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Anotace 

V bakalářské práci je zpracován přehled geologických a montánních lokalit Tišnovska a 

navrţena poznávací trasa. V úvodní kapitole jsou popsány přírodní poměry Tišnovska, 

zahrnující vymezení oblasti, geologii, geomorfologii, klimatické poměry, faunu a flóru. 

V další kapitole jsou podrobně rozepsány geologické a montánní lokality. V poslední 

kapitole je návrh poznávací trasy. Průvodce zahrnuje informace o navštívených lokalitách 

a podrobný program poznávací trasy (časový plán, kilometráţ, trasy a mapy s přesným 

popisem místa). Součástí průvodce jsou také různé moţnosti ubytování.  

Klíčová slova: geovědní zajímavosti, montánní zajímavosti, Tišnovsko, Květnice, 

poznávací trasa 

Summary 

In Bachelor thesis is processed survey of geological and montaneous locations in 

Tisnov region, and suggested itinerary. In the opening chapter are described natural 

conditions of Tisnovsko, inclusive  of limitation areas, geology, geomorphology, climatic 

terms, fauna and flora. In next chapter are closely itemized geological and montaneous 

areas. At last charter is concept itinerary. Guidebook includes informations about locations 

visits and detailed plan itinerary (timing, kilometrage, traces and maps with accurate 

description of area). Component guidebook are too various possibilities of 

accommodations.  

Keywords: geoscience features, montaneous features, Tisnov region, Kvetnice, itinerary 
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Seznam použitých zkratek 

Světové strany a směrová orientace 

S - sever 

J - jih 

SV - severovýchod 

JV - jihovýchod 

Z - západ 

V  - východ 

SZ - severozápad 

JZ - jihozápad 

 

 

 

 



Michaela Šindelová: Geovědní a montánní zajímavosti Tišnovska  

 

2010  1 

 

Úvod 

Bakalářskou práci na téma geovědní a montánní zajímavosti Tišnovska jsem si vybrala 

proto, ţe se zde nacházejí lokality, které jsou zajímavé nejen svými historickými 

a technickými památkami, ale jsou zajímavé i po stránce geologické. Společně vzniká 

bakalářská práce na téma geologická exkurze na Tišnovsku, kterou píše Kristina Ptašková. 

Tato práce je také zaměřena na geologické lokality a vzhledem k tomu byl výběr lokalit 

upraven a rozdělen. Společně popisujeme pouze přírodní památku Květnici, u které jsem 

se také snaţila přiblíţit zdejší faunu a flóru.   
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2. Přírodní poměry oblasti 

2. 1. Vymezení oblasti 

 

Tišnovsko se nachází na severozápadním okraji Jihomoravského kraje (obr. 1) a leţí 

na pomezí Českomoravské a Brněnské vrchoviny. Severozápadní okraj Tišnovska zcela 

náleţí Českomoravské vrchovině a v okolí Drásova a Malhostovic se krajina otevírá 

do střední části Boskovické brázdy. Území patří do okresu Brno-venkov, který leţí 

severozápadně od Brna. Středem oblasti je město Tišnov [2]. 

 

 

Obr. 1: Poloha oblasti v Jihomoravském kraji, upraveno [1]. 
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2. 2. Geologický popis 

Tišnovsko je součástí Českého masivu, náleţí oblasti moravskoslezské a z menší části 

oblasti moldanubické. Geologická stavba Tišnovska je velice pestrá a stýká se zde několik 

geologických jednotek: moravikum, stráţecké moldanubikum, svratecké krystalinikum, 

brněnský masiv a Boskovická brázda (Šikola, 1999). 

Moravikum 

Největší část regionu je tvořena horninami svratecké klenby moravika. Horniny 

se vyskytují na severu v pruhu mezi Štěpánovem a Lysicemi a na jihu mezi Velkou Bíteší 

a Rosicemi (Šikola, 1999). Tektonicky se svratecká klenba dělí na spodní autochtonní 

jednotku a příkrovovou jednotku (morávní příkrov), která je nasunuta na deblínskou 

skupinu (svratecký komplex). Styk morávního příkrovu s autochtonní jednotkou je 

označován jako dřínovské nasunutí. Autochtonní jednotka je tvořena předdevonským 

krystalinikem, do kterého pronikají granitoidy svrateckého masivu (Čurda et al., 1994). 

Svratecký masiv je jedním ze základních stavebních prvků svratecké klenby (obr. 2), 

který vystupuje mezi Tišnovem, Dolními Loučkami, Deblínem a Laţánkami jako 

tektonické okno v podloţí moravika, od kterého je oddělen dřínovským nasunutím. Plášť 

svrateckého masivu je tvořen metamorfovanou vulkanosedimentární sekvencí biotitických 

pararul aţ migmatitů, metabazitů a metatufů (Čurda et al., 1994). 

Ve svém základu má předdevonská deblínská skupina ve spodní části feldspatizované 

ruly a svory s polohami metabazitů, aplitických granitoidů a kataklastických ţul. 

Horniny svorového a fylitového typu převládají ve svrchní části. V nadloţí deblínské 

skupiny spočívá devon ve dvou vývojích – závistském a květnickém. Kvarcity 

a konglomeráty převládají v závistském vývoji, které jsou do nadloţí vystřídány 

karbonátovým souvrstvím. Různé typy vápenců pak převládají v květnickém vývoji 

(Šikola, 1999).  

V příkrovové jednotce se od podloţí do nadloţí objevují tyto skupiny: skupina Bílého 

potoka, skupina bítešská a skupina olešnická (Šikola, 1999). Nejvyšší část moravika 

reprezentuje skupina olešnická, která vystupuje pouze severně od Ţelezného a nachází 

se v nadloţí bítešské ruly (Čurda et al., 1994). Patří zde svory, grafitické fylity, krystalické 

vápence, pararuly a metamorfované bazické vulkanity – amfibolity a metagabra     



Michaela Šindelová: Geovědní a montánní zajímavosti Tišnovska  

 

2010  4 

 

(Chlupáč et al., 2002). Ve svrchní části jsou pak obsaţeny jemnozrnné biotitické 

a dvojslídné pararuly s polohami krystalických vápenců a různých typů metabazitů 

(Šikola, 1999). Dalším význačným členem moravika je bítešská rula. Jsou to různé typy 

ortorul s vloţenými tělesy amfibolitů a ojedinělých karbonátů, které jsou silně tektonicky 

postiţeny. Těleso bítešské ortoruly je obvykle tvořeno šedými, často načervenalými 

grafitickými horninami a jednotlivé typy do sebe vzájemně přecházejí. Bítešská ortorula 

vystupuje v nadloţí skupiny Bílého potoka v údolí Svratky severně od Veverské Bítýšky. 

Podobně vyvinutá, ale méně metamorfovaná je skupina Bílého potoka, která se nachází 

v podloţí bítešské ruly (Chlupáč et al., 2002). Ve spodní části převaţují kvarcitické fylity 

s polohami kvarcitů a ty do nadloţí přecházejí do chlorit-sericitických fylitů s polohami 

krystalických vápenců [3]. 

 

Obr. 2: Detail svratecké klenby, (Chlupáč et al., 2002). 

Moravikum se na západě stýká se stráţeckým moldanubikem a svrateckým 

krystalinikem. Pestré skupině moldanubika náleţí stráţecké moldanubikum, které je 
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tvořeno komplexem biotitických a sillimaniticko-biotitických pararul s různým stupňem 

migmatitizace, světlými gföhlskými ortorulami, vloţkami amfibolitů, erlanů a skarnů, 

krystalických vápenců, serpentinitů a granosyenitů, tělesy granulitů a četné jsou také 

výskyty pegmatitových ţil (Šikola, 1999).  

Klín mezi horninami moldanubika a moravika tvoří svratecké krystalinikum, které 

vystupuje západně od Dolních Louček, u Ţelezného a na vrchu Klucanina. Regionálně 

patří do moldanubické oblasti a reprezentuje část moldanubického příkrovu přesunutého 

přes moravikum. Na této stavbě se podílejí migmatity, ortoruly a hlavními reprezentanty 

jsou dvojslídné svory, které vystupují na vrchu Klucanina u Tišnova a severně od něj u 

Ţelezného. Hojné jsou pak v jiţní části granulity, metabazity, krystalické vápence               

(nedvědické mramory) a skarny (Šikola, 1999).  

Brněnský masiv  

Patří k nejstarší jednotce Českého masivu (Čurda et al., 1994) a rozkládá se na východ 

od Boskovické brázdy (Šikola, 1999). Vystupuje na povrch v okolí Brna a je reprezentován 

různými typy granitoidů, které jsou rozděleny severojiţní zónou metabazitů 

na severovýchodní a pestřejší jihozápadní část. Tyto části se od sebe výrazně liší sloţením 

i směrem magnetických lineací. Patří zde gabra, diority, ultrabazika, přeměněné bazické 

i kyselé vulkanity (Chlupáč et al., 2002). Ţilný doprovod brněnského masivu je tvořen 

převáţně aplity, ţulovými porfyry, dioritovými porfyrity a ţíly pronikají všemi typy 

granodioritů i horninami metabazitové zóny (Čurda et al., 1994).  

Úzký pruh devonských vápenců probíhá při západním okraji brněnského masivu              

(Malhostovice – Čebín – Chudčice – Veveří) a na horninách brněnského masivu v oblasti 

Babího lomu se uchovala kra červenofialových spodnodevonských slepenců facie old-red 

(Šikola, 1999). 

Vývoj Tišnovský - devon 

Devonské horniny v okolí Tišnova jsou slabě metamorfovány, různě intenzivně 

deformovány a vyjímečně obsahují určitelné nálezy zkamenělin. Od vyššího spodního 

devonu aţ do givetu je zde vyšší přínos klastického matariálu a kombinují se slepence, 

kvarcity a fylity. Ty vystupují spolu s metagranity v tektonických šupinách především 

v okolí Tišnova a pod dřínovským nasunutím. Ve vyšším givetu a frasnu převládá 
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mělkovodní karbonátová sedimentace, která se podobá vývoji Moravského krasu s nálezy 

stromatoporoidů a korálů od Tišnova. Vyšší svrchní devon jiţ není dokázán            

(Chlupáč et al., 2002). 

Vývoj devonu na východním okraji Boskovické brázdy 

Paleozoikum na západním okraji brněnského masivu vystupuje v tektonické pozici 

podél okrajového zlomu boskovické brázdy v nesouvislém pruhu, který se táhne od hradu 

Veveří přes Kuňky na Dálku a Čebín. Nejsevernějším výskytem je Malhostovická pecka. 

Jaroš et al. (1972) v této oblasti rozlišili 8 petrografických typů a 30 podtypů vápencových 

hornin. Stratigraficky jsou vápence stáří frasn aţ eifel [3]. 

Permokarbon Boskovické brázdy 

Moravikum je na východě ohraničeno Boskovickou brázdou. Je to jednostranný 

tektonický příkop, který je vyplněn sladkovodními načervenalými permokarbonskými 

sedimenty – brekciemi, pískovci, slepenci, arkózami, jílovci a prachovci (Šikola, 1999).  

Severní část Boskovické brázdy je vyplněna pouze uloţeninami spodního permu, 

zatímco v jiţní části brázdy je přítomen i nejvyšší karbon. V západním křídle brázdy 

vystupují rezavě hnědé slepence, které se označují jako balinské a mají klastický materiál 

z krystalinických komplexů západní Moravy, moldanubika, moravika, letovického 

krystalinika a jen v menší míře z devonu a spodního karbonu (Chlupáč et al., 2002). 

Výrazně jiný vývoj má sedimentární výplň na východním okraji Boskovické brázdy. 

Vystupují zde slepence rokytenského typu, jejichţ valouny jsou tvořeny kulmskými 

sedimenty a devonskými vápenci. Na povrch vystupují ve větší míře sedimenty západního 

křídla Boskovické brázdy a v menším rozsahu sedimenty na východním okraji brázdy 

(Čurda et al., 1994). 

Mořskými miocenními usazeninami (písky, štěrky, jíly) jsou zastoupeny mladší 

platformní pokryvy v Brněnské a Tišnovské kotlině a v přilehlých depresích a také 

sladkovodním miocénem v oblasti Laţánek. Ve sníţeninách a na závětrných svazích pak 

došlo v pleistocénu k ukládání spraší (Šikola, 1999). 
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2. 3. Geomorfologie 

Severní a západní část Tišnovska je obklopena Českomoravskou vrchovinou a na 

východě je od Brňenské vrchoviny oddělena širokou sníţeninou Boskovické brázdy. 

Na severozápadě v Sýkořské hornatině dosahuje členitost území Českomoravské 

vrchoviny aţ hornatinné úrovně s výškovým převýšením 400 m a na jihovýchodě 

se sniţuje aţ na pahorkatinnou 

úroveň brněnské kotliny (Hrádek, 

1999). 

Nejvyšším bodem na území 

Tišnovska je Sýkoř s nadmořskou 

výškou 704 m (obr. 3) a nejniţší 

bod (230 m n. m.) je tam, kde 

Svratka po ústí do Brněnské 

přehrady opouští území 

Tišnovska. Tento výškový rozdíl 

ukazuje hodnotu absolutní výškové členitosti povrchu. Dalšími nejznámějšími vrcholy 

na území Tišnovska jsou Květnice (470 m n. m.), Čebínka (433 m n.  m.), Klucanina 

(415 m n. m.) a Dřínová (379 m n. m.). Severozápadní hranici regionu spoluvytváří Kraví 

hora (611 m n. m.) severně od Drahonína a jihovýchodní hranici pak Babí lom 

(562 m n. m.) mezi Lelekovicemi a Šebrovem (Hrádek, 1999). 

Tabulka 1: Geomorfologické zařazení Tišnovska [5]. 

SYSTÉM HERCYNSKÝ 

PROVINCIE ČESKÁ VYSOČINA 

SUBPROVINCIE ČESKO-MORAVSKÁ 

OBLASTI 

A 

CELKY 

ČESKOMORAVSKÁ VRCHOVINA 

KŘIŢANOVSKÁ VRCHOVINA 

HORNOSVRATECKÁ VRCHOVINA 

BRNĚNSKÁ VRCHOVINA 

BOSKOVICKÁ BRÁZDA 

BOBRAVSKÁ VRCHOVINA 

DRAHANSKÁ VRCHOVINA 

Obr. 3: Pohled na vrch Sýkoř [4]. 
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2. 4. Vodstvo 

Krajinu Tišnovska protíná řeka Svratka, která pramení na úbočí Křivého javora 

a Ţákovy hory ve výši asi 770 m n. m. Vlévá se do nádrţe Nové Mlýny a ústí do řeky 

Dyje. Délka celého toku je přibliţně 170 km a plocha povodí 7 118 km². Významné 

přítoky řeky Svratky po 

pravém břehu jsou 

Nedvědička, Loučka a Bílý 

potok. Přítoky po levém 

břehu Svratky jsou 

Besének a Lubě. Svratka je 

na třech místech uměle 

přehrazena vodní nádrţí 

Vír I, vodní nádrţí Vír II a 

vodní nádrţí Brno (obr 4). 

Pravý přítok Svratky 

řeka Nedvědička, protéká 

okresy Ţďár nad Sázavou a Brno-venkov. Pramení severně od obce Zubří okolo 700 m 

n. m. a vlévá se do Svratky v Nedvědici, kde se nachází velmi navštěvovaný hrad 

Pernštejn. Délka toku Nedvědičky je 28,5 km a plocha povodí je 84.3 km². Dalším pravým 

přítokem řeky Svratky je řeka Loučka. Vzniká v obci Dolní Loučky soutokem řek 

Bobrůvky a Libochovky (Libochůvky). Délka toku včetně Bobrůvky měří přibliţně 60 km, 

ale samotná řeka Loučka od soutoku svých zdrojnic měří necelých 5 km. Plocha povodí 

měří 390 km². Bílý potok je potokem v okresech Ţďár nad Sázavou a Brno-venkov. 

Pramení 2 km severně od Skřinářova asi 605 m n. m. a do Svratky ústí ve Veverské 

Bítýšce. Délka toku je 33,9 km a plocha povodí měří 113,7 km² [7].  

Levým přítokem řeky Svratky je potok Besének, který pramení na několika místech 

v trojúhelníku tvořeném obcemi Brumov, Černovice a Bedřichov. Besének protéká mezi 

kopci Dřínová a Květnice, do Svratky ústí zleva v Předklášteří. Délka Besénku je asi 20 

km a celková plocha povodí je přibliţně 51 km². Vodní tok Lubě je potok v okresech   

Brno-venkov a Blansko. Soutokem menších potůčků vzniká v obci Lubě a pokračuje 

Obr. 4: Vodní nádrţ Brno [6]. 
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směrem na jih do Skaličky. Poté pokračuje směrem na Malhostovice, kde se točí směrem 

na západ a pokračuje k Tišnovu. Na okraji Tišnova se točí směrem na jihozápad a kolem 

Hradčan teče směrem na Březinu, kde ústí zleva do Svratky. Délka potoku je asi 22 km 

a plocha povodí přibliţně 65 km² [7]. 

2. 5. Podnebí 

Podnebí Tišnovska patří do oblasti mírně teplé. Rozloha půdy, která se z větší části 

kloní od severu k jihu, podmiňuje to, ţe podnebí na severu je drsnější a na jihu mírnější. 

Nejdůleţitějším podnebným činitelem je teplota vzduchu. Průměrná roční teplota 

Tišnovska je 7-8,5 °C. Nejchladnější část Tišnovska je území Sýkoře. Průměrná lednová 

teplota je -1 °C a červencová průměrná teplota je 15,9 °C. Největší změřená teplota činila 

35 °C ve stínu a nejniţší – 24 °C. Kromě teploty na podnebí působí mnoţství vodních 

sráţek. Roční průměr sráţek na Tišnovsku je 600-800 mm. V jiţní části okresu je nejméně 

vodních sráţek (průměrně 500-600 mm) a na severozápadě vodních sráţek přibývá 

(průměrně přes 700 mm ročně). První sníh se objevuje na severozápadě Tišnovska v první 

polovině listopadu a počátkem prosince na jihovýchodě (Hrádek, 1999). 

2. 6. Fauna a flóra 

Na Tišnovsku se stýkají dvě 

květenné oblasti. Lesní květena 

oblasti hercynsko-sudetské  a 

stepní květena oblasti ponticko-

panonské. Migračními cestami 

rostlin i ţivočichů jsou hluboká 

údolí Svratky, její přítoky a 

Boskovická brázda. Na slunných 

svazích Květnice v povodí Svratky 

mají své útočiště např. kavyl 

sličný, kavyl vláskovitý, ţluťucha 

menší, oman oko Kristovo, zvonek 

boloňský a dub pýřitý. Významnou 

Obr. 5: Bramborníček černohlavý [8]. 
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teplomilnou rostlinou je koniklec velkokvětý, který roste na vápencových kopečcích mezi 

Kuřimí a Tišnovem [9].  

Z teplomilných ţivočichů zde ţijí kudlanka náboţná, z ptáků bramborníček černohlavý 

(obr. 5) a ţluva hajní. Jiné druhy se zase rozšířily z hor do údolí řek a mezi skály obrácené 

k severu. Mezi tyto druhy patří z rostlin např. plavuň pučivá, měsíčnice vytrvalá, devětsil 

bílý, ţluťucha orlíčkolistá, hadí kořen větší, prvosenka vyšší a růţe alpská. Z ţivočichů zde 

patří horský pták ořešník kropenatý. Vhodná zimoviště v podzemních prostorách 

krasových částí na Květnici mají, vrápenec malý a několik druhů netopýrů. Tišnovsko díky 

své výhodné poloze představuje velmi cennou oblast, která je charakterizována pestrou 

mozaikou rostlinných a ţivočišných společenstev. S cílem ochránit tuto rozmanitost bylo 

na Tišnovsku vyhlášeno 10 přírodních rezervací a 24 přírodních památek [9]. 

 

 

 Obr. 6: Přehled vybraných geologických lokalit 

Tišnovska, upraveno [10]. 
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Obr. 7: Chromit – Drahonín, Podhorácké muzeum, foto autor (2010). 

3. Popis geologických a montánních lokalit 

V této kapitole jsou uvedeny vybrané geologické a montánní zajímavosti Tišnovska. 

Tišnovský region je tvořen z 93 obcí. Z tohohle počtu jsem si vybrala ty nejzajímavější 

a turisticky nejvyhledávanější lokality. Kapitola je rozdělena na dvě hlavní části. První část 

je věnována geologickým lokalitám a druhá část montánním lokalitám. 

3. 1. Popis geologických lokalit 

V této kapitole jsou uvedeny nejzajímavější geologické lokality, které jsou abecedně 

seřazeny. V následující kapitole nejsou popsány všechny geologické lokality Tišnovska, 

ale jsou zde ty, které jsem navštívila a seskupila více informací z různých zdrojů. Lokality 

jsou zajímavé nejen svým geologickým vývojem, ale také minerály, které se zde nacházejí. 

Na obr. 6 je znázorněno, kde se tyto vybrané geologické lokality nacházejí.  

3. 1. 1. Drahonín 

Přibliţně 1,5 km jiţně 

od Drahonína leţí jediné 

v minulosti těţené loţisko 

chromu v České republice. 

Dvě polopropadlé štoly se 

nachází v rokli asi 200 m 

severně od domu u vtoku 

Neverského potoka do 

Loučky. Leţí po pravé 

straně asi 2-3 m nad 

korytem potoka a jejich 

nenápadné propadliny jsou 

situovány příčně k údolí 

(Pauliš,  2005).  

Chromitová mineralizace je vázána na serpentinity drahonínského ultrabazického 

ostrůvku. V serpentinitu chromit vytvářel hnědočerná lesklá zrna, která místy tvořila téměř 

souvislé polohy. Ruda byla označována jako magneziochromit podle vysokého obsahu 
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MgO, který v chromitu zjistil profesor Kokta (Pauliš, 2005). Podle spektrální analýzy 

obsahoval drahonínský chromit kromě chromu a ţeleza také prvky hořčíku, niklu, hliníku, 

zinku a kobaltu, stopově také mangan, měď, titan, křemík, vápník, gallium a vanad. Podle 

nejnovějších výzkumů nejde přímo o chromit, ale o černý spinel s vysokým obsahem 

chromitové a magnesiumchromitové sloţky, jehoţ zrna obrůstá magnetit (Pařízek, 2000).  

Na počátku 20. století nalezl mlynář František Šafránek z Drahonína v lese Hadůrka 

na dně Neverského potoka velké černé kusy neznámé rudy. Šafránek usoudil, ţe se jedná 

o ţeleznou rudu a v roce 1904 začal provádět menší průzkumné práce. V roce 1905 

poţádal u Revírního báňského úřadu v Brně o kutací povolení a začal s raţbou štoly, která 

měla odkrýt slibné rudné loţisko. Štola byla zaloţena ve stráni na pravém břehu rokle 

a hloubka jámy dosáhla 11 metrů. Nedaleko od tohoto místa hloubil Šafránek průzkumné 

jámy, jejichţ průměrná hloubka činila kolem 4-5 metrů a v roce 1907 dosáhla hlavní štola 

15 metrů (Pařízek, 2000). Po prodeji vzorků však bylo zjištěno, ţe se nejedná o magnetit, 

ale o chromit (obr. 7) a vzhledem k nedostatku financí byla raţba štoly často přerušována 

(Pauliš, 2005). Štolou se později narazilo na menší loţisko chromitu, z něhoţ byly 

vytěţeny asi dva vagóny rudy chrómu. Po 1. světové válce vyslalo Vítkovické těţařstvo 

k prozkoumání terénu u Drahonína svého znalce horního radu Bartonce, ale jeho posudek 

byl nepříznivý. Zájem o nalezení dalšího loţiska přetrvával, protoţe chróm se musel 

dováţet z ciziny. Většinou slouţil k výrobě speciálních ocelí, barev a při zpracování kůţe.  

Roku 1918 převzala kutiska Ţivnostenská banka v Praze, ale téhoţ roku pro neúspěch 

práce ukončily a kutiska vrátila zpět původnímu majiteli. Šafránek se také pokoušel v malé 

míře o těţbu granátů, které se pod Drahonínem vyskytují ve velkém mnoţství a jsou 

zarostlé v hadci (Pařízek, 2000). Později se snaţil v okolí objevit loţiska zlata, stříbra 

a chromitu, ale po neúspěšných pokusech byly na sklonku 20. století veškeré kutací práce 

zastaveny (Pauliš, 2005).  

V 60. - 80. letech 20. století se zde také těţila uranová ruda (Fic, Zacpal, 1999). Rudní 

pole, které bylo objeveno 17. 9. 1956, se rozkládá na katastrálním území obcí Drahonín, 

Bor, Litava, Moravské Pavlovice, Olší, Stříteţ a má rozlohu 628 ha. Pro průzkum 

a pozdější těţbu loţiska zde byly vyhloubeny dvě průzkumné šachtice, dvě těţní jámy 

a vyraţena jedna průzkumná štola [11]. Šachta Drahonín stávala před obcí při silnici do 

Olší (Fic,  Zacpal, 1999) a těţba zde byla zahájena roku 1961, kdy byla vyhloubena jáma 
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do úrovně 10. patra v celkové hloubce 493 m. Těţba byla ukončena roku 1987 a v roce 

1990 byla jáma zasypána. Povrch dolu i odval byly rekultivovány [11] a pozůstatkem po 

šachtě jsou hromady hlušiny, které jsou dnes osázeny lesními stromky (Fic, Zacpal, 1999). 

Byly zde zastiţeny i pegmatitové ţíly, které poskytly aţ 20 cm velké krystaly křemene, 

albitu, apatitu, berylu, granátu – spessartinu, sekaninaitu a skorylu (Pařízek, 2000). 

Přibliţně 50 m SZ od kutiska bylo nalezeno největší těleso. Pegmatit je středně aţ hrubě 

zrnitý, sloţený z plagioklasu a křemene, jeţ někdy písmenkově prorůstají. V nepatrném 

mnoţství jsou obsaţeny sloupce černého skorylu, nepravidelná zrna a sloupečkovité 

krystaly hnědého dravitu, protáhlé lišty biotitu a krystaly zeleného apatitu. Místy se zde 

objevují dutiny a v nich krystaly křemene a oligoklasu. Plagioklas je sericitizován, biotit 

bývá přeměněn ve vermikulit, někdy částečně v chlorit a některé minerály jsou 

hydrotermálně přeměněné (Pauliš, 2005).  

Další, ale poněkud odlišné pegmatitové ţíly se 

nacházejí SZ a JV od tohoto pegmatitu a jsou 

lemovány mocnými obrubami kontaktních minerálů. 

Ţíly pronikají po tektonických puklinách hadců a 

bývají max. 30 cm mocné a 10 m dlouhé. Pegmatity 

jsou tvořeny olioglasem aţ andezitem, drobnými, na 

okrajích naţloutle bílými a ve středu nafialovělými 

zrnky korundu a radiálně paprsčitým zeleným 

turmalínem. Plagioklasy byly pozdějšími 

hydrotermálními procesy přeměněny ve skapolit, 

sericin, zoisit a jílový minerál. Pegmatit lemuje zóna 

obsahující lupenitý biotit, vermikulit, chlorit a někdy 

modrý turmalín blízký dravitu. V exokontaktní zóně 

jsou obsaţeny aktinolit, mastek, chromspinel, 

magnetit a antofylit, který je hlavní a někdy jedinou 

sloţkou této zóny (Pauliš, 2005).  

Trenckova rokle 

Přibliţně 1 km jihozápadně od Drahonína a 13 km severozápadně od Tišnova se nachází 

v údolí řeky Loučky chráněný přírodní útvar nazývaný Trenckova rokle (obr. 8). Jedná se o 

Obr. 8: Vodopád v Trenckově 

rokli [12]. 
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krátkou, ale strmou rokli, kterou protéká potok vytvářející drobné vodopády a kaskády. 

Do této úzké rokle zřídka proniká slunce a drţí se zde chladné a vlhké mikroklima 

vyhovující kapradi rakouské a četným horským mechům. Cesta kaňonem po vlhkých 

kamenech je obtíţná a na 1 km dlouhé trase k Drahonínu je nutné překonat převýšení 

200 m (David, Soukup, 2007).  

3. 1. 2. Klucanina 

Východně od Tišnova se nachází vrchol Klucanina, jehoţ geologická stavba je poměrně 

sloţitá. Severozápadní třetina kopce včetně vrcholku s rozhlednou je tvořena horninami 

tzv. „klucaninské skupiny“ (Lacina, 2003) a střídají se zde dvojslídné svory s dvojslídnými 

aţ leukokratními ortorulami a migmatity [13]. 

Svory jsou drobnozrnné horniny stříbřitě šedé 

barvy s lepidoblastickou strukturou a ortoruly 

jsou drobnozrnné horniny načervenalé barvy 

[14]. Svorové skalky, které vystupují při 

západním úpatí, jsou tvořeny šupinkami 

biotitu. Podloţí migmatitů je odkryto ve dvou 

menších a opuštěných stěnových lomech nad 

nemocnicí (Lacina, 2003). 

V sutích a vzácněji i ve výchozech na SZ 

úpatí Klucaniny byly nalezeny mramory 

nedvědického typu (obr. 9). Nález podobných 

mramorů ve svorech S od Ţelezného uvádí ve 

zprávě o geologickém mapování listu 24-321 

Tišnov téţ Hanţl et al. (2001). Mramory tvoří protaţenou polohu ve svorech na SZ úbočí 

Klucaniny, jejichţ mocnost se ze současných výchozů odhaduje asi na 2 m. Jsou kalcitické, 

místy značně bohaté na silikáty a doprovázeny granáticko-pyroxenickými skarnoidy. 

Mramory jsou drobnozrnné aţ středně zrnité, bílé aţ světle šedé barvy s plochami foliace 

pokrytými lupínky flogopitu aţ nazelenalých mramorů chudých na silikáty. Časté jsou také 

grossular-vesuvianové mramory, které se nejvíce podobají mramorům nedvědického typu. 

Tyto mocnější horniny ortorulového typu, vystupují v nadloţí mramorů na úbočí kopce. 

Jsou světle modré aţ zelenavě modré barvy a jsou tvořeny drobnozrnným kalcitem. 

Obr. 9: Topografická situace výskytu 

mramoru na Klucanině [13]. 
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Obsahují protáhlé, plasticky deformované agregáty naţloutlého vláknitého kalcitu se světle 

hnědými zrny grossularu a vesuvianu [13].  

Nejmladší horninou Klucaniny jsou čtvrtohorní spraše, které se zde ukládaly na podloţí 

starších hornin v chladných dobách ledových. Na jihozápadním a jiţním úpatí tyto horniny 

vytvořily pokryvné vrstvy aţ 10 m mocné. Tato rozlehlá sprašová závěj se v menším 

mnoţství vytvořila i na severním úpatí (Lacina, 2003). Spraše byly těţeny a zpracovávány 

ve třech cihelnách, z nichţ poslední zanikla v polovině 70. let 20 století 

(Fic, Zacpal, 1999). V době, kdy byla Klucanina odlesněna se ve sprašových překryvech 

vodní erozí vytvořily na více místech hluboké strţe. Nejhlubší strţe se nacházejí 

v jihovýchodní části Klucaniny (Lacina, 2003).  

3. 1. 3. Květnice 

Zalesněný vrch Květnice se nachází při severozápadním okraji Tišnova a 21 km 

severozápadně od středu Brna. Jiţ svým názvem symbolizuje jedinečnost druhového 

bohatství teplomilných rostlin a ţivočichů (Rubín et al., 2004). Svou rozlohou 130 ha je 

největší bývalou státní přírodní 

rezervací, která byla podle nového 

ochranářského zákona přeřazená pouze 

do kategorie přírodní památka. Tato 

výrazná hora se zvedá z Tišnovské 

kotliny do nadmořské výšky 470 m a 

v jejím skalním podloţí se střídají 

vápence, křemence a granity, které 

spolu s členitým reliéfem podmiňují 

pestrou mozaiku lesostepních a lesních 

společenstev 1. aţ 3. vegetačního 

stupně. Lesostepní dřínové doubravy na 

jiţních velmi teplých svazích a 

dealpinské bučiny na stinných severních svazích patří k druhově nejbohatším 

a nejzajímavějším. Vyznačují se výskytem desítek zvláště chráněných a ohroţených druhů 

rostlin a ţivočichů (Lacina, Štolfa, 1999). Bylo zde zjištěno 350 druhů vyšších rostlin, 250 

druhů motýlů, 31 druhů plţů a 46 druhů ptáků (Rubín et al., 2004). Jedinečné jsou zde i 

Obr. 10: Koniklec velkokvětý, foto autor (2010). 
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podzemní krasové útvary, které jsou významným zimovištěm vrápence malého a několika 

druhů netopýrů. Na Květnici a na celém území Tišnovska roste 58 druhů zvláště 

chráněných rostlin, z toho 4 druhy patří do kategorie celostátně kriticky ohroţených, 21 

druhů do silně ohroţených a 33 druhů do ohroţených. Mezi kriticky ohroţené patří 

lýkovec vonný, pětiprstka obecná hustokvětá, pomněnka úzkolistá a zimozelen okolíkatý. 

Mezi silně ohroţené patří např. kavyl sličný, koniklec velkokvětý (obr. 10) a tis červený. 

Do ohroţených druhů patří např. bledule jarní, dub pýřitý, lilie zlatohlávek a oman oko 

Kristovo. Ţije zde přes 50 druhů zvláště chráněných ţivočichů, z toho 5 kriticky 

ohroţených, 19 silně ohroţených a přibliţně 30 druhů ohroţených. Kriticky ohroţené 

druhy jsou kudlanka náboţná, rak říční, čolek velký, zmije obecná a vrápenec malý. 

Do silně ohroţených druhů patří např. čolek horský, čolek obecný, mlok skvrnitý, čáp 

černý a netopýr velký. Ohroţené druhy jsou např. otakárek fenyklový, uţovka obojková, 

bramborníček černohlavý a veverka obecná. Pravděpodobný je také výskyt dalších 

vzácných druhů ve zvířeně bezobratlých, zvláště hmyzu. Tato skupina však čeká v okolí 

Tišnova na své další objevitele (Lacina, Štolfa, 1999).  

Květnice je také jednou z nejstarších mineralogických lokalit na Moravě (Pauliš, 2005). 

Předkové spatřovali hodnotu krajiny Tišnovska především v nerostném bohatství Květnice 

a dá se říci, ţe tato hora kvete nejen na svém povrchu, ale i ve svých hlubinách 

(Lacina, Štolfa, 1999). Na puklinách bazálních křemenců se zde vyskytují drúzy obecného 

křemene (obr. 11) s odrůdami 

křišťálu, záhnědy a ametystu 

(Rubín et al., 2004), které 

vystupují v devonských kvarcitech 

a kvarcitických fylitech v pruhu 

mezi vrcholem Květnice a obcí 

Lomnička. Barva zdejších 

ametystů tvoří celou škálu od 

světle fialové přes sytější odstíny 

aţ do hnědofialového zbarvení 

a dutiny jsou vyplněny červeným 

jílem (Pauliš, 2005).  Vzácně lze 

Obr. 11: Křemen – Květnice, Podhorácké muzeum, foto 

autor (2010). 
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najít také povlaky azuritu, malachitu a krystalického vápence (Rubín et al., 2004). Stejně 

jako vzácné rostliny a ţivočichové podléhají tyto polodrahokamy zákonné ochraně 

a na rozdíl od ţivých organismů jsou navíc neobnovitelným bohatstvím naší přírody 

(Lacina, Štolfa, 1999). 

Významnou část Květnice tvoří šedé devonské vápence, ve kterých byl zjištěn unikátní 

hydrotermální paleokras (Pauliš, 2005). Z podzemních dutin je nejvýznamnější Králova 

jeskyně, která byla objevena v roce 1972. Pojmenována byla podle tišnovského rodáka 

a učitele Aloise Krále, který objevil Demänovské jeskyně na Slovensku. Jeskyně je 700 m 

dlouhá a 72 m široká, tvořena systémem dómů spojených spletitými chodbami. Sintrová 

výzdoba zde není hojná, ale zajímavé jsou krystaly ametystu a barytu. V roce 1989 však 

byla objevena další část jeskyně s velmi bohatou krápníkovou výzdobou v délce asi 450 m 

(Rubín et al., 2004) a vyskytuje se zde měkký bílý sintr tzv. nickamínek (Pauliš, 2005). 

Občasnou návštěvu Královy jeskyně v rámci „Dnů otevřených dveří“ organizuje Česká 

speleologická společnost. Další známou jeskyní je Květnická propast otevřena ve staré 

štole na baryt a je 50 m hluboká. V podobné jeskyni Pod Kříţem se vyskytovaly obrovské 

krystaly medově zbarveného kalcitu, které jsou dnes zcela poničené (Rubín et al., 2004).  

Květnice je také vedle křemenných odrůd známou lokalitou barytu (Pauliš, 2005). Jiţ 

v letech 1859 aţ 1864 ţádal Nicolaus Zgrzebny o povolení ke kutání barytu (obr. 12) 

na Květnici u Báňského hejtmanství v Brně. O těţbu měl také zájem spolumajitel 

tehdejšího předklášterského cukrovaru Offermann, jehoţ štoly se nacházely ve vyšších 

polohách Pod Kříţem. Týdně se vytěţilo 6 vagónů barytu a poté byl transportován 

ţeleznicí do Slezska. Po pěti letech byla v roce 1888 těţba zastavena, aby se zabránilo 

ničení lesních porostů (Pařízek, 2000). K rozmachu těţby došlo v letech 1905-1908, kdy 

zde těţila továrna na výrobu chemikálií a barev. Smícháním barytu se sirníkem zinečnatým 

byla vyráběna bílá natěračská barva tzv. lithopon (Pauliš, 2005). Práce řídil inţenýr 

Ladislav Zelníček a pracovalo zde asi 17 muţů. Dolovalo se celkem na 10 ţilách, kde baryt 

tvořil ţíly různé mocnosti přibliţně SZ - JV směrem. Nejmohutnější ţíly na SZ svahu 

Květnice dosahovaly mocnosti 30 aţ 180 cm. Ţíly byly odkryty osmi štolami a nejdelší 

z nich dosáhly délky 60 a 80 metrů. Další ţíly se vyskytovaly Pod Kříţem na JZ straně 

kopce, kde bylo raţeno šest  štol. Čtyři se nacházejí v okolí Tří stolů a další na Květničce 

v SZ cípu Květnice. Na jihu Květničky v místě největší mocnosti barytových ţil jsou tři 



Michaela Šindelová: Geovědní a montánní zajímavosti Tišnovska  

 

2010  18 

 

štoly nad sebou (Pařízek, 2000). Ve dvou nejsvrchnějších štolách se v karbonáto-barytové 

ţilovině nacházela aţ 2 mm velká zrna galenitu. Vlivem konkurence se těţba vyplácela 

stále méně a v roce 1909 došlo k jejímu ukončení. Poslední těţba zde byla prováděna 

firmou Hanke a Braun v letech 1940-1943 (Pauliš, 2005). Štoly na Květnici dodnes zůstaly 

a připomínají těţbu v těchto místech. V současnosti je baryt vyuţíván v jaderné energetice 

jako antiradiační příměs do betonu a k výplachu vrtů při těţbě ropy a zemního plynu 

(Pařízek, 2000). 

 

Obr. 12: Baryt – Květnice, Podhorácké muzeum, Králova jeskyně, foto autor (2010). 

3. 1. 4. Lažánky 

Okolí Laţánek je bohaté na výskyt nerostných surovin. Kromě ţelezných rud se zde 

těţil vápenec, kaolin a v menší míře hnědé uhlí. U Laţánek se vápence těţily jiţ od samého 

zaloţení obce. Předpokládá se, ţe vápno bylo páleno na stavbu hradu Veveří a také 

se pouţívalo pro cukrovar v Předklášteří u Tišnova. Nejvíce vápna se však vypálilo ke 

stavebním účelům nejen pro blízké okolí, ale i pro vzdálenější oblasti. Vápencová oblast 

se rozkládala hlavně v severním okolí Laţánek, kde se vyskytovaly devonské vápence 

velmi čisté a dosahovaly značných mocností. Aby se vápno mohlo pálit, vznikla kolonie 

menších vápenek, které byly v provozu téměř celý rok, a jen v zimě se v nich pálilo méně. 

Vápenec se dováţel k peci z obecní vápenky ve velkých kusech a musel se lámat na menší 

kusy, které se poté třídily podle velikosti. Roku 1967 byla pro nedostatek kvalitního 

vápence zastavena výroba ve vápence u fotbalového hřiště při silnici Laţánky - Heroltice. 

V provozu zůstala pouze jedna pec, kde bylo zaměstnáno 20 dělníků a dvě administrativní 
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síly. Vedoucím byl J. Špaček z Laţánek. V roce 1967 se vyrobilo 6 865 tun vápna 

a 182 tun vápenné krupice. K výrobě vápna se spotřebovalo 12 225 tun vápence 

(Mejzlík, 1970).  Vápenické řemeslo v Laţánkách bylo ukončeno roku 1970, kdy musela 

klasická a draţší laţánecká výroba ustoupit modernějšímu provozu Čebínské vápenky. 

Původní vápenice byly po ukončení činnosti postupně bourány a dodnes se zachovaly 

pouze dvě z nich [15].  

 

Obr. 13: Kaolinit – Laţánky, Podhorácké muzeum, foto autor (2010). 

Kaolin (obr. 13) se dobýval mezi Laţánkami a Maršovem asi 10 km východně od Velké 

Bíteše. Loţisko objevil geolog J. V. Procházka, který byl upozorněn horníky ze zdejších 

ţelezorudných dolů, ţe při raţbě chodeb nacházeli bílou a jemnou hlínu (Pařízek, 2000). 

Vrtacími pokusy pak bylo zjištěno, ţe loţiska jsou mohutná a slibná. V roce 1906 se začalo 

s přípravnými pracemi (Mejzlík, 1970) a těţba kaolinu trvala aţ do roku 1932. Roku 1910 

koupila laţánecké loţisko Česká průmyslová banka v Praze. V té době byl zpracovaný 

kaolin z 90% vyváţen do Německa, Švýcarska a Rakouska. Po roce 1918 nastaly potíţe 

v důsledku omezení vývozu do Rakouska a zvyšování nákladů na těţbu. V roce 1924 

převzala loţisko Česká montanní společnost v Praze. Kvůli zvýšení přítoků vod se začala 

razit štola o délce 279 m, ale vlivem hospodářské krize nebyla dokončena a loţisko bylo 

opuštěno (Pařízek, 2000). Jáma na kaolin postupně dosáhla hloubky 60 m a délky 150 m. 

Na povrchu byl kaolin čistý o mocnosti přibliţně 10 m a pod ním se nacházel kaolin 

surový (Mejzlík, 1970). Laţánecký kaolin vznikl kaolinizací bítešské ruly bohaté na ţivec 

(Pařízek, 2000), která vystupovala v blízkosti jámy, jejíţ vrstvy směřovaly od JZ k SV 

(Mejzlík, 1970). Surový kaolin se vytahoval z jámy šikmým vozíkovým výtahem, poté 
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se vozíky dopravovaly k dřevěným násypkám a z nich do košů lanovky. Lanovka byla 

dlouhá 4 km a vedla do plavíren ve Veverské Bítýšce, kde se surový kaolin zpracovával 

plavením. Vyrobilo se aţ 4 000 vagónů plaveného kaolinu ročně. Surovina se uplatnila 

zejména jako plnidlo do papíru a částečně v keramickém průmyslu (Pařízek, 2000). Důl 

byl z velké části postupně zatopen (obr. 14) a nyní se na jeho místě nachází tzv. 

„Kaolinové jezírko“ (Mejzlík, 1970). 

 

Obr. 14:“ Kaolinové jezírko“, foto autor (2010). 

U kaolinového dolu se náhodně v roce 1912 narazilo na hnědé uhlí. V roce 1918 

se začala hloubit pokusná šachtice o hloubce asi 30 m, přičemţ byly zjištěny tři sloje 

(Pařízek, 2000). V hloubce 12 m byly zjištěny pouze úlomky lignitu, svrchní sloj hnědého 

uhlí se nacházela v hloubce 25 m s mocností 30 cm, střední sloj byla v hloubce 26 m 

s mocností 40 cm a poslední sloj se nacházela 28 m pod úrovní povrchu s mocností 1 m. 

Uhlí však nebylo příliš kvalitní a těţilo se pouze pro místní potřebu. Částečně se míchalo 

s černým uhlím a topilo se s ním v lokomobile. Ten byl zdrojem pohonné síly pro 

vytahování vozíků z kaolinového lomu (Mejzlík, 1970).  

3. 1. 5. Pernštejn 

Přibliţně 500 m Z od obce Pernštejn je v opuštěném stěnovém lomu „Ve Ţlebě“ 

odkryto skarnové těleso s loţiskovou akumulací magnetitu. V literatuře je tato lokalita 

označována jako „lom II“ a přibliţně 150 m Z leţí „lom I“, ve kterém je odkryto další 
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skarnové těleso. Pernštejnské skarny a horniny v jejich okolí jsou součástí svrateckého 

krystalinika. Na tomto území je charakteristické střídání souvislých nebo vykliňujících 

pruhů svorů, svorových rul, páskovaných dvojslídných rul aţ migmatitů, ortorul, 

biotitických rul s granátem (obr. 15) a muskovitických rul s vloţkami skarnů, amfibolitů, 

kvarcitů, erlanů a mramorů (Pauliš, 2005). Horniny pronikají pegmatitovými ţilami ve 

směru JZ-SV. Tyto regionálně metamorfované skarny jsou tvořeny převáţně ţelezem 

bohatým na granáty a pyroxeny [16]. Skarny obsahují polohy s magnetitem, který je 

vtroušen především v partiích bohatých pyroxenem a někdy je doprovázen křemenem 

a impregnacemi sulfidů. V okrajích skarnů jsou hojné slídy. Také byly zjištěny drúzy 

tmavozelených krystalů epidotu a vzácně se objevují zrnka gahnitu. Ve skarnu byl nalezen 

cummingtonit. Na lokalitě se objevuje i sulfidické zrudnění ve formě impregnací na silně 

prokřemenělé skarny. Nejhojněji se vyskytuje pyrhotin doprovázen chalkopyritem 

a pyritem. Řídce se vyskytuje galenit a jen akcesoricky arzenopyrit (Pauliš, 2005). 

V lomu II je skarnové těleso tvořeno několik desítek metrů mocnou čočkou, která je 

v nadloţí lemována biotitickými rulami s granátem, které směrem ke kontaktu se skarnem 

přecházejí do granáticko-biotitických rul a břidlic. Skarnové těleso je tvořeno různými 

paragenetickými typy skarnů s variabilním nerostným sloţením. Nejrozšířenější jsou 

granáticko-pyroxenické skarny přecházející do pyroxenických skarnů, granátnických 

skarnů a granáticko-amfibolických 

skarnů. Napříč skarnovou čočkou 

probíhá těleso hrubozrnného 

granátovce s biotitem. Magnetitem 

zrudněná zóna je odkryta ve spodní 

části lomové stěny a magnetit se zde 

koncentruje mezi granátnickým a 

pyroxenickým skarnem. Mocnost 

zóny je 2-3 m a místy jsou obsaţeny 

10 cm mocné polohy čistého 

magnetitu. Skarnová tělesa u 

Pernštejna společně s okolními 

horninami byla postiţena silnou 

Obr. 15: Granát – Pernštejn, Podhorácké muzeum, foto 

autor (2010). 
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regionální metamorfózou. Předmetamorfní charakter nebyl doposud spolehlivě rozpoznán. 

Je moţné, ţe se jedná o produkty vysokoteplotní metasomatózy převáţně karbonátových 

hornin (Pauliš, 2005). 

Gosanové partie pernštejnských Fe-skarnů a primární zóny bohaté magnetitem byly 

v minulosti těţeny jako ţelezné rudy. Společně s obdobnými rudami z drobných loţisek u 

Věchnova, Roţné, Víru, Štěpánova nad Svratkou, Mnichova a Bystřice nad Pernštejnem 

byly zpracovávány ve štěpánovských hutích. Nejstarší zprávy o ţelezárnách pocházejí 

z roku 1588, ale ţelezné rudy zde mohly být těţeny jiţ dříve. S nejstarším obdobím těţby 

limonitových rud je spojována existence pernštejnské hutě u hradu. Z 2. poloviny 18. 

století je doloţena těţba obtíţněji tavitelných, ale kvalitnějších magnetitových ţelezných 

rud pro vysokou pec v Olešničce. Za jádro historických dolů z 2. poloviny 17. století lze 

povaţovat skupinu pinek Ve Ţlebě, které se nacházejí nedaleko lomů západně od hradu. 

Patrný zbytek šachtice se nachází v horní části východnějšího lomu. Poslední pokus o 

těţbu rud na loţisku Pernštejn provedla v letech 1924 a 1925 Jihomoravská těţební 

společnost, ale práce byly brzy ukončeny. Poté se zde v 50. letech minulého století těţil 

skarn na výrobu drceného kameniva [16].  

3. 2. Popis montánních lokalit 

V této kapitole jsou popsány ty lokality, které jsem sama navštívila, pořídila 

fotodokumentaci a seskupila více informací z literatury. Tyto lokality jsou nejen krásné 

na pohled, ale mají i zajímavou historii a mnohé z nich jsou státem chráněné kulturní 

památky. Lokality jsou seřazeny abecedně podle obcí.  

3. 2. 1. Krytý dřevěný most v Černvíru 

Šindelem krytý trámový most (obr. 16) přes řeku Svratku pochází z roku 1718 

(letopočet je vytesán do dřevěného sloupku asi v polovině mostu na jeho dolní části) a je 

tak nejstarším svého druhu na území Moravy. Patří mezi nejpřednější technické státem 

chráněné kulturní památky lidového stavitelství. Tento 32 m dlouhý a 2,6 m široký most je 

vystavěn z jedlového a dubového dřeva a 4 m nad hladinou má věšadlovou konstrukci 

s kamenným pilířem uprostřed řeky. Na západní straně je usazen na skále, sedlová střecha 

je pokryta štípaným šindelem a délka trámů dosahuje aţ 22 m. Na mostě je také zřízen asi 
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1 m vysoký průhled na Svratku (Fic, Zacpal, 1999). Tato pozoruhodná stavba byla 

opravována v letech 1858, 1906, 1939, 1971 a 2007 (David a Soukup, 2007). Pro silniční 

provoz byl pouţíván do roku 1986 (Kovář, 1997) a v současné době je doprava vedena 

přes betonový most, který je postavený vedle starého mostu (Fic, Zacpal, 1999). 

Obr. 16: Černvírský most, foto autor (2010). 

Kromě mostu v Černvíru se na Svratce nacházejí další 3 tyto unikátní technické 

památky. V obci Švařec přibliţně 4,5 km níţe od nádrţe Vír  II se nachází most 

délky 15 m, který stojí na dvou kamenných pilířích čtvercového půdorysu, jejichţ výška je 

2 m. Je celodřevěný se šindelovou střechou, boční strany jsou kryty prkny do výše 1,5 m 

a vstupuje se na něj po dřevěných schodech se zábradlím. Předkové nepostavili most 

v úrovni terénu, aby při povodních zůstal nad vodou. Ve vodě byly ponořeny pouze pilíře, 

které nyní stojí na břehu (Kovář, 1997).  

Pod hradem Pernštejn na řece Nedvědičce stojí další z těchto unikátních mostů 

(obr. 17). Je menší, délky přibliţně 10 m a na rozdíl od ostatních má boční strany zcela 

kryté, pouze s menšími 

okny. Poslední ze 

zachovalých mostů stojí 

přímo u ţelezniční stanice 

Prudká na trati Tišnov - 

Nové Město na Moravě. 

Stojí opět na pilířích, je 

uţší, dlouhý asi 25 m a je 

 

 

 

Obr. 17: Pernštejnský most, foto autor (2010). 
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určen pouze pro pěší (Kovář, 1997). 

3. 2. 2. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Černvíru 

Tento architektonicky výrazný kostel (obr. 18) je státem chráněná kulturní památka 

postavena na skalnatém ostrohu nad řekou Svratkou. Prostorná jednolodní stavba 

s pravoúhlým presbytářem s bočními polokruhovými apsidami je původní pozdně 

románskou svatyní z 1. poloviny 13. století upravenou ve 14. století na gotický kostel 

(Zacpal, 1996). V 2. polovině 17. století byly provedeny poslední stavební změny, kdy 

došlo k prodlouţení lodi a k přístavbě jiţního průčelí s hlavním vchodem. Staré fresky 

zobrazující epizody ze ţivota Krista (Narození páně, Poslední večeře, Umučení páně 

a Poslední soud) zde byly objeveny aţ v roce 1969. Do kostela byl také přenesen barokní 

oltář od Ignáce Lengelachera ze 40. let 18. století. Oltář byl přenesen v průběhu oprav 

v letech 1977-1982 z kostela zaniklého jihomoravského Mušova. Zavěšený zvon v krovu 

kostelní lodi nese reliéfy znaků drţitelů Pernštejna v době ulití zvonu v r. 1638. Kolem 

kostela se také nachází místy pouze 3 metry široký starobylý hřbitov ohrazený kamennou 

zdí. Ţelezný kříţ z r. 1865, který stojí u kostela, byl darem hraběte Vladimíra Mitrovského 

(Fic, Zacpal,   1999). 

 

 

Obr. 18: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, foto autor (2010). 
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3. 2. 3. Kostel sv. Mikuláše v Deblíně 

Nejvýznamnější stavební památkou v obci je farní kostel sv. Mikuláše, dnes státem 

chráněná kulturní památka. Je to jednolodní stavba s presbytářem zakončeným apsidou, 

bočními kaplemi a s čtyřbokou západní věţí. Tato původně románská svatyně vznikla jako 

součást opevněného areálu s hradem v první polovině 14. století na základech románského 

trojlodního chrámu z druhé čtvrtiny 13. století. Současnou podobu získal po rozsáhlé 

barokní přestavbě v roce 1746 podle projektu Mořice Grimma (Zacpal, 1997). Z vybavení 

kostela jsou pozoruhodné náhrobní kameny z 16. století a cenné varhany z poloviny 

18. století, které pocházejí ze zbořeného kostela sv. Mikuláše na náměstí Svobody v Brně. 

Zavěšený zvon ve věţi s reliéfním vlysem z r. 1481 je dílem Jiřího z Brna, další zvon v 

r. 1562 ulil Adam z Velkého Meziříčí a 

zvon s reliéfem Madony s dítětem je 

datován letopočtem 1688. Na hřbitově, 

který přiléhá ke kostelu, se v jeho 

nejstarší části jiţ delší dobu nepohřbívá 

a při jiţní straně kostela se uchovala 

řada hrobů kněţí (od r. 1824). 

Ze 17. století pocházejí nejstarší části 

kamenné zdi kolem hřbitova a jsou 

spolu s kostelní bránou státem 

chráněnou kulturní památkou. Na 

prostranství před kostelem stojí pomník 

padlých v 1. světové válce z roku 1922, 

který byl postaven z milodarů občanů. 

Pomník je z kameniny ve tvaru 

jehlancovité mohyly vysoké 4 m se 

zdobenou hlavou a na deskách z černého mramoru jsou vytesána jména padlých z Deblína 

a pěti okolních obcí. Nedaleko od kostela nás také mohou zaujmout historické brány 

(obr. 19), které vedly do hospodářské části deblínského panství a původně byly opatřeny 

vraty (Fic, Zacpal, 1999). 

 

Obr. 19: Historická brána, foto autor (2008). 
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3. 2. 4. Zřícenina hradu Loučka v Dolních Loučkách 

Rozsáhlé zbytky gotického hradu Loučka (obr. 20) někdy nesprávně nazývaného 

Střemchov se nacházejí na horském hřbetu Hradisko v nadmořské výšce 412 m, obtékané 

řekou Loučkou. Poměrně rozsáhlý hradní areál tvořily dvě části, které od sebe byly 

odděleny mohutným vyzděným příkopem a to vlastní hrad přibliţně trojúhelníkového 

půdorysu a obdélné předhradí. Vstup z předhradí do hradu vedl přes příkop po padacím 

mostu. V niţší severovýchodní části stály převáţně hospodářské objekty a v horní části 

(vlastním hradním jádru) pak válcová věţ o průměru 9 m a palác na jihovýchodě. Hrad byl 

zaloţen pány z Deblína ve 2. polovině 13. století a od poloviny 14. století byl majetkem 

pánů z Kunštátu. Pravděpodobně hrad Loučka zanikl za česko-uherských válek v druhé 

polovině 15. století, a roku 1497 byl výslovně uveden jako pustý. Počátkem 16. století 

přešel do majetku tišnovského kláštera. Původní zdivo se zachovalo do dnešní doby a celý 

areál je volně přístupný. Tato hradní zřícenina je dnes státem chráněnou kulturní památkou 

(Fic, Zacpal, 1999). 

 

Obr. 20: Zbytky zdí hradu Loučka [17]. 

3. 2. 5. Most míru v Dolních Loučkách 

Nejvýraznější dominantou obce je ţelezniční viadukt (obr. 21) nad údolím řeky 

Libochůvky. Je to největší inţenýrské dílo na trati Brno – Havlíčkův Brod postaveno 

v letech 1939-1953 podle projektu upraveného do konečné verze Petrem Havránkem. Malé 

oblouky byly postaveny za války a po válce velký oblouk o rozpětí 120 m, který je 

největším ţelezobetonovým obloukem v České republice. Celková délka mostu je 300 m 
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a výška 30 m (Fic, Zacpal, 1999). Na tento most směrem k Tišnovu navazuje tunel 

dokončený v roce 1942, který je dlouhý 633 m. Za tímto tunelem v Mezihoří nad 

hlubokým údolím řeky Loučky se nachází další desetiobloukový ţelezobetonový most 

dlouhý 180 m. Kromě zajímavých historických památek a odváţných dopravních staveb 

mají Dolní Loučky také nádhernou okolní přírodu (Zacpal, 1998). 

 

Obr. 21: Most míru, foto autor (2010). 

3. 2. 6. Doubravník 

Tato obec v údolí Svratky 10 km severozápadně od 

Tišnova je státem chráněnou památkovou zónou. První 

písemná zmínka pochází z roku 1208, kdy od olomouckých 

biskupů získal Doubravník výměnou za jiné zboţí významný 

kolonizátor Štěpán z Medlova. Ten zde také před rokem 1231 

zaloţil ţenský augustiniánský klášter, který byl v roce 1425 

zničen husity. Klášter definitivně zanikl v roce 1543, a v roce 

1992 archeologové objevili základy klášterních budov. Po 

husitských válkách si klášterní majetek přivlastnili 

Pernštejnové a po zániku kláštera nechali v letech 1535-1557 

na tomto místě postavit kostel Povýšení sv. Kříţe 

(viz kapitola 4) jako pohřebiště svého rodu 

(David  a Soukup, 2007).  

Mezi další památky nacházející se v centru obce patří 

několik obytných domů s historickými jádry, také barokní 

plastiky sv. Jana Nepomuckého (obr. 22) a sv. Šebestiána 

Obr. 22: Socha sv. 

Jana Nepomuckého, foto 

autor (2010). 
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z roku 1776 na náměstí a poutní kaple sv. Máří Magdaleny na kopci Bozinka přibliţně 

700 m jihozápadně od středu obce (Zacpal, 1996).   

3. 2. 7. Vápenné pece v Lažánkách 

Vápenec se v okolí Laţánek těţil jiţ od 

středověku a obci se tak začalo říkat „Vápenné 

Laţánky“. Pod touto přezdívkou byla známá na 

celém území jihozápadní Moravy. První zmínky 

o pálení vápna v obci pocházejí z roku 1711 

a písemně doloţené jsou od roku 1802 z doby 

napoleonských válek. Za vesnicí v lokalitě 

Kosová vznikla kolonie 12 malých vápenek, 

kde se pálilo celoročně aţ do 30. let minulého 

století. Z původních pecí se v obci dochovaly 

pouze dvě. Torzo jedné z nich se nachází za 

Laţánkami v Chrástkách, tzv. Havilkova pec 

(obr. 23) a druhá stojí uprostřed činného 

kamenolomu, tzv. Druţstevní svépomocná pec. 

Symbolicky je vápenná pec zobrazena i ve 

znaku obce [18]. 

3. 2. 8. Židovská synagoga v Lomnici 

Přibliţně 8 km od Tišnova na původním ţidovském náměstí v Lomnici se nachází 

ţidovská synagoga (obr. 24). Byla vystavěna koncem 18. století jako volně stojící patrová 

halová budova obdélného půdorysu v pozdně barokním slohu s niţším schodišťovým 

přístavkem na jihozápadní straně. Interiér je tvořen velkou halou s ţenskou galerií 

v západní části, strop je klenutý a zdobený štukaturou. Pod ţenskou galerií se nachází malá 

předsíň s jednoduchou valenou klenbou a na zdech jsou v některých místech aţ do dnešní 

doby dochované zbytky hebrejských nápisů. Je zde také uchována kopie obrazu 

lomnického malíře Ţida Otto Flattera, kde je zachycen interiér synagogy tak, jak vypadal, 

kdyţ ještě modlitebna slouţila svému účelu. Z vnitřního vybavení se nic nedochovalo, 

protoţe vše bylo zničeno za 2. světové války (Vykoukalová, Konečný, 2007). Po víceleté 

Obr. 23: Havilkova pec, foto autor 

(2010). 
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rekonstrukci byla synagoga slavnostně otevřena 29. června 1997 a nyní je vyuţívána ke 

kulturním účelům. Tato pozdně barokní ţidovská synagoga patří k státem chráněným 

kulturním památkám (Fic, Zacpal, 1999). 

 

Obr. 24: Ţidovská synagoga, foto autor (2010). 

3. 2. 9. Židovský hřbitov v Lomnici 

První dokumenty se zachovaly aţ z roku 1808, kdy obec koupila pole s tehdejším 

názvem Sedliščí za účelem rozšíření původního hřbitova. V dnešní době se hřbitov 

zachoval v rozsahu 3 550 m², je přibliţně ve tvaru lichoběţníku a je obehnán zdí 

z lomového kamene. Podél východní strany vede přístupová cesta, ukončená nově 

zrekonstruovanou márnicí. Je 

zde téměř 1 000 kamenných 

náhrobků, které jsou 

rozmístěny po celé ploše 

hřbitova a jsou kladeny 

směrem k východu. Většina 

těchto náhrobků je z bílého 

mramoru a pochází z konce 

18.  a počátku 19. století. Obr. 25: Ţidovský hřbitov, foto autor (2010). 
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Nejstarší nalezený náhrobek je z roku 1716. Tyto cenné pomníky jsou barokního 

a klasicistního typu. Ţidovský hřbitov (obr. 25) je dnes státem chráněná kulturní památka 

(Vykoukalová, 2007). 

3. 2. 10. Zámek v Lomnici 

Mezi nejstarší a nejzajímavější historické památky v Lomnici patří budova zámku 

(obr. 26) na výrazném kopci nad městečkem, který ukrývá snad všechny vývojové slohy 

minulých století (Sadílek, 2007). Původně gotický hrad z 2. poloviny 13. století byl 

koncem 16. století přebudován v renesanční zámek (Fic, Zacpal, 1999). Je postaven 

na výrazné výšině nad náměstím a právě z jeho jihovýchodního cípu vede do areálu také 

jediný přístup. Cesta prochází parkem, který v současnosti stavbu obklopuje, a budovy 

zámku jsou seskupeny kolem dvou nádvoří. Západní a východní nádvoří je spojeno 

zaklenutou branou. Zámecká křídla jsou převáţně jednopatrová a výjimkou je pouze příčné 

křídlo, které odděluje obě nádvoří a obsahuje umělecky nejcennější část zámeckého 

komplexu a to hradní kapli. Kaple je navýšená o další podlaţí a tvoří tak v celkovém 

pohledu dominující prvek (Sadílek, 2007). Z dochovaných částí původního hradu je cenné 

průčelí s gotickou věţí, hradní kaple sv. Františka Serafinského a renesanční portál před 

hlavním vchodem pochází z bývalého paláce Serényiů v Brně. Součástí zámeckého parku 

jsou také pískovcové sochy z 2. poloviny 18. století a altánek z poloviny 18. století, který 

je dnes ve velmi špatném stavu. Zámek nyní slouţí jako škola a spolu s altánkem 

a sochami je na seznamu státem chráněných kulturních památek (Fic, Zacpal, 1999). 

 

Obr. 26: Lomnický zámek, foto autor (2010). 



Michaela Šindelová: Geovědní a montánní zajímavosti Tišnovska  

 

2010  31 

 

3. 2. 11. Morový sloup v Lomnici 

Morový sloup (obr. 27), dílo Mathiase Thomasbergera byl postaven uprostřed náměstí 

jako dík za to, ţe se v letech 1679-1680 Lomnici vyhnula morová nákaza. Sloup byl 

dokončen v r. 1710 a stojí na místě původního středověkého farního kostela sv. Víta, 

zaniklého v 17. století. Vyrůstá z umělé skalnaté podnoţe s jeskyní se sochou sv. Rozálie, 

Stromem poznání a postavami Adama a Evy. Je 

završen sochou Panny Marie, která je obklopena 

sochami andělů a sochami sv. Rocha, 

Šebestiána, Antonína Peduánského, Floriána, 

Jana Nepomuckého a sv. Víta. Sochař Josef 

Břenek provedl v r. 1852 opravu a úpravu 

sloupu, v r. 1915 byl nově opraven sochařem 

Novotným z Tišnova a oprava v r. 1980 byla 

hrazena okresem Blansko. V letech 1998-1999 

generální opravu morového sloupu prováděli 

akademický sochař Jan Trtílek a restaurátor Jan 

Leitgeb. Vídeňský vápenec, z něhoţ byl sloup 

postaven, je na mnoha místech váţně poškozen, 

a proto musely být některé části sloupu 

vyměněny (Fic , Zacpal, 1999). Mohutné 

skalisko a motiv Stromu poznání při 

komponování morového monumentu v Lomnici 

je barokním sochařstvím na Moravě ojedinělé 

(Stehlík, 2007). 

3. 2. 12. Kostel Navštívení Panny Marie v Lomnici 

Tato státem chráněná kulturní památka (obr. 28) je jednou z nejvýznamnějších staveb, 

která v Lomnici vznikla. Je to mohutná jednolodní stavba s kaplemi, příčnou lodí 

a půlkruhově ukončeným presbytářem, v průčelí směrem do náměstí s předsíní, 

balustrádou a dvěma hranolovými věţemi. Kostel byl postaven staviteli Pavlem 

Weinbergerem a Janem Křtitelem Ernou v letech 1669-1682 v raně barokním slohu podle 

Obr. 27: Morový sloup, foto autor 

(2010). 
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projektu G. P. Tencally. Hlavní oltář je ozdoben sochami sv. Víta a sv. Jana Křtitela od 

Benedikta Edeleho a oltářní obraz namaloval N. Anderle. Lavice a rámy oltářních obrazů 

pochází ze 17. století a ostatní vybavení z 19. století. Boţí hrob v kapli vedle presbytáře je 

dílem Josefa Břenka. V letech 1966-1971 byla provedena nová fasáda, ale rozsáhlejší 

opravy byly prováděny za působení faráře Oldřicha Zadraţila. Do kostela byly zakoupeny 

v r. 1959 nové varhany a tři nové zvony v r. 1972, odlité v Německu. Další dva nové zvony 

byly pořízeny v r. 1986 a 1993 (Fic, Zacpal, 1999).  

 

Obr. 28: Kostel Navštívení Panny Marie, 

foto autor (2010). 

3. 2. 13. Hrad Pernštejn v Nedvědici 

Státní hrad Pernštejn (obr. 29) je jedním z nejmohutnějších a nejlépe zachovalých hradů 

v České republice (Fic, Zacpal, 1999), který se nachází 9 km JV od Bystřice nad 

Pernštejnem (Štraub, Lenková, 2007) a 1,5 km Z od Nedvědice. Jméno pochází 

pravděpodobně z německého slova Bärenstein (Medvědí kámen) a odtud pochází i název 

Nedvědice. Zaujímá podélný ostroh na nevysokém skalnatém návrší, je orientován 

přibliţně od S k J a přístupný je pouze ze SZ strany. Protáhlé vysunuté předhradí je 
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tvořeno pěti nádvořími, vymezenými hospodářskou zástavbou, hradbami, branami, 

na severu baštou a uprostřed barbakanem (Hrádek et al., 1990). Byl postaven koncem 

sedmdesátých a počátkem osmdesátých let 13. století a jeho majitelé se po něm začali i 

nazývat. Gotický hrad z 13. století byl výrazně přestavěn kolem r. 1430, kdy byla 

postavena velká hranolová věţ s hladomornou a soustava hradeb a věţí, které obklopily 

starší zástavbu (Zacpal, 1996). V poslední třetině 15. století a v první polovině 16. století 

prošel hrad zásadními stavebními proměnami a dodnes se zachoval v pozdně gotické 

a renesanční podobě (Hrádek et al., 1990). Výsledkem přestavby byly bohaté sklípkové 

klenby a prodlouţené předhradí s mohutným barbakanem. Podle ostění a portálů z bílého 

nedvědického mramoru se hradu začalo říkat „mramorový“ (Zacpal, 1996). Za husitských 

válek a v době vlády Jiřího z Poděbrad se stal Pernštejn jednou z nejvýznamnějších 

moravských husitských pevností. Ve 2. čtvrtině 16. století se vybudovalo nové křídlo nad 

knihovnou a zřizovaly se nová schodiště a chodby. Za Vratislava II. z Pernštejna byla 

zaloţena renesanční zahrada, která byla přístupná z domku správce dvěma krytými 

dřevěnými mosty a z roku 1596 

pochází zmínka o ovocné zahradě 

uţitkového charakteru. Roku 1596 

donutil politický a hospodářský 

sestup Pernštejny, aby hrad prodali 

Pavlu Katarinovi z Kataru. Roku 

1604 se stal majitelem Adam Lev 

Licek z Rýzmburka a od roku 1625 

patřil hrad Lichtenštejnům. V 17. 

století se uskutečnily menší stavební 

změny, např. přenesení kaple k tzv. 

hodinové věţi v přebudovaném 

předhradí (Hrádek et al., 1990), 

kterou teprve v roce 1716 vyzdobil 

brněnský malíř František Řehoř Ignác Eckstein. Posledními majiteli hradu byli Mitrovští 

z Mitrovic a Nemyšle, kteří vybudovali rozsáhlou hradní knihovnu (Zacpal, 1996). 

Plánovali také přestavbu celého hradu, ale ta se však neuskutečnila (Hrádek et al., 1990).  

Obr. 29: Hrad Pernštejn, foto autor (2010). 
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Na prvním nádvoří stojí kašna se sochou sv. Jana Nepomuckého z 18. století a součástí 

hradního areálu je i několik pozoruhodných mostních staveb. Kromě příjezdových 

kamenných mostů a kamenného obloukového mostu při výjezdu ze silnice do Smrčku jsou 

zde také tři kryté dřevěné mosty. Dva kryté mosty do tzv. komtesčiny zahrádky, které 

z turisticky přístupných míst vidět nejsou a přímo do architektury hradu zasazený dřevěný 

krytý přechod do věţe (Fic, Zacpal, 1999).  

Park, který se rozprostírá na jihozápadní straně kopce pod hradem, byl rozšířen do 

dnešní podoby na přelomu 18. a 19. století s krytým vstupním schodištěm z r. 1802. Celý 

park leţí v příkrém svahu, který je vyzdoben sochami a drobnými stavbami, je zde malé 

bludiště, jezírko, terasa s podstavci soch, tzv. turecké lázně a pozůstatky mramorových 

stupňů vodní kaskády do dolního jezírka. Nachází se zde také zřícenina tzv. poustevny, 

pod kterou je klenutý sklep se studánkou, dřevěný haltýř s bazénkem, dělový bastion, tzv. 

čínský pavilon (zděný osmiboký altánek z konce 18. století ve stylu Ludvíka XVI.) 

s částečně zachovalou malířskou výzdobou s rostlinnými a ptačími motivy 

(Fic, Zacpal, 1999). Největší zajímavostí parku na severní straně předhradí je asi 1100 let 

starý tis s obvodem kmene 4,5 m, který je nejstarší a nejmohutnější v celém 

jihomoravském regionu (Zacpal, 1996). 

Mezi státem chráněné kulturní památky zde patří celý hrad s předhradím, park, kašna, 

most přes Nedvědičku, altánek a socha sv. Jana Nepomuckého. Ostatní chráněné sochy 

(sochy Flory, Herkula a dalších mytologických postav), které dříve stály na různých 

místech hradního areálu, jsou nyní umístěny na hradě (Fic, Zacpal, 1999).  

Dnes je hrad v majetku státu, ve správě Památkového ústavu v Brně, jehoţ pracovníci 

zde v roce 1971 dokončili interiérovou instalaci, navozující prostředí středověkého hradu 

s úpravami v renesanci, baroku, rokoku, klasicismu a romantismu (Hrádek et al., 1990). 

3. 2. 14. Klášter Porta coeli v Předklášteří 

Areál kláštera Porta coeli (obr. 30) patří k nejvýznamnějším středověkým stavebním 

památkám na území České republiky a dochoval se zde rozsáhlý komplex klášterních 

budov, který je dnes státem chráněná kulturní stavební památka zcela mimořádného 

významu. Nachází se zde dva kostely včetně hospodářských objektů, barokní sýpky, 

bývalého pivovaru, několika zahrad a části hradeb. Klášter, který byl vybudován 



Michaela Šindelová: Geovědní a montánní zajímavosti Tišnovska  

 

2010  35 

 

v přechodném románsko-gotickém slohu, zaloţila v roce 1233 česká královna Konstancie. 

Velice nepříznivě zasáhly do ţivota kláštera husitské války a po roce 1425 husité klášter 

zcela zničili. Teprve na konci čtyřicátých let 15. století se začalo s opravami a v roce 1454 

došlo k novému vysvěcení kostela. Podruhé došlo k úpadku kláštera v období třicetileté 

války. V roce 1619 klášter zrušili moravští 

nekatoličtí stavové a v roce 1625 byl opět 

obnoven. Po stavebních úpravách v 2. polovině 

17. století a v 1. polovině 18. století dostal celý 

areál dnešní podobu. Podruhé, tentokrát však na 

téměř sto dvacet let byl klášter zrušen císařem 

Josefem II. v roce 1782. Objekt slouţil 

průmyslovým účelům a v roce 1901 byl klášter 

Porta coeli nově osazen jeptiškami. V roce 1950 

byl zrušen potřetí a znovu obnoven v roce 1990. 

Veřejnosti je přístupný kostel, kříţová chodba, 

kapitulní síň a od roku 1990 probíhá postupná 

rekonstrukce klášterních budov. V roce 1995 byly 

všechny zbývající objekty v areálu kláštera 

předány cisterciáckému řádu. Dnes patří klášterní komplex s raně gotickým jádrem 

k nejvýznamnějším stavebně historickým památkám v České republice a bohatě zdobený 

portál v západním průčelí klášterního kostela je dokonce ojedinělou památkou svého druhu 

v celé střední Evropě (Fic, Zacpal, 1999). 

Naproti světoznámému portálu sídlí v budově bývalého proboštství kláštera Porta coeli 

od roku 1955 Podhorácké muzeum, které zde bylo přestěhováno z nevyhovujících 

a stísněných prostor na tišnovské radnici (viz kapitola 4).  

3. 2. 15. Radnice v Tišnově 

Radnice (obr. 31) na náměstí Míru, sídlo městského úřadu je státem chráněná kulturní 

památka. V roce 1771 byla na místě původní dřevěné radnice postavena radnice kamenná, 

která byla v roce 1905 zcela zbořena a v následujícím roce byla postavena nová 

na původním sklepení podle plánů ing. Vladimíra Fischera. Tehdy stála stavba nové 

radnice 70 000 korun. Pozoruhodná jsou sgrafita na vnějším zdivu zachycující významné 

Obr. 30: Porta coeli, foto autor (2010). 
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události z historie města. Je zde znázorněno 

darování privilegií Tišnovu abatyší kláštera 

Porta Coeli Barborou Konickou ze Švábenic, 

ke kterému došlo 18. dubna 1554. Nápis 

„Květnice hora, Besének voda, draţší neţ celá 

Morava“ je nenápadně umístěn u krumpáče 

horníka v dolní části jednoho z vyobrazení 

tradičních zaměstnání obyvatel Tišnova a to 

hornictví a rolnictví (Fic, Zacpal, 1999). Původ 

tomuto prastarému místnímu pořekadlu dalo 

nerostné bohatství Květnice, hlavně stříbrné a 

jiné vzácné rudy, mramory, nálezy křišťálů a 

ametystů a také zrnek zlata v korytu Besénku. 

Bylo to však hodně nadsazeno, protoţe pokusy 

o dolování na Květnici byli vţdy bez valného 

výsledku. Směsice vzácných nerostů na Květnici je sice pestrá, ale ne v takové míře, aby 

bylo dolování výnosné (Sedlák, 2000). Další sgrafito zobrazuje smutný Štědrý den z roku 

1620, kdy ţoldáci vracející se z bitvy na Bílé hoře pobili tišnovské radní v čele 

s primátorem Jiříkem Mydlářem, kteří jim vyšli vstříc a nabízeli pohoštění. Náhrobní deska 

z Jiříkova hrobu byla později zazděna do nosného sloupu v zasedacím sále radnice a je zde 

dodnes. Na východní straně budovy je vyryt známý nápis „Tento dům ať potrvá aţ do 

konce světa, Tišnováci zůstanou po něm čtyři léta.“ Původní kamenný erb z průčelí staré 

radnice je nyní uloţen v Podhoráckém muzeu (Fic, Zacpal, 1999). 

3. 2. 16. Rozhledna Klucanina v Tišnově 

Rozhledna (obr. 32) byla postavena v roce 2003 především zásluhou nadšenců 

z občanského sdruţení Rozhled na Tišnov a stojí na místě původní dřevěné rozhledny z let 

1934-1947. Stavbou nové rozhledny mělo být navázáno na tradici a historii místa a proto 

bylo vyuţito torza základny jako symbol návaznosti na ducha a smysl původní stavby. 

Rozhlednu navrhli architekti Helena a Luboš Chvílovi a vzhledem se podobá původní 

dřevěné rozhledně. Celková výška rozhledny je 29, 3 m, stojí v nadmořské výšce 400, 8 m 

a na nejvyšší vyhlídkovou plošinu ve výšce 24, 6 m vede 133 schodů. Pro veřejnost byla   

Obr. 31: Tišnovská radnice, foto autor 

(2010). 
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slavnostně otevřena 11. 10. 2003 a na jaře 2004 byly dokončeny terénní úpravy, výsadba 

zeleně a vybudování odpočívadla pod rozhlednou. Finance na výstavbu poskytlo město 

Tišnov, Ministerstvo pro místní rozvoj a velká část byla vybrána ve veřejné sbírce. 

Rozhledna je otevřena celoročně a není vybíráno vstupné (Dohnálková, 2003). 

 

Obr. 32:Rozhledna Klucanina, foto autor (2010). 
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4. Návrh poznávací trasy 

V následující kapitole je vypracován návrh poznávací trasy. Tato trasa je určena pro ty, 

kteří chtějí poznat geologické a montánní zajímavosti Tišnovska. Poznávací trasa není 

náročná a všechna místa jsou lehce dostupná. Délka poznávací trasy je naplánována na tři 

dny a nejvhodnějším obdobím k absolvování trasy je jaro, léto nebo podzim.  

Nejlepší formou přepravy je mikrobusová doprava, pokud se trasy účastní více osob 

nebo vlastní automobilová doprava. Poznávací trasa je také vhodná pro cykloturistiku.  

Kapitola 4. 1. je zpracována formou tabulky, kde jsou uvedena jednotlivá navštívená 

místa, časové údaje s délkou pobytu na dané lokalitě a počet ujetých kilometrů mezi 

lokalitami.  

V kapitole 4. 2. je rozepsán program poznávací trasy, mapky navštívených lokalit, popis 

cesty a GPS souřadnice.  

V kapitole 4. 3. jsou uvedeny moţnosti ubytování v penzionu nebo privátu. Na kaţdém 

účastníkovi tedy záleţí, jaké ubytování si zvolí. Stravování je nabízeno v obou těchto 

ubytovacích zařízeních. 

 4. 1. Itinerář 

Itinerář je zpracován formou tabulky a v kaţdém dni poznávací trasy jsou postupně 

uvedena navštívená místa. Délka trvání pobytu na kaţdém místě je v tabulce uvedena 

orientačně. Údaje ve sloupci přejezd jsou odhadové a vypočítány pro přejezd mikrobusem.  

Tabulka 2: Itinerář. 

Den Místo Poznámky 

Délka 

pobytu 

Přejezd 

Od Do 
Vzdálenost 

(km) 

Čas  

(min) 

1. 

Předklášteří 

Návštěva Porta coeli 9:00 10:00   

Návštěva Podhoráckého muzea 10:00 11:00 2 30 
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Tišnov Pěší výlet na Květnici 11:30 15:00 14 20 

Černvír Prohlídka mostu a kostela 15:30 16:30 2 5 

Nedvědice Ubytování a večeře 17:00    

2. Nedvědice Snídaně 8:00 8:30 13 20 

Lomnice 
Prohlídka synagogy, hřbitova, 

zámku a kostela 
9:00 11:00 23 30 

Laţánky 
Pěší výlet k Maršovskému 

jezírku 
12:00 14:30 26 40 

Doubravník Návštěva kostela 15:30 16:30 5 10 

Nedvědice Návrat a večeře 17:00    

3. Nedvědice Snídaně 8:00 8:30 2 30 

Pernštejn Návštěva hradu 9:30 12:00 2,5 35 

Pernštejn Ve Ţlebě, lom I. 12:45 14:45   

4. 2. Program poznávací trasy 

4. 2. 1. Den první 

Poznávací trasa začíná návštěvou kláštera Porta coeli. Délka trvání prohlídky je 

odhadována na 1 hodinu. Poté se přesuneme do Podhoráckého muzea, které se nachází v 

areálu kláštera. Po 1 hodině trvající prohlídce si přímo s Předklášteří uděláme pěší výlet na 

Naučnou stezku „Květnice“. Poslední zastávkou poznávací trasy je obec Černvír, kde si 

prohlédneme krytý dřevěný most a kostel Nanebevzetí Panny Marie.  

Klášter Porta coeli 

GPS: 49°21'14.432" S, 16°24'2.562" V 

Barokní branou vstoupíme do areálu národní kulturní památky cisterciáckého kláštera 

Porta coeli, kde za vysokou klášterní zdí najdeme rozsáhlý komplex budov s raně gotickým 

jádrem a s mnoha gotickými, renesančními a barokními přístavbami. Alejí s mohutnými 

lípami dojdeme na hlavní nádvoří s unikátním, bohatě zdobeným gotickým portálem 
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(obr. 33) v průčelí klášterního kostela a s protilehlou budovou Podhoráckého muzea. 

V hodinových intervalech je zpřístupněn kostel, kříţová chodba s rajskou zahradou 

a kapitulní síň [19].  

 

Obr. 33: Gotický portál, foto autor (2010). 

Tabulka 3: Vstupné. 

Plné 45 Kč 

Senioři 34 Kč 

Ţáci, studenti, drţitelé průkazu ISIC, ITIC, IYTC 23 Kč 

Osoby s průkazem ZTP, ZTP-P zdarma 

 

Tabulka 4: Otevírací doba. 

Měsíc Květen - září Říjen - Duben 

Den Muzeum Klášter Muzeum Klášter 

Úterý - neděle 9-12, 13-17 hod. - 8-12, 13-16 hod. - 

Úterý - sobota - 9-11, 13-16 hod. - 8-11, 13-15 hod. 

Neděle - 11-16 hod. - 11-15 hod 
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Poslední vstup do kláštera je 60 minut před polední přestávkou a koncem provozní 

doby. Poslední vstup do muzea je 30 minut před polední přestávkou a koncem provozní 

doby. 

Moţnost objednání skupinových prohlídek na tel. 549 213 933, 549 412 293, 

fax 549 213 935 nebo e-mailem predklasteri@muzeumbrnenska.cz 

Podhorácké muzeum v Předklášteří 

Adresa: Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří 

GPS: 49°21'12.878" S, 16°24'4.976" V 

Podhorácké muzeum (obr. 34), sídlící v areálu cisterciáckého kláštera Porta coeli bylo 

zaloţeno v roce 1929 a jeho úkolem bylo shromaţďovat, odborně zpracovávat a trvale 

uchovávat předměty dokládající vývoj přírody, historie, kultury i současný ţivot na území 

tehdejšího tišnovského okresu. Z nevyhovujících a stísněných prostor na radnici, bylo roku 

1955 muzeum přestěhováno do místností bývalého proboštství kláštera Porta coeli. 

Od roku 1976 probíhala celková rekonstrukce muzejní budovy, která ovlivnila výstavní 

moţnosti a v letech 1987-1990 vyvrcholila úplným uzavřením muzea. 23. září 1990 bylo 

muzeum opět zpřístupněno veřejnosti a při celoročním provozu se jeho návštěvnost 

pohybuje kolem deseti tisíc osob (Zacpal, 1996). 

 

Obr. 34: Budova Podhoráckého muzea, foto autor (2010). 

Mezi stálé expozice, které si můţeme prohlédnout, patří nejstarší expozice 

paleontologie a mineralogický systém, umístěna v dobových vitrínách na chodbě muzea, 

mailto:predklasteri@muzeumbrnenska.cz
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která byla roku 1998 doplněna o regionální část minerály na tišnovsku. Dále jsou zde 

umístěny dvě historické expozice a to Měšťanský obytný interiér z přelomu 19. a 20. století 

z roku 1999 a Dějiny a současnost kláštera Porta coeli z roku 2004 [20].  

Moţnost neplaceného parkování je u silnice pod muzeem. 

Tabulka 5: Vstupné. 

Plné 25 Kč 

Senioři 19 Kč 

Ţáci, studenti, drţitelé průkazu ISIC, ITIC, IYTC 13 Kč 

Osoby s průkazem ZTP, ZTP-P zdarma 

 

Po návštěvě kláštera Porta coeli a Podhoráckého muzea pokračujeme pěšky na Naučnou 

stezku „Květnice“.  

Květnice 

GPS: 49°21'25.908" S, 16°24'54.745" V 

Před areálem kláštera se 

nachází modrá turistická 

značka, po které 

pokračujeme dále ulicí 

Komenského. Tato ulice 

navazuje na ulici 

Klášterskou, která nás 

dovede k mostu přes řeku 

Svratku. Pokračujeme dále 

přes most po ulici 

Klášterské, na jejímţ konci 

se nachází rozcestí se 

zelenou turistickou značkou, 

která nás přivede k Naučné 

stezce „Květnice“ (obr. 35). 

Procházíme ulicí Pod 

Obr. 35: Výřez topografické mapy, poloha Naučné stezky 

„Květnice“, upraveno [20]. 
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Květnicí, na jejímţ konci se nachází první naučná tabule. Nejdříve prudce vystoupáme 

lesem a po chvíli dorazíme na úpatí celé Květnice, odkud je nádherný výhled na Tišnov. 

Za stálého, ale uţ mírnějšího stoupání dorazíme k Velké skále (446 m n. m.). Od Velké 

skály sestoupáme do sedla, kde odbočíme doleva a začneme opět výrazně stoupat aţ 

k nejvyššímu bodu. Vrchol Květnice je označen červenobílou tyčí, ke které nosí někteří 

turisté kameny. Další zastávkou je planina U Kříţe, kde se kousek pod tímto stanovištěm 

nachází jeskyně U Kříţe, Květnická propast a Králova jeskyně. Kolem Malé skály 

se dostaneme k řece Besének, kde u soutoku této řeky s Loučkou a Svratkou máme krásný 

výhled na protější lom Dřínová. Dále pokračujeme rovně přes tišnovskou část Trmačov 

kolem tišnovského nádraţí aţ na náměstí Míru, kde nás bude čekat mikrobus. Naučná 

stezka „Květnice“ je dlouhá 5 km a pohybuje se v rozmezí nadmořských výšek 260 aţ 

470 m. Je tedy nutno překonat převýšení 210 m. Pohodlně se dá celá stezka projít za dvě 

hodiny, ale pokud si chcete plně vychutnat všechny krásy a zajímavosti Květnice (obr. 36), 

najděte si pro ni čas dvojnásobný.  

Z Tišnova odjíţdíme do Černvíru, kde si prohlédneme krytý dřevěný most a kostel 

Nanebevzetí Panny Marie.  

Krytý dřevěný most v Černvíru a kostel Nanebevzetí Panny Marie 

GPS: 49°26'44.354" S, 16°20'15.596" V 

Přijíţdíme do obce Černvír, kde se po pravé 

straně nachází krytý dřevěný most přes řeku 

Svratku. U mostu (obr. 37) také nalezneme 

informační tabuli s letáčky a turistickými mapami 

mikroregionu Pernštejn, které si můţeme vzít 

Obr. 36: Pohled na Květnici, foto autor (2010). 

 

Obr. 37: Černvírský most, foto 

autor (2010). 
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sebou. Tento nejstarší most svého druhu na území Moravy zaujme snad kaţdého 

návštěvníka, který neměl moţnost tuto technickou památku dodnes spatřit. Moţnost 

parkování je přímo na silnici u mostu (obr. 39).  

Po prohlídce mostu pokračujeme dále 

pěšky rovně po silnici a po přibliţně 200 m 

se na pravé straně nachází cesta do 

mírného kopce a na jeho konci narazíme 

na kostel Nanebevzetí Panny Marie. Je 

postaven na skalnatém ostrohu nad řekou 

Svratkou, takţe je nádherně vidět uţ od 

silnice. Před kostelem nás mohou 

zaujmout mohutné, košaté lípy, které jsou 

vedeny v registru památných stromů a 

jejich stáří je přibliţně 450 let. Samotný 

kostel má troje dveře (obr. 38) a ty levé 

vedou přímo na vedlejší hřbitov. 

 

Obr. 39: Výřez topografické mapy – vyznačení místa na parkování, 

poloha mostu a kostela, upraveno [20]. 

Obr. 38: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 

foto autor (2010). 
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Po prohlídce kostela se vracíme zpět k mikrobusu a odjíţdíme do Nedvědice na penzion.  

4. 2. 2. Den druhý 

Programem dalšího dne poznávací trasy je obec Lomnice, kde navštívíme ţidovskou 

synagogu, ţidovský hřbitov, prohlédneme si Morový sloup a kostel Navštívení Panny 

Marie přímo na náměstí a také budovu zámku. Dále se přesuneme do obce Laţánky, kde 

nás čeká pěší výlet k Maršovskému jezírku. Poslední zastávkou tohoto dne bude státem 

chráněná památková zóna Doubravník, kde navštívíme kostel Povýšení sv. Kříţe. 

Lomnice 

GPS: 49°24'16.632" S, 16°24'48.929" V 

V Lomnici zaparkujeme na náměstí Palackého přímo před radnicí (obr. 40). Zde si 

prohlédneme Morový sloup a kostel Navštívení Panny Marie. Poté se vydáme směrem 

k budově zámku, která se nachází za 

náměstím po levé straně nad budovou 

radnice. Od budovy zámku se vrátíme 

zpět na náměstí a podle turistické značky 

se vydáme směrem k Ţidovskému 

náměstí (obr. 41). Dostaneme se zde ulicí 

Dlouhá a poté odbočíme doprava na ulici 

Josefa Uhra. Na konci této ulice se 

nachází náměstí, kde si prohlédneme 

ţidovskou synagogu. Podle další 

turistické značky se vydáme směrem 

k ţidovskému hřbitovu. Procházíme skrz 

náměstí rovně ulicí Baškovec. Po levé 

straně se nachází ulice Nová, ale my 

pokračujeme dále aţ k rodinnému domu, 

za kterým po levé straně leţí ţidovský 

hřbitov.  
Obr. 40: Lomnická radnice, foto autor (2010). 
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Obr. 41: Ţidovské náměstí, foto autor (2009). 

 

 

Obr. 42: Výřez topografické mapy – poloha kostela, zámku,  

synagogy a hřbitova, upraveno [20]. 
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Z ţidovského hřbitova se vrátíme zpět na Palackého náměstí a odjíţdíme do 23 km 

vzdálené obce Laţánky. Zde nás čeká pěší výlet k Maršovskému jezírku. 

Maršovské jezírko 

GPS: 49°17'3.26" S, 16°22'20.296" V 

Mezi Laţánkami a Maršovem se nachází Maršovské jezírko nazývané také „Kaolinové 

jezírko“, které je pozůstatkem těţby kaolinu. Zaparkujeme přímo na začátku polní cesty, 

odkud pokračujeme přibliţně 2 km aţ na lesní mýtinu, odkud vede asi 100 m dlouhá stezka 

dolů ke „Kaolinovému jezírku“. Dnes má jezírko hloubku asi 10 m a je vyhledávaným 

místem jak turistů, tak i rybářů.  

 

Obr. 43: Výřez topografické mapy – vyznačení místa na parkování a poloha Maršovského jezírka [20]. 

Vrátíme se zpět k mikrobusu a odjíţdíme do 5 km vzdálené státem chráněné památkové 

zóny Doubravník, kde navštívíme kostel Povýšení sv. Kříţe. 

Kostel Povýšení sv. Kříže v Doubravníku 

GPS: 49°25'30.729" S, 16°21'6.389" V 

Roku 1535-1557 na místě původního kláštera, který v roce 1425 zničili husité, nechali 

Pernštejnové postavit halový trojlodní kostel (obr. 44) jako pohřebiště svého rodu. Kostel 
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je dlouhý 52 m, vysoký 17 m a je nejhodnotnější církevní stavbou Pernštejnů. Tento kostel 

je také jednou z nejvýznamnějších památek z období 

přelomu gotiky a renesance u nás vůbec. Při stavbě 

bylo hojně vyuţíváno mramoru (obvodní zdi, ostění 

oken) z nedvědického lomu. Hlavní loď je zaklenuta 

hvězdicovou ţebrovou klenbou a vedlejší lodě 

kříţovou klenbou. V roce 1867 zde byla přistavěna 

pseudogotická kaple Mitrovských, která obsahovala 

19 litinových rakví, odlitých v blanenských 

ţelezárnách. V interiéru nalezneme obraz Nalezení 

sv. Kříţe od Franze Antona Maulbertsche z 2. 

poloviny 18. století. Zdejší varhany, které patří 

k nejlepším u nás, v roce 1760 zhotovil J. Výmola 

(David, Soukup, 2007). Původně se do kostela 

chodilo bočním vchodem na jiţní straně a samotná 

hlavní věţ se zvonicí měla jen dřevěnou nadstavbu 

v gotickém slohu. Do barokní podoby byla 

přestavěna aţ koncem 18. století [21].  

Po prohlídce kostela odjíţdíme zpět na ubytování do Nedvědice na penzion.  

4. 2. 3. Den třetí 

Poslední den poznávací trasy začíná v Nedvědici. Odtud nás čeká pěší výlet do 2 km 

vzdáleného Pernštejna. Prohlídneme si hrad Pernštejn a poté budeme pokračovat do 2,5 km 

vzdálených lokalit Ve Ţlebě a Lom I., kde končí naše poznávací trasa.  

Hrad Pernštejn 

GPS: 49°27'3.252" S, 16°19'6.323" V  

Na hradě (obr. 46) je moţnost výběru ze čtyř nabízených prohlídkových okruhů [22] 

a po prohlídce si je moţné udělat pauzu na oběd ve zdejší restauraci (obr. 45), kterou 

jsem navštívila a mohu doporučit.  

Obr. 44: Kostel Povýšení sv. Kříţe, 

foto autor (2010). 
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Obr. 45: Restaurace u hradu Pernštejn, foto autor (2010).  

Adresa: 

Hrad Pernštejn, 592 62 Nedvědice 

Tel.: +420 566 566 101 

Fax.: +420 566 566 264 

E-mail: pernstejn@brno.npu.cz 

Otevírací doba 

Duben a říjen 

v sobotu, v neděli a ve svátek 9:00 – 15:00 

květen, červen, září 

denně mimo pondělí 9:00 – 16:00 

červen a srpen 

denně mimo pondělí 9:00 – 17:00 

polední přestávka od 12:00 do 13:00 

 

 

mailto:pernstejn@brno.npu.cz
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Vstupné a prohlídkové okruhy 

Tabulka 6: Vstupné základní trasy A. 

Plné 90 Kč 

Sníţené 1 (důchodci) 70 Kč 

Sníţené 2 (děti, studenti) 50 Kč 

Sníţené 3 (organizované výpravy MŠ) 10 Kč 

 

 Základní trasa A 

Hodinová trasa přibliţující průřez dějinami hradu. 

 Výběrová trasa B 

Hodinu a půl trvající trasa, která se věnuje především 19. století na hradě a zahrnuje 

plně zařízené interiéry z doby Mittrowských. Tuto trasu je nutné předem objednat 

a to maximálně pro 10 osob od 10 let. Plné vstupné je 200 Kč. 

 

Obr. 46: Hrad Pernštejn, foto autor (2010). 
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 Výběrová trasa C 

Hodinu a půl trvající trasa, která zahrnuje kompletní stavebně historický vývoj a je 

v ní zahrnuta návštěva sklepů a podkroví. Tuto trasu je nutno předem objednat a to 

pro pět aţ deset osob od 15 let. Plné vstupné je 200 Kč.  

  Výběrová trasa D 

Třičtvrtě hodiny trvající trasa po kapli, sakristii a věţi. Tuto trasu je nutno předem 

objednat a to maximálně pro pět osob s fyzickou zdatností. Plné vstupné 200 Kč 

(sleva se neposkytuje).  

Po prohlídce hradu se pěšky vydáme na 2,5 km vzdálené lokality Ve Ţlebě a Lom I. 

Ve Žlebě a lom I. 

GPS: 49°27'00.08" S, 16°18'20.44" V 

Pokračujeme směrem k vesnici Pernštejn, kde se za touto vesnicí po pravé straně 

nachází obě lokality. Lokalita Ve Ţlebě (obr. 47) je často označována jako lom II. 

a přibliţně 150 m Z od této lokality se nachází lom I.  

 

Obr. 47: Cesta k lomu Ve Ţlebě, foto autor (2009). 

Oba lomy jsou dnes značně zarostlé, ale přesto lze ve východnějším lomu objevit ve 

značném mnoţství skarn zrudněn magnetitem. 
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Obr. 48: Výřez topografické mapy – poloha lokalit Ve Ţlebě a lom I., upraveno [20]. 

4. 3. Ubytování a strava 

Následující kapitola je zaměřena na výběr ubytování. Vybrala jsem jeden penzion 

a jeden privát. Na kaţdém účastníkovi záleţí, které ubytování si vybere.  

4. 3. 1. Restaurace a penzion Barborka 

Adresa: 

Nedvědice 61, 592 62 

Tel.: 566 566 317 

Email: penzionbarborka@volny.cz 

Penzion Barborka (obr. 49) se 

nachází v centru obce Nedvědice na 

náměstí. Tento penzion nabízí 

ubytování v nově zrekonstruovaných 

pokojích a v ceně je zahrnuta i 

snídaně. Všechny pokoje i apartmány 

mají balkon a jsou vybaveny vlastním 

sociálním zařízením i sprchou. Prostory jsou pokryty sítí Wi-Fi pro bezdrátové připojení 

k internetu. Kapacita penzionu je 20 lůţek. Cena dvoulůţkového pokoje se pohybuje od 

850 Kč za noc nebo 750 Kč za dvě a více nocí [23].  

Obr. 49: Penzion Barborka [23]. 

mailto:penzionbarborka@volny.cz
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4. 3. 2. Privát Panorama v Kovářové 

Adresa:  

Kovářová 24, 592 62 Nedvědice 

Mobil: +420 604 622 537 

Email: ubytovani@kovarova.eu 

Privát Panorama (obr. 50) se nachází na 

okraji osady Kovářová. Moţnost ubytování 

ve dvou aţ pěti lůţkových pokojích 

s vlastním sociálním zařízením, Wi-Fi, TV 

a rádiem. Cena za jednu noc je 490 Kč [24].  

4. 4. Kalkulace 

V kalkulaci je zahrnuto vstupné do jednotlivých objektů a cena pronájmu autobusu i 

s řidičem. Kalkulace neobsahuje náklady na stravu a ubytování. Na kaţdém účastníkovi 

záleţí, které ze dvou ubytovacích zařízení si zvolí. Kalkulace je vypočítána na jednu 

osobu.  

 pronájem autobusu s řidičem 345 Kč na osobu 

 vstupné 160 Kč na osobu 

 celkem 505 Kč na osobu 

  

Obr. 50: Privát Panorama [24]. 

mailto:ubytovani@kovarova.eu
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Závěr 

Cílem této práce bylo popsat geovědní a montánní zajímavosti tišnovského regionu a 

jsou zde zahrnuty ty nejzajímavější lokality. Během třídenní poznávací trasy jsou 

navštívenými místy přírodní památka Květnice, obec Předklášteří, Černvír, Lomnice, 

Laţánky, Doubravník, lomy v Pernštejně a hrad Pernštejn. Poznávací trasa začíná v areálu 

kláštera Porta coeli, kde se nachází Podhorácké muzeum s unikátní sbírkou minerálů 

Tišnovska. 

Práce je sestavena jako průvodce a nabízí nejzajímavější lokality tohoto regionu. 

V poslední části práce je navrţena trasa po vybraných lokalitách, časový plán poznávací 

trasy a také moţnosti ubytování a stravování. Ubytování je zvoleno v Nedvědici pro svou 

výhodnou polohu vůči všem lokalitám zahrnutým do poznávací trasy.  

Všechny lokality jsem sama navštívila a pořídila fotodokumentaci. 
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