KVETOUCÍ KEŘE
Trnkových keřů bílé květy
s bílými oblaky nad nimi
sklenuly v kráse oba světy,
svět v němž žijeme s tím nad námi.
Trnkové keře jenom kvetou,
leč jejich bělost je opojná,
oblaka cestu svou si pletou,
vzápětí tu hra je zlovolná.
Sněhová bělost se svou krásou
ztrácí se v šedi oblaků,
divoké živly po ní pasou
a berou ji s sebou do mraků.
Účastnice jarního turnaje v holčičím volejbale konaném 5. 4. 2014

Květy trnek ze slunce záře
v divokém se vichru zmítají.
Často i nám na obě tváře
nechtěné doteky padají.
Bílé květy, s životem vaším
i náš osud bývá spojený,
obtíže dnů pokojně snáším
a tmou co přijde jsem zmatený.
Radosti naše v temnu noci,
i květy trnek v noci žijí,
nežijem’ sami bez pomoci,
jen dny s roky se jinak míjí.
Trnkové keře, vaše květy
s dětstvím vzdáleným jsou svázány
a jen jednou jsou naše světy
společným osudem spojeny.
Sněhové keře, vaše květy
s bílými oblaky nad vámi
sklenuly spolu oba světy
v jedinou naději před námi.
Karel Stránský

Informace Zastupitelstva MČ
Brno-Jehnice
Dne 18. 6. 2014 proběhlo 177.
zasedání zastupitelstva
- MUDr. Rinchenbach upozornil na neposekanou trávu mezi
Mokrou Horou a Jehnicemi vlastníkem komunikace. Zastupitelstvo
pověřilo tajemníka, aby zajistil
posečení trávy.
- zastupitelstvo souhlasí s uvolněním částky 20.000,-Kč jako
odměnu pro členy JSDH, kteří
se podíleli na úklidu Jehnického
potoka na základě uzavřených
smluv o provedení práce.
- starosta předložil zastupitelstvu
návrh na zakoupení 2 ks vlajkových
stožárů, které budou umístěny
u budovy ÚMČ Jehnice a požádal,
aby zastupitelé do příštího řádného
zastupitelstva navrhli místo umístění těchto stožárů.
- zastupitelstvo pověřilo člena
kontrolní komise Ing. Hrdu, aby
do příštího řádného zasedání
zastupitelstva předložil definitivní
zprávu o kontrole smluv s nájemci

nebytových prostor v prostorách
budovy úřadu městské části Brno
– Jehnice. Zastupitelstvo pověřilo
tajemníka, aby do příštího řádného
zasedání zastupitelstva prověřil
stávající smlouvy.
- Předseda kulturní komise pan
Milan Pernica předložil zastupitelstvu zápis z jednání kulturní
komise a seznámil zastupitele
s čerpáním finančních prostředků
ze schváleného rozpočtu pro
oblast kultury na rok 2014 následovně:
a) Tradiční jehnické hody,
celková čerpaná částka 93.000,-Kč
(podrobný rozpis na jednotlivé
položky je nedílnou součástí
tohoto zápisu)
b) Setkání občanů Jehnic
a delegace z partnerského města
Kaunasu v Jehnicích dne 21. 6.
2014 v maximální celkové výši
30.500,-Kč. (podrobný rozpis na
jednotlivé položky je nedílnou
součástí tohoto zápisu)
Zastupitelstvo vzalo na vědomí
čerpání takto předložených
finančních prostředků.

- výběrová komise předložila
a doporučila zastupitelstvu schválit
následující výběrová řízení:
a) Rekonstrukce vodovodního
potrubí (stupaček) v ZŠ a MŠ
Blanenská 1 v Jehnicích, byly
doručeny 3 cenové nabídky od
firem:
1. Michal Hrnčíř s.r.o. na částku
127.136,-Kč včetně DPH
2. HAKOS spol. s r.o. na částku
171.267,-Kč včetně DPH
3. LERSCH s.r.o. na částku
186.731,-Kč včetně DPH
Zastupitelstvo souhlasí s výběrem
společnosti Michal Hrnčíř s.r.o.
b) Instalace datových rozvodů
v celém objektu ŽS a MŠ
Blanenská 1, byly doručeny 3
cenové nabídky prostřednictvím
ředitele školy od firem:
1. ELEKTROINSTA Brno spol.
s r.o. za částku 91.202,80 Kč bez
DPH
2. UNITEL elektro, s r.o. za
částku 101.605,49 Kč bez DPH
3. RegulTech servis, s.r.o. za
částku 104.630,86 Kč bez DPH
Zastupitelstvo souhlasí s výběrem
společnosti ELEKTROINSTA
Brno spol. s r.o. a souhlasí
s použitím finančních prostředků
z rezervního fondu školy na tuto
instalaci datových rozvodů.
- zastupitelstvo souhlasí
nákupem 6 ks odpadkových košů
na zastávky MHD v Jehnicích
v celkové výši 10.140,-Kč+DPH.
Barevnost košů modrá s bílým
nápisen JEHNICE.
- zastupitelstvo souhlasí se
žádostí o finanční příspěvek Svazu
chovatelů drobného zvířectva na
dokončení a opravu stavebních
buněk v prostoru Zámecké zahrady, které slouží jako úschovna
chovatelských potřeb.
- zastupitelstvo souhlasí s cenovou nabídkou na výrobu 5 ks tabulí
„Zákaz vstupu se psy“, které budou
umístěny na dětském hřišti na ul.
Meziboří a na vstupech na sportoviště v Jehnicích v celkové výši
4.980,-Kč+DPH + 300,-Kč+DPH
montáž.

- zastupitelstvo v souladu s ust.
- zastupitelstvo nemá námitek
§ 67 a v rozsahu ustanovení § 68
ke změně územního plánu
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
města Brna na p.č. 68/1, 68/3
o obcích, ve znění pozdějších
a 69/2 vše v k.ú. Jehnice z ploch
zeleně všeobecné a ploch technické předpisů stanovuje počet členů
Zastupitelstva městské části Brno
infrastruktury na plochy bydlení
– Jehnice pro volební období 2014dle žádosti majitele pana Zdeňka
2018 na 7 (slovy: sedm) členů.
Bartoše.
- zastupitelstvo se nepřipojuje
Příští zasedání zastupitelstva se
k výzvě o finanční příspěvek
koná dne 23. 7. 2014 v 18:30 hod. na
zaplavenému Srbsku.
ÚMČ.
- zastupitelstvo schvaluje rozČerné skládky
počtové opatření č. 3/2014 ze dne
18.6.2014.
I když jsou v naší městské
části kontejnery na tříděný odpad
- zastupitelstvo nesouhlasí s naa funkční sběrné středisko, kde lze
bídkou na umístění sochy operní
odevzdat vše kromě pneumatik
pěvkyně Margarity Fatějové od
zdarma, stále se objevují nové
Arsenije Koblikova.
černé skládky. Pokud někde
- zastupitelstvo projednalo
naleznete černou skládku, nahlaste
v souladu s ust. § 67 a v rozsahu
místo na úřad naší městské části,
ustanovení § 68 odst. 1 zákona č.
nebo na policii, aby mohla být
128/2000 Sb., o obcích, ve znění
odstraněna. Pokud budete svědky
pozdějších předpisů stanovení
počtu členů Zastupitelstva městské vzniku černé skládky, je třeba se
obrátit na policii, jelikož náš úřad
části Brno – Jehnice pro volební
období
2014-2018
a nepřijalo
k tomuto
bodu
usnesení.
- zastupitelstvo
vzalo na
vědomí, že
na území
městské
části Brno
– Jehnice
pro volby do
zastupitelstva městské
části Brno
– Jehnice
Černá skládka
na volební
nemá pravomoci zakročit proti
období 2014 - 2018 bude jeden
těmto vandalům. Za první pololetí
volební obvod.
tohoto roku vydal úřad naší městPříští zasedání zastupitelstva se
ské části již 8500,-Kč za likvidaci
koná dne 25. 6. 2014 v 18:30 hod. na
těchto skládek.
ÚMČ.
Dne 25. 6. 2014 proběhlo 178.
mimořádné zasedání zastupitelstva
- starosta navrhl počet zastupitelů navýšit celkem na 9 členů pro
volební období pro rok 2014-2018,
tento návrh nebyl přijat.
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Volejbalová sezóna v Jehnicích
2013/2014
Volejbalový oddíl TJ Sokol
Jehnice asi není nutné představovat. Jeho základy jsou dlouholeté
a hluboko zakořeněné. Přesto

Mladé volejbalistky TJ Sokol Jehnice

bychom vás rádi provedli uplynulou sezónou 2013/2014 a umožnili
vám nahlédnout pod pokličku
našeho oddílu.
Každá sezóna končí a zároveň
začíná soustředěním, které tradičně probíhá o letních prázdninách
ve sportovním areálu v Bystřici
nad Pernštejnem, kde se ho zúčastňují všechny věkové kategorie
hráček. Hlavním cílem není jen
zdokonalit volejbalovou techniku,
posílit fyzickou kondici, ale také
se vzájemně poznat a začlenit do
kolektivu nové hráčky. Po soustředění nám prázdniny ještě nekončí.
Každoročně jezdíme na poznávací
zájezdy do státu, s kterými máme
vzájemnou spolupráci. Loňské
léto jsme vycestovali s litevskými
hráčkami do všech koutů severní
Francie, včetně Paříže. V Bretani
jsme odehráli mezinárodní přátelské utkání s Litvou i s Francií. Je
to skvělá příležitost k seznámení
se s jiným pojetím volejbalu a především k poznání nových přátel.
Začátkem září začínáme opět
trénovat a soustředit se na přípravu
na zápasy a turnaje, které na nás
čekají. Trénujeme několikrát týdně
pod dohledem vyškolených trenérů
a fyzioterapeuta. Každá hráčka
má svůj individuální cvičební
plán, přizpůsobený podle jejího
aktuálního zdravotního stavu.
V letošním roce se naše družstva
zúčastnila několika utkání a soutěží. Výborných výsledků dosáhla
naše přípravka v soutěži minivolejbalu, když se umístila na 3. místě.

V krajském přeboru soutěžila dvě
družstva kadetek, která skončila
na 4. a 12. místě. Družstvo žákyň
B se umístilo v krajském přeboru
na 20. místě, žákyně A obsadily
4. příčku a tímto umístěním si
zajistily postup do krajského
finále, kam se podařilo probojovat
pouze nejlepším osmi družstvům
hodnocených podle výsledků za
celou sezónu. Výkony byly po celý
rok stabilní a opravdu dobré, i přes
to byl však postup až na samotné
Mistrovství České republiky
překvapením, samozřejmě velmi
příjemným. Celorepublikový turnaj
začal v pátek 11. dubna a trval
až do neděle 13. Každý den se
odehrály dva až tři zápasy a večer
šli všichni společně na večeři, poté
ještě regenerovat na masáž nebo
do bazénu. I přes to, že proti nám
stály vždy silné soupeřky, dařilo se
s nimi držet krok. Po třech dnech
převážila únava a vyčerpání, ale
zároveň veliká spokojenost. Navíc
jsme mohli změřit síly s nejlepšími
týmy České republiky, což nám
dodalo volejbalové zkušenosti
do dalších let a také ukázalo
směr, kterým se dále chceme
naší hrou ubírat. Krásnou tečkou
této mládežnické sezóny bylo 2.
místo žákyň a 3. místo kadetek na
tradičním turnaji Velké ceny města
Brna.
TJ Sokol Jehnice také úspěšně
již několik let reprezentuje smíšené družstvo hrající Amatérskou
volejbalovou ligu. V Brně přibližně ze stovky týmů obsadilo krásné
3

2. místo, tím se probojovalo na
celorepublikové finále do Prahy,
kde během jednodenního turnaje
odehrálo šest velmi náročných
zápasů a skončilo na celkovém 5.
místě. Tímto všem družstvům
gratulujeme a děkujeme za
vzornou reprezentaci TJ Sokola
Jehnice.
Tento rok byl pro náš velmi
úspěšným, ještě však nekončí.
Čeká nás prázdninové soustředění a poznávací zájezd napříč
Pobaltím, kde se opět setkáme
s našimi litevskými přáteli.
V září začínáme opět novou sezónu s náborem děvčat 4. a 5. tříd
do přípravky. Vítána jsou děvčata
z celého Brna. Věříme, že ta to
sezóna bude ještě úspěšnější.
Kateřina Dvořáčková; Romana Kopecká
hráčka oddílu kadetek
Barbora Novotná, trenérka žákyň a kadetek

18. ročník Zlaté srnčí trofeje
v Jehnicích
Dne 24. 5. 2014 se uskutečnil
na myslivecké chatě Koukalka
již 18. ročník dětské myslivecké
soutěže zvaný Zlatá srnčí trofej.
Kroužek mladých přátel myslivosti
v Jehnicích vede pan Jiří Kačírek
s 25-letou praxí práce s mládeží.
Soutěžního zápolení se účastnily
i děti z Lelekovic, České u Brna
a Žebětína. V 10 hodin dopoledne
vše slavnostně zahájil vedoucí
kroužku a myslivecký hospodář
pan Rostislav Vermouzek st.
Soutěž se skládala z poznávání
zvěře, stromů a rostlin, dále pak
z poznávání hlasů a stop zvěře a ze
střelby ze vzduchovky. V poledne
byl pro všechny připraven oběd. Po
15. hodině pan Kačírek slavnostně
vyhlásil vítěze jednotlivých kategorií a předal medaile a hodnotné
ceny.
Výsledky soutěže:
MYSLIVECKÉ TESTY – skupina mladších (1.-5. ročník):
1. Matěj Chudáček, 2. Ema
Valová, 3. Martin Kyselka,
4. Sabina Hochmuthová, 5.
Nikol Samsonová, 6. Rostislav
Vermouzek, 7. Iva Vermouzková

nebo třeba
vymyté
plastové
kelímky od
potravin
a plastové
nádoby od
čisticích
prostředků, pracích
prášků
a aviváží.
Stejně jako
doposud
mohou lidé
do žlutých
nádob
Zlatá srnčí trofej společné foto
třídit
MYSLIVECKÉ TESTY – sku- také nápojové kartóny. Přesný
výčet najdou lidé na žlutých
pina starších (6.-9. ročník):
a oranžových samolepkách přímo
1. Jakub Pospíšil, 2. Tereza
na kontejnerech.
Strapinová, 3. Tereza Haluzová.
Společnost SAKO Brno se na
STŘELECTVÍ - skupina
změny
v třídění plastů připramladších: 1. E. Valová, 2. M.
vovala
již
od začátku letošního
Chudáček, 3. N. Samsonová, 4. M.
roku. Ředitel společnosti SAKO
Kyselka, 5. S. Hochmuthová, 6. I.
Jiří Kratochvil k tomu dodává:
Vermouzková, 7. R. Vermouzek
„V těchto týdnech proběhne rozSTŘELECTVÍ - skupina starších: 1. T. Strapinová, 2. J. Pospíšil, sáhlá komunikační kampaň, která
bude veřejnost o změnách v třídění
3. T. Haluzová.
Ludvík Hochmuth plastů informovat. Nejpodrobnější
informace o třídění odpadů
a jeho využití v Brně najdou lidé
Brno mění způsob třídění
například na našich internetových
plastů
stránkách www.sako.cz nebo na
Město Brno zavádí od letošního letácích, které budou od června
jara jednodušší systém třídění
k dispozici na všech pobočkách maodpadů. Lidé mohou do žlutých
gistrátu a na úřadech brněnských
a klecových kontejnerů nově
místních částí.“
vhazovat veškeré použité plastové
Jak správně třídit odpady v Brně
obaly a nápojové kartóny.
V Brně najdete téměř 1 100
Brněnský magistrát a společnost
kontejnerů
na plasty a nápojové
SAKO Brno, která ve městě zakartóny. Vhazovat do nich můžete:
jišťuje svoz a druhotné zpracování
• pet láhve a plastové nádoby,
odpadů, k této změně přistoupili
jak na základě podnětů veřejnosti, • sáčky, tašky a fólie,
tak z důvodu nových poptávek po
• plastové kelímky a krabičky od
dalších druzích vytříděných plastů
potravin,
ze strany zpracovatelů v jihomorav- • výrobky z plastů,
ském regionu.
• krabice od nápojů a potravin,
Co přináší tato změna lidem
• další obaly znázorněné na žluv Brně? Nově je možné do
tých a oranžových samolepkách
žlutých a klecových nádob
na kontejnerech.
vhazovat veškeré plastové obaly.
To znamená, že kromě pet láhví
Ing. Jana Švestková, tisková mluvčí SAKO
Brno, a.s. svestkova@sako.cz,
do těchto kontejnerů patří navíc
tel: 602 772 191
igelitové tašky, sáčky a fólie,
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Zbraslav – analýzy vypálené
mazanice z Hradiska a písku
z potoka Bílá voda
Úvod
Bývalé šlechtické sídlo
Hradisko, místně nazývané též
jako Zámek, je spojeno se jménem
moravského velmože Gerharda ze
Zbraslavi, beneficiáře přerovského
a kastelána olomouckého, žijícího
a v písemných pramenech připomínaného v letech 1222 až 1240.
Prostřednictvím jeho nejstaršího
syna Bočka ze Zbraslavi je jméno
významného moravského velmože
Gerharda spojeno též se vznikem
Žďárského kláštera. K rodině
Gerharda ze Zbraslavi patřili čtyři
synové, nejstarší Boček, druhorozený Mikul, dále Smil, nejmladší
Kuno a dcera Žofie. K nejstarším
důvěryhodným pramenům vztahujícím se k potomkům Gerharda
ze Zbraslavi náleží latinsky
psaná veršovaná Cronica domus
Sarensis (též uváděná jako Letopis
Žďárský větší) [1] a Cronica domus
Sarensis minor (též jako Letopis
Žďárský menší) [2], která obsahuje
podrobné informace o zakladatelském rodu žďárského kláštera,
jehož hlavní osobou byl Boček ze
Zbraslavi, nejstarší Gerhardův syn,
jmenovaný jako zakladatel kláštera
v roce 1252.
Latinsky psaná kronika Domus
Sarensis minor, uváděná často jako
Genealogia fundatorum, tj. Letopis
Žďárský menší není kronikou
v pravém slova smyslu, ale jistou
genealogií rodu pánů ze Zbraslavi,
Obřan, Kunštátu a Poděbrad,
včetně českého krále Jiřího, a jejich
následující münsterberské linie.
Předpokládá se, že její části vznikly
ve žďárském klášteře a jako její
autor je uváděn mnich Vít, který se
stal později žďárským opatem.
Doloženým Gerhardovým
majetkem byla v tehdejší době
Zbraslav, avšak o podstatně
větším rozsahu než tvoří její
dnešní katastr, jeho panství tehdy
patrně sahalo až k velké Bíteši
a zahrnovalo patrně pět dnešních
okolních vesnic kromě několika

nože, keramické střepy aj.
zbytky tehdejšího osídlení. Na
celém původně
osídleném objektu se nachází
hodně vypálené
žluté hlíny
s otisky proutí
a slabších dřevin
z obranných
palisád [4].
Na Hradisku
a v jeho nejbližším okolí bylo
Místo odběru vzorků z náplav písku potoka Bílá voda pod
při povrchovém
mostkem vpravo od silnice spojující Zbraslav a Litostrov
průzkumu
na
(foto L. Stránský, r. 2012).
jaře 2011 ještě
nalezeno větší množství do červena
zaniklých [3]. V Bíteši byl tehdy
vypálené mazanice s otisky proutí
kostel s patronátem tišnovského
a drobných dřevin a v oblasti
kláštera Porta Coeli, který Boček
předhradí též jakoby bílá vápenná
ze Zbraslavi udělil klášteru ve
malta. Nalezené vzorky zbytků
Žďáře při jeho založení v roce
vypálené mazanice byly vyzvednu1252. Patronát kostela sv. Jiljí ve
ty a podrobeny analýzám, o nichž
Zbraslavi se připomíná až v roce
1318, avšak zmínka o zdejší faře je jsou zprávy v literatuře [6] a [7].
Obec Zbraslav oslavila v loňském
už z roku 1294 přičemž pod farnost zbraslavského kostela spadaly roce 2012 již 790 let uplynulých
od první písemné zprávy. Těchto
ještě další vsi. Autoři publikace
oslav se na pozvání paní starostky
[3] M. Plaček a P. Futák podle
Ing. Jany Valové zúčastnili též
stavebních prvků předpokládají,
zástupci původně samostatné obce
že kostel založil ještě před rokem
1240 přímo Gerhard ze Zbraslavi, Jehnice, dnes městské části Brna,
jmenovitě pan starosta městské
majitel tehdejšího panství.
části Jehnice u Brna Václav Šicha,
Dlouhodobý amatérsky prováspolu s dvěma členy redakční rady
děný výzkum místních rodáků
měsíčníku Jehnické listy, který tato
vedl k závěru, že přímo v místech
nynějšího Hradiska bylo šlechtické původně samostatná obec pravidelně vydává. Reciproční návštěva
sídlo, které zaniklo požárem.
proběhla v září 2012 v Jehnicích
Nejspíše šlo o velké středisko
při oslavě 720 let uplynulých od
šlechtického statku, snad tvrz, či
první písemné zprávy o Jehnicích
dokonce hrad. Spodní zdivo této
u Brna a zúčastnila se jí paní
tvrze bylo kamenné, avšak centstarostka Ing. Jana Valová, spolu
rum stavby označované jako sólo
s panem Karlem Brymem a paní
tvořila dřevěná stavba. Potvrzují
Mgr. Olgou Macholánovou se
to ohořelé trámy nalezené na jeho
Zbraslavi.
severovýchodní straně pouhých
Během obou vzájemných návštěv
dvacet cm pod povrchem. Na
byla dohodnuta také budoucí
severovýchodní straně byla teprve
spolupráce mezi obcemi Zbraslav
v hloubce větší než jeden metr
a Jehnice a navzájem byly předány
pod povrchem nalezena původní
doposud zveřejněné publikace
zem a spáleniště. V této suti
kamene, hlíny a stmelených kamenů o historii obou obcí. Se zřetelem
dávné historie spojuje obě obce
jakoby bílou vápennou maltou, což
Zbraslav a Jehnice osobnost
ukazovalo na rozbořené zdivo, se
moravského velmože Gerharda
nacházely hřebíky, část železného
5

ze Zbraslavi, jehož nejstarší syn
Boček ze Zbraslavi získal dědictvím po svém tchánu Přibyslavu
z Křižanova panství Obřany,
jehož součástí byla také tehdejší
ves Jehnice. Boček ze Zbraslavi
spolu s manželkou Eufemií,
dcerou původně českého velmože
Přibyslava z Křižanova založili
v roce1252 Žďárský klášter. Osudy
obou vnuků Bočka ze Zbraslavi,
již jako pánů Gerharda a Smila
z Obřan, kteří postavili v roce 1278
Obřanský hrad u Brna, popisuje již
zmíněná latinsky psaná veršovaná
Cronica domus Sarensis minor.
Spolupráce mezi Zbraslaví
a Jehnicemi byla nejprve zaměřena
na analýzu vzorků označených
jako vypálená mazanice, které
se doposud v areálu Hradiska
a jeho nejbližším okolí nacházejí.
Nejdříve byly v terénu v okolí
Hradiska, místě jmenovaného též
jako Zámek, sesbírány a soustředěny vzorky. Patřily k nim původní
vzorky označené takto:
1) vzorek z prostoru bývalého
hradu, šedý kompaktní, byl
označen jako mazanice;
2) vzorek z prostoru předhradí,
šedý, drobivý, byl označen jako
mazanice;
3) vzorek z polní cesty pod
hradem, tmavošedý, kompaktní,
byl označen jako mazanice;
4) masivní vzorek rozměrů cca
70x80x40 mm, pevný kompaktní do červena spíše měkce
než tvrdě vypálený, pocházející
pravděpodobně z původního
palisádového opevnění bývalého
hradu; jde o vzorek, který se
nacházel v prostoru předhradí
a byl označen jako vypálená
mazanice;
5) úlomek cihly do červena
vypálený, která byla zhotovena
asi v roce 1953 v bývalé cihelně
poblíž mostku přes potok Bílá
voda pod Litostrovem.
Všechny vzorky z prostoru
bývalého hradu a předhradí
i úlomek cihly sesbíral dne 11.
8. 2012, označil a zajistil Karel
Brym, Bylo dohodnuto stanovení
průměrného chemického složení

vzorků mazanice označených 1
až 5, jejich vzájemné porovnání
a též porovnání s chemickým složením vzorků vypálené mazanice
z Hradiska odebraných v roce
2011 [6]. Kromě tohoto programu
byl během návštěvy ve Zbraslavi
dohodnut odběr vzorku náplav
písku z potoka Bílá voda a jeho
speciální semikvantitativní poměrná analýza. Vzorky písku z potoka
Bílá voda odebrali dne 23.6.2012
Karel Stránský, Lubomír Stránský
a Václav Šicha z potoka pod
mostkem silnice pod Litostrovem
(vpravo od silnice spojující Zbraslav
a Litostrov). (Poznámka: z důvodu
přirozeného sledu číslování byl
úlomek cihly dodatečně označen
číslem 5 a masivní vzorek vypálené
mazanice číslem 4 – tj. vzorky
byly přeznačeny; vzorky vypálené
mazanice z akropole Hradiska
nalezené na jaře roku 2011 byly
označeny číslem 6).
Analýzy chemického složení:
K analýzám chemického složení
a k fázové difrakční analýze byly
využity tyto přístroje: rentgenový
difraktometr PHILIPS X’Pert
v kombinaci s energiově disperzním mikroanalyzátorem EDAX
a s elektronovým rastrovacím
mikroskopem PHILIPS XL 10.
Všechny vzorky byly k analýze
připraveny v práškové formě.
Nejprve byly rozdrceny na velikost
hrachu až čočky a poté rozemlety
v achátovém vibračním mlýnku
na prášek o zrnitosti 1 až 50 µm.
Každý z práškových vzorků byl
v tenké vrstvě nanesen na elektricky vodivou karbonovou pásku
o rozměrech 8 x 12 mm a jejich
průměrné chemické složení bylo
nejprve stanoveno plošnou analýzou při rastrování elektronového
paprsku.
Vzorky byly rozděleny na skupinu zhutněných avšak nevypálených
vzorků – vzorky 1 až 3 označených
též jako mazanice, a vypálené
vzorky, které zahrnovaly vypálenou
mazanici (vzorek 4) a vzorek vypálené cihly pocházející z cihelny
(vzorek 5), která byla zhotovena asi

v roce 1953 v bývalé cihelně poblíž zřejmé, že mezi těmito vzorky
nejsou v průměrném chemickém
mostku přes potok Bílá voda pod
složení výrazné rozdíly. Mezi
Litostrovem.
obsahy křemíku je sice u vzorků
Masivní vzorek vypálené
1 a 2 rozdíl 2,12 hm.% Si, avšak
mazanice 4 s otisky zbytků proutí
i ten je menší než dvojnásobek
nalezený Karlem Brymem v prosoučtu směrodatných odchylek
storu předhradí byl svou základní
0,62 + 0,59 =1,21 hm.% Si. Druhý
konstitucí a způsobem vypálení
největší rozdíl je v obsahu železa
shodný s analyzovaným zbytkem,
mezi vzorky 1 a 3, který činí 1,75
úlomkem cihly z bývalé cihelny.
hm.% Fe a jemuž odpovídá součet
Kromě toho byl masivní vzorek
vypálené mazanice 4 co do způso- směrodatných odchylek železa 0,47
hm.% Fe, což je necelý čtyřnásobek
bu vypálení shodný se souborem
součtu směrodatných odchylek
vzorků nalezených na Hradisku
železa v obou mazanicích.
(Zámku) v roce 2011 a již
Také rozdíly chemického složení
popsaných a též analyzovaných
autory: K. Stránský, D. Janová a L. vypálené mazanice masivního
Stránský v práci [7]. V současnosti vzorku 4 a souboru vzorků vypálené mazanice z prostoru přehradí
je tedy k dispozici soubor chemic– 4 a souboru vzorků vypálené makých analýz zhutněné mazanice
(1 až 3),
vypálené
mazanice
masivní vzorek 4, včetně
analýz souboru vzorků
vypálené
mazanice
přímo z akropole (sóla)
Hradiska
(Zámku)
z roku 2011
a je již také
známo
chemické
Akropole (sólo) Hradiska (Zámku) ve Zbraslavi v roce 2011 při
složení
sběru úlomků vypálené mazanice (foto K. Stránský, r. 2011).
cihly z bývalé,
zanice z akropole Hradiska z roku
v podstatě z místní cihelny, tj.
2011 – 6 jsou nevelké. Rozdíly
cihly, která byla zhotovena asi
v roce 1953 v bývalé cihelně poblíž v obsazích hliníku a křemíku jsou
v mezích součtu směrodatných
mostku přes potok Bílá voda pod
Litostrovem. O vypálené mazanici odchylek analýz hliníku 0,34
hm.% Al, resp. 1,93 hm.% Si.
je možno odůvodněně a s vysokou
pravděpodobností předpokládat, že Také rozdíly v obsazích železa ve
vypálené mazanici 4 z prostoru
pochází z původního palisádami
předhradí z akropole Hradiska
hrazeného šlechtického sídla, či
dokonce hradu ze 13. století, sídla, (Zámku) – (6), které jsou o hodnotě 4,78 – 4,40 hm.% jsou 0,35
které později, snad ve 14. až 15.
hm.%, odpovídají zhruba součtu
století, zaniklo požárem.
směrodatných odchylek obou
Jestliže nyní navzájem porovměření 0,32 hm.% Fe. Přitom je
náme výsledky prvkových analýz
pozoruhodné, že chemická složení
vzorků 1 a 3 označené jako šedá
vypálené mazanice 4 z předhradí
kompaktní mazanice, se vzorkem
a souboru vzorků mazanice 6
2 značeným jako tmavošedá
z akropole Hradiska z roku 2011,
drobící se mazanice, potom je
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Na této nosné pásce jsou poté
hmoty, do níž se přidává voda
která jsou navzájem velmi blízká
analyzovány v zobrazení zpětně
s
určitým
množstvím
ostřiva,
které
(možno říci v mezích chemických
odražených elektronů – BSE (back
zpravidla představuje křemenný
analýz téměř shodná) a jen velmi
scattered elektrons). Prvky odpopísek. Ostřivo s křemičitým
málo se odchylují od chemického
vídající vyšším atomovým číslům
složení vypálené cihly z roku 1953. pískem a vodou pochází nejčastěji
než je průměrné atomové číslo
z
okolních
říčních
a
potočních
naPlyne to ze srovnání chemických
analyzovaného souboru prášků
plavenin písku. V daném případě
analýz vypálených mazanic 4
se zobrazují jako
a 6 s chemickým
výrazně jasnější,
složením úlomku
lze snadno vybrat
vypálené cihly 5.
k analýze, změřit
Porovnáme-li
jejich chemické
nyní až dosud
složení a též plozískané výsledky
chu mikročástice.
chemických
Analýza vypáanalýz mazanice
lené mazanice,
se složením
vzorků odebraných
cihly pak je možno
z akropole
konstatovat:
Hradiska v roce
1) Složení
2011 vzorek 6 ukánevypálené,
Prameniště potoka Bílá voda se nachází na mírných východních svazích
zala toto průměrné
pouze zhutněné
v lesní lokalitě Černé lesy.
složení
v hm.%:
mazanice vzorků
to mohl být právě potok Bílá voda, 46,41 O, 30,11 Si, 8,86 Al, 4,78
1 až 3 se navzájem v podstatě
Fe, 2,55 K, 1,33 Mg a 1,50 Na –
který obtéká okolní Hradisko.
neliší a v mezích analytických
celkem 95,54 hm.%. Pod 1 hm.
Také říční a potoční naplaveniny
chyb je velmi blízké, ba téměř
% obsahuje mazanice prvky: P, S,
písku
obsahují
různé
menšinové,
shodné s chemickým složením
Pb, Ag, Ti, Cr a Mn, včetně stop
minoritní (akcesorické) minerály,
vypálené mazanice vzorků 4
olova a stříbra o celkovém součtu
které z ostřiva říčních a potočních
a 6. Také chemická složení
2,49 hm.%.
písků přecházejí do připravované
vypálené mazanice vzorků 4
Písek odebraný z náplav potoka
mazanice
a
zanechávají
v
ní
své
a 6 jsou navzájem velmi blízká.
Bílá voda byl nejprve vysušen,
stopy.
Přestože vzorek vypálené
K ověření do jaké míry je možno postupně prosit síty se čtvercovými
mazanice 4 pochází z předhradí
oky rozměrů 1,6mm, 0,8mm
a vzorky mazanice 6 ze souboru předpokládat, že k přípravě mazaa 0,4mm a zbytek písku na sítu
nice
použité
ke
stavbě
ochranného
vzorků z akropole současného
s oky 0,4mm byl analyzován
valu bývalého šlechtického sídla
povrchu Hradiska nalezené již
na analyzátoru EDAX 20kv,
Hradiska bylo použito vody a písv roce 2011, je možno předpoku, tj. ostřiva, z náplav potoku Bílá při expozici 50sec, v kombinaci
kládat přípravu obou souborů
mazanic při stavbě šlechtického voda obtékajícího ze severní strany s elektronovým rastrovacím
mikroskopem PHILIPS XL 30.
Hradisko, byly vzorky vypálené
sídla Hradiska v 13. století
Chemickou analýzou bylo zjišmazanice nalezené na akropoli
z jednoho zdroje jílovité, tj.
těno, že průměrné chemické složení
Hradiska v roce 2011 označeny
hlinité hmoty.
náplavového písku z potoka Bílá
číslem 6 a písek z náplav potoka
2) Je překvapující, že analyzovaný
voda obtékajícího ze severní strany
Bílá voda byl označen číslem 7,
úlomek cihly 5 pocházející
zbraslavské Hradisko sestává
a vzorky byly podrobeny semiz bývalé cihelny v prostoru
z křemičitanů a hlinitanů a je tvokvantitativní poměrné analýze.
poblíž mostku přes potok
řeno v hm.% těmito prvky: 46,06
Křehké
k
analýze
vybrané
Bílá voda mezi Zbraslavou
O, 28,94 Si, 8,53 Al, 6,59 Fe, 2,46
vzorky pro semikantitativní
a Litostrovem, jejíž úlomek
poměrnou analýzu byly připraveny K, 2,02 Ca, 1,72 Na a 1,35 Mg –
je datován do roku 1953, má
celkem 97,67 hm.%.Pod 1 hm.%
jako vzorky práškové. Nejprve
chemické složení, které je také
obsahuje písek z Bílé vody prvky:
rozdrcením
na
velikost
čočky
až
velmi blízké vypálené mazanici.
prosa a poté rozemletím v kulovém fosfor P, síru S, titan Ti, chróm
V daném případě byl zjištěn
achátovém mlýnku na velikost mi- Cr, mangan Mn, měď Cu a zinek
největší rozdíl mezi cihlou
Zn, včetně stop olova a stříbra,
kroskopických částic o lineárním
a vypálenou mazanicí v obsahu
o celkovém součtu 2,43 hm.%.
rozměru
1
až
50
µm.
Takto
přikřemíku, jehož obsah je o 2,44
Porovnáme-li nyní oba
pravené částice byly poté naneseny
hm.% Si v cihle nižší než ve
makroskopické chemické rozbory,
na elektricky vodivou karbonovou
vypálené mazanici.
tj. složení vypálené mazanice
pásku o rozměrech 8 x 12 mm.
Mazanice se připravuje z jílovité
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datované k rokům 1222 až 1240
a písku z potoka Bílá voda odebraného 23.6.2012, vidíme, že kromě
zvýšeného obsahu vápníku (v mazanici je to v hm.% pouze 0,78 Ca,
ve vysušeném a na prositém písku
je obsah vápníku výrazně vyšší,
téměř trojnásobný, 2,02 hm.%
Ca) se rozdíly mezi průměrným
složením vypálené mazanice, jejíž
stáří se vztahuje k době téměř před
osmi sty lety, a k písku z potoka
Bílé vody z loňského roku, příliš
významně nezměnily.
Poznamenejme na závěr,
že potok Bílá voda obtékající
Hradisko má své prameny asi 2 km
západně od hotelu Devět křížů, po
pravé straně dálnice Praha – Brno.
Jeho prameny jsou na mírných
východních svazích lokality místně
jmenované Černé lesy na obr.
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V kupní smlouvě jen pozemek?!
Nemusí se jednat o podvod.
Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
dnes se společně zaměříme na
jednu z výrazných změn v občanském
zákoníku, která se prakticky projevuje
v oblasti bydlení, koupě, dědění a jiných životních událostech.
České právo se oproti zahraničním



státům historicky již od roku 1950 přiklánělo k zásadě, že stavba a pozemek
jsou dvě samostatné věci. Prakticky se
tedy stávalo, že pozemek pod domem
měl jiného vlastníka než dům samotný.
Z takového rozdílu ve vlastnictví
mnohdy plynuly těžkosti a naschvály,
které omezovaly klidné užívání domu
a bydlení. Někteří prodávající se rovněž
snažili obelstít kupující tím, že prodali
pouze dům, avšak nikoliv pozemek pod
ním.
Nový zákon přináší poměrně
revoluční změnu, kdy stavba se stává
součástí pozemku. Součástí pozemku
je také prostor nad povrchem i pod
povrchem a jiná zařízení, včetně všeho,
co je zapuštěno v pozemku a upevněno
ve zdech. Zákonodárce tak spojil
veškeré logicky související části do
jednoho celku, který dále označuje jako
„pozemek“.
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Praktické dopady takové změny jsou
nejen v Katastru nemovitostí, kde na
listech vlastnictví jsou předně uvedeny
pozemky s dodatkem, že „na pozemku
stojí stavba“, a v internetovém nahlížení
do evidence katastru nemovitostí, kde
nalezneme při hledání stavby nejprve
pozemek a k tomu je opět uvedeno,
že „součástí je stavba“. Změny se také
projevují v samotných kupních a jiných
smlouvách, kterými se nemovitosti
mezi osobami převádí.
Nově tedy při koupi rodinného domu
může nastat situace, kdy ve smlouvě
bude uvedeno, že předmětem koupě
je „pozemek parc. č. 1 se všemi součástmi.“ Na první pohled by se mohlo
zdát, že se jedná právě o zmiňovaného
podvodníka, který se snaží obelstít
kupujícího a prodat pouze pozemek
bez stavby. Ve světle nového zákona
se však může jednat o zcela správnou
formulaci, neboť pozemek a stavba zde
nejsou samostatnými věcmi v právním
smyslu.
Představit si věc v právním smyslu
můžeme tak, že ač je v reálném životě
jednoduše seznatelné, že pozemek
je půda a dům je stavba a že každá
z těchto věcí vznikla samostatně, tak
z pohledu práva se nejedná o věci dvě,
ale věc jednu ve formě pozemku. Pod
pojem pozemek se tedy schová dům,
rostlinstvo na něm vzešlé, sklep či jiná
podzemní stavba, a to i když zasahuje
pod jiný pozemek.
Jelikož má většina z nás pozemky
nebo stavby, které vznikly a byly
postaveny před začátkem roku 2014,
tak zákonodárce připravil také pravidla
o tom, jak se budou chovat tyto nemovitosti.
Při řešení, zda se Vaše stavba stala
součástí pozemku nebo zda zůstala
oddělená, jak tomu bylo dříve, vycházíme z tzv. přechodných ustanovení.
Pokud byla ke dni přelomu roku
2013 a 2014 jedna osoba vlastníkem
pozemku i na něm stojící stavby, pak
se stavba stala automaticky součástí
pozemku. Ze dvou vlastněných věcí
se tak od 1. 1. 2014 stala právně
pouze jedna věc, jejíž součástí je stavba.
Pokud se vlastník v letošním roce rozhodne prodávat, pak již prodává pouze
pozemek a stavba bude neoddělitelně
součástí prodeje.
Naopak v případě, že jste vlastníkem
domu, který stál na pozemku jiné
osoby, pak se k 1. 1. 2014 Váš dům
nestal automaticky součástí pozemku
a je i dále samostatnou nemovitou věcí.
Jelikož je však zájem na tom, aby se do
budoucna všechny stavby staly součástí

pozemku a sjednotil se tak jejich režim,
pak mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby nově existuje vzájemné
předkupní právo.
Prakticky se předkupní právo projeví
při zájmu prodat dům či pozemek, kdy
prodávající bude mít povinnost nabídnout věc nejprve vlastníkovi druhému.
Bude-li tedy chtít vlastník pozemku
tento pozemek prodat, musí nejprve
přijít za vlastníkem stavby a nabídnout
pozemek ke koupi. Až v případě,
že tohoto nebude využito, pak lze
pozemek dále prodat jiné osobě.
Tímto způsobem budou tedy
i nadále v některých případech
pozemek a stavba samostatnou věcí,
avšak s předkupními právy jich bude
ubývat. A to zejména z toho důvodu,
že využitím předkupního práva se
konečně sjednotí pozemek se stavbou
a věcí bude dále jen pozemek.
V této souvislosti je vhodné upozornit na otázku souladu údajů v Katastru
nemovitostí a skutečného stavu. Již
jsme si uvedli, že zákon směřuje ke
sjednocení pozemků a staveb do jedné
právní věci. Představme si případ, kdy
v katastru nemovitostí nebude zapsáno,
že vlastníkem pozemku a vlastníkem
stavby je jiná osoba, i když ve skutečnosti tomu tak bude. Prodá-li vlastník
pozemku tento pozemek třetí osobě
a bude-li kupující v dobré víře, že stavba je součástí pozemku, pak se i přes
původní odlišnou realitu stane stavba
u nového vlastníka součástí pozemku.
V dobré víře bude kupující právě tehdy,
pokud z údajů z Katastru nemovitostí
nelze poznat, že jsou vlastníci rozdílní.
Původní vlastník stavby přijde o stavbu
a bude mít pouze právo na finanční
náhradu, avšak samotné stavby se již
nedomůže.
Z tohoto důvodu lze jen doporučit,
aby každý z vlastníků staveb rychlým
a bezplatným náhledem do Katastru
nemovitostí
prověřil, zda
je zapsán jako
vlastník a není
v údajích chyba.
Těchto pár
minut strávených kontrolou
na www.cuzk.
cz pak může
zabránit
velkým škodám
a zbytečným
problémům.
Závěrem lze
jen připomenout
zásadu, že
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„bdělým práva náležejí.“ Buďme tedy
bdělí a chraňme svá práva případným
uvedením údajů ve správný stav.
Mgr. Petr Sopuch
Advokátní koncipient v AK Hubený
Tel.: 608706372
E-mail: info@akhubeny.cz

Autocentrum K.E.I. radí…
Prvním kilometrům s novým autem
věnujte zvýšenou pozornost
Zhruba do ujetí prvních patnácti
set kilometrů nejezděte na plný plyn,
vyhýbejte se maximálním otáčkám
motoru a také jízdě s přívěsem. Zátěž
je vhodné zvyšovat postupně a při
správném zajetí motoru se postupně
sníží spotřeba.
Co však platí jak pro nová,
tak i zajetá auta je vyvarování se
vytáčení studeného motoru do
oblasti maximálního výkonu. Motor
by se měl vždy před plným výkonem
řádně zahřát, nestačí jen dosáhnout
optimální teplotu chladící kapaliny,
ale také oleje. V případě, že máte
ve voze přeplňovaný motor, je také
důležité, při využívání plného výkonu
či dálničního provozu, nechat turbo
před vypnutím motoru dochladit. To
proveďte buď klidnou jízdou nebo
tak, že necháte ještě chvíli motor
běžet na volnoběžné otáčky.
Oleje by nemělo být ani málo, ani
moc. Přestože únik nebo nízkou
hladinu oleje signalizuje kontrolka
na přístrojovém štítu, zkontrolujte
hladinu oleje čas od času sami
a nenechávejte to jen na servisu.
Hladina nesmí klesnout nejenom pod
minimum na měrce, ale neměla by se
dostat nikdy ani nad maximum. Příliš
velké množství oleje motoru škodí,
neboť hrozí nebezpečí poškození

katalyzátoru vlivem jeho zatížení
spálenými zbytky motorového oleje.
Správné množství oleje hraje velkou
roli u životnosti motoru.
Záběh však vyžadují i pneumatiky
a brzdy. U pneumatik se v první
stovce kilometrů musí z povrchu ojet
kluzký technologický film, teprve
potom mají správnou přilnavost.
Brzdám také prospěje, když nebudou
hned od prvních metrů vystaveny
velké zátěži v podobě opakujícího
se prudkého brzdění z vysokých
rychlostí. Nové brzdy vyšší zátěž
snesou, ale zajeté brzdy prospívají jak
brzdovému kotouči, tak samotným
destičkám.
Příště se dozvíte více informací
o bezpečném přepravování dětí.

POZOR NA PODOMNÍ
PRODEJCE
Na začátku je mnohdy neodolatelná
nabídka, na konci bývají oči pro pláč.
Tak trochu ve stínu předváděcích
akcí, věrně zachycených v dokumentárním filmu Šmejdi o manipulativních obchodních praktikách, zůstali

podomní prodejci. Jejich chování
a cíle jsou přitom v mnohém velmi
podobné.
Právě kvůli rizikům, které podomní
prodej představuje, se některé obce
a města před časem rozhodly chránit
své obyvatele a podobní prodej na
svém území zakázat. Přestože také po
celém Brně platí zákaz podomního
prodeje, městská policie se stále
setkává s případy, kdy dochází k jeho
porušování. Společnostem, které se
dopustí tohoto správního deliktu,
hrozí pokuta až do výše 200 000 Kč.
Podomním prodejem se rozumí
podomní nabídka spojená s prodejem
zboží či poskytováním služeb. Za
nabídku se obecně považuje taková
forma prezentace, která je přímo
spojena s možností koupě zboží,
poskytnutí služby nebo alespoň jejich
závazného objednání. Podomního
prodejce poznáte snadno: má u sebe
zboží, které je možno na místě koupit
nebo je schopen přímo na místě
poskytnout konkrétní službu (např.
broušení nožů, nůžek apod.). Stejně
tak je připraven Vám hned ukázat

nabízené zboží či s Vámi sepsat
smlouvu nebo závaznou objednávku
služby. Jedinou povolenou výjimkou
je situace, kdy se prodejce předem
(telefonicky či písemně) dohodne
na návštěvě. Podmínkou však je, že
nabízející musí mít předem vyjádřen
výslovný souhlas druhé strany
k uskutečnění takové nabídky.
Budete-li mít sebemenší pochybnosti o tom, zda člověk, který
zazvonil u Vašich dveří, nepřichází za
účelem podomního prodeje, rozhodně
ho odmítněte. Poté bezodkladně
zavolejte na linku 156, aby strážníci
mohli Váš poznatek prověřit a zabránit dotyčnému v dalším protiprávním
jednání.
Na závěr je potřeba zmínit, že
podomní prodej je nutno odlišovat
od reklamy. V tomto případě jde
o takovou formu prezentace, která
není přímo spojena s možností koupě
zboží, poskytnutí služby nebo alespoň
jejich závazného objednání (roznášení
letáků, získávání kontaktních údajů
apod.).

P. Šoba, MP Brno

Vydává Městská část Brno – Jehnice. Redakční rada: Ing. Ivo Pekař (předseda), PhDr. Miroslava Menšíková, Prof. Karel Stránský, Václav Šicha. Adresa:
Redakce časopisu Jehnické listy, Náměstí 3. května 5, 621 00 Brno, tel.: 541 237 425, fax.: 541 237 157, IČO 00225983. www.brno-jehnice.cz. Vychází 4x ročně.
Příloha 12 x ročně. Číslo 6 vydáno dne 30. 6. 2014 v Brně. Sazba a tisk NOVPRESS s.r.o. Počet výtisků: 430. Cena: ZDARMA. Registrováno MK ČR E 14179

