přehrad-
ním tělese, tak prostých občanů, které vedly k záchraně hráze pře-
hrady před odstřelením utíkajícím německým vojskem a zabránily 
tak zatopení velké části města Brna.
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TAJEMSTVÍ STUDÁNKY
Že mají Kníničky svoji školku, to není žádné tajemství. Co se ale 
odehrává uvnitř, to zpravidla zůstává veřejnosti utajeno. Chcete-li 
poodhalit naše tajemství, přijměte, prosím, naše pozvání a začtěte 
se do následujících řádků.
Úvodem mi dovolte několik slov z historie. Mateřská škola zahájila 
svůj provoz pod vedením Anny Zavřelové v září roku 1945 pouze  
s dopoledním provozem, 6 dní v týdnu. Teprve od roku 1961 byla 
zavedena celodenní péče o děti a v roce 1968 volné soboty. V roce 
1974 využívala budovu i ZŠ v Bystrci. Ve vedení MŠ se vystřídaly  
paní ředitelky Marie Vinohradská, Marie Borýsková, Dana Bendová, 
Dana Brázdilová a od roku 1999 dosud – Jana Zrostová.
V roce 2001 měla MŠ pouhých 12 dětí, z toho byla polovina dětí  
z Rozdrojovic. Za to, že nebyl ukončen provoz této „miniškolky“ 
vděčíme bývalému vedení radnice. Od roku 2003 se stává jednotříd-

LADISLAV DOLNÍČEK – PIETNÍ AKT 

ní MŠ s počtem 20 dětí samostatným právním subjektem pod ná-
zvem MŠ Studánka. Zřizovatelem MŠ je ÚMČ Brno-Kníničky.  
V roce 2004 se MŠ rozšířila na dvojtřídní, od září 2014 na trojtřídní  
a v lednu 2015 na čtyřtřídní MŠ s třídami Rybiček, Sluníček, Berušek 
a Žabek a s celkovým počtem 70 dětí. 
V současné době máme z důvodu ukončení výjimky z počtu dětí 
zapsáno 66 3–7 letých dětí – především z Kníniček, o které se stara-
jí 4 paní učitelky, 5 provozních pracovnic – zpravidla na zkrácené 
úvazky a ředitelka MŠ. V současné době řešíme problém udržení 
provozní doby od 6.30–16.30 hodin, a mám obavy, že ani využití 
evropských fondů, které začneme čerpat od příštího školního roku, 
náš problém nevyřeší. Prozatím chybějící 0.5 úvazek učitelky hradí-
me z jiných finančních zdrojů. V letošním školním roce se s MŠ 
loučí 25 předškoláků, kterým přejeme v 1. třídě hodně úspěchů.

a samotná přehrada zachráněna. Spolu s ní 
bezpočet lidských životů a domovů.
Pro svojí osobní statečnost si pan Ladislav 
Dolníček zasluhuje u mne a mnoha dalších 
občanů velký obdiv a uznání. Navštívil jsem 
Generální konzulát Ruské federace v Brně  
a pozval pana konzula k pietnímu aktu.
Pod záštitou primátora města Brna, pana 
Petra Vokřála jsme se sešli u pomníčku hráz-
ného Šikuly 28. května v jedenáct hodin. 
Po mém úvodním proslovu promluvila atašé 
Karina Soultanova. Poděkovala za vzpomínku 
na ruské vojáky a zachránce přehrady pana 
Šikulu. Vyzdvihla hrdinský čin zachránce 
pana Ladislava Dolníčka. Následovalo polo-
žení květin a věnce s věnováním ruského 
konzulátu. Závěrem proběhl slavnostní vo-
jenský ceremoniál, který byl zakončený čest-
nou vojenskou salvou. Příští rok zvažuji ma-
lou rekonstrukci proběhlých událostí.

Lubomír Strážnický 
Fotozdroj: Brněnský deník

Hrázný František Šikula v rozhovoru s redak-
torkou Rovnosti A. Novotnou v září 1945 zmi-
ňuje význam hrdinského činu pana Ladislava 
Dolníčka. 

Dolníčkovo jméno však nebylo posledních 70 let náležitě oceněno 
a ani příliš zveřejňováno. Rozhodl jsem se tedy uspořádat memori-
ál na jeho počest a v neposlední řadě na počest sovětských vojáků. 
Při osvobozování Bystrce padl nadporučík Marko Danilovič Golu-
benko, padlo zde i dalších 73 rudoarmějců, jejichž jména většinou 
ani neznáme. 
27. dubna prošel pan Dolníček za střílení a náletů letadel, s ohrožením 
svého života, cestu Bystrc – hráz hned 4x. Nejdříve informoval hráz-
ného Šikuly o příchodu Ruské armády do Bystrce a dozvěděl se od 
něho o podminování přehrady. Dolníčkovi se podařilo dostat zpět  
k vojákům, předat jim informaci o minách a vrátit se na hráz i s nimi. 
Hodně se střílelo. Němci se nakonec stáhli a na odpálení hráze nezbyl 
čas. Ruští pyrotechnici zajistili nálože a tím byla cesta přes Svratku  
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Všichni, kdo s dětmi pracujeme, jsme si vědomy toho, že školka je 
první institucí, kde tráví děti svůj čas bez rodičů. Děti vstupují do 
života, a záleží na nás, jak je pro život připravíme. Proto se snažíme 
vytvořit dětem kvalitní výchově vzdělávací program, založený 
na vzájemné důvěře, přátelství a toleranci. Pouze tak zajistíme, aby 
děti, které opouští školku byly samostatné, zdravě sebevědomé  
a dostatečně připravené pro život.
Každodenní přirozené činnosti – hraní, zpívání, kreativní tvoření,  
obohacujeme dalšími aktivitami v souladu s koncepcí MŠ, kterou 
je zdraví a zdravý životní styl, environmentální působení na děti, 
etická výchova, estetické působení – hudební, výtvarné, polytech-
nické, čtenářská gramotnost, příprava dětí na školu. Děti mají mož-
nost navštěvovat zájmové kroužky – keramiku, sportovní krou- 
žek, taneční kroužek, plavání, návštěvy solných jeskyní, seznamo-
vání s angličtinou, logopedie. Mezi další aktivity patří divadla, 
kouzelnická vystoupení, výukové a preventivní programy.
I když naše cílová skupina jsou děti, přesto myslíme také na rodiče 

dětí – připravujeme společné aktivity a zajímavé přednášky – např. 
psychologové PhDr. Jan Svoboda, mgr. Jiří Halda. Pro učitelky ne- 
jen z naší MŠ pořádáme zajímavé semináře: výtvarné – Jana Svobo-
dová, Lena Banszel Freyová, hudební – PhDr. Lenka Pospíšilová, tělo-
výchovné – Věra Veitová, psychologické – Stanislava Emmerlingová.
Za to, že MŠ funguje tak, jak má, si zaslouží poděkování: všechny 
pracovnice MŠ, rodiče dětí za pěknou spolupráci, cukrárna Anička 
za „sladké pozornosti“ pro děti a firmy Carex a Gastroform a samo-
zřejmě zřizovatel – MČ Brno-Kníničky. Děkujeme také místním ob-
čanům – přátelům MŠ – za pomoc při sběru papíru a víček od PET 
lahví – z výtěžku za sběr papíru přispíváme finančně na adoptova-
ného klokánka v ZOO, a sběrem víček od PET lahví přispíváme na 
léčbu postižené Verunky. 
Život ve Studánce je natolik pestrý, že se nevejde do jednoho člán-
ku, přesto, alespoň částečně jsme vám poodkryli naše tajemství 
Studánky, a co Vaše tajemství???

 
  Za celý kolektiv MŠ Studánka Jana Zrostová

Vážení čtenáři – přátelé mateřské školy, domnívám se, že téměř každý z vás má nějakou vzpomínku na místní MŠ – ať už z historie,  
či současnosti – přece jenom je mateřské škole již 70 let! Podělte se s námi o vaše zážitky! Napište nám je, prosím, do konce července. 

Můžete je předat buďto osobně do MŠ (do 15. 7.) nebo do poštovní schránky, případně je pošlete e-mailem na adresu: ms-studanka@volny.cz. 
Předem děkujeme, už nyní se těšíme na zajímavé čtení. 
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které se zasloužily o krásné kostýmy. Děkujeme tedy jmenovitě  
Daně Juránkové a Petře Štefanové, které měly v klubovně šicí stroje, 
a zatímco my jsme stříhali a barvili, ony šily. Magdě Otrubové platí 
dík za drátěné košile, které byly k nerozeznání od pravých (od prů-
vodce na Barrandově jsme se dozvěděli, jak se vyrábí košile pro film. 
Jsou upletené na velkých jehlicích z vlny, nejsou tak těžké a ruchaři 
se postarají o to, aby na filmovém plátně chrastily). Také děkujeme 
Báře Taušové za zajištění koňů pro královský pár. Velký dík patří i panu 
starostovi Martinovi Žákovi, za podporu a pomoc s touto akcí!
Nejen na kostýmech jsme usilovně pracovali – děti vyrobily třináct 
panelů s kvízovými otázkami a všechny informace si zjišťovaly samy.  
Pro mě se tím otevřel nový pohled. Znám děti zejména po sportov-
ní stránce, ale jejich výtvarné vlohy byly pro mě dosud skryty. A byla 
jsem velmi mile překvapena, jak krásné obrázky namalovaly!  
A hlavně s jakým zápalem pracovaly!
Ve čtvrtek před oslavou jsme chodili v kostýmech po Kníničkách, 
abychom pozvali co nejvíce lidí. Zdá se, že se propagace povedla. 
Přišla spousta lidí, a když se zpětně dívám na fotky, vidím jen samé 
usměvavé tváře.
Pokud se nám podařilo připravit příjemné odpoledne a bavili jste 
se, tak jsme moc rádi a o to nám šlo.

Za celý tým TOM Rokytná
Regina Böhmová a Viktor Čermák

V neděli 19. 6. 2016 byl ohlášen příjezd Karla IV. do naší obce.  
V rámci oslav svých narozenin putoval celým královstvím a zavítal  
i k nám. Ve 14 hod., doprovázen celým dvorem, sesednul král Karel 
IV. ze svého oře doprovázen svou královnou Alžbětou Pomořanskou. 
Po usednutí na trůn následovalo představení přítomných šlech- 
tických rodů. Na slavnost přijely blahopřát rody zvučných jmen:  
Páni ze Šternberka, z Lomnice, Vítkovci, Benešovci a páni z Pernštej-
na. Zástupci jednotlivých rodů se poklonili králi a předali své dary. 
Některé byly velmi vtipné, například slepice v kleci od Pernštejnů. 
Poté následovalo vystoupení šermířů a volná zábava. Dospělí si 
mohli vyzkoušet své vědomosti v kvízu, jehož tématem byla doba 
Karla IV. Děti zase chodily po stanovištích a plnily různé úkoly. Nej-
větší atrakcí se pak staly slepice, které si mohli návštěvníci pohladit. 
Děti slepice pojmenovaly Tom a Rokytná.
Nedělní odpoledne se opravdu vydařilo, o počasí se snad postaral 
sám Karel IV., protože lepší jsme si přát nemohli. Příjemně teplo  
a pod mrakem. Což ocenili všichni, kteří oblékli středověké kostýmy. 
A že nás bylo! Celkem se sešlo čtyřicet dospělých a dětí v dobovém 
oblečení. Na jejich výrobě jsme s dětmi a hlavně jejich maminkami 
pracovali dva měsíce (o Karlu IV. se některým z nás i zdálo).
Právě nyní je třeba zmínit usilovnou práci tří obětavých maminek, 

KAREL IV., CÍSAŘ A KRÁL, VLÁDCE VŠECH KRÁLOVSTVÍ SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ
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V sobotu 28. května 2016 proběhl tradiční 
nohejbalový turnaj dvojic v Kníničkách.  
Letošního ročníku se zúčastnilo 9 týmů. 
Slunečný den umožnil, aby se většina zápa-
sů odehrála na venkovním hřišti a stejně jako 
v minulých letech si hráči mohli ve chvilkách 
volna pochutnat na masu z grilu a vychlaze-
ném pivu.
Finální zápasy ovládli místní a odpoledne se 
rozhodlo o vítězi. Titul se opět vrátil do ru-
kou dvojice Miloš Prokeš a Patrik Matyášek.

Celkové pořadí:
1. místo: Miloš Prokeš, Patrik Matyášek 
2. místo: Martin Hladík, Jan Keprt
3. místo: Robin Belán, Bořivoj Babáček

Blahopřeji vítězům a těším se na další ročník 
nohejbalového turnaje.
Fotografie z akce naleznete na www.kninic-
ky.eu rubrika Fotogalerie.

starosta Martin Žák

V příjemném areálu Českého veslařského klubu na kníničském bře-
hu přehrady byla v sobotu 14. května pokřtěna osmiveslice a mo-
derní molo.
Molo umožňující bezpečný nástup a výstup z lodí i malým dětem 
nese jméno „Flos“ a osma nese název po bývalém vynikajícím zá-
vodníkovi a trenérovi klubu Jaroslavu Myslivečkovi. 
„Krok za krokem se snažíme zlepšovat materiální vybavení. Dokla-
dem toho je i dnešní slavnostní křest. Naším cílem je získat pro náš 
sport co nejvíc mladých zájemců,“ zdůraznil předseda klubu Ing. 
Tomáš Nahodil.
ÚMČ Brno-Kníničky posílá každý rok finanční příspěvek ČVK na 
podporu tohoto nádherného sportu a je škoda, že z Kníniček je  
v klubu pouze jeden člen.

"Flos" bezpečné molo i pro malé

Předseda ČVK Tomáš Nahodil, kníničská místostarostka 
Hana Juránková a brněnský primátor Petr Vokřál při křtu osmy

Veslaři přibírají nové členy: http://www.cvkbrno.cz/nabor.html 
Kluci a holky ve věku 10 až 18 let, přihlaste se! 
Veslování je krásný olympijský sport, který v srpnu uvidíte na LOH 
v Rio de Janeiro. Česká republika má 5 nominovaných posádek, mezi 
kterými je i brněnská rodačka Mirka Knapková. Jedná se o zdravý 
sport na čerstvém vzduchu, který nenamáhá pohybové ústrojí (žád-
né otřesy či nárazy) a proto je vhodný pro všechny věkové skupiny. 
Klub působí v katastru MČ Brno-Kníničky, loděnice je mezi hrází  
a Sokolským koupalištěm. Disponuje veškerým zázemím (lodní 
materiál, šatny, trenažéry, posilovna, sauna, klubovna, nohejbalové 
hřiště). Přijďte se podívat!

Hana Juránková, Tomáš Nahodil
Foto zdroj: MMB

5. NOHEJBALOVÝ TURNAJ V KNÍNIČKÁCH

KŘEST OSMIVESLICE A MOLA ČESKÉHO VESLAŘSKÉHO KLUBU
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DĚTSKÝ DEN 2016 
Letošní oslava Dne dětí v Kníničkách pro-
běhla 27. 5. na hřišti na Dolních Loukách již 
tradičně v režii Policie České republiky ob-
vodního oddělení Brno Bystrc. Za krásného 
počasí se postupně přišlo pobavit, zaspor-
tovat, vyzkoušet speciální vybavení policie, 
něco nového se dovědět a trochu se poučit 
na 130 dětí s doprovodem rodiny. Pro zpe- 
stření programu přijely, sice s malým zpož-
děním, dva vozy Hasičského záchranného 
sboru, ale o to intenzivněji se jejich posádky 
dětem věnovaly.
Posilnění a uhašení žízně všech účastníků  
i doprovodů si vzal na starost Úřad MČ Brno 
Kníničky.
Chtěla bych touto cestou poděkovat za krás-
né pohodové odpoledne „účinkujícím“ z řad 
Policie i Hasičského záchranného sboru, za 
perfektní přípravu jednotlivých úkolů pro 
děti a za jejich čas strávený u nás a dětem  
s rodinami za návštěvu, chuť se pobavit  
a dobrou náladu.
Děkuji panu starostovi Žákovi za veškerý 
servis k občerstvení a také kolegům od gri-
lu za příjemnou spolupráci a doufám, že se 
všichni setkáme na Dětském dnu 2017.    

Hana Juránková 
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Máme za sebou další rok dětských keramických a rukodělných 
kroužků a už pomalu chystáme pro malé občánky Kníniček další 
program této aktivity po prázdninách. Velký zájem je u dětí, které 
už k nám chodily a chtějí pokračovat, ale hlásí se nám i noví účast-
níci. V připravovaném programu tedy jako doposud myslíme na obě 
kategorie – začátečníky i pokročilé.
Práce s dětmi je zajímavá a inspirující a my se snažíme pro ně vymy-
slet stále nové nápady na tvoření. U menších dětí, tedy u dětí ze 
školky a menších školáčků, se zabýváme keramikou, u větších ško-
láků postupně přidáváme i další výtvarné a rukodělné techniky.  
Tak to plánujeme i v dalším školním roce.
Budeme začínat opět od října, a to s následující nabídkou:
Větší školáci, kteří k nám už chodili a jsou pokročilejší, budou s krouž-
kem pokračovat ve stejném termínu, tj. v pondělí od 17.00 do 18.30 
hodin. Pro tyto děti máme kromě keramiky opět nachystané i ně-
které další techniky. V  minulém roce jsme s  těmito rozšířenými 
technikami začaly a zjišťovaly, co děti baví a co už zvládnou, z těch-
to zkušeností tedy budeme dále vycházet. V úvahu připadá např. 

Zájemci o tyto kroužky pro školáky se nám mohou hlásit již nyní na 
níže uvedené kontakty. Již v současné době máme nahlášenu spous-
tu uchazečů, do naplnění kapacity mnoho nezbývá. 
V případě velkého počtu zájemců, výrazně převyšujícího dosavadní 
kapacitu kroužků, uvažujeme o možnosti rozšíření nabídky. 
Kromě těchto kroužků bude dále pokračovat i keramika v rámci škol-
ky, a to opět ve třech skupinách – v pondělí, ve středu a ve čtvrtek. 
Děti ze školky se snažíme do skupin rozdělit částečně podle věku  
a podle zkušeností, s  těmi, které k  nám již chodily, můžeme začít 
dělat složitější výrobky, začátečníci a menší děti tvoří jednodušší  
věci, aby si materiál osahaly a naučily se základním dovednostem. 
Zájemci o keramiku v  rámci školky se hlásí přímo paní ředitelce 
školky. Začínat budeme v pondělí 3. října.   
Děkujeme dětem za jejich zájem o rukodělnou tvorbu, fandíme jim 
a moc se na ně těšíme.

Zina Lišková, Hana Juránková, Lenka Jašková

Zina Lišková, tel. 603 255 879, zina.liskova@seznam.cz
Hana Juránková, tel. 776 099 619, hanajuranek@volny.cz
Lenka Jašková, tel. 608 970 129, lenka.jaskova13@seznam.cz

DALŠÍ ROČNÍK DĚTSKÝCH KERAMICKÝCH KROUŽKŮ V KNÍNIČKÁCH

SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA
11. května se děti z MŠ Studánka zúčastnily XVII. ročníku městské 
sportovní olympiády, která se konala na sportovním hřišti v Brně-
-Slatině pod názvem „Slunce, voda, vzduch – krása, zdraví, život.“
Soutěžilo se ve 3 disciplínách v kategorii děvčat a chlapců: hod do 
dálky, běh na 20 m, skok do dálky. Sportovního zápolení se zúčast-
nilo celkem 237 dětí z 16 brněnských „mateřinek“.
Ač se děti z naší MŠ zúčastnily olympiády poprvé, hned sklidily velké 
úspěchy – Kryštůfek Mainuš získal 1. místo a Lucinka Chrastilo-
vá 2. místo – oba v hodu do dálky. Blahopřejeme!!! Za své výkony 
a účast byly děti odměněny medailemi a všechny děti obdržely 
drobné dárečky. Za přípravu sportovců patří velké poděkování paním 
učitelkám a trenérce sportovního kroužku Sáře Nezdařilové.

Jana Zrostová za kolektiv MŠ Studánka

plstění, háčkování, smalt, malba na sklo, ruční papír, možná znovu 
mozaika, třeba i ruční výroba svíček atd. Které techniky zařadíme  
a v  jakém pořadí bude záviset na šikovnosti dětí, uvidíme, jak jim  
to půjde a podle toho program během roku upravíme a doplníme. 
Druhá skupina školáků, kam jsme zařadily mladší děti, účastníky se 
zájmem pouze o keramiku, začátečníky a ty, které k nám před prázd-
ninami chodily v rámci kroužku pořádaného školkou jako předško-
láci, se bude specializovat zatím jenom na keramiku a bude probíhat 
ve středu od 16 do 17,30 hodin.
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PŘÍRODA ZA HUMNY S MARTINEM 
A ONDŘEJEM PELÁNKOVÝMI

Vážení občané, i ve druhém pokračování našeho fotoseriálu bychom 
Vás rádi zlákali k dlouhým letním toulkám za humny. Mějte oči a uši 
otevřené, určitě naše sousedy zahlédnete! 

Tento obojživelník je z jezírka u přehrady. Skokan hnědý patří k nej-
hojnějším žábám střední Evropy. 
Měří kolem 10 centimetrů. Silné zadní nohy jsou silně vyvinuty a umož-
ňují skoky o délce až 1 metr a také velmi dobré plavání a potápění.
Kromě období rozmnožování žije skokan hnědý na souši. Za potra-
vou vychází v noci nebo za vlhkého a deštivého dne. Požírá různý 
hmyz, slimáky, pavouky, žížaly či drobné korýše. Koncem října či 
začátkem listopadu vyhledávají skokani zimoviště. Zimují buď na 
dně menších vodních nádrží (s hloubkou minimálně 50 cm) nebo  
v mrazu prostých úkrytech v zemi. Probouzejí se časně na jaře, už 
když začíná odtávat led a začínají s pářením. Snůška má podobu 
rosolovitého chuchvalce plovoucího při hladině a obsahuje obvyk-
le 1 000 až 2 500 vajíček, od velké samice až 4 000. Pulci se líhnou 
za 3 až 4 týdny, k proměně v malé žabky potřebují asi 2 až 3 měsíce. 
Pohlavní dospělosti dosahují ve třetím roce života.
Samci se ozývají mručivým vrrru – vrrru – vrrru…

Ledňáček říční je pro své krásné zbarvení nazýván Létající drahokam.
Je jen o něco málo větší než vrabec. Dorůstá 16–17 cm, v rozpětí 
křídel měří 24–26 cm a jeho rovný zašpičatělý zobák dosahuje zhru-
ba 4 cm. Žije v blízkosti pomalu tekoucích čistých vod a proto je  
i bioindikátorem čisté vody. O to víc nás těší, že hnízdí i u nás na pře-
hradě.
Jeho let je rychlý a přímý (dokáže dosáhnout i rychlosti vyšší jak  
45 km/h) a dá se při něm relativně snadno poznat díky jeho jasně 
modře zbarvenému ocasu. Zbarvení mladých ptáků je méně výrazné 
a odstín více zelený. 
Ledňáček se často a nápadně se ozývá, nejčastěji krátkým, ostrým 
tyt-tyt.
Po většinu roku žije sám. Je plachý, ale přísně teritoriální. Při vnik-
nutí konkurenta na jeho území se skloní, začne pomalu kývat hla- 
vou ze strany na stranu a roztahuje křídla. Snaží se shodit vetřelce 
do vody a přidržet ho pod ní. Souboj se téměř vždy obejde bez 
vážných zranění.
Živí se zejména menšími rybami do velikosti 12 cm, požírá i obojži- 
velníky, hmyz a korýše. Na kořist většinou číhá vsedě na větvi visící 
obvykle 1–2 metry nad vodou. Pokud kořist spatří, vrhá se na ni rych- 
lým střemhlavým letem pod vodní hladinu do hloubky 25 až 100 
centimetrů, uchopí ji do zobáku a vrací se zpět. Pod vodou má oči 
otevřené, ale chráněné jemnou blankou, takže nevidí a spoléhá se 
pouze na dotek. Přibližně každý desátý pokus bývá úspěšný. 
V České republice se ledňáček říční vyskytuje celoročně a patří mezi 
silně ohrožené a tudíž i přísně chráněné druhy. Vážnou hrozbu pro 
něj představuje ničení přirozeného biotopu a nedostatek hnízdních 
míst. Umělé hloubení strmých břehů u vodních ploch napomáhá  
k zvýšení počtu hnízdících ptáků. Jejich nora bývá vysoko, někdy  
i 37 metrů nad hladinou, díky čemuž je chráněna před mnoha pre-
dátory jako jsou například lasičky. 

Motýlice lesklá, její křídla mají hustou žilnatinu a v klidu je motý-
lice skládá mimo tělo.
V Česku je to hojný druh vážky, avšak vážně ohrožený znečištěním 
vody. Má modrozelené lesklé štíhlé tělo, 35–45 mm dlouhé a rozpě-
tí jejích křídel činí asi 60–77 mm. 
Partner Look u ní nehledejte. U samečka je nápadná modrozelená 
nebo modrá velká skvrna na nazelenalých průhledných křídlech, 
zatímco u samičky jsou křídla hnědavě průhledná bez skvrny. 
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Samci si své revíry stále znovu ohraničují bzučivým letem. Pokud do 
revíru vnikne cizí motýlice, neváhají a napadnou ji. 
Od května do září létá v blízkosti čistých proudících vod s vysokým 
obsahem kyslíku.

Klíště obecné 
pod mikroskopem, 
200x zvětšeno 
Nejméně přisátých klíš-
ťat nacházíme právě  
v létě, protože nyní mě- 
ní svá vývojová stádia. 
Vývoj (vajíčko, larva, 
nymfa, dospělec) trvá 
za příznivých podmínek 
jeden až dva roky, za 
nepříznivých čtyři. Než 
se u nás promění v dospělce, musí obvykle vystřídat tři hostitele. 
Dospělá klíšťata jsou nejčastěji v trávě vysoké od dvaceti centime-
trů do jednoho metru, na stoncích nebo nízkých keřích, kde uchy-
cena za zadní nohy trpělivě čekají. Dokáží hladovět i déle než jeden 
rok. 
Velikost samic se pohybuje od 3,5 do 4,5 mm (po nasátí až 1 cm  
i více), zatímco samečci měří jen 2,2–2,5 mm. U samce je tělo kryté 
hřbetním štítkem, u samice dosahuje štítek pouze do jedné třetiny 
těla. Zbytek jejího těla je tvořen měkkým varhánkovitě složeným 
útvarem zvaným alloscutulum. Ten může po nasátí krve zvětšit svůj 
objem až 300x. Proces sání trvá jeden až dva týdny. Samice pak 
naklade do půdy 1000–3000 vajíček. 
Klíště může přenášet infekční choroby, nejčastěji lymeské borrelió-
zy a klíšťové encefalitidy. Jak se bránit? 
Nejjednodušší je zamezit, aby se nám klíště dostalo na kůži. Pomo-
hou dlouhé rukávy a nohavice zastrčené do ponožek, uzavřené boty 
(ideálně holínky), svou roli hraje i povrch a barva oděvu: čím hladší, 
tím hůře se klíště na látce uchytí a čím světlejší, tím lépe ho uvidíme. 
Repelenty nanášet hlavně na látku a používat dezinfekční přípravky 
s obsahem jódu. 
Nenechte se omezovat strachem z klíšťat a užijte si přírodu!

Strakapoud prostřední hnízdí na Mniší hoře i na Babě, od podob-
ného strakapouda velkého se liší hlavně červeným temenem, jinou 
kresbou hlavy, světlejšími spodními krovkami ocasními, šedým 
pruhováním na bocích těla a slabším zobákem 

Střízlík obecný obývá okolí potoka v Hlubočku a je jedním z nej-
hlasitějších ptáků Evropy. Největší hrozbou jsou pro něj nejen lišky 
a kuny, ale i naše oblíbené kočky.

Sysel obecný z medláneckého letiště je jediný evropský zástupce 
rodu sysel. Jako všichni ostatní veverkovití spadá do řádu hlodavců.

Velmi děkujeme panu Martinu a Ondřeji Pelánkovi za nezištné po-
skytnutí nádherných fotografií a těšíme se na podzimně laděná fota 
„našich sousedů.“
Do té doby Vám srdečně přejeme horké, bezstarostné léto a co nejvíce 
času stráveného v přírodě!

Úřad městské části Brno Kníničky

Zdroj: Texty k fotografiím se opírají o informace pana Martina Pe-
lánka a otevřené encyklopedie – wikipedie.
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ZATOPENÉ KULTURNÍ 
A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ OBCE KNÍNIČKY 
Také jste se někdy při pohledu na Brněnskou přehradu zamys-
leli nad tím, co zmizelo pod její hladinou? Jak se tu dříve žilo  
a hospodařilo? Jak vypadala krajina a příroda v místech, dnes 
zalitých hektolitry vody? Jaké asi příběhy pradávných i nedáv-
ných časů byly rozplaveny vodou zadrženou přehradními zdmi? 
Co se stalo s množstvím nezapomenutelných míst a jedinečných 
přírodních biotopů? 
Odpovědi na tyto otázky se skrývají ve vzpomínkách pamětní-
ků, v archivech, knihách, na fotografiích, v obecních kronikách, 
odborných publikacích, kam se je vydali hledat řešitelé projek-
tu „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“. 

Projekt je realizován v  rámci Programu aplikovaného výzkumu  
a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury ČR 
v letech 2013–2016 (DF 13P01OVV012). 
Cílem projektu bylo zhodnotit historickou, sociálně-kulturní a eko-
logickou kontinuitu území, která byla zcela pozměněna vodohos-
podářskými úpravami a porovnat stav společnosti, kultury, krajiny, 
vodních toků, vodních ploch a jejich využívání, biotopů a dalších 
složek utvářejících kulturní a  přírodní dědictví jižní Moravy, před  
a po zatopení velkých území při výstavbě přehradních nádrží.  
Jako modelové lokality byla vybrána tři charakterově odlišná vodní 
díla na jižní Moravě – Vranovská přehrada, Brněnská přehrada  
a soustava vodních nádrží Nové Mlýny. Ve všech lokalitách došlo 
k zatopení alespoň částečně osídlených oblastí, včetně fungujících 
obcí Mušov, Bítov a Kníničky. 
Výstupem projektu je právě probíhající výstava „Zatopené kultur-
ní a přírodní dědictví jižní Moravy“, která je k vidění v Brně v Mo-
ravském zemském archivu do konce června 2016, dalším výstupem 
bude populárně-vědecká publikace se stejným názvem.
Řešení projektu probíhalo od roku 2013 a byli do něj zapojeni 
odborníci z  oborů historie, vodního hospodářství, hydrobiologie, 
hydrochemie, geografie, jakosti vod a krajinné ekologie. Realizace 
projektu spočívala v trpělivém pátrání, nacházení a shromažďování 
rozsáhlé sady různorodých materiálů, které byly podrobeny de- 
tailnímu prostudování a odbornému zpracování. Nalezené materiály 
byly včetně údajů o jejich aktuálním umístění zaznamenány do 
společné databáze, čímž vznikl jedinečný a velmi rozsáhlý soubor 
záznamů, který umožní budoucím generacím snáze nahlédnout do 
historie skryté pod hladinami Brněnské přehrady, Novomlýnských 
nádrží a Vranovské přehrady. „Databáze projektu“, obsahující přes 
700 záznamů, je umístěna na webových stránkách projektu http://
zatopene-dedictvi.eu/ a je součástí katalogu zmíněné výstavy

BRNĚNSKÁ (V DOBĚ VZNIKU KNÍNIČSKÁ) PŘEHRADA

Vodní nádrž vznikla zatopením území mezi Brnem a Veverskou Bítýš-
kou a zaplavila území o délce necelých 10 km a rozloze 231 hektarů. 
Nová přehrada dostala jméno Kníničská a jako datum jejího vzniku, 
je uváděn rok 1940. Celkové náklady na stavbu činily 59 miliónů 
tehdejších protektorátních korun. V roce 1959 byla přehrada pře-
jmenována na Brněnskou.
Myšlenka na stavbu přehrady na Svratce se objevuje již na počátku 
20. století, ale k realizaci dochází až v letech 1935 až 1940 v období 
německé okupace. V roce 1929 vydaly úřady povolení pro stavbu, 
krátce nato však byl původní projekt přepracován. K zahájení sta-
vebních prací došlo až v roce 1936. Původní projekt navrhla skupina 

vedená prof. Janem Bažantem, přepracován byl projektanty Vysoké 
školy technické v  Brně. Původním účelem díla bylo zajištění do- 
statku vody pro rozvíjející se město Brno. Stavební práce byly zadá-
ny pražské firmě Kapsa a Müler, technologii pro vodní dílo zajišťo-
valy Strojírny Vítkovice a Blansko, vybavení elektrárny dodala firma 
F. Křížík. Stavbu hráze komplikovaly od začátku povodně, nejniči-
vější přišla v srpnu roku 1938. Nebezpečí destrukce přehrady, kterou 
plánovala na konci okupace ustupující německá armáda, bylo od-
vráceno hrázným F. Šikulou. 
Dlouhou dobu si nádrž udržela zejména vodárenský účel a byla 
zásobárnou pitné vody pro Brno. Po roce 1945 začala být využívána 
hlavně k rekreaci a sportu. V  roce 1946 zde zahájila provoz lodní 
doprava a počet návštěvníků prudce vzrůstal. V dnešní době je již 
účel pouze energetický a rekreační. Právě zvýšený zájem o rekreač-
ní využití souběžně s nadměrným přísunem živin z povodí Svratky 
však zapříčinil zhoršení kvality vody v nádrži. Se stoupajícím znečiš-
těním se začal ve vodě intenzívně vyskytovat nežádoucí sinicový 
vodní květ, který na dlouhou dobu zkomplikoval plnohodnotné 
rekreační využívání nádrže. V posledních letech se díky soustředě-
nému úsilí odborníků daří tento negativní trend zvrátit. 

OBEC KNÍNIČKY

Historie Kníniček od pravěku po jejich zánik bude podrobně popsá-
na v  knize „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ 
v kapitolách, zpracovaných významnými moravskými historiky PhDr. 
Emilem Kordiovským, Doc. PhDr. Bohumírem Smutným, Dr., Prof. 
PhDr. Josefem Ungerem, CSc.
Nejstarší historie skrytá pod hladinou Brněnské přehrady je ukázána 
zmapováním archeologických nalezišť v oblasti. Tato oblast byla po-
prvé a na dlouhá tisíciletí i naposledy osídlena v neolitu a to lidem 
kultury s vypíchanou keramikou sídlícím na lokalitě Bystrc – Kotoulky 
a nositeli kultury s moravskou malovanou keramikou (Bystrc – Na pile 
a Kníničky – Hrázní). Lidé se sem vrátili až v 11. či 12. stol., o čemž svěd- 
čí objev zásobnicové jámy v Kníničkách – Hrázní. Je to doklad poměr-
ně rané kolonizace, při níž lidé pronikali do výše položených území. 
Samotná ves Kníničky, na panství Veveří a v  Brněnském kraji, je 
poprvé uváděna v pramenech k roku 1406 jako součást zeměpan-
ského hradu a panství Veveří. V 15. století střídal hrad jako zástava 
několik majitelů. Ves byla přifařena do Bystrce, kde byla také škola. 

Ulice ve Starých Kníničkách 
(AMB, A 34; Archiv MČ Brno-Kníničky/Zeno Čižmář).
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V roce 1790 je v Kníničkách uváděno  
44 domů a 255 obyvatel. Do struktury 
osídlení vsi zasáhla nejvýrazněji třice-
tiletá válka v souvislosti se švédským 
vpádem na Moravu a obléháním Brna 
roku 1645. Podle údajů Lánového rejs-
tříku bylo v Kníničkách před třicetile-
tou válkou napočítáno 20 usedlíků  
s půdou, nejsou zde uvedeny žádné 
poustky, které by vznikly útěkem pod-
daných. Do roku 1671, ze kterého jsou 
údaje Lánového rejstříku, je zde uvá-
děna tato struktura držby poddanské 
půdy: 7 láníků, 2 pololáníci a 11 dom-
kářů s půdou, celé panství bylo hodno-
ceno jako válkou dosti ušetřené. 
V roce 1843 zde žilo celkem 371 obyva-
tel, kteří obývali 65 domů a tvořili 88 
domácností. V zaměstnání převažova- 
lo zemědělství, kterým se zabývalo 20 
obyvatel, 5 řemesly, ostatní se většinou 
živili jako pomocní dělníci v zemědělství 
a v továrnách hlavního města Brna.  
Obvyklou stravou zde byl žitný chleba, 
brambory, kyselé zelí, zelenina, luště- 
niny, moučná strava a mléko. Hovězí 
maso se jedlo zřídka, spíše v zimě uzené 
vepřové maso, pila se voda, jako nápoj také pivo a pálenka. Rozsah 
hospodářství umožňoval největším sedlákům držet pacholka nebo 
děvečku nebo vykonávat veškeré polní práce za pomoci rodiny. 
Obec Kníničky (nesla mnoho podob názvu obce, do roku 1925 Ky-
ničky) se nacházela na území plánované zátopy. Po krátký čas vý-
stavby nového místa se ještě rozlišovaly Staré a Nové Kníničky.  
Výstavba přehrady začala v roce 1936, čímž zpečetila osud starých 
Kníniček. V té době čítala obec 108 domů, ve kterých žilo 530 lidí. 
Ve vsi byla kaple, dva mlýny, pila, hostinec, obchod a řada řemesl-
nických dílen. Kolem návsi stály nabílené domky s předzahrádkami, 
vozovka ani chodníky nebyly dlážděné. V obci nebyla kanalizace  
ani vodovod. Výstavba nové obce byla zahájena na pozemcích  
„U Luhu“ po obou stranách silnice z Bystrce do Rozdrojovic. Každý 
z obyvatel Kníniček si stavěl nový domek či hospodářskou usedlost 
sám, dostal k tomu účelu parcelu o velikosti pozemku ve staré obci 
a odstupné podle vyvlastňovacího zákona. Jen asi desítka obyvatel 
se přestěhovala do sousedních obcí, protože v Nových Kníničkách 
nemohli získat odpovídající náhradu půdy. Nové Kníničky byly už 
připojeny k elektrické síti Západomoravských elektráren a rozsvíce-
ny byly 12. 2. 1938. Výkup jednotlivých usedlostí byl prováděn do-
hodou s jednotlivými majiteli. Jejich cena se pohybovala převážně 
od 30 000 do 100 000 K a podle jednoho z dochovaných dokladů 
dosáhla přibližně 6,1 mil K za 101 stavebních objektů (AMB, A 34, 
Obecní kronika 25–28; AMB, Q 7, kar. 20). Krom toho byly zvlášť vy-
kupovány jednotlivé zemědělské pozemky, avšak knihovní pořá- 
dek byl dokončován až po skončení války. V roce 1957 byly Kníničky 
připojeny k Brnu. 

PŘÍRODA „ZATOPENÁ“ BRNĚNSKOU PŘEHRADOU 

V zatopených oblastech došlo díky významným změnám prostředí 
k zániku nebo ohrožení přirozených vodních biotopů a výskytu 
bezobratlých živočichů. Druhy vodních bezobratlých lze s ohle- 
dem na jejich reakci na zatopení území vodou a jejich schopnost 

přizpůsobit se novým podmínkám roz-
dělit do čtyř skupin: a) druhy, které na 
území dnešních nádrží žily, ale s výstav-
bou nádrží vymizely i z širšího okolí;  
b) druhy, které na území dnešních ná-
drží žily a s výstavbou nádrží byly vyt-
lačeny do zbytků přirozených habitatů 
v blízkém okolí; c) druhy, které na úze-
mí dnešních nádrží žily a žijí tam i dnes; 
d) druhy, které na území dnešní nádrže 
nežily a vyskytují se až po výstavbě 
nádrží. 
Z oblasti brněnské přehrady vymizely 
některé druhy jepic Ephemerella nota-
ta a Ecdyonurus insignis, žábronožka 
sněžní Eubranchipus grubbii, žábronož-
ka letní Branchipus schaefferi nebo lis-
tonoh jarní Lepidurus apus a také kri- 
ticky ohrožený korýš škeblovka oválná 
Cyzicus tetracerus, která dříve žila v tů-
ních v údolí Svratky.
Podobné reakce na změnu prostředí 
vykázaly i společenstva vodních  
a bažinných rostlin. Porovnáním bo-
tanických nálezů z doby před výstav-
bou nádrže se současným stavem bylo 
zjištěno, že z oblasti vymizelo mnoho 

druhů vodních a bažinných rostlin, mezi nimi i řada chráněných 
(např., Potamogeton lucens L., Carex riparia Curt., Veronica anagallis L., 
Ranunculus aquatilis L.). 
Změny vlivem stavby nádrží doznala i jakost vody v  tocích, její 
hodnocení je však zkomplikováno absencí monitoringu v  době  
před výstavbou nádrží ve 30. letech. Vývoj jakosti povrchových vod 
je úzce spjat se změnami ve využívání vody zejména v  průmyslu  
a zemědělství a čištěním odpadních vod. 
Velmi zajímavý je pohled na změny využívání krajiny v zátopových 
oblastech nádrží a jejich okolí. Pro jejich určení v zázemí Brněnské 
přehrady byly využity historické i současné mapové sady vojenských 

Dělníci na staveništi Brněnské přehrady za povodně v létě 1937 
(Archiv fotografií MČ Brno-Kníničky/Zeno Čižmář)

Stavba hráze Kníničské přehrady, v pozadí dnes zatopená 
obec Kníničky, 1939 (www.brneskaprehrada.cz)
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topografických map a současné základní mapy. V  tabulce je uve- 
den vývoj využití krajiny v okolí Brněnské přehrady (podíl v %) pro 
7 kategorií. 

Vývoj využití krajiny v okolí Brněnské přehrady (podíl v %):

Kategorie využití krajiny 1836–
1838 1876 1933, 

1945 1953 1991–
1992 2010

orná půda 35,8 40,8 40,1 35,9 22,1 18,8
trvalý travní porost 13,5 8,3 6,2 1,4 2,3 3,4
zahrada a sad 0,0 0,1 0,3 0,8 0,1 0,0
les 47,6 47,0 45,4 47,2 44,7 44,0
vodní plocha 2,0 2,0 5,6 10,1 10,1 9,5
zastavěná plocha 1,1 1,8 2,4 3,0 8,4 9,6
rekreační plocha 0,0 0,0 0,0 1,6 12,3 14,7
Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Klesající podíl orné půdy a trvalých travních porostů byl způsoben 
zaplavením území při budováním vodního díla, ale i budováním 
rekreačních ploch a rozšiřováním zastavěných ploch. Avšak ještě 
před budováním nádrže (zachyceném v celém rozsahu na mapách 
z roku 1954–1955), bylo v zátopovém území změněno téměř 50 % 
území. Jednalo se především o úbytek trvalých travních porostů  
a jejich převod na ornou půdu, případně střídavé změny mezi růz-
nými typy využití krajiny. 
Dynamické změny využití krajiny v okolí Brněnské přehrady souvisí 
s rozvojem městské aglomerace v Brně v městských částech Bystrc 
a Kníničky, ale i s rozvojem okolních obcí Rozdrojovice a Veverská 
Bítýška, kde probíhaly procesy suburbanizace. Za velmi silný proces 
lze označit i rozvoj rekreačních areálů v daném území. Po investicích 
do zlepšení kvality vody Brněnské přehrady dochází k  obnově  
a opravám některých nevyužitých rekreačních areálů a budování 
některých nových objektů s orientací na vyšší kvalitu nabízených 
služeb a zvýšení atraktivity území. Je zřejmé, že rozvoj zázemí  
Brněnské přehrady je ovlivněn blízkostí druhého největšího města 
v České republice se silným rekreačním potenciálem navázaným na 
atraktivity území a nabízené služby (pravidelná lodní doprava, fes-
tivaly zábavy, koncerty, vodní sporty, rekreační a sportovní areály, 
wellness centra, hotely s konferenčními prostory, hrad Veveří, Pří-
rodní park Podkomorské lesy a několik maloplochých zvláště 

Klub seniorů na výstavě

chráněných území). Živelnost rozvoje individuálních rekreačních 
objektů v minulých letech měla částečně dopad i na zhoršení kva-
lity vody v  Brněnské přehradě. Současná výstavba již zohledňuje 
více aspekty čistění odpadních vod z rekreačních objektů. Budoucí 
rozvoj zázemí Brněnské přehrady bude záviset na potenciálu území 
pro rekreaci, možnostech a limitech rozvoje území z  hlediska 
územního plánování, lze tedy očekávat ještě zvyšování podílu 
rekreačních ploch a částečně i zastavěných ploch v širším zázemí 
vodní přehrady.

POVODNĚ V KNÍNIČKÁCH

Jedním z důvodů pro výstavbu přehrad je dlouhodobý opakovaný 
výskyt povodňových stavů a problémů s nimi spojených. Historické 
povodně, kterými byla postihována obec Kníničky, jsou zachyce- 
ny především v Pamětní knize hasičského sboru v Kyničkách (1924) 
a v publikaci Kníničky: Dějiny obce 1406–2006 od F. Zřídkaveselého 
(2006). Nejčastější příčinou povodní zde bylo náhlé oteplení a rych-
lé tání sněhu. V kronice se několikrát objevuje zmínka i o povod- 
ních z přívalových srážek, např. v roce 1899, 1924, 1927: „Kolem r. 1899 
po velké bouři, která zničila veškerou úrodu, následkem velkého příva-
lu vody, utvořil se na Dvořiskách otvor, v němž strácel se mocný proud 
vody.“ Povodně však přicházely i jako důsledek dlouhotrvajících 
dešťů: „Následkem stálých dešťů jež trvaly po několik dní, vystoupila 
dne 15. června (1926) v noci voda z břehu, zanesla bahnem nepokose-
nou trávu, pobrala sena. Lidé brzy ráno chodili až po pás po lukách ve 
vodě, a zachraňovali zbytky jež voda neodnesla.“ 
Ani rozestavěná Brněnská přehrada nebyla ušetřena povodňových 
událostí. Povodně zde třikrát způsobily značné materiální škody  
a zkomplikovaly stavbu. Povodeň v listopadu roku 1939 byla už pře- 
hradou do značné míry zadržena. 
Jak povodně, tak i sucha vnímali obyvatelé Kníniček jako přirozenou 
součást svých životů a počítali i s tím, že přijdou o část úrody: „Rok 
tento (1921) byl velmi suchý a neúrodný. Obilí na kopcích nevydalo 
žádného užitku, brambory a řepa byly suchem zničeny tak, že na ně-
kterých polích je lidé vůbec nedobývali… Ovoce následkem velkého 
sucha spadlo nedozrálé ze stromů, mnoho stromů úplně uschlo.“  
V roce 1922 se sucho opakovalo: „Po předešlém neúrodném roce násle- 
doval nyní rovněž rok suchý a neúrodný. Ku všemu tomu přidružily se 
ještě různé nemoci dobytka.“
Z dobových záznamů, kronik, starých fotografií, vzpomínek pamět-
níků a z dalších archivních zdrojů se dozvídáme, že obce v dnes již 
zatopených údolích bývaly často zaplavovány povodněmi. Lidé 
vnímali povodně spíše jako omezení a logistický problém. Stoupa-
jící vodu v korytě sledovali a v případě nebezpečí vyvedli dobytek 
do bezpečí a cennosti odnesli do vyšších míst. V  poklidné době 
vyráběli jednoduchá protipovodňová opatření (ochranné zídky, 
domy na zvýšených základech, údržba protipovodňových systémů, 
těžba písku z vodních toků, aj.).

Hana Mlejnková a kolektiv 

Kolektiv autorů: Miriam Dzuráková, Petr Halas, Marek Havlíček, Eva 
Kočková, Emil Kordiovský, Hana Mlejnková, Denisa Němejcová,  
Michal Pavonič, Marek Polášek, Lukáš Smelík, Bohumír Smutný, Jana 
Uhrová, Josef Unger, David Veselý, Zdeňka Žáková.

Kolektiv autorů článku děkuje všem občanům Kníniček a pamětní-
kům, kteří přispěli svými materiály a vzpomínkami k uspořádání 
výstavy a sepsání knihy „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní 
Moravy“. Rovněž děkujeme Ministerstvu kultury za podporu velmi 
zajímavého a často opomíjeného tématu zatopených obcí a území.
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TIPY OD MALÝCH TURISTŮ
O činnosti našeho oddílu už jsme toho napsali dost a dost. Program 
máme nabitý a jedna akce střídá druhou. Proto jsme se rozhodli, že 
vám raději poskytneme pár tipů, kam vyrazit o prázdninách.
V rámci turistických závodů, kterých se pravidelně účastníme, ces-
tujeme po celé republice a navštěvujeme zajímavá místa. Pořádali 
jsme i neobvyklý zájezd pro naše děti, jejich rodiče a prarodiče a vůbec 
všechny spřátelené turisty.

Tady jsou naše tipy:

ATELIÉRY BARRANDOV 20.3.2015

Nedělní ráno vítalo účastníky exkurze do filmových ateliérů Barrandov 
pořádně vlezlou zimou. Choulící se hloučky dětí i dospělých zachránil 
až vyhřátý autobus, který záhy vyrazil na trasu Kníničky – Barrandov.
V cílové destinaci si nás průvodci rozdělili na dvě skupiny, dětskou 
a seniorskou. Poutavý výklad prokládali faktografickými zajímavost-
mi. Barrandov například disponuje 300.000 kostýmy a k nim je při-
praveno 20.000 párů bot. Dále je areál vybaven největším zvuko- 
těsným studiem v Evropě, které v plném zápřahu zaujímá plochu 
4000 metrů čtverečních. Do některých studiových hal jsme měli 
možnost nakouknout a zevnitř působí ještě monumentálnějším 
dojmem než zvenku.
Viděli jsme i několik perliček jako například originální plášť z tehdy 
ještě carského Ruska (zahrál si například v Letopisech Narnie při 
korunovačním obřadu) nebo kostýmy z klasických českých filmů 
(Vrchní prchni, Arabela, Popelka a jiné).
Povídání s příjemným průvodcem rychle utíkalo a tak nám výklad 
ochotně prodloužil o celou hodinu. 3 hodinová exkurze tak naplni-
la naše očekávání a budete-li mít příležitost, návštěvu filmových 
ateliérů si nenechte ujít.

     Viktor Čermák
· Nutné se objednat předem
· Možnost vyzkoušet si kostýmy
· Prohlídka je po celém areálu, který je obrovský a je tam i dost 
schodů. Prohlídka vyžaduje trochu kondice.

SKANZEN ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Zde si můžete vybrat ze tří okruhů: Dřevěné městečko, Mlýnská doli- 
na a Valašská dědina. My jsme nejdřív zamířili do Valašské dědiny.
Malebné roubenky roztroušené v kopci vytváří až pohádkovou  
atmosféru a není proto divu, že je tolik vyhledávaná filmaři. Mezi 
domky jsou ohrady s pasoucími se ovečkami, odněkud na vás hýká 
osel a z dáli vás znuděně pozoruje stádo krav. Největší atrakcí pro 
děti se stává statek, kde se na dvorku kolébají husy, z chlívku na vás 
hledí vousatý kozel a klidně přežvykuje trávu, z králíkárny zvědavě 
koukají malí králíčci. Žádný div, že se odtud dětem vůbec nechtělo.
Zato když vešly do školy, hned by nejraději utekly ven. Ale to už si je 
zavolala paní učitelka a usadila všechny do školních lavic. Oděna v do- 
bový kostým, vykládala nám, jak to bylo se školní docházkou za Rakous-
ka – Uherska, přičemž nás z obrazu na zdi sledoval František Josef I.
Nejen ve škole jsme se dočkali výkladu. Také ve větrném mlýně,  
u tkadleny a dalších.
Z Valašské dědiny jsme si to namířili do Mlýnské doliny. Zde si mů-
žete objednat prohlídku s průvodcem nebo i bez něj. My z časových 
důvodů zvolili prohlídku bez průvodce, ale ničemu to nevadilo. 
Všude kam jsme s dětmi vkročili, nám ochotně pustili stroje a poda-
li výklad. Tak jsme mohli obdivovat mlýn, valchu, pilu a obrovskou 
kovárnu. Vše poháněné vodou.

Na Dřevěné městečko, kde se koná většina kulturních akcí, už nám 
nezbylo mnoho času a prošli jsme ho tedy jen zběžně. 
Nedílnou součástí skanzenu jsou hospůdky, v nichž můžete ochutnat 
krajové speciality jako frgály, kyselicu či halušky.
Pokud se rozhodnete navštívit toto kouzelné místo, ponechte si 
dostatek času a vychutnejte atmosféru dob dávno minulých.
· Celý kraj oplývá zvláštním klidem a lidé jsou tu příjemní
· Některé prohlídky je nutné objednat předem
· Pro návštěvu s dětmi je nejlepší Valašská dědina
Doufám, že Vás naše tipy potěšily a po prázdninách budeme mít 
zase o čem psát. I když závody máme za sebou, budeme cestovat 
dál. Jednak nás čekají tábory, jednak tradiční vandr na konci prázd-
nin. Tentokrát do Českého ráje.

Poslední odstavec patří našim závodům. 
Musím zmínit obrovský úspěch Alenky Fojtíčkové, která za náš 
oddíl TOM Rokytná 409 Brno, vybojovala zlato v kategorii  
nejmladších žákyň a stala se tak MISTRYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY  
v turistických závodech a vítězkou Českého poháru.
O turistických závodech vám přineseme reportáž v zářijovém čísle.
Přejeme hezké prázdniny.

 TOM ROKYTNÁ 409 BRNO A SVĚTLUŠKA
Po velice vydařené dobročinné akci 72 hodin, kdy jsme pomohli díky 
naší kavárně získat nemalou částku pro SOS vesničku, se děti opět 
rozhodly pomáhat dobré věci.
Tentokrát se budeme účastnit projektu „V září Světluška září“.
Děti budou procházet ve čtvrtek obcí a chodit dům od domu. Pokud 
byste chtěli pomoci můžete si zakoupit předměty této nadace. Celý 
výtěžek bude zaslán na konto Světluška.
A nezůstane jen u toho, kdo by měl zájem může přijít do naší kavár-
ny v krčku, pokusíme se udělat kavárnu „potmě“ a vy si tak budete 
moci na vlastní kůži zažít jaké to je,vnímat svět kolem sebe bez 
jednoho z nejdůležitějších smyslů, a proč je potřeba pomáhat. I zde 
si budete moci zakoupit předměty z nadace Světluška.
Naše děti poznáte, budou mít na sobě trička a tykadla.
Děkujeme předem za vaši spolupráci, protože bez vás je naše pomoc 
marná.

Za TOM Rokytná 409 Brno 
Regina Böhmová
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Novým majitelem se stal pan MVDr. Dušan Novotný. Tento vystudo-
vaný zvěrolékař vybudoval společnost Česká lékárna a po jejím 
prodeji přesměroval své investice do stavebnictví a developerských 
projektů. Jedním z nich je luxusní hotelový komplex v místě sta- 
rého areálu, kde chce nabídnout nadstandard v podobě léčitelství 
nebo kosmetiky. „V místě bude hlavní hotelová budova, několik 
menších bungalovů, restaurace a k tomu rekreační zařízení – bazén, 
tenisové kurty, posilovna. Uvažujeme také o zřízení podzemních 
garáží,“ popsal záměr Dr. Novotný. 
Jak přesně bude Novotného areál vypadat, ještě není jasné. Nebude 
ho totiž provozovat sám, ale nabídne ho k pronájmu. „Projektovat 
a stavět budeme podle návrhu provozovatele“. „Chtěl bych, aby se 
nejpozději na jaře roku 2017 začalo stavět,“ dodává. Nová stavba  
by podle jeho odhadu mohla stát mezi 120 a 150 miliony korun.  
A zřejmě se změní i původní název hotelu.
Hotel Přehrada zažil své slavné chvíle, váže se k němu jeho specific-
ký příběh a mnoho prožitků. I proto se stal jedním z 37 námětů 
poutavého seriálu České televize Duchové míst. Pan režisér Zdeněk 
Skokan umístil dokument o hotelu do „velmi dobré společnosti“, 
např. vedle pyramid České republiky nebo hrobu našeho patrona, 
svatého Metoděje.
Lubomír Strážnický v dokumentu Hotel Přehrada seznamuje filma-
ře s historií a současnosti objektu. Uvádíme zde odkaz na video  
a citujeme další zdroje, z kterých jsme při tvorbě článku čerpali. 

Lubomír Strážnický ve spolupráci s ÚMČ Brno Kníničky

Letošní duben a květen znamenal pro kdysi slavný hotel Přehrada 
jeho definitivní konec. Poslední hosté odešli už v roce 2001, ale až 
nyní došlo k úplné demolici téměř všech jeho částí. Stavba byla 
zahájena v roce 1972 a po jejím dokončení se stala velmi exkluzivním 
rekreačním střediskem minulého režimu. Původně sloužila Sociali-
stickému svazu mládeže, později se zde setkávali předáci komunis-
tické strany a objekt převzal funkci školícího střediska. V letní sezo-
ně byl otevřený i pro veřejnost téměř nonstop. 
Areálu dominovala hlavní budova s dvaceti pokoji a zapuštěnými 
balkóny a nádherným výhledem na vodní plochu. Charakteristickým 
prvkem byla prostorná terasa a trojúhelníkový hranol monumentál-
ní jídelny s honosnými lustry a terasou. K areálu patřilo i antukové 
hřiště, pět ve svahu umístěných chatek s francouzskými okny a ne-
typický objekt přímo u vody se střešní terasou a celoskleněnou 
čelní stěnou. Byli zde uloženy surfy a rekreanti se zde školili v surfo-
vání i plavání. Kamenný amfiteátr zažíval v době své slávy vystupo-
vání různých skupin a jednotlivců, hostovali zde Nedvědi, zpěváci 
Rottrová, Martha a Tena, Karel Vágner, Standa Hložek, Petr Kotwald, 
Pavel Dobeš, divadlo Bolka Polívky a mnoho dalších. Právě zde slo-
žil Pavel Dobeš píseň „Pašáci jdou do světa“, ve které opěvuje mimo 
krásy žen i krásu samotného hotelu a přehrady.
Několik let po revoluci začal objekt měnit majitele. Poslední maji- 
tel, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se ho něko-
lik let snažil prodat, ale marně. Hotel přestal fungovat a stranické 
funkcionáře nahradili bezdomovci či hráči paintballu a airsoftu  
a ze staveb se staly ruiny. Co se dalo rozebrat, zloději dávno odvezli. 

HOTEL PŘEHRADA 
POSLEDNÍ VZPOMÍNKA I NÁSTIN BUDOUCNOSTI

Zdroje: 
pořad ČT 
Hotel Přehrada: 
https://www.youtube.
com/watch?v= OKXO 
mKC0lG8

Brněnský deník: 
http://brno.idnes.cz/
hotel-brnenska-prehra-
da-0sb-/brno-zpravy.
aspx?c=A1510 05_2196 
246 _brno-zpravy_tr

http://www.kafelanka.
cz/mista/hotel.php
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 SPORTOVNÍ LÉTO 
NA PŘEHRADĚ

SPORTOVNĚ POZNÁVACÍ PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR NA BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ
PRO MLÁDEŽ VE VĚKU OD 10 DO 14 LET

Organizátor: Český veslařský klub Brno z.s. 
 (www.cvkbrno.cz) 
Termín 1: 11.–15. 7. 2016 
Termín 2: 18.–22. 7. 2016 
Začátek: denně od 8.00 hod. 
 na loděnici ČVK Brno 
Ukončení: denně v 16.00 hod. 
 na loděnici ČVK Brno 
Místo tábora: areál ČVK Brno a okolí 
 Brněnské přehrady
Stravování:  teplé obědy a pitný režim 
 zajištěn, dopolední 
 a odpolední svačiny vlastní

Zaměření tábora: 
základy veslařského výcviku, míčové hry, 
dobrodružné výpravy v okolí Brněnské pře-
hrady, hry na rozvoj týmu, odvahy a důvěry

Cena: 1 900 Kč na dítě 

Cena nezahrnuje: 

dopravu MHD během dne, pojištění léčebných 
výloh při sportovních akcích

Přihlášky: na adrese www.cvkbrno.cz
Vyplněné přihlášky zašlete na adresu 
r.macasova@thorion.cz

Poznámky: případné dotazy prosím zasílejte 
na email r.macasova@thorion.cz
nebo volejte na tel. 728 474 187  
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Máte problémy se zády, bolestí 
hlavy, svalů či kloubů? 

!
!

Omezuje vás bolest při 
každodenních činnostech, v 

práci, ve škole, při sportování,...? 
!
!

Pomohu, poradím!

Mgr. Lenka Zounková 
fyzioterapeut 
730 541 311 

www.fyziolena.cz 
Nová 7, Brno - Kníničky 

Nabízím:  
Regenerační, rekondiční služby, masáže, tejpování. 

Konzultace a rozbor psychomotorického vývoje Vašeho dítěte + doporučení 
vhodné pohybové aktivity dle jeho věku, schopností a individualit. 

Vyšetření Vašeho pohybového aparátu + návrh vhodné pohybové aktivity.  
Prodej výrobků Avon a Missiva. 

Nová 7, Brno - Kníničky 
730 541 311

Kupón se slevou       
20% na  

1. návštěvu

OK realitní služby  +420 800 100 164 
okrealitnisluzby@bcas.cz 
www.okrealitnisluzby.cz 

Prodej garáže 16 m2 

Nabízíme k prodeji garáž o celkové ploše 16 m2 
v žádané lokalitě Brno-Kniničky, ulice Místní. 

Garáž je součástí bytového domu, postaveného v roce 2007. 
Garáž je suchá, udržovaná, vybavena vlastním elektroměrem, 
dveře na dálkové ovládání. Velmi nízké provozní náklady. 
Rozměry: délka 5,9 m, šířka: 2,7 m, výška (pro průjezd): 2,05 m, 
šířka průjezdu: 2,1 m. Více informací v RK. 

lokalita:  kontaktujte makléře: 
Místní 291/3  Václav Singer 
Brno-Kníničky  800 100 164
En. náročnost: C  Ev. č.: 01890 

270 000 Kč 
služby 216 měsíčně, včetně DPH, včetně poplatků, + provize, včetně právního servisu

VÝSTAVA 
URBAN CENTRUM

21/6–31/8 2016

VERNISÁŽ V ÚTERÝ

21/6 2016 v 17 hod.

LVI SE
VRACEJÍ


