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Úvodem

Začátky a konce
   Hledání odpovědí na začátky a konce nás provází našimi životy snad stále.
Nejinak je tomu, staneme-li u potoka, říčky, řeky; určitě nás napadne, kde asi je jejich začátek a kde konec. 
Konce jsou jasné, ale určit začátek vodního toku, jeho pramen, zpravidla  snadné už není. S básníkovou 
představou pramene, vytékajícího z čiré studánky v hlubokém lese, v temném kapradí, s rudým kvetoucím 
vřesem kolem, se asi nikdy nesetkáme.  Důvodů je hodně. Členitost prameniště, často obtížná dostupnost, 
vlivy lidské činnosti – úpravy a regulace toků, meliorace, komunikace, stavby, ale i rozhodnutí různých 
institucí a osob. Názvosloví toků někdy postrádá  logiku, aby průběh určitého toku byl nejdelší, nejvodnatější 
a jeho pramen byl v nejvyšší nadmořské výšce.
   To vše jsou dobré důvody vydat se za dobrodružným hledáním pramenů.

Cesty k pramenům
   Podkladů s návody je hodně. Literatura, mapy, internet, informace místních obyvatel. Nejlepším 
prostředkem  na cesty k pramenům je kolo. V jednom dni, i s návratem domů, je možno obsáhnout více 
zajímavých míst, s kolem je možné poctivě sledovat často i obtížný úsek vodních toků, brodit je. Cesty  
k pramenům jsem dělal buď samostatně, s přáteli nebo s organizovanými výlety Seniorklubu.
     Pro tento rok jsme si vytypovali postupně vyhledat pramen sedmi potoků: Bítýšky, Libochovky, Bobravy, 
Jasinky, Chvojnice, Haldy a Bílého potoka. Pro označení pramenů jsme si připravili hezké tabulky, 
pořizovali jsme fotodokumentaci.

Nalezli a označili jsme ten správný pramen?
   Ano i ne. Ano proto, že jsme se snažili respektovat oficiální údaje z více dokladů.Na doporučení Povodí 
Moravy jsme se hlavně řídili podle Základní mapy ČR 1: 10 000, do které je možno na internetu 
nahlédnout. A proč ne? Ten správný pramen  sledovaného potoka by se měl nacházet, jak už bylo uvedeno, 
na nejvzdálenějším a nejvodnatějším místě. Splňuje  Bílý potok, který od křovského lomu pokračuje 
menším a kratším přítokem směrem k Vlkovu, tento předpoklad? Co potok Bobrava, kde jeho přítok Bílá 
voda, od jejich soutoku u Rosic je podstatně delší. Potok Jasinka  se komplikuje Jelenkou,  která je vodnatější 
a delší než pokračování Jasinky ke Korbelu.Podobných příkladů bychom našli hodně.     

Kdo je vlastníkem vodních toků?
   Zákon o vodách říká, že povrchové a podzemní vody jsou zvláštním druhem nerostného bohatství, které je 
majetkem státu a pouze s jeho svolením je lze využívat.
Povrchové a podzemní vody nejsou proto předmětem vlastnictví jednotlivých subjektů a nejsou ani součástí  
příslušného pozemku.

Přání na úvod
   Přeji následovníkům po našich stopách, hodně příjemných zážitků. A až jim na výletech budou docházet 
síly ve stoupáních, na brodech, při zdolávání náročných míst, vedle kola nebo s kolem v náruči, ať si 
vzpomenou, že před nimi touto cestou jela či šlapala početná skupina, ve které bylo hodně seniorek a seniorů.
   Hlavně přeji bezpečné návraty domů. 

Karel Smolík

http://dokladu.na/


Bítýška je Bítešským potokem
PředstaveNí

Snad každé lidské sídliště se nachází z praktických důvodů u vody u vodní nádrže nebo  
u vodního toku. Nejinak je tomu i v našem městě. Je to jenom potok, kde v suchém ob-
dobí a pro vzrostlou vegetaci často vodu těžko hledáme. Ale je to náš bítešský potok.

Potok Bítýška pramení pod kopcem Ambrožný (640 m) mezi obcemi Březejc  
a Sviny a ústí do Bílého potoka u křovského lomu. Její tok je př. 22 km dlouhý,  
s celkovým spádem 150 m. V minulosti bylo na jejím toku v provozu celkem 8 mlýnů: 
Knollův, Hloužkův, Hejtmánkův, Smutných, Mlýnek v Nových Sadech, Záblatský, 
Horkých a Vaverkův v Ořechově. Zajímavostí je, že na Bílém potoce, kam Bítýška ústí, 
byly od soutoku s Bítýškou nahoru jen 3 mlýny: Odehnalův, Krupičkův a Prokešův.

Jak je potok Bítýška vstřícný k cyklistům? Od Bíteše k Bílému potoku u křovského 
lomu to je pro cyklisty oblíbená cesta, pokračování dál po Bílém potoce je náročnější, 
s několika brody a lávkami. Cyklisté to tam mají ověřené, projet se to dá. Na opač-
nou stranu přes Zlámance do Osové Bítýšky to je neprůjezdné, téměř neprůchodné,  
i když je to cesta značená modrou turistickou značkou. Od Osové Bítýšky až k prameni se 
to dá na kole projet a to krajinou s četnými rybníky, kde si připadáte jak v jižních  Čechách.

sPolečNý výlet – 26.4.

Trasa: V. B. – Osová Bítýška – Tři dvory – Ronov – Březejc – kopec Ambrožný (640 m) 
 – pramen Bítýšky – Ořechov – Vlkov – V. B…… ujeto  35 km
pramen: po cestě od kopce Ambrožný, před Svinami odbočíme vpravo na polní  
 cestu, po 1km odbočíme vpravo, opět na polní cestu, kus lesem, k betonové  
 skruži u protějšího lesa. Nadm.  výška  595 m.

4 Průvodce Bítešskem   |   Na kolech za smírčími kameny

| Vzácná návštěva v bítešském potoce | | Bítýška v Bíteši Za Potokem | 



Průvodce Bítešskem  |   Na kolech vzhůru k  pramenům

Zajímavosti Na Cestě

 – hezká náves s hrazeným kostelem v Osové Bítýšce
 – pohled do kaverny ořechovského kamenolomu
 – Ronov, tvrz a barokní kaple s nástěnnými malbami
 – kopec Ambrožný (640 m) s výhledy na Svatou horu
 – pramen Bítýšky, jeho označení
 – občerstvení: Ronov, Osová Bítýška

 starosta Za Námi Přijel Na Kole

Jak jinak. Starosta z nedaleké obce Sviny ochotně přijal naše  pozvání, aby nám 
poradil při určení místa, kde pramení potok Bítýška, a současně aby s námi pro-
vedl jeho označení. Místo pramene představuje betonová skruž, jež je konečným 
místem melioračního systému. Z té vytéká  stružkou voda, jež zamokřuje  nedale-
kou louku, ze které se pozvolna vytváří koryto potůčku prodírajícího se hustým 
lesním porostem k rybníku Pávek. Zde lidský zásah zjevně pozměnil přirozenou 
podobu pramene.

Se starostou bylo zajímavé povídání. Zemědělec před důchodem, hospodařící 
na zděděných a pronajmutých pozemcích, prakticky sám. Daří se mu  a to si na-
jde ještě čas na cestování po Evropě. Pro své potěšení si v loňském roce zbudoval 
hezký rybník, u kterého si povídáme. Bez dotací, pomohli mu spoluobčané. Jeden 
z těch kdysi příslovečně šikovných českých sedláků. Tedy moravských.

Rybník, i když je poměrně velký, na mapách zatím nenajdete. Ale až ho tam 
vydavatelé map zakreslí, ponese  jméno starosty, tak jak je uvedeno ve stavební 
dokumentaci. 
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| Kopec Ambrožný (640 m.) | 

| Bítýška u silnice do Heřmanova | | Společně jsme označili pramen | 



Průvodce Bítešskem   |   Na kolech vzhůru k  pramenům

liBochovka a její proměny
PředstaveNí

Na horním toku, od pramene za Křižanovem až k Meziboří, protéká  Libochovka 
tiše vesničkami Kundratice, Horní  a Dolní Libochová, četnými rybníky. K poslušnosti 
je občas ve vesnicích přinucená úpravami. Od Meziboří  začíná Libochovka procházet 
lesnatými údolími, která gradují  hloubkou a skalnatými srázy od Žďárce přes Kutiny, 
Říkonín a Chytálky, aby v Dolních Loučkách skončila svoji  pouť  vtokem do řeky 
Loučky, jinak Bobrůvky. Charakter krajiny v této části si vynutil vybudování  velkých 
staveb mostů a tunelů. Ten největší most, u Dolních Louček, dlouho držel prvenství 
největšího mostu ve střední Evropě.

Naším cílem bylo dojet na kolech k prameni Libochovky a označit  ho. Abychom to 
za den stihli, začali jsme pod Vidonínem u Jeřábkova mlýnu, odkud jsme už poctivě 
sledovali potok do Křižanova, kde jsme se před hledáním pramene posilnili.

Křižanov je městečko s 1800 obyvateli, s bohatou historií, zámkem, na náměstí  
s hezkým kostelem a starobylou radnicí, vedle které bude v nadživotní  velikosti brzo 
stát socha sv. Zdislavy, patronky města, zdejší rodačky, kterou Křižanovští milují.

V okolí Křižanova je hodně rybníků s mnoha přítoky. Mapy s místem pramene Li-
bochovky jsou  však  zajedno. Ale našli se i takoví, kteří odvážně tvrdí i něco jiného. 
O tom ale na jiném místě.

sPolečNý výlet – 31.5.

Trasa: V. B. – Březí – Vidonín – Jeřábkův mlýn – podél potoka do Meziboří –  
 Dolní a Horní Libochová – Kundratice – Křižanov – pramen Libochovky –  
 podél tratě do Kozlova – Sviny – Březejc – Ronov – V. B. Ujeto 45 km.
pramen: z Křižanova na Dobrou vodu, před tratí odbočit vpravo 500 m u podjezdu  
 jsme označili v souladu s mapami, pramen Libochovky.
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| Údolí Libochovky u Kutin | | Cesta k prameni je často nesnadná | 



Průvodce Bítešskem  |   Na kolech vzhůru k  pramenům

Zajímavosti Na Cestě

 – zámek Osová
 – Dolní Libochová,  historický vodní mlýn
 – Horní Libochová, nový moderní kostel
 – Křižanov, kostel sv. Václava, radnice
 – pramen Libochovky
 – kopec Ambrožný, výhledy ke Svaté hoře
 – Ronov, barokní kaple, historická tvrz

ještě NěCo o PrameNu a KřižaNovu

Podle map je místo pramene Libochovky jasné. Setkal jsem se ale s lidmi,  
kteří měli jiný názor. Při  pozorném prohlédnutí více map zjistíme, že některé pří-
toky Libochovky jsou delší a možná i vodnatější. Platí to pro přítok od Kadolce,  
který než vteče do Libochovky, projde devíti rybníky; podobně to platí i pro pří-
tok z oblasti za železniční tratí, přítok Jívovského potoka by mohl být také prame-
nem Libochovky. Ctěme však to, co rozhodli ti povolanější. 

Ještě jedna zajímavost mě v Křižanově zaujala. Pánové prominou, ale při hledání 
kontaktu na Křižanov na internetu jsem zjistil, že starostou, místostarostou, tajem-
níky jsou ženy. To ale není  všechno, ze sedmi výborů samosprávy ve čtyřech jsou 
předsedkyněmi také ženy. Jsem zvědavý, jak to tam dopadne po volbách. Ale když 
se podívám kolem Bíteše, zase nic tak zvláštního, v hodně obcích jsou starostkami 
ženy: Heřmanov, Zbraslav, Ořechov, Borovník, Rudka, to jen co vím. A nevedou 
to špatně.
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| Vedle radnice v Křižanově bude stát socha sv. Zdislavy | | Společně označujeme pramen Libochovky | 

| Skalní hrad na Libochovce | 



Průvodce Bítešskem   |   Na kolech vzhůru k  pramenům

BoBrava s hezkým pramenem
PředstaveNí

K pramenu Bobravy to nemáme daleko, je u obce Rudka, konec Bobravy  zase da-
leko, je až pod Brnem u Popovic, kde se Bobrava vlévá do Svratky. Hezké lesnaté 
údolí od Radostic dolů je Přírodním parkem Bobrava. Celá Bobrava se dá na kole 
projet, stále blízko vody. Se Seniorklubem jsme to již v minulosti absolvovali. Teď 
však jedeme k pramenu Bobravy, tak se budeme držet jejího horního toku. Ve zkratce,  
co jsme si všechno užili.

Začátek cesty jsme si zpestřili průjezdem údolím podél Říčanského potoka. 
Chroustovské údolí s Bobravou je lahůdkou a my jsme je již v minulosti projeli něko-
likrát. Obtížný úsek lesem před Rudkou  jsme prošli většinou vedle kola, ale Bobravu 
jsme měli stále na očích. Pramen Bobravy za Rudkou nás mile překvapil, je o něm psáno 
zvlášť. Jako bonus jsme si dali pokračování  podél potoka Bílá voda: PP Zhořská mok-
řina, nový rybník vloni vybudovaný, krytá studánka na Bílé vodě s hrníčkem, Trojmezný 
sád, kde se stýkala tři panství - náměštské, rosické a rajhradské, Vrtaný sád, kde legenda 
říká, že k němu vodili Bítešští nově zvoleného rychtáře a holí mu zde dávali na p….,  
aby si dobře zapamatoval, kdeže jsou hranice bítešských lesů, podívali jsme se na obno-
venou mysliveckou chatu a nezapomněli jsme znovu nalézt křížek, kde spadlo letadlo.

Byl to perný den. Ale byla to doba i dozrávajících třešní.

sPolečNý výlet – 28.7.

Trasa: V. B. – Domašov – rybník Bahňák – Říčanský potok – Rosice (Rosnička) 
 – Chroustovské údolí – pramen Bobravy za Rudkou – Zálesná Zhoř – po- 
 tok Bílá voda – Trojmezný sád – Vrtaný sád – Přibyslavice – V. B. Ujeto 55 km.
pramen: na konci obce Rudka za mateřskou školou se odbočí vpravo, po lesní cestě  
 a přes louku př. 500 m, lesem 50 m, pramen
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| Podél Bobravy nahoru Chroustovským údolím | | Před Rudkou nás Bobrava trochu potrápila | 



Průvodce Bítešskem  |   Na kolech vzhůru k  pramenům

Zajímavosti Na Cestě

 – rybník Bahňák pod Říčkami
 – údolí Říčanského potoka 
 – Chroustovské údolí s Bobravou
 – pramen Bobravy za Rudkou
 – Zálesná Zhoř, PP Zhořská mokřina, nový rybník
 – potok Bílá voda, studánka, Trojmezný sád
 – Vrtaný sád, myslivecká chata, křížek, kde spadlo letadlo

jaK to s PrameNem BoBravy je

Těm z Rudky je to jasné. Přesto si dovolím něco do diskuze.
Rudka si určila pramen Bobravy na přístupném místě, aby to neměli daleko,  

možná zde sehrála roli tradice, pěkně si to tam upravili, je tam i studánka s kapradím 
a hrníčkem. My jsme tam tu naši tabulku s označením pramene také zarazili a zapili. 
Líbilo se nám to tam. Ale.

Všechny mapy udávají pramen o  př. 400 m dál, na málo přístupném místě.
Porovnáme-li délky potoků Bobravy a Bílé vody od jejich soutoku u Rosic k jejich 

pramenům, dojdeme k těmto zajímavým výsledkům:
 – Bobrava dle mapy  délka př. 10 km nadm. v. př. 495 m
 – Bobrava ,pramen u Rudky délka př. 9,5 km nadm. v. př. 480 m
 – Bílá voda délka př. 15 km nadm. v. př. 505 m

Tak si vyberte. V každém případě  Rudce patří  pochvala za hezké místo u pramene.
Rádi se tam zase podíváme.
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| Rudkovští jsou aktivní, na pramen Bobravy nezapomněli | 

| Trojmezný sád u Bílé vody | 



Průvodce Bítešskem   |   Na kolech vzhůru k  pramenům

Jasinka nebo Jelenka?
PředstaveNí

Závěr Jasinky z Jasenice do Naloučan, kde ústí do řeky Oslavy, je zajímavý zalesněným 
údolím, kde si potok s cestou 16 krát vymění svoje místo. Brody jsou vyložené panely  
a pro cyklisty jsou vyhledávanou lahůdkou. Tvůrci cyklostezek na toto údolí nezapomněli.

V obci Jasenice jsme stanuli před problémem, kam Jasinka pokračuje. Většina map 
uvádí směr pravým přítokem k Jestřabí s pramenem u rybníka Korbel. Levý přítok směrem  
k Holubí Zhoři je  viditelně větší, ale podle map se nazývá Jelenka. Údaje map bychom 
měli respektovat, ale zde jsme se vzbouřili. Udělali to už před námi i jiní, kteří u pramene  
Jelenky, před  obcí  Ruda , umístili tabulku s označením Pramen Jasinky už dříve.

Při vzájemném  porovnání obou potoků uvádím z mapy, že od  Jasenice  pravý přítok 
ke Korbelu má délku př. 6 km, pramen  je v nadm. výšce př. 500 m a levý přítok, s názvem 
Jelenka, s pramenem u obce Ruda má př. délku 11 km a pramen je v nadm. výšce př. 550 
m. Tak jsme pramen  před obcí  Ruda  nazvali také Jasinka a zarazili jsme tam naši tabulku.

Vrátím se ještě k našemu loňkému hledání smírčích kamenů. Dodatečně jsme byli upo-
zorněni, že jsme zapomněli na blízký smírčí kamen u Čikova. Asi 1 km od obce se odbočí 
ze silnice na Holubí Zhoř, v místě, kde  se stáčí vlevo, vpravo na polní cestu, po ní př. 200 
m a tam najdete smírčí kamen.

sPolečNý výlet – 26.7.

Trasa: V. B. – Jindřichov – rybník Bělizna – Jedov – Naloučany – údolím Jasinky do  
 Jasenice – Čikov – Holubí Zhoř – Lhotka – smírčí kamen – pramen Jasinky 
 – Ruda – V. B. Ujeto 40 km.
pramen: vlevo u silnice ze Lhotky  do Křeptova, v místě, kde je odbočka na polní  
 cestu do Rudy

Foto č.:                                                Foto č.:

10

| Šestnáct brodů kolaře láká | | U pramene před Rudou, přidali jsme druhou tabulku | 



Průvodce Bítešskem  |   Na kolech vzhůru k  pramenům

Zajímavosti Na Cestě

 – rybník Bělizna
 – Naloučany, 2 smírčí  kameny u kostela
 – 16 brodů údolím Jasinky
 – Jasenice, kaple sv. Maří Magdaleny, tvrz
 – Lhotka, smírčí kamen
 – pramen Jasinky
 – Ruda, občerstvení

PohodlNější variaNta

 Přiznám se, že jsme do Jasenice s kamarádem  jeli  pohodlnější variantou. Hlav-
ním důvodem ale byla zvědavost,jak vypadá opravená část cesty z Jestřabí do Březky, 
hlavně pak, jestli odbočka do Jasenice má opravdu nový balený povrch. Má, doporu-
čuji se tam projet. Je to paráda.Na upravené návsi jsme pak očekávali příjezd ostatních 
cyklistů, kteří si nenechali ujít potěšení projet se přes 16 brodů.

dvě varováNí

Nepokoušejte se projet Jasinku z Jasenice do Holubí Zhoři. Několik minulých po-
kusů jsem vždy vzdal. Husté vysoké malinčí, kopřivy, atd. Možná pěšky, ale s mačetou.

Druhé varování. Jen jednou jsem se pokoušel pokračovat z Holubí Zhoři podél Ja-
sinky k prameni. Odvážně jsem přelezl plot soukromého pozemku, dál mě měla již 
varovat rozrytá rozbahněná cesta. Proti mně najednou stál statný černý býk. Rychle 
jsem vycouval. Jasinku musíte obejít po nové cestě za vesnicí, pod dálnicí a kolem ní  
k cestě na Lhotku. A nebo odbočit z nové cesty vlevo, balená končí v poli, zbytek 1 km 
do Lhotky po špatné polní cestě.
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| Věčný problém Jestřabského potoka, Jelenku nebo Jasinku? | | Staronová cesta do Jasenice, pro cyklisty paráda | 

| Kaplička sv. Maří Magdaleny, v Jasenici, u Jasinky a u tvrze | 

http://par�da.na/
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chvojnice pramení u Bíteše
PředstaveNí

K pramenu Chvojnice  to mají Bítešáci blízko. Většina map uvádí, že její pramen je  
u výpustě z rybníku u košíkovské myslivny. Od Košíkova v  jejím pokračování příko-
pem podél cesty k myslivně sotva ale vodu uvidíte, ale při jejím vtoku do řeky Oslavy  
je už možno Chvojnici  nazvat menší řekou. Taková je její rychlá proměna, která se dá 
v jednom dni, tam i zpět, na kole vysledovat. 

Je to právě dolní část Chvojnice, z Kralic k soutoku s Oslavou,která je součástí roz-
sáhlé přírodní rezervace „Údolí Oslavy a Chvojnice“, chránící přirozená kaňonovitá 
údolí s velkými krajinářskými a přírodovědnými zajímavostmi. Je to i oblast s tramp-
skou tradicí, je častým cílem turistů.

Chvojnici jsme téměř celou, od Oslavy až do Košíkova, vysledovali podél vody.  
Až s jejím pramenem nastaly potíže. Zde jsme se setkali s více názory. Základní mapa 
ČR však hovoří jasně: Chvojnice pramení v rybníku u košíkovské myslivny. Přes Ko-
šíkov se její tok úplně schová pod zem do kanalizace, na louce pod Košíkovem si mů-
žete ze dvou kanalizačních výpustí vybrat, která je ta pravá, Chvojnice.

Zapíchli jsme naši tabulku s označením pramene tam, kde káže oficiální mapa, 
u plotu před rybníkem. Jistota nám ale chyběla. Co když nějaký hloubavý průzkum-
ník začne bádat, kde že se bere voda v tom rybníku, že by jen nebeská?

sPolečNý výlet – 30. 8.

Trasa: V. B. – Stanoviště – Rapotice – Ketkovice – Oslava (možné odbočení 1 km  
 na Ketkovický hrad) – Oslava-soutok s Chvojnicí – údolí Chvojnice do Kra- 
 lic (zde občerstvení) Horní Lhotice – Hluboké – Krokočín – Košíkov – pra- 
 men Chvojnice – V. B. Ujeto 55 km.
pramen: výpusť z rybníku u Košíkovské myslivny, tabulka s označením je umístěna  
 před plotem

Foto č.:                                     Foto č.:
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| Na železném mostě, nedaleko ústí Bobrovy | | Od Oslavy údolím Chvojnice, nezapomenutelné | 
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Zajímavosti Na Cestě

 – Košíkov, u kostela 2 ležící smírčí kameny
 – možná odbočka na Ketkovický hrad (Levnov)
 – údolí Oslavy na soutoku s Chvojnicí
 – údolí Chvojnice až do Kralic (10 km)
 – Kralice, Památník Kralické bible, Kralická tvrz
 – přehrada na Chvojnici
 – Hluboké, nejmenší hřbitov v ČR
 – nové rybníky za Krokočínem
 – Košíkov, pramen Chvojnice 

drsNá ChvojNiCe a sloNí uši

Poslední sobotu v srpnu jsme se společně vydali pokořit potok Chvojnici v celé jeho  
délce.  V minulosti jsme to již dokázali. To jsme ale byli o 10 roků mladší. Nyní nás bylo 
patnáct, z toho šest seniorek a čtyři senioři. K Oslavě dolů se to dá sjet  snadno, ale po-
tom začne obtížná cesta údolím Chvojnice  do Kralic. Nedávno dost pršelo, je to 10 km, 
cyklostezka tam nikdy nevedla, jen modrá turistická stezka. Po delším váhání  se většina  
rozhodla, že to pojede, čtyři jsme to vzdali a jedeme po silnici přímo do Kralic, kde jsme  
očekávali naše hrdiny. Předpoklad byl, že za 3 hodiny by měli dojet.

Jak to dopadlo? Doba dojezdu byla delší. Postupně dojížděli. Zpocení, rudí ve tvářích,  
unavení, ale s dobrou náladou, že to dokázali. Co prožili, dobře vystihla  odpověď jedné se-
niorky na naši otázku „Tak jaké to bylo“? „Bylo toho dost, možná  zase někdy, ale ne hned“. 
Více jsme si řekli v hospůdce U Sklenářů. V nabídce byla dvě meníčka – vrabec a sloní uši. 
Obsluha nám to vysvětluje – náš  kuchař umí dělat řízky jen velké jako sloní uši. Většinou 
jsme si je dali. Byly vynikajcí, za překvapivě nízkou cenu. Vysoká laťka pro naše cyklistky.

Domů se vracíme na Lhotice, kolem přehrady do Hlubokého, na Krokočín, za ním ko-
lem dvou nových rybníků po loukách do Košíkova. U rybníka u košíkovské myslivny zará-
žíme tabulku s označením pramene Chvojnice. Úkol jsme splnili. Počasí vyšlo, se štěstím. 
Večer se přihnala velké bouřka s vydatným deštěm. Zadařilo se.
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| U kulturáku v Košíkově se nám Chvojnice schovala | | Pramen Chvojnice jsme označili u košíkovské myslivny | 

| Nové rybníky na Chvojnici za Krokočínem |
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halda neznámá
PředstaveNí

Je možné, že se teď o nějakém potoku Halda dovídáte poprvé. Ze všech popisova-
ných potoků je nejmenší, ale na zajímavosti mu to nic neubírá. Svoji pouť, podobně 
jako Bílý potok, začíná pod Svatou horou a končí v Kutinách, kde se vlévá do Li-
bochovky. Horní tok potoka Haldy prochází klidnou krajinou Vysočiny, lesy, rybníky, 
loukami, upravenými vesničkami, aby svou cestu zakončil v dramatickém předhůří 
Vysočiny s hlubokými skalnatými údolími, které zdolávají odvážné stavby tunelů  
a viaduktů. Krajina poznamenaná tragickými událostmi z poslední války a velkou že-
lezniční nehodou. Popsáno v minulém svazku Průvodce Bítešskem.

sPolečNý výlet – 27.9.

Trasa: V. B. – Katov – Borky – údolím Haldy do Kutin – Ranč U Bizona (občerstve- 
 ní) – údolím Libochovky do Žďárce – Rojetín – Níhov – Níhovský rybník 
 – Borovník – Rozseč – Milešín – NS Svatá hora – pramen Haldy ( jeho ozna- 
 čení) – Skřinářov – Osová Bítýška – Vlkov – V. B. Ujeto 30 km.
pramen:  po silnici, od odbočky na Rohy směrem ke Skřinářovu, 800 m, vlevo u sil- 
 nice, je označeno. Nadm. výška 595 m.        

Zajímavosti Na Cestě

 – kaňon Haldy, Kutiny, Ranč U Bizona (zastávka)
 – údolí Libochovky z Kutin do Žďárce, hrob básnířky Anny Pamrové
 – studánka sv. Jiljí, kaplička v Níhově, Níhovský rybník
 – NS (naučná stezka) Svatá hora, hrádek Rohy, Heřmanovské koule (odbočení)  
 – pramen Haldy, jeho označení              

| Úkol splněn, pramen Haldy označen | | Konec Haldy na Kutinách | 
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PřídaveK K NaučNé steZCe (Ns) svatá hora

Naučnou stezku Svatá hora již  popsal v Průvodci  Bítešskem, svazek I, znalec kraje 
kolem Svaté hory, heřmanovský rodák Alois Koukola. NS, to je 15 zajímavých zasta-
vení s informačními tabulemi, na cestě dlouhé 17 km.

NS Svatá hora většinu zajímavých míst prochází, a kdo by  chtěl  ještě něco navíc, 
přidám pár návrhů..
 1) Pramen Bílého potoka, je popsán v tomto průvodci
 2) Památný kámen U Sedmi Dlabek, spisovatel Vysočiny, Hynek Jurman, o něm  
  dokázal ve své knize Smírčí kameny na Vysočině  napsat půl strany.
  Je přímo na NS v blízkosti vodárny, na většině map je vyznačen
 3) Kuní hora (Koní hora), 652 m, vrchol nedaleko NS, nechcete si udělat osobní  
  badatelský prvovýstup? Těch prvovýstupů je možno udělat více, např. na vr- 
  chol Na skalách(654 m), kde jsou zajímavé skalní útvary.     
 4) V letním období hodně Bítešáků jezdí k Holínkovskému rybníku, kde je pří- 
  jemné přírodní koupání, škoda jen, že bez sociálního zázemí a upraveného prostředí.

Bílý potok znají Bítešáci doBře
PředstaveNí
 

Od křovského mlýna překvapivě pokračuje Bílý potok podle map menším příto-
kem  směrem k Vlkovskému rybníku. Na starších mapách se tento potok nazývá jako 
Radostínský, nebo také jako Vlkovský. Od Vlkova až k prameni prochází  Bílý potok 
šesti rybníky. Zajímavá je část za Holínkovským rybníkem, kde Bílý potok, poměrně  
již malý, vyhloubil hezký kamenitý minikaňon.

Na Bílém potoku od  soutoku s potokem Bítýška jsou celkem tři mlýny: Odehna-
lův, Krupičkův  a Prokešův. Připomínám, že na potoku Bítýška, který je vlastně jen 
přítokem Bílého potoka, je od soutoku celkem  mlýnů osm. Jinou zajímavostí je, že na 
osovském zámku prochází  Bílý potok zámeckou zahradou. Bylo by zajímavé vysledo-
vat, nakolik  Bílý potok i  zde  se musel podřídit požadavkům tehdejších  zahradních  
architektů.

sPolečNý výlet – 25.10.

Trasa: V. B. – Vlkov – Osová – Ondrůšky – myslivna Rohy – sedlo pod Svatou  
 horou – Svatá hora – pramen Bílého potoka – Skřinářov – V. B.  
 Ujeto 30 km.
pramen: od sedla pod Svatou horou po svážnici př. 800 m, vpravo v lese př. 20 m.  
   Nadm. výška 626 m. Označení  naší tabulkou už vloni.



Průvodce Bítešskem   |   Na kolech vzhůru k  pramenům

Zajímavosti Na Cestě

 – zámek Osová
 – NS, 2 inf. tabule: Císařská cesta a Hrádek
 – myslivna na Rohy, inf. tabule
 – Svatá hora, pietní výzdoba sv. Zdislavy
 – pramen Bílého potoka, s inf. tabulí a lavičkou
 – smírčí  kamen U Sedmi Dlabek
 – závěrečné posezení ve Velké Bíteši

svatá hora – feNoméN Našeho Kraje

svatá hora (679 m) – je dominantní horou našeho regionu. Vyššími vrcholy jsou až 
Dědkovská hora (694 m) a Kyjov (702 m) u Měřína, Sýkoř (702 m) za Doubravníkem  
a Karasin (712 m, rozhledna) u Vírské přehrady.
svatá hora – nejnavštěvovanější hora našeho regionu. Zimní pochody Bítešáků už 
mají nejméně 40 ročníků, Seniorklub  na kolech už 14. ročníků, nespočet ostatních 
osobních a jiných skupinových návštěv.
svatá hora – prameniště významných potoků: Bílý potok, Halda, Kadolecký potok, 
některé mapy kupodivu uvádí i Bítýšku.Pramen Bílého potoka, zásluhou obce Heř-
manov, je upravený,  s informační tabulí, s lavičkou, pramen Haldy je označený.
svatá hora – kultovní  místo sv. Zdislavy, s důstojnou výzdobou, inf. panelem, soškou 
sv. Zdislavy, pamětní knihou pro zápis účastníků.
svatá hora – kde nezabloudíte,dobře značené cesty, naučná stezka s 15  informačními  
tabulemi na zajímavých místech,červená tur. cesta a hipostezka, vedoucí až na vrchol.
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| Pramen Bílého potoka pod vrcholem Svaté hory | | Na vrcholu Svaté hory | 

| Bílý potok protéká Vlkovským rybníkem | 
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Závěrem

stanuli jsme opravdu u těch správných pramenů?
   Jistota snad ani neexistuje. Stará moudrost filosofů praví, že jisté je pouze to, že nic není jisté. Platí to i pro 
prameny. O důvodech jsem psal už v úvodní části. Takže odpověď na otázku v úvodu: ano i ne. Na mapách 
se někdy údaje liší. I směrodatná mapa ČR, 1:10000, vydávaná zeměměřičským úřadem se pravidelně 
aktualizuje. Na výletech máte dobrý důvod si o tomto problému povykládat.

Názvy vodních toků
   Také nad nimi někdy kroutíme hlavou. Některé potoky mají  i více názvů, někdy názvy potoků 
neodpovídají jejich logickému pokračování, používají se  místní názvy, atd. Jak mně sdělili z Povodí 
Moravy, názvy vodních toků schvaluje Názvoslovná komise Českého katastrálního úřadu, vstupuje do toho 
také ministerstvo zemědělství, správci vodních toků a d.
I zde se provádí průběžně aktualizace. Respektovali jsme názvy nejčastěji  používané.  

Kdo má povinnost udržovat vodní toky?
   Opět, jak mně sdělili z Povodí Moravy, je třeba rozlišovat, jedná-li se o vodní tok, nebo o stavby na 
vodním toku. Vodní toky (významné i drobné) má povinnost udržovat ( úpravy břehů, jejich čištění,…)
příslušné Povodí jako jejich pověřený  správce. Tuto činnost v podstatě vykonává za stát, který ze zákona 
je  jedině vlastníkem všech vodních toků. U drobných toků může Povodí po dohodě delegovat smluvně tuto 
činnost na vlastníka pozemku, kterým vodní tok prochází.
   Údržbu staveb na vodním toku, včetně vodních, je povinen provádět  vlastník pozemku, na kterém 
se stavba nachází. I v tomto případě může stát, pokud je vlastníkem stavby, pověřit příslušné Povodí 
správcovstvím této stavby. Většinou se to týká vodních staveb.
   Takže lávky, mostky, mosty, nádrže  a d.na vodních tocích udržuje  převážně vlastník pozemku (stát, obec, 
právnická nebo fyzická osoba). Nové stavby a změny staveb na vodních tocích a s vodními toky souvuvisející 
se řídí stavebním zákonem.

Na závěr poděkování
   Městu jako vydavateli Zpravodaje, že podpořilo, za cenu zvýšených nákladů cykloturistiku,
Informačnímu centru a Klubu kultury jako nakladateli za hezkou úpravu této publikace, redakční radě, 
že v maximální míře respektovala obsahový záměr autora.
   Poděkování patří také Zámečnictví Jaroslava Němce z Velké Bíteše, které sponzorsky dodalo nerezové 
tabulky pro označení pramenů. Budou dobře odolné proti přírodním vlivům, zda odolají lidským 
nenechavcům, to čas ukáže. 

a úplně na závěr
   Vážení a milí čtenáři, pokud jste až sem dočetli tohoto Průvodce a vyvolal ve vás předsevzetí, že příští 
rok určitě začnete, pak splnil svůj účel. Na vašich výletech vás čekají hezké prožitky, poznáte nové věci, 
navážete nová přátelství. Odpočinete si od unavujícího všudepřítomného mediálního šumu, uděláte něco 
pro svoje zdraví. Hlavně si dokážete, že na to ještě máte. A o tom to hlavně je.

   Přeji hezké prožitky na kole  a hlavně šťastné návraty domů.
Karel Smolík

http://d.na/
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31/5

společné výlety na kolech k pramenům

vysvětlivka: (s 15/5 značí, že jelo celkem 15 seniorek a seniorů, 
v lomku počet seniorek

26/4 Bítýška 30 osob (s 18/9)
31/5 libochovka 16 osob (s 12/5)
28/6 Bobrava 16 osob (s 11/6)
26/7 jasinka 17 osob (s 14/7)
30/8 chvojnice 15 osob (s 11/7)
27/9 halda 19 osob (s 15/10)
25/10 Bílý potok po uzávěrce zpravodaje
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| Tabulky pro Bítýšku a Bílý potok již u pramenů |


