
Naučná turistická trasa
pozNáváme rajhradsko
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Úvod
Máte v rukou brožuru, která vám bude průvodcem novou naučnou stezkou  
mikroregionu Rajhradsko – jedinečnou kulturně historickou a přírodní lokali-
tou, nacházející se 12 kilometrů jižně od centra města Brna. Na samém začát-
ku trasy je starobylý benediktinský klášter, který byl po několik století jeho správním, hospodářským 
a soudním centrem a po téměř tisíci letech je stále významným střediskem duchovním a kulturním. 
Pět bývalých klášterních poddanských obcí Rajhrad, Rajhradice, Opatovice, Holasice a Popo-
vice, které budete blíže poznávat, zabírá plochu 27 km2. Všechny obce, které spolu s klášterem 
prožívaly jak období prosperity, tak v dobách mnohých válek plenění a úpadky, jsou rozloženy na po-
mezí Bobravské vrchoviny a Dyjskosvrateckého úvalu ve výšce 184 až 250 metrů nad mořem.  

1	 benediktinský	klášter
2	 rajhradská	bažantnice
3	 vodní	biotop	v	Popovicích
4	 soutok	Bobravy	a	Svratky
5	 u	bývalé	cihelny
6	 u	popraviště
7	 vinohrady	a	remízky
8	 tůň	Ludmila
9	 kaple	sv.	Václava
10	 parčík	u	lávky
11	 alej	Holasice
12	 Čeladice	a	mlýnský	náhon
13	 mokřad	v	lokalitě	Habřina
14	 u	kaple	sv.	Scholastiky
15	 mokřad	v	Kantorkách
16	 u	smírčích	kamenů
17	 opatovické	rybníky
18	 oskerušová	alej
19	 u	rybníka	Bajtlák

Sledujte šipky! 
Na 16 stanovištích najdete 
informační tabule s touto 
mapkou, které Vám napoví, 
kudy se dál vydat.

Mapa	trasy:
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Benediktinský klášter v rajhradě 1
Barokní komplex budov benediktinského kláštera v Rajhradě  
je místem nejstaršího kláštera na Moravě, který náleží také  
k nejstarším moravským církevním institucím. Olomoucké biskup- 
ství bylo obnoveno v roce 1063, tedy 15 let po založení tohoto 
kláštera v roce 1048. Návštěvníka omráčí barokní nádhera, vy-
projektovaná v roce 1718 slavným architektem Janem Santinim 
Aichlem, která se stavěla postupně v letech 1722 až 1840. V 18. 
a 19. století proslul klášter svou knihovnou a také vědeckou čin-
ností vzdělaných benediktinů, například Bonaventury Pitra, Ře-
hoře Volného, Bedy Dudíka a Mauruse Kintera.
V roce 2005 byl v klášteře ote-
vřen Památník písemnictví na  
Moravě, který návštěvníkům 
nabízí stálou expozici, zahrnu-
jící díla nejvýznačnějších osob-
ností literatury na Moravě od 8. 
do 20. století, temporární výsta-
vy a prohlídku interiéru restau-
rované historické benediktinské 
knihovny s osmnácti tisíci kniha-
mi. Kompletní fond této slavné 

knihovny zahrnuje 65 tisíc svazků! Veřejnosti slouží stálá průvod-
covská služba a odborníci mohou studovat v badatelně památníku 
pravé literární poklady. V areálu benediktinského kláštera sídlí také 
Farní centrum Rajhrad, které pořádá množství výstav a koncertů. 
(I. D.)

Jejich území se rozprostírá v úrodné ro-
vinaté nivě řeky Svratky, kterou lidská 
pokolení obývají od nepaměti.
Turistická trasa „Poznáváme Raj-
hradsko“ o délce 25,5  km tvoří dva 
dílčí okruhy. První, dlouhý 15,7  km, 
Vás provede zajímavostmi Rajhra-
du, Popovic a Holasic. Druhý okruh 
o délce 9,8  km vás seznámí s Raj-
hradicemi a Opatovicemi. Rajhradské 
putování vás pomocí 41 směrových 
značek provede 19 označenými mís-
ty s odpočívadly, většinou po pol-
ních a lesních cestách, v menší míře 
po asfaltových a panelových komu-

nikacích. Všechna odpočívadla jsou vybavena turistickým mobiliářem,  
a 16 z nich i tabulemi s mnoha zajímavými informacemi o daném místu. 
Vydejte se tedy po stopách benediktinů, kteří se zasloužili po celá staletí o vše-
stranný rozvoj této oblasti. Nechte se překvapovat historickými zajímavostmi, 
přírodními scenériemi, architektonickými skvosty i přívětivostí místních obyva-
tel, kteří Vám jistě rádi v každé nesnázi pomohou. (I. D.)
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rajhradská bažantnice 2
V Bažantnici Rajhrad, účelovém zařízení Školního lesního 
podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně, 
se lze setkat s původním lužním lesem s výsadbou topo-
lů, dubů, jasanů, bříz a různých keřů, s typickou lužní flo-
rou a faunou. Objekt je o to cennější, že se nachází v jinak 
bezlesé oblasti u města Rajhradu, nedaleko jižního okraje 
města Brna. Tento les se nachází v blízkosti barokního be-
nediktinského kláštera, založeného v roce 1048 knížetem 
Břetislavem I.  
Zdejší přírodní podmínky, spolu s cílenými úpravami lesních 
porostů, skýtají příhodné podmínky pro chov bažantí, do-
plňkově i srnčí zvěře. Proto byla bažantnice založena na již 
v 1. polovině 19. století Mitrovskými z Mitrovic. Rajhrad-
ská bažantnice je v majetku Mendelovy univerzity v Brně 
od roku 1948 a patří k účelovým zařízením především její 
Lesnické a dřevařské fakulty. Bažantnice je rozdělena 
na 6 lečí, s polodivokým odchovem bažantů. V posledních 
letech zde bylo během lovecké sezóny při několika honech 
uloveno přibližně 1 600  ks bažantí zvěře.

V současnosti je věnována zvýšená péče nejen mysliveckým zařízením a úpravám, ale také estetickým 
zásahům. Proto bylo zbudováno nové oplocení s dřevěnou vstupní frontou a novou bránou, vše podle 
návrhu prof. Ing. Ivara Otruby, CSc. Byla provedena obnova porostů, výsadba kaštanové aleje a po-
hledová úprava porostních okrajů podél cest a políček pro zvěř. Trvale byla vysázením jedlí založena 
střelecká stanoviště v hlavách lečí. Vybudován byl také v rámci 
Lesnického Slavína pomník, věnovaný profesoru myslivosti  
Oktaviánu Farskému. Bažantnice Rajhrad tak může i nadále 
plně sloužit praktické výuce posluchačů Mendelovy univerzity 
v Brně, ale i veřejnosti k procházkám po vyznačených trasách. 
(Lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně, upravil P. F.)

Popovský a Spodni les na výřezu 
Mapy rajhradské farnosti po roce 1848

z historie...
Lesní porost je na území dnešní bažantnice nepřetržitě 
od nejstarších dob. Benediktinský klášter býval od pradávna 
až do 2. poloviny 18. století obklopen hustými lesy. Jedním 
z prvních rozhodnutí Otmara Konráda v roce 1764, kdy se 
stal proboštem rajhradského kláštera, bylo „prosvětlit“ klášter, 
utopený v lesích a bažinách. Dr. Beda Dudík (1815–1890) 
popisuje, že klášter tehdy stál téměř uprostřed lesa. Ze se-
verní strany dosahoval až k mlýnskému náhonu a jeho okraj 
se nacházel u vodní pily. Z jižní strany byl porost až pod okny 
budovy konventu. Před prelaturou byl sice les vysekán, ale 
stávaly tam vzrostlé stromy a na východě ležela velká bažina, 
která se hodila nanejvýš pro pěstování vodní drůbeže. Za Ot-
mara Konráda vznikly okolo kláštera rozlehlé louky. Od té 
doby se loukami rozdělené klášterní lesy nazývaly Popovský 
les a Spodní les. Ten jižněji položený byl mezi klášterem 
a Holasicemi nadobro vykácen počátkem 20. století.  (I.D.)
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vodní a mokřadní biotop popovice 3
Jižně až jihovýchodně od zástavby obce, na pozemku nepříliš 
vhodném pro zemědělské využívání, vybudovala obec Popovi-
ce tuto vodní nádrž s mokřadem. Nachází se v ploché údolní 
nivě řeky Svratky, v povodí Vojkovického náhonu. Nadmořská 
výška území je cca 190  m n. m. Pozemek dříve tvořila zapleve-
lená zemědělsky nevyužívaná orná půda, která byla po většinu 
roku zamokřená. Vodní a mokřadní biotop je zemní, hloubený, 
sycený jednak z podzemní vody, jednak z trubního kanálu, kte-
rý lokalitou vodního biotopu prochází. Vodní a mokřadní biotop 
plní funkci biologickou i estetickou. Biologická funkce spočívá 

v tom, že zde vznikla nová stojatá 
vodní plocha, která je v tomto území 
poměrně vzácná. Vodní nádrž při-
spívá ke zlepšení biologické hodno-
ty území, zvýšuje druhovou diver-
zitu jižního okraje obce Popovice 
na rozhraní lužního lesa a zeměděl-
ské krajiny. Pozemek, na němž je 
vodní nádrž postavena, má parcelní 
číslo 236 a je ve vlastnictví obce. Lo-
kalitou s vodním biotopem prochází 
odvodňovací trubní kanál, který byl 
vybudován v souvislosti s odvodně-
ním zemědělské půdy ve dvacátých 
letech minulého století.

Technické řešení 
Vodní biotop byl proveden jako hloubený. Svahy vodního 
a mokřadního biotopu jsou nad hladinou vody, která od-
povídá stabilní provozní hladině, je ohumusována a ose-
ta travní směsí. Dno biotopu je v hloubce 1,8–2,0 m pod 
stávající úrovní terénu. Maximální hloubka vody je 1,5  m, 
minimální hloubka je je 1,0  m. Jedná se o hloubky vody 
u spodní výpusti. Ve východní části biotopu je vytvořen 
mokřad. V mokřadu je realizována mozaika mělkého lito-
rálu a různě hlubokých vodních tůní. Mokřad s tůněmi je 

propojen dvěma průsakovými rýhami, vyplněnými kamennou rovnaninou. Šířka rýh je 1  m. V ploše 
mokřadu je  snížena úroveň terénu a kromě toho zde bylo realizováno 5 hlubších tůní. Vodní nádrž je 
dotována vodou z hladiny podzemní vody a ze stávajícího potrubí. 

Výsadba stromů a keřů:
Stromy: dub letní a zimní, habr obecný, lípa 
malolistá, jasan ztepilý, jilm polní, javor ba-
byka, vrba košíkářská, aj. Keře: kalina obec-
ná, řešetlák počistivý, ptačí zob obecný, sví-
da krvavá, líska obecná, aj.

(Zdroj: Ing. V. Legát:  Průvodní a souhrnná technická  
zpráva „Popovice a mokřadní biotop“, upravil P. F.)
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přírodní zajímavosti
Ve zdejším okolí můžeme pozorovat několik pří-
rodních zajímavostí. Když budete mít štěstí, lze 
v okolí samotného soutoku spatřit ledňáčky říční 
(1) kteří na zdejších hliněných březích hnízdí. V bře-
hových porostech pak žijí moudivláčci lužní (2) 
a ve vzrostlých topolech mají domov datli černí 
(3).
Zajímavý přírodní úkaz zde v zimě vzniká paradox-
ně díky lidské činnosti. Klidná hladina řeky Svratky 
totiž vlivem čistírny odpadních vod v Modřicích ne-
zamrzá. V mrazivém počasí se sem tedy uchyluje 
velké množství vrubozobých ptáků (labutě, kachny 
divoké, poláci velcí), spatřit také můžete lysky čer-
né nebo kormorány velké (4), volavky popelavé 

(5) či slípky zelenonohé.
Toto místo je také vyhledávané lovci nítěnek (6) pro akvaristy. 
Zřejmě vlivem eutrofizace z čistírny odpadních vod Modřice žijí 
od jezu Rajhrad výše proti proudu Svratky velká množství těchto 
tenkých červů.
Nedaleká rajhradská bažantnice je charakteristická různorodostí 
dřevin, kdy se střídají porosty jasenin s porosty březovými a boro-
vými, až po stromy, které nejsou pro zdejší lokalitu typické (akáty 
a smrky). Na jaře zde můžeme pozorovat malebnou scenérii tisí-
ců bílých květů česneku medvědího.
Všímaví pozorovatelé se zde mohou setkat s obojživelníky, jako 
je čolek obecný, nebo s ptáky strakapoudem prostředním, lej-
skem šedým či bělokrkým a slavíkem obecným. 
Jižním směrem, na levém břehu Svratky, v katastru obce Rebe-
šovice, se nachází významný krajinný prvek: slepé rameno Svrat-
ky, odkazující na její původní koryto. Díky stojaté vodě se zde 
vytvořilo ideální místo pro rozmnožování obojživelníků. Žijí zde 
ropuchy obecné (7), skokani štíhlí aj.
          (texty zpracovalo: Povodí Moravy s.p., upr. P. F.)

soutok Bobravy a svratky 4
Zde se stéká říčka Bobrava se Svratkou. Soutok 
je zajímavý ojedinělými přírodními úkazy. Žijí zde 
zajímaví živočichové a rostou stromy a květiny, 
které jinde v okolí neuvidíte. Zároveň však bývá 
pro okolí typické zvýšené riziko povodní. Území, 
na němž se nacházíte, ovlivňovala původní inun-
dace řeky Svratky. V minulosti se zde nacházely 
převážně lužní lesy i mokré louky a voda se zde 
periodicky rozlévala. V roce 1848 došlo k proko-
pání regulovaného koryta řeky Svratky. Některá 
říční ramena zůstala průtočná, jiná byla odříznu-
ta, popřípadě zavezena. Tato úprava měla zcela 
zásadní vliv jednak na úroveň hladiny podzemní 
vody, ale hlavně na protipovodňovou ochranu 
přilehlého území.

Zákres soutoku 
na mapě povodí 
řeky Svratky

1

2

3

4

5

6

7
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U bývalé Cihelny 5
Tato zastávka vašeho putování je nedaleko místa původní 
popovické (rajhradské) cihelny, která musela ustoupit stavbě 
nové státní silnice v úseku Modřice–Rajhrad.
Rozvoj cihlářství začíná u nás ve 12. století za Vladislava II. 
Cihlářství se výrazněji uplatnilo v oblastech s nedostatkem 
stavebního kamene, což se týkalo i panství rajhradského be-
nediktinského kláštera. Ten měl nepochybně od pradávna 
svou klášterní cihelnu. Kdy vznikla ale ta popovická, přesně 
nevíme. Na panství rajhradském ale bývaly nejspíše obě. 
Okrajově je zmiňuje dr. Karel Uhl ve své knize Dějiny farnosti 
rajhradské, která vyšla v roce 1934. V ní se totiž uvádí, že při 

zahájení stavby kostela v Opatovicích v roce 1868 byly použity 
cihly z klášterní cihelny. Na jiném místě publikace dr. Uhl k roku 
1869 zmiňuje, když stavba kostela vázla pro nedostatek finan-
cí, že: „P. Vojtěch (Slouk) vyprosil k tomu něco cihel od kláštera 
a ostatní cihly dala obec Popovice ze své cihelny...“  V obecním 
archivu Popovic se kupodivu k obecní cihelně nic nedochova-
lo. Bezpochyby fungovala až do komunistického všeobecného 
znárodňování v roce 1948, kdy i toto zařízení bylo obci odebrá-
no a přiděleno do správy státního podniku Cihelny Gustava 
Klimenta v Brně. V roce 1953 byla cihelna předána Okresní-
mu stavebnímu komunálnímu podniku v Židlochovicích. Tehdy 
vyráběla ročně téměř 1,5 miliónů cihel. Po zrušení židlocho-
vického okresu padla cihelna opět pod Cihelny Gustava Kli-
menta, kam náležela až do roku 1973, kdy byla k 31.12. zru-
šena. Předpokládané náklady stavebních úprav pro zachování 
provozu cihelny vedle nové státní silnice dosahovaly 2 miliónů 
korun, avšak cena cihelny byla kolem 250.000 korun. Proto se 
cihelna zrušila a byla použita jako skládka přebytečné zeminy 
při stavbě silnice. Roční ztrátu výroby 2,5 miliónů cihel v Popo-
vicích měla nahradit produkce nové cihelny ve Šlapanicích.

rajhrad a významné dopravní tepny
Trhová ves Rajhrad stávala původně mimo hlavní směr ob-
chodní cesty zvané jantarová, která směřovala od Mikulova 
přes Blučinu na Měnín. Od roku 1333, kdy král Jan Lucem-
burský zanevřel na Měnín, měli kupci nařízeno jezdit přímo 
na Brno, tedy nejspíše přes Rajhrad. Koncem 18. století 
byla v těsném sousedství městečka nově vybudovaná cí-
sařská silnice, tzv. vídeňská, kam byla z Ledců do Rajhra-
du v roce 1804 přesunuta i poštovní stanice. K roku 1791 
bylo na Moravě postaveno 683 km takových silnic. Tyto  
komunikace velmi urychlily poštovní i obchodní dopravu.
Grandiózním projektem bylo vybudování 455 km dlouhé 
železnice mezi Vídní a Haličí, která protnula celou Mora-
vu. Poprvé na našem území vyjel vlak z Rajhradu do Brna 
s lokomotivou Moravia dne 11. listopadu 1838. 

(MZA, Okresní archiv Brno-venkov, zpracoval: I. D.)

Výřez mapy okresu hustopečského  
z r. 1930 s vyznačenými cihelnami.

Foto cihelny z počátku 70 let.

Litografie železnice v Rajhradě a  lokomotivy 
Moravia (asi 1840)
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U popraviště rajhradského panství 6

rajhradské vinohrady a remízky 7

Na tomto vyvýšeném místě v blízkosti vodojemu vírské-
ho vodovodu  stávalo po několik staletí popraviště raj-
hradského klášterního panství a posléze městečka Raj- 
hradu. Benediktinský klášter obdržel hrdelní právo roku 
1327 od českého krále Jana Lucemburského. Právo se 
týkalo všech provinilců zatčených na rajhradském panství 
a také klášterních poddaných. Právo výslechu, rozsudku, 
trestu smrti i majetek odsouzeného náležely rajhradskému 
proboštu a konventu. Druhá šibenice stávala za Pitrovým 
mostem u cesty do Čeladic, ovšem pouze jako znamení 
soudní pravomoci rajhradského panství. Zde se nepopra-
vovalo. V roce 1554 přenesl břevnovský opat Chotovský 

rajhradskou trestní pravomoc na městečko Rajhrad, které ji vykonávalo až do jejího všeobecného 
zrušení v roce 1729. V roce 1723 tvořilo rajhradský hrdelní soud devět osob: soudní advokát či notář 
z Brna, dva úředníci, písař, a za městečko purkmistr, rychtář a tři porotci.
Rajhradská vrchnost i vedení městečka se zrušení této výsady bránilo. Již v roce 1723 žádal pro-
bošt Pirmus brněnského krajského hejtmana o ponechání hrdelního soudu v Rajhradě. Ten nakonec 
zůstal  pouze v nedalekých Židlochovicích. Také zástupci města žádali ještě v roce 1759 alespoň 
o obnovení prastarého pranýře. 
Zpráva z roku 1689 o místě, kde před časy stávala u Rajhradu šibenice, se nedochovala. Avšak my 
vidíme, že toto nečisté místo bylo situováno na samou hranici rajhradského katastru až do cípu k hra-
nicím s Popovicemi a Želešicemi, na vyvýšeninu, na kterou bylo vidět jak z hlavní cesty do Brna, tak 
z větší vzdálenosti. To proto, že po popravě oběšením, setnutím, či 
vpletením a lámáním kolem, bývala těla zaživa či mrtvá pro výstra-
hu vysoko vyzdvižena, aby všichni viděli, co je může potkat. Těla 
zde bývala vystavena podle tehdejších zvyklostí tak dlouho, dokud 
všechny „hnáty  neztrouchnivěly.“  Za prostou krádež čtyř mázů 
másla a pár krejcarů byl rozsudek nekompromisní: „…za  krádež 
a obírání  lidí na veřejné silnici  k  smrti odsouzen, aby  jemu hlava 
stiata byla, do kola vpleten a do povětří vyzdvižen byl...“ 
Pohleďme tedy do malebné krajiny Rajhradska, na benediktinský 
klášter, na vesnice v jeho okolí, na pole, sady a vinohrady, na roz-
lehlou svrateckou nížinu. Je to také pohled, který byl po staletí pro 
zde popravované tím posledním.
(MZA, Okresní archiv Brno-venkov, zpracoval: I. D.,  
ilustrace: V. Šindelář, Cesta na popraviště, 2001)

Poprava mečem a lámání kolem

Různé druhy poprav a trestů  
podle J. A. Komenského

vinohradnictví 
První vinohrady v Rajhradě byly klášterem založeny v roce 1463 na pozemcích v trati Hájiska, tedy 
v bezprostřední blízkosti popraviště. Vinice vysadili rajhradští poddaní, kteří byli deset let osvobozeni 
od viničných dávek. K zajištění pořádku ve vinicích se volil horný (pergkmistr) a přísežní (konšelé), 
kteří se řídili zvyklostmi a právy okolních viničných hor. Rajhradské horenské právo se dochovalo 
ve zlomku z roku 1704. Podle starého horenského práva nedalekých Sobotovic patrně z 15. století 
(v opisu z r. 1770), které obsahuje šedesát odstavců pro vinaře a deset naučení pro hotaře, se trestaly 
nepořádky na vinicích velmi přísně. 
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Tůň Ludmila v holasicích 8

myslivost 
Rajhradská myslivost měla v minulosti stejnou organizaci, jako jinde na Moravě. 
Do roku 1674 zasahovaly okolní lesy až k budovám kláštera. Beda Dudík se zmiňuje 
o tom, že do té doby se mohlo střílet na zvěř přímo z jeho oken. Klášterní vrchnost 
zaměstnávala hajné, kteří se starali o všechny záležitosti klášterních lesů, od výsad-
by stromů, jejich těžby, přes chov i lov zvěře, až po nahánění pytláků. V mladší době 
pronajímala vrchnost honitby místním i přespolním hospodářům.
(MZA, Okresní archiv Brno-venkov, zpracoval: I. D.)

Tůňka Ludmila se nachází v ploché údolní nivě 
řeky Svratky, v k. ú. Holasice, v nadmořské výšce 
187–188  m n.m. Tůňka se rozkládá na ploše téměř 
6,5 ha. 
Historicky byla plocha významného krajinného prv-
ku součástí silně podmáčené až zamokřené roz-
sáhlé plochy nivy a v prostoru tůně bývaly ve 30. le-
tech drobné rybníčky. Později byl okolní terén (orná 
půda) uměle zvýšen navážkou a v místě bývalých 
rybníčků existovala dále velká mělká tůň (mokřad). 
V roce 2000 zde byly provedeny biotechnické zása-
hy vedoucí k regeneraci původní tůně s cílem oživit 

v minulosti se vyskytující mokřadní společenstva rostlin a živočichů. Regenerace byla provedena 
v rámci Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.
Ve zregenerované tůni proběhla rychlá a překotná změna ve složení mokřadní vegetace. Byl zjištěn 
výskyt některých vzácných a ohrožených druhů rostlin jako je leknín bílý, plavín štítnatý, voďanka 
žabí, rdest kadeřavý, rdest vzplývavý, šmel okoličnatý, kosatec žlutý, lakušník, zevar, maso-
žravá bublinatka jižní nebo žebratka bahenní.
Na základě průběžných terénních průzkumů se ve zregenerované tůni dnes pravidelně rozmnožuje 
10 druhů obojživelníků. Podařilo se zachránit zdejší populace dvou prioritních evropských druhů  
- čolka velkého a kuňky ohnivé. Z dalších druhů byl zjištěn čolek obecný, rosnička zelená, 
blatnice skvrnitá, ropucha obecná, ropucha zelená, skokan štíhlý, skokan zelený a skokan 
skřehotavý. Tůň se stala znovu pravidelným stanovištěm bezobratlých živočichů (např. zde bylo 
zjištěno více jak 10 druhů vážek) i vhodným prostředím pro zahnízdění některých druhů mokřadních 
ptáků jako je např. slípka zelenonohá a moudivláček lužní.   
Efekt regenerace tůně byl svým způsobem nevídaný a dnes jde o jednu z nejcennějších mok-
řadních lokalit celého Židlochovicka. Podmínky pro rozmnožování obojživelníků a obecný rozvoj 
mokřadních společenstev rostlin a živočichů se podařilo plnohodnotně obnovit.

(Zdroj: Významný krajinný prvek LUDMILA, Český svaz ochránců přírody ZO 54/05 Palava-Brno, autor Josef Martiško, 2004)

Broková střelnice v holasicích
Střelnice MS Holasice byla zbudována v roce 1957 místním mysli-
veckým stružením. Ve své době byla první a jedinou střelnicí tohoto 
typu na okrese Brno-venkov. Jedním ze zakladatelů střelnice byl pan 
Stanislav Dohnal st. – dědeček olympijského vítěze z Pekingu 2008 
Davida Kosteleckého, který tuto střelnici považuje za svou domácí.
(Zdroj: obecní kronika Holasic)
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Na místě kaple svatého Václava stávala již v první polovině 18. sto-
letí dřevěná zvonice s umíráčkem z roku 1736, jak dokládá Seznam 
zvonů ve farnosti z roku 1915. V roce 1840 byla zvonička stržena 
a Ondřejem Duchoněm z č. 32 nově postavena zděná. Holasičtí věřící 
vybavili zvonici malým oltářem, na nějž kaplan P. Metoděj Rieb daro-
val obraz sv. Václava a vrchnostenský šafář v Holasicích Petr Škarda 
věnoval sošku P. Marie. 
V roce 1848 byla kaplička přestavěna do dnešní podoby. Protože se 
obec zavázala udržovat kapli v pořádku, biskupská konsistoř zde po-
volila jednou ročně na sv. Václava bohoslužbu. 
První mši svatou sloužil 28. října 1848 opat benediktinského kláštera 
Viktor Schlossar. V dalších letech se místní věřící o kapličku vzorně 
starali a postupně ji vybavo-
vali dalším mobiliářem. 
V roce 1861 byl opatřen 

druhý zvonek, který ovšem roku 1916 podlehl válečným 
rekvizicím. Nový zvon se vysvětil v neděli před svátkem 
sv. Václava 23. září 1923. Tento zvon má ozdobné reliéfy 
sv. Václava a sv. Ludmily, a nápis: „Svatý Václave, vévodo 
české země, nedej zahynouti nám i budoucím! 1923“. Vedle 
tohoto zvonu občas i dnes nad vsí smutně zabimbá starý 
umíráček. Původní obraz sv. Václava byl v roce 1928 na-
hrazen dílem akademického malíře Jana Köhlera ze Stražo-
vic u Kyjova. Olejomalba byla dne 28. září 1928 slavnostně 
vysvěcena farářem P. Vojtěchem Horákem.

(zroj: K. Uhl, Dějiny farnosti rajhradské, 1934, zpracoval I. D.)

holasické lochy 
Dominantou obce býval od pradávna svobodný dvůr, nejspíše 
s charakterem obranné výspy. Dvůr dnes v Holasicích bohužel 
již nenajdeme, avšak prvky obranného systému ano. V patrně 
nejstarší části obce na vyvýšeném ostrohu se totiž postupně ob-
jevuje poměrně rozsáhlý komplex podzemních úkrytů, navzájem 
propojených chodbami. Takzvané lochy byli místními obyvateli 
budovány zřejmě v době tatarských nájezdů v polovině 13. sto-
letí. Traduje se, že sloužily jako bezpečné úkryty i za pozdějších 
válek, např. po vpádu Švédů na Moravu, při napoleonských ta-
ženích i v době takříkajíc nedávné, za frontových bojů II. světové 

války. Lochy o sobě dávají vědět zcela náhodně, náhlým hlubokým 
propadem zeminy. Jsou to vlastně nejstarší sklepní podzemní pro-
story, jejichž výskyt je patrný zejména ve středověkých vesnicích.
Hlavní vchody do lochů tvořily úzké průlezy, jejichž velikost bývala 
odvozena od volného pohybu jednoho člověka, tedy v průměru ko-
lem 80  cm. Vybavit lochy například potravinami, přikrývkami, ole-
jovými svítidly či jinými důležitými předměty pro několikadenní pře-
žití bylo tedy poměrně obtížné. Jednotlivé komory jsou dlouhé asi  
3 metry, některé mají i přes 5 metrů.   
(Texty a foto: AÚ AV Brno, ÚAPP Brno, upravil I. D.)

Mapa farnosti rajhradské z 18. století 
(Rajhradská farní kronika)

kaple sv. václava v holasicích 9
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U lávky přes mlýnský náhon 10

alej mezi holasicemi a klášterem 11

V r. 1405 byl v Holasicích, od lávky kousek proti proudu řeky mlýn. Za vá-
lečného tažení Švédů v r. 1645 byl mlýn zničen a nebyl již obnoven. 
Od r. 1488 byl zásluhou probošta Vavřince zprovozněn starý mlýn v Če-
ladicích, který pracoval i v roce 1690 a později byl rozšířen. Ten stačil 
potřebám pro nejbližší okolí. Řeka Svratka se rozděluje na dvě ramena. 
Pravé se klikatí pod Rajhradem a Holasicemi k Vojkovicím, kde se slévá 
s ramenem levým, přímým, které bylo v r. 1848 upraveno od Brna po Voj-
kovice vykopáním hlubokého, širokého koryta a vysokými hrázemi. Pravé 
rameno řeky, významné pro obec Holasice a vytvářející její přirozenou 
hranici k severu a východu, se zvláště zjara a za velkých dešťů vylévalo 
ze břehů a působilo mnoho škod. Tak i v roce 1862 velká voda a ledy 
strhly a odnesly lávku, která však byla okamžitě obnovena. Další opravy 
lávky pak proběhly v letech 1899, 1911, 1915. 
Mlýnský náhon využívá přirozeného koryta původního svrateckého ra-
mene. Ze současného toku Svratky se odděluje na pravém břehu v Raj-
hradě, a před obcí Vojkovice se znovu do Svratky vlévá. Vodní režim dané lokality, stejně jako celé 
svratecké nivy, je ovlivněn regulací řeky a vodohospodářskými úpravami prováděnými od poloviny 
minulého století. Koryto Mlýnského náhonu bylo v první polovině 90. let vyčištěno od nárostů a náno-

sů. Břehové porosty na levém břehu byly přitom 
vykáceny. Výkopek z koryta byl umístěn do valů 
bezprostředně na levém břehu.
Přístup na úsek Mlýnského náhonu je možný 
od Rajhradu a Holasic na pravý břeh, přes most 
u kláštera, lávku v Holasicích a most ve Vojko-
vicích na levý břeh.
(Zdroj: obecní kronika Holasic (autor B. Duchoň), Ing. K. Floro-
vá: Rekonstrukce břehových porostů Mlýnského náhou v k.ú. 
Rajhrad a Holasice, upravil P. F.) 

V roce 1916 byl vykácen listnatý les v celém prostoru mezi Holasicemi, klášterem a „Novou řekou“. 
Prostor byl pak celý přeměněn na pole, pro něž zůstal na dlouho název „Panské“. Pole bylo obdělá-
váno klášterním statkem. 
Obyvatelé Holasic nesli vykácení lesa po dlouhou dobu velmi těžce. Les 
jim poskytoval dříví, trávu, houby, a také zpestřoval vzhled okolí. Občané 
po léta potom poukazovali na úbytek zvěře i ptactva a na zhoršení klima-
tických podmínek v obci, především na zmenšení dešťových srážek. Pro 
cestu ke klášteru, která zůstala zachovaná spíše jako pěšina, osázená 
po obou stranách břízami a jeřabinami, setkáváme se po desítky dalších 
let s názvem „cesta lesem“, jakkoli jde poli.
V roce 1963, v době, kdy byly objekty Benediktýnského kláštera využity 
pro vojenské účely, bylo stromořadí kolem cesty z Holasic ke klášteru 
vytrháno a cesta rozorána. Teprve po listopadu 1989 bylo provedeno 
zaměření a vypracování geometrického plánu na obnovu cesty. 
Dne 17. 5. 1992 byla po 30 letech obnovená starobylá cesta z Holasic 
ke klášteru slavnostně otevřena.
(z obecní kroniky Holasic, autor B. Duchoň, upravil P. F.) 
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Čeladice a mlýnský náhon 12
Nahlédneme-li do dávné minulosti zaznamenané v historických 
mapách a dokumentech, najdeme ještě na  konci 18. století 
v těchto místech rozsáhlé bažiny a tůně. Zdejší rovinatá lokalita 
bývala krajinou zalesněnou, pravidelně zaplavovanou, s hustý-
mi lužními pralesy a četnými říčními rameny. Původní lužní kra-
jina v nivě Svratky byla od dávné minulosti postupně přeměňo-
vána na intenzivní zemědělskou krajinu. Významným zásahem 
bylo přeložení hlavního koryta Svratky roku 1848 z někdejšího 
z hlavních koryt, protékajícím ještě nyní pod Pitrovým mostem 
a ohraničujícím Čeladický ostrov s bývalou zaniklou vsí Čela-

dice, do toku vedoucího dnes východním směrem od Rajhradu. Tento současný tok Svratky je tvrdě 
„inženýrsky“ zregulovaný, řeka je svedena do vysokých hrází, kdy při jarním průtoku je hladina vody 
vysoko nad terénem. Rajhradská kronika k tomu uvádí: „..tak zmizelo  rameno  jdoucí Popovickým 
lesem až po rajhradský cukrovar, tak zvaná Stará řeka, a rameno řeky pod Rebešovicemi. Regulace 
byla prováděna ještě v době roboty a částečně též jako nouzové práce v době velké bídy..“ I když 

regulace až na několik výjimek splnila svůj úkol, měla zároveň 
také nežádoucí důsledky na celkové klima jižní Moravy, protože 
voda nyní rychle a bez užitku odtéká. I přes tuto regulaci toku se 
několik povodní odehrálo. Poslední ukázkou jarních záplav byla 
povodeň roku 1941, kdy protržením hrází u Rebešovic byl mimo 
jiné zatopen i klášter a okolní 
pozemky až po samotný za-
stavěný okraj městečka Raj-
hradu.

Významný krajinný prvek Če-
ladice tvoří ostrov mezi dvěma přirozenými rameny řeky Svratky, 
s pestrou mozaikou polí, zahrad a sadů, s bohatě roztroušenou ze-
lení ovocných stromů, dubů letních a topolů. 
(zdroj: Hájek V.: Pohled do minulosti Rajhradu, 1966, zpracovalo: město Rajhrad, I. D. 
foto: město Rajhrad)

Mlýnský náhon je lemován souvislým břehovým porostem, v němž 
převládá vrba, topol, jasan ztepilý, olše a dub. Charakteristickým 
znakem souvislého lužního doprovodního porostu stromů jsou liá-
nové závěsy divokého chmele a podrost kopřivy dvoudomé.
Území dominují více než stoleté topoly černé. Na několika místech 
vidíme pravidelně seřezávané hlavaté vrby. Ve vysokých vymle-
tých březích se ve vyhrabaných vlastních norách usidluje pestrobarevný silně ohrožený ledňáček říč-
ní. Z chráněných druhů ptáků zde ještě hnízdí pěnice černohlavá, slavík obecný, konipas horský 

a strakapoud velký. V zimním období vysoké topoly využívá jako své stáva-
niště kormorán velký. Stále více známek hlavně v podobě typicky ohlodaných 
a pokácených stromů nám prozradí přítomnost našeho největšího hlodavce 
bobra evropského. Z obojživelníků zde narazíme na trojici skokanů zeleného, 
skřehotavého a štíhlého. Hmyzí říši reprezentuje tesařík pižmový a vzácný 
páchník hnědý, který posedává ve slunečných dnech na kmenech stromů a vy-
dává charakteristický zápach. Břehové porosty jsou domovem dalších běžných 
a početných druhů živočichů, např. kachny divoké, volavky popelavé, bažan-
ta obecného a srnce obecného. (zpracoval: Ing. P. Svoboda, Odbor ŽP KÚ JMK)

Povodeň v roce 1941 v Loučce

Bobr evropský 
(Castor fiber)

Mapa Rajhradu, po r. 1848,  
výřez s Čeladicemi a klášterem

Povodeň v roce 1941 v okolí kláštera
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Vodní  plochy s mokřadem Habřina představují rozsáhlé bio-
centrum v této zemědělsky hojně využívané krajině.  
Biocentrum je tvořeno třemi prvky. 
1)  Rozsáhlá vodní plocha s proměnnou hloubkou vody. Sou-

částí vodní plochy je rozsáhlý litorál s nízkou hloubkou 
vody. Ten je stanovištěm vodních rostlin a obojživelníků. 

2)  Rozsáhlý mokřad s nízkou hloubkou vody se zvlněným 
dnem, částečně vynořeným.

3)  Okolní zatravněné plochy s výsadbami stromů a keřů jako 
útočiště drobné zvěře.

Vodní režim je zajišťován přítokem z Ivanovického potoka. Voda je v potoce vzdouvána dvěma stavi-
dly a přes regulační odběrný objekt přiváděna mělkým příkopem. Do mokřadu a dále do vodní plochy 
pak přitéká průsakem přes oddělující průcezné hrázky. Tím je zajištěno vyčištění přítékající vody.  
Odtok vody je otevřeným korytem s průtočnými tůně-
mi zpět do Ivanovického potoka. Celé biocentrum je 
odděleno od okolních zemědělských ploch zemními 
valy. Vedlejším využitím biocentra je vycházková zóna 
s možností příležitostného koupání. Vodní plocha není 
rybářským revírem a vysazování a chytání ryb zde 
není povoleno. Rovněž zde není povolen chov vod-
ního ptactva, zřizování posedů, krmítek zvěře a jiných 
aktivit, které by vedly k znehodnocování biocentra. 
(Zdroj textu a foto: obec Rajhradice)

rajhradice - mokřad habřina 13

stráně nad habřinou: významná archeologická lokalita z období 
pravěku a raného středověku.

Lokalita se nachází v severozápadním rohu katastru Rajhradic. Už 
v roce 1846 zde nechal opat nedalekého rajhradského kláštera Ře-
hoř Wolný odhalit prvních 25 kostrových hrobů. Další hroby i sídlištní 
objekty byly objeveny při záchranných archeologických výzkumech, 
které v těchto místech v letech 1952, 1953 a 1975 prováděli pracov-
níci Archeologického ústavu ČSAV v Brně. Celkem bylo při výzku-
mech prozkoumáno 239 hrobů rozsáhlého slovanského pohřebiště 
(9. - 1.pol.10.stol.), dále 85 hrobů lidu únětické kultury ze starší doby 
bronzové (19. - 16.stol.př.n.l.) a 11 hrobů Germánů z období stě-
hování národů (5. - 6. stol.n.l.). Kromě těchto hrobů signalizují další 

místní osídlení ještě nálezy pocházející z mladší doby kamenné - neolitu, patřící lidu s moravskou 
malovanou keramikou, dále z období pozdní doby ka-
menné - eneolitu, související s kulturou se zvoncovitými 
poháry a konečně z mladší doby bronzové, náležející lidu 
velatické kultury. 
V kompletně prozkoumaném staroslovanském pohřebišti 
z doby Velké Moravy bylo odhaleno celkem 239 hrobů.
Rajhradické pohřebiště patří k nejvýznamnějším arche-
ologickým lokalitám na Brněnsku 9. století, kdy v oblas-
ti střední Evropy existoval první slovanský státní útvar 
–Velká Morava. 
(Zdroj: Velkomoravská pohřebiště v Rajhradě a v Rajhradicích, autorem kni-
hy (ilustrací) je Čeněk Staňa. Autorem textu je PhDr. Luděk Galuška, CSc) Naleziště  kostrových hrobů (1952)
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U kaple sv. scholastiky 14
V nejstarších dobách stával uprostřed obce napro-
ti obecní hospody dvouramenný dřevěný sloup se 
stříškou nad zvonkem. Pozdější zděná zvonice byla 
zbořena při stavbě silnice do Opatovic v roce 1896. 
V následujícím roce postavil na náklady obce kapli 
sv. Scholastiky rajhradský stavitel František Mátl. 
Vysvěcena byla 25. července 1897 opatem rajhrad-
ského benediktinského kláštera Benediktem Kor-
čianem a zasvěcena svaté Scholastice, sestře sv. 
Benedikta z Nursie. V roce 1926 byla kaple opra-
vena za obecní peníze a ze sbírek po obci. V prů-
čelí kaple je věž se dvěma zvony. Původní tři zvony 
byla zabaveny k válečným účelům 16. června 1917. 

Na prvním zvoně se svatým Benediktem byl nápis „Svatý Benedikte, oroduj za nás!“ a druhý měl 
obraz sv. Scholastiky a text: Svatá Školastiko, oroduj za nás!“ Oba pocházely z roku 1897. Třetí zvon 
– umíráček pocházel z původní zvonice. Nynější dva zvony s nápisy „Benedikt“ a „Školastika“ posvětil 
v dubnu 1922 opat benediktinského kláštera P. Petr Hlobil. (Zdroj: Karel Uhl: Dějiny farnosti rajhradské, zpr. I. D.)

Škola v rajhradicích 
Rajhradice byly původně přiškoleny do Rajhra-
du. V roce 1891 obec postavila vlastní školní 
budovu a zřídila Národní školu v Rajhradicích, 
kam byly přiškoleny i děti z Loučky a Rebe-
šovic. Svěcení nové školy se stalo velkou 
slavností celého Rajhradska. První školní rok 
1891/1892 zahájilo v Rajhradicích 40 chlapců 
a 30 dívek. V roce 1909 byla budova zvýšena 
o jedno patro a přestavěna do dnešní podoby 
se čtyřmi třídami. 
(Zdroj: Památní kniha farní školy rajhradské, zpracoval I. D.)

klášterní sýpka
V roce 1674 lehl popelem po velkém požáru celý hospodářský dvůr v Rajhradě. Po této katastrofě 
se staly provizorní a zcela nevhodnou sýpkou klášterního hospodářství rozlehlé půdy benediktinské-
ho kláštera. Naštěstí se na počátku 18. století zúročila rozumná šetrnost a prozíravá hospodárnost 
rajhradských benediktinů tak, že do roku 1710 vzrostlo peněžité jmění kláštera na sto tisíc rýnských 

zlatých. Díky tomu se začala plánovat kompletní 
přestavba celého kláštera, která započala v roce 
1721. Avšak velkou nutností bylo rychlé řešení 
stavby nové sýpky. Ta byla postavena podle pro-
jektu Jana Santiniho v roce 1717 v Rajhradicích 
a užívána začala být od následujícího roku. Po ne-
dobré zkušenosti s ohněm byla sýpka postavena 
jako samostatná budova mimo hospodářský dvůr 
a dál od obce. Podnes je klášterní sýpka v Raj-
hradicích s kamenným erbem rajhradských bene-
diktinů nad vstupním portálem nepřehlédnutelnou 
dominantou obce. 
(Zdroj: Dudík II., s. 322, zpracoval I. D.)

Rajhradice: pohlednice z roku 1910. 
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mokřad v kantorkách u rajhradic 15
Mokřad byl vytvořen v roce 2011. 
Hlavní význam mokřadu je krajino-
tvorný, ale z vodohospodářského 
hlediska také představuje aktivní 
formu zadržení vody v krajině. Zvy-
šuje biodiverzitu (druhovou rozma-
nitost) daného území. V okolí tohoto 
mokřadu bylo vytvořeno také bio-
centrum pro druhy suchozemských 
živočichů v kontextu krajiny chudé 
na jakékoliv cennější přírodní prvky. 
Je zde vysázeno také mnoho zají-

mavých druhů dřevin: stromy - vrba košíkářská, vrba křehká, dub letní, jasan ztepilý, javor mléč, 
jeřáb obecný, lípa malolistá, olše lepkavá a keře - kalina tušalaj, brslen evropský, kalina obecná, líska 
obecná, řešetlák pročistlivý, trnka obecná, růže šípková, ptačí zob. Nedaleko mokřadu můžete vidět 
zajímavé stromořadí jeřábu břek (Sorbus torminalis), jehož plody se používaly k léčivým účelů.

obojživelníci
V k.ú. Rajhradice je v nálezové databázi AOPK ČR doložen 
výskyt těchto druhů obojživelníků a je velmi pravděpodobné, 
že je uvidíte i v tomto mokřadu:
Čolek obecný (Triturus vulgaris -nově Lissotriton vulgaris) - 
jedná se o štíhlého čolka s drobnými končetinami a dlouhou 
hlavou. Během života na souši je možno čolky obecné vidět 
jen velmi zřídka, a to nejen proto, že žijí velmi skrytě, ale 
i proto, že jsou velmi drobní a aktivní jsou převážně v noci. 
Za dne se schovávají pod kameny, pod padlé kmeny a v me-
chu, v lidských sídlech často ve štěrbinách zdí, pod prkny a plechy na zemi apod. Jeho potravu 

na souši tvoří drobný hmyz (brouci), larvy hmyzu, pavouci, 
svinky a malí červi, dešťovky a plži. V časném předjaří mo-
hou hlavní potravu tvořit vajíčka skokana hnědého. Ve vodě 
loví hmyz, červy a drobné korýše.
Kuňka ohnivá (Bombina  bombina) - Kuňka dorůstá max.  
5  cm a má zvláštní obranný prvek. Během ohrožení se pře-
vrátí na záda zvláštním kolébavým pohybem, čímž dojde 
k odkrytí jejího oranžového břicha, které působí jako výstraha 
pro predátora. Živí se hmyzem spadlým na hladinu - larvami 
vážek, pakomáry, komáry atd. Svou potravu uchvacuje pří-
mo čelistmi, neloví ji jazykem jako např. skokani a ropuchy. 

Mnoho dalších zajímavostí se můžete na informační tabuli 
dočíst také o dalších obojživelnících, vyskytujících se v této 
lokalitě. Jsou to:
Ropucha zelená (Bufo viridis - nově Pseudepidalea viridis), 
Ropucha obecná (Bufo bufo), Rosnička zelená (Hyla arbo-
rea), Skokan hnědý (Rana temporaria), Skokan štíhlý 
(Rana dalmatina), Skokan zelený (Rana kl. esculenta - nově 
Pelophylax kl. esculentus), Skokan skřehotavý (Rana ridi-
bunda - nově Pelophylax ridibundus)          
(Zpracoval: Ing. Milan Komenda, foto: Filip Šálek)

Čolek obecný (Lissotriton vulgaris)

Rosnička zelená (Hyla arborea)

Kuňka ohnivá (Bombina bombina)
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U smírčích kamenů a Štátule 16
smírČí kameNy - památka souboje 3 vojáků
Opatovické smírčí kameny z poloviny 17. století připomínají nelehkou 
dobu za švédských válek. Okolím táhla vojska, která mnohdy tábo-
řila nedaleko obce. Tak se podle místní tradice stalo, že mezi třemi 
důstojníky došlo ke sporu a následně souboji, při kterém byli všich-
ni tři zastřeleni. Můžeme se domnívat, že důstojníci stříleli na povel. 
Důvody souboje nejsou známé. Jedna z verzí lidového podání tvrdí, 
že spor nastal pro lásku všech třech k jedné místní krasavici. Na pa-
mátku jejich souboje a smrti zde byly usazeny do tvaru trojúhelníku 
tři mohutné kameny ve vzdálenosti 150 kroků od sebe. (viz. mapka 
na tabuli) Jeden ze tří kamenů se ztratil, odklizen nejspíše místními 
hospodáři, když zavazel zemědělské výrobě.

První kámen je zaoblená stéla, která má na čelní straně dnes již nečitelný nápis. Na zadní straně je 
nízký, téměř zaniklý reliéf latinského kříže. Druhý kámen má uražený horní roh a první řádky nápisu 
jsou také nečitelné. Na čelní straně kamene je reliéf golgotského kříže s fragmenty majuskulního 
nápisu. Na zadní straně je zaniklý reliéf. Z fragmentu nápisu se dovídáme, že tento kámen nechala 
vytvořit manželka jednoho zastřeleného. Dochovaný nápis na kameni nám sděluje: „...  PROČEŽ 
NA  (MÍSTĚ) KDE GEST ZASTŘEL(EN), MANŽELKA GEHO NA PAMÁTKU....KÁMEN DALA PO-
STAVITI, (K) GEHOŽ DUŠI P.B. RÁČ(IL) MILOSTIV BÝTI.
Kulturní památkou byly kameny prohlášeny v roce 1958. V roce 2010 byly oba kameny, do poloviny 
utopené v terénu, vyzdviženy a restaurovány akademickým sochařem Radomírem Vavrušou.

ŠTáTULe – kamenný památník klášternímu myslivci
Na západ od Opatovic, nyní v polích, dříve na okraji bývalého opatovického lesa, stojí pískovcový 
pomník, provedený v gotickém slohu.  Místními je nazývaný Štátule, z německého die Statue – socha. 
V těchto místech byl zastřelen 18. března 1830 klášterní myslivec Josef Soukal pytlákem Františ-
kem Zapomnělem.  Dávný dramatický příběh nám při pohledu na Štátuli ožívá. Osudového dne byla 
velká jarní povodeň, což bývalo před regulací Svratky v roce 1848 v tomto kraji při jarním tání běžné. 
Voda zde ovšem rychle neopadávala, tak byly zřizovány v okolí  tzv. slepé hráze, na nichž nacházela 
útočiště lesní a polní zvěř. Tyto hráze bývaly častým cílem pytláků, kteří z člunů na zvěř stříleli nebo 
je vehnali do vody a utloukli. Myslivec Soukal s dalšími lidmi uvolňoval ledové kry, když od opatovic-
kého lesa zazněla střelná rána. Soukal si vzal znamenitého veslaře 
Štětku a jejich člun rychle vyrazil k opatovického lesu. Když pluli 
kolem lesa, objevila se náhle loďka pytláka se střelenou srnou, která 
směřovala k Blučině. Soukalův člun ji začal dohánět, načež myslivec 
ve stoje vyzval pytláka, aby se vzdal. Ten ale sáhl po pušce a vystře-
lil. Do hrudi trefený Soukal padl do náruče Štětky s posledními slovy: 
„Štětko, braň se, já mám dost!“ Pytlák František Zapomněl na loďce 
unikl. Krátce na to byl ovšem v Blučině dopaden a odsouzen na de-
set let těžkého žaláře na Špilberku, kde brzy zemřel. 
Soukalovi synové vystavěli v místě vraždy pomník s textem na před-
ní straně: „Otci svému Josefu Soukalovi, myslivci kláštera rajhrad-
ského,  na  tomto místě  od  pytláka  zastřelenému,  postavili  pomník 
tento  pozůstalí  synové  Josef,  Jan  a Anton“. U Štátule se po celá 
léta nezastavovali jen myslivci, ale byla oblíbeným dostaveníčkem 
zamilovaných, což dosvědčují mnohá vyrytá srdíčka s monogramy 
z dávných let. 
(zdroj: K. Mátl: Ze života myslivců, Moravan 1930, zpracoval: I. D.)
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opatovické rybníky 17

kostel sv. karla Boromejského
Na místě dnešního kostela v Opatovicích stávala původně kaplička 
z roku 1682. Toho roku ji nechal postavit probošt rajhradského bene-
diktinského kláštera Celestýn Arlet. Dne 22. srpna bylo dáno povole-
ní, že se zde může sloužit mše svatá v den sv. Karla Boromejského 
a svatých patronů proti moru a požárům. Arlet zřízením této kapličky 
učinil poděkování za ušetření Opatovických při velkých morových epi-
demií, které řádily na Moravě v letech 1645, 1675 a 1676. Smrtící 
pohroma se totiž jako zázrakem Opatovicím pokaždé vyhnula. V roce 
1769 vznikl za velké bouřky požár, který zničil téměř celé Opatovice 
i s kapličkou, ušetřeno zůstalo pouze dvanáct domů. Tehdejší prelát 
Otmar Konrád dal kapličku znovu postavit, ovšem větší a 1772 byla 
posvěcena. V roce 1847 se rozhodlo o dalším zvětšení kapličky, její 
loď pak byla dvakrát delší. Stavební materiál dodal tehdejší opat kláš-
tera Viktor Šlosar. Současně byla stavěna věž, avšak tak nešťastně, 
že pod její tíhou pukala klenba a hrozilo zřícení. Obec se rozhodla 
poškozenou kapli zbourat a na jejím místě postavit nový kostel. Při 
kopání základů se našlo mnoho koster, což dosvědčilo, že tu byl kdysi 
hřbitov a také starý základní kámen s velkou mincí. Stavba byla pro-
vedená v letech 1868–1869 a nejvíce se o ni zasloužil tehdejší opatovický kaplan benediktin Vojtěch 
Slouk, OSB. Kostel je jednolodní, 30 metrů dlouhý a 11,4  m široký. Tři nové zvony byly opatřeny 
v roce 1929. Na konci poslední světové války byl kostel značně poškozen. V posledních letech 
probíhá celková rekonstrukce fasády kostela díky podpoře všech místních obyvatel i z okolí. Před 
kostel byla v roce 2009 pořízena nová socha sv. Karla Boromejského a opraven kamenný kříž, který 
pochází ze zatopeného Mušova. (zdroj: K. Uhl, Dějiny farnosti rajhradské, Farní kronika, zpracoval: I. D.)

Opatovické rybníky jsou významným krajinným 
prvkem na katastrálním území obce. Soustava 
vodních nádrží, oddělených hrází od regulované-
ho toku Dunávky, leží v říční nivě Svratky a Du-
návky v nadmořské výšce 183–184 m. Břehy jsou 
osázeny vrbami, topoly, jasany, olšemi a jírovci. 
Na pravém břehu Dunávky je lužní lesík („Na stá-
ní“), rozmnožiště obojživelníků a hnízdiště ptac-
tva.
Předchůdce dnešních rybníků je vidět již na map-
ce Opatovic z roku 1825. Obecní opatovický rybník 
na potoku Dunava zřídil v roce 1892 majitel cihel-

ny v Modřicích Václav Špondr. Pamětní deska uložená v rybářské chatě informuje o znovuzaložení 
rybníků 14-ti členy rybářů v roce 1932. Poslední velkou akcí bylo kompletní odbahnění všech rybníků 
v roce 2008. Rybník se začal vypouštět 12. března 2008. Vylovené ryby byly převezeny do rybníka 
v Syrovicích. Vytěžené bahno, které místy dosahovalo výšky 1 metru, se ukládalo - se souhlasem 
vlastníků - na pozemky za účelem rekultivace zemědělské půdy. Protože mohly být v rybníku pozů-
statky munice z 2. světové války, byl proveden pyrotechnický průzkum. Celkem bylo nalezeno 10 
kompletních kusů nebezpečné munice: 7 menších granátů, 2 pěchotní miny, 1 dělostřelecká mina 
ráže 82 mm. Kromě této aktivní munice se našlo i několik zbytků munice bez aktivní náplně. Nebez-
pečný nález byl předán pracovníkům Police ČR. Tímto se odstranilo nebezpečí výbuchu a prozkou-
mané rybníky jsou nyní bezpečné. V současné době slouží upravené okolí rybníků nejen rybářům, ale 
také místním obyvatelům k procházkám i odpočinku. (zdroj: Archiv obce Opatovice, upravil P. F.)
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oskerušová alej u rajhradic 18
Obec Rajhradice si plně uvědomuje, že tvorbě, ochraně 
a údržbě zeleně je třeba věnovat velkou pozornost. Důkazem 
toho je rozsáhlá výsadba stromů, stromořadí a remízků. Stro-
my jsou ve volné krajině nenahraditelné. Zlepšují vlastnosti 
vzduchu, produkují kyslík, zvlhčují vzduch, zachycují pracho-
vé částice a škodliviny, vyrovnávají teplotní extrémy, zadr-
žují v prostředí vodu, snižují hlučnost, poskytují stín, zlepšují 
psychiku člověka, mají značný protierozní význam, poskytují 
potravu živočichům, hnízdiště ptákům atd. Mají ovšem i funk-
ci historickou, kulturní a estetickou. Stromy jsou jednoznač-
ně nejvýznamnějším krajinotvorným prvkem, jsou nositelem 
ekologické stability krajiny. 

oskeruše (sorbus domestica)
Teď stojíte u stromořadí jeřábu oskeruše (Sorbus domestica). 

Název oskeruše se uchoval ještě z dob slovanů. Oskeruše, která 
se pěstuje odpradávna již po staletí, se řadí k nejkrásnějším dře-
vinám střední Evropy.
Oskeruše je největším a nejplodnějším listnatým ovocným stro-
mem Evropy. V zahradách dorůstá výšky 15 metrů a dožívá se 
400–500 let. Ještě i 300-letý strom dokáže vyplodit přes tunu ovo-
ce. Ovoce začíná strom plodit mezi 10–15 lety života. Oskeruše 

je odolná mrazu až do -30° C.
Plodem oskeruše je malvice 
a ovoce začíná zrát začátkem 
září a dozrává až koncem října. 
Plody jsou veliké jen 2–3 cm, 
tvarem připomínají hruštičku či malé jablíčko a jsou zelenavé, žluto-
červené nebo červenohnědé barvy; přičemž plody otočené ke slunci 
jsou výrazně červenější. Zralé ovoce je sladké, šťavnaté a hodně aro-
matické. Plody se doporučuje před konzumací nechat uležet - zhněd-
nout.

Plody jeřábu oskeruše obsahují velké množství vitamínů, především 
B2, provitamin A, vitamin C, ale také minerálů. Mezi ty patří vápník, 
fosfor, hořčík, draslík, bór a železo. Obsaženy jsou zde i organické 
kyseliny, cukry, bílkoviny, pektiny, vláknina a tanin. Plody byly od ne-
paměti využívány v lidovém léčitelství, kde se usušené a rozemleté 
užívaly při žaludečních potížích. Široké využití mají i v potravinářství. 
Suší se, připravují se z nich marmelády, ovocné šťávy a vína.
Na informační tabuli se dozvíte také zajímavé informace o dalších 
zapomenutých odrůdách ovocných dřevin, jako jsou: Moruše (Mo-
rus alba, Morus nigra)  - vynikající ovoce tmavě červené nebo bílé 
barvy. Listy morušovníku bílého jsou také známy jako jediná po-
trava bource morušového, významného producenta hedvábí. Miš-
pule (Mespilus germanica), jejíž plody vypadají jako malá jablíčka, 
ale jsou to robustní, světlehnědé chlupaté malvice. Jsou jedlé až 
po přejití mrazem. Dřín (Cornus mas) jehož ovoce - dřínky - bývají 
kyselé až sladkokyselé a obsahují vysoké množství vitamínu C.

(Zpracoval: Ing. Milan Komenda, foto: Ing. Jan Dovrtěl a Ing. Milan Komenda) Plody moruše

Plody mišpule
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Loučská zvonice
Na mapě Loučky z roku 1825 zvonici na návsi ještě nevidíme. To proto, 
že byla postavena až v roce 1848. Celkové náklady ve výši 263 zlatých 
a 58 krejcarů nesla obecní pokladna. Byla ovšem zřízena na místě dře-
věné zvoničky, která na zmíněné mapě také není zakreslená. Marně ji 

hledáme i na náčrtu obce z roku 1764 architekta Anneise, 
který je součástí projektu nerealizované parkové úpravy 
klášterní zahrady. Dřevěná zvonička tedy vznikla patrně 
až po roce 1825. Dnešní zvonice je štíhlá a vysoká bez 
vnitřní výzdoby. Před první světovou válkou měla zvon 
s letopočtem 1865, obrazy sv. Barbory a Ježíše Krista 
a nápis „S. Barbara – Ora pro nobis!“ Zvon byl zabaven 
v roce 1916 k válečným účelům. Nový zvon daroval Jan 
Sosnar z č. 38 v roce 1920. Dne 7. května 1737 na sva-
tého Stanislava obec Loučka vyhořela. Od té doby se 
tento den v obci světí a pořádají se Stanislavské hody. 
Dnes zvonici romanticky zdobí plastiky známého umě-
leckého řezbáře Jaroslava Buncka.

Loučka 
Loučka náleží k nejstarší obcím v okolí. Je jmenována 
v Břetislavově listině z roku 1048. Zdejší hospodští byli 
tzv. darováni ...in  speciales  vero  usus  fratribus  in  Brev-
nov...  tabernarios  in  Lucka… břevnovským benediktinům 
s příjmy z hospody. Loučka stávala na staré cestě do Mě-
nína, která vedla poněkud jižněji. V roce 1848 bylo za za-
hradami místních na západním okraji vykopáno nové 
koryto řeky Svratky. Z druhé strany ohraničoval obec hlu-
boký příkop starého vodního toku, jednoho z ramen řeky. 
Loučka měla od roku 1674 svou pečeť s hroznem a vinař-
ským nožem a v roce 1765 koupila od probošta Otmara za 80 zlatých dům s půllánem na radnici  
(č. 23). Od roku 1951 je Loučka nedílnou součástí obce Rajhradice. 
(zdroj: K. Uhl, Dějiny farnosti rajhradské, Farní kronika, zpracoval: I. D.)

Obec Rajhradice se nachází na rovině, na níž se 
při silnějších deštích voda rozlévala docela nekon-
trolovatelně. Proto nejspíše vznikla i tato vodní ná-
drž, která dešťovou vodu ze zastavěné části obce 
stahovala. Kdy nádrž vznikla se nepodařilo přesně 
zjistit. Na mapě z roku 1825 ještě není, objevuje se 
až na mapě z roku 1955, kde je vyznačena parce-
la č. 114/38 jako vodní plocha modře a tužkou je 
dopsáno „bažina“. Až později se této vodní nádrži 
začalo říkat Bajtlák podle rodiny Bajtlových, která 
u rybníka bydlela. 

Na rybníčku Bajtlák se pravidelně pořádají rybářské závody. Je do něj pravidelně vysazováno několik 
druhů ryb. Stará se o něj Sdružení Rajhradických rybářů a přátel přírody. Na nádrži Bajtlák se vysa-
zují tyto druhy ryb: Kapr obecný, amur bílý, plotice obecná, perlín ostrobřichý, karas obecný, karas 
stříbřitý, cejnek malý, cejn velký, lín obecný, okoun říční, štika obecná, candát obecný, sumec velký, 
úhoř říční, slunečnice pestrá, pstruh duhový, aj. (zpracoval: I. D.)
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