
Znáte krásy přírodního parku Podkomorské lesy či geologickou pestrost území  

zahrnující sbírky usazených i vyvřelých hornin?  

NÁROČNOST TRASY Délka trasy je 11 km. Od přístaviště Pod Trnůvkou ideální pro kola či kočárky. 

ZAČÁTEK A KONEC TRASY autobusová zastávka Veverská Bítýška, přístav (v sezóně můžete využít lodní dopravu – nejsevernější přístaviště 

přehrady je přímo pod mostem, na začátku naší trasy) a zastávka tramvaje či autobusu Přístaviště (směr cesty je na 

vás, můžete jít i naopak, tedy z Brna do Bítýšky a cestou zpět se za odměnu kochat plavbou lodí po přehradě) 
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Z autobusové zastávky vyrazte přes most nad Svratkou. Až sem sahá vzdutí Brněnské přehrady. Zahněte po žluté 

turistické trase doprava a vstupte do přírodního parku Podkomorské lesy. Projděte přírodní rezervací Břenčák s tep-

lomilnými druhy rostlin a výchozy slepenců červenavé barvy. Dál vás cesta povede úzkou pěšinou přírodní památkou 

(zkratka PP) Na skalách. Jde o výchozy prvohorních vápenců – hornin tvořících unikátní Moravský kras. Prohlédněte 

si chráněný Dub u Junácké louky starý přes 200 let (bod 2 na mapce). Za zátočinou se před vámi otevře pohled 

na hrad Veveří na protějším břehu. Projdete okrajem PP Junácká louka, sprašové lokality s výskyty chráněného hořce 

křížatého. U mostu pokračujte po levém břehu, po červené. Z dřevěného chodníku se ohlédněte zpět a vychutnejte si 

výhledy na hrad. Cesta pokračuje pod mohutnými granodioritovými skalami, výchozy vyvřelin Brněnského masivu,   

okrajem PP Kůlny, kde roste vzácný dřín jarní. Dál pokračuje zpevněná 

cesta – nejdříve lesy, pak rozsáhlou chatovou oblastí a kolem pláží. Po 

trase si můžete pročíst tabule naučné stezky a prohlédnout abrazní sruby 

a valounové zahliněné stěny pozůstatků starých říčních teras (bod 3).  

Trasa končí za hrází. Na každé straně hráze najdete jiné horniny. Na jedné 

zbřidličnatělé tmavé horniny čedičového typu, na druhé šedozelené diori-

ty. Nakoukněte i k pilíři nedokončeného mostu tzv. Hitlerovy dálnice.  

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz 

BRNĚNSKÁ 

PŘEHRADA 

OBČERSTVENÍ množství kiosků a restaurací kolem přehrady 

ZAJÍMAVOSTI  Spraš je usazená hornina složená z jemného materiálu 

navátého větrem. Na našem území jde většinou o pouštní 

písky naváté sem v dobách ledových. 

Abrazní sruby – znáte strmé skalní břehy moří omílané 

vodním příbojem? „Krapet“ menší najdete právě i tady 

v usazeninách říčních teras a ve spraších, což je nezvyklé 

na tak malé vodní ploše, jako je přehrada.  

Geologie trasy je popsána v publikaci Geologické vycházky 

okolím Brna, kterou sestavila ve spolupráci s geologem 

Alešem Bajerem organizace Rezekvítek. 

TRASU DOPORUČUJE   Kačer z Jezírka   

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.4914381&y=49.2403011&z=14&rc=9lp2Cx8QemgvEc6K9ly0Wazm57xaf1&rs=stre&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=81524&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&xc=%5B%5D
http://www.lipka.cz
https://www.rezekvitek.cz/geologicke-vychazky-okolim-brna-(pdf)?idk=zb15
https://www.rezekvitek.cz/geologicke-vychazky-okolim-brna-(pdf)?idk=zb15

