MNOHO DÁRKŮ POD STROMEČKEM A ŠTĚSTÍ PO CELÝ ROK 2006 PŘEJÍ SPOLUOBČANŮM
A VŠEM DOBRÝM LIDEM ZASTUPITELÉ A PRACOVNÍCI ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI
BRNO – JEHNICE A REDAKČNÍ RADA JEHNICKÝCH LISTŮ.

VLNA ZA VLNOU
Po tváři měsíce mračna jdou
jdou něžně, jak vlna za vlnou
a jejich stín pluje krajinou
i v dáli nad naší dědinou
v objetí čistých snů schoulenou
předivem vzpomínek zjasněnou
ruměncem rozpaků zbarvenou
betlémsky prostou i slavenou.

Tak rok za rokem vzpomínky jdou Vánoční čas - v něm vzpomínky
a rok za rokem se obrací
jdou a žijí - den všední se ztrácí ...
jak malé dítě s otázkou svou
jsou jako přítel jenž zastřen tmou
se v srdci i v očích k nám vrací.

se vždy o vánocích k nám vrací.

Před naším zrakem obrazy jdou

Po tváři měsíce mračna jdou

jdou smírně, jak vlna za vlnou

jdou tiše, jak vlna za vlnou

a jejich stín plyne krajinou

a jejich stín pluje krajinou

našeho dětství nad dědinou

betlémsky živou a tajemnou.
18. 11. 2005 Karel Stránský

pápěřím sněhu dnes překrytou
a řadou topolů stráženou
dědinou tichou a pokornou
betlémsky krásnou a tajemnou.

•
•
•

a stanování v přírodě
září- účast na soutěžích v Komíně, Ořešíně, Bohunicích a Útěchově
závod požárnické všestrannosti
v Holáskách
říjen- uspořádat 4. ročník
Drakiády na Plástkách
listopad- prosinec - schůzky v tělocvičně ZŠ zaměřené na sport.
Jiří Hudec
vedoucí mládeže SDH Brno-Jehnice

VÍTE, ŽE BRNO MÁ
SVOU INTERNETOVOU
ENCYKLOPEDII?
Tříkrálová sbírka

Gratulujeme
1. prosince oslavila své 80. narozeniny paní Anna Drápalová.
Jménem celé obce srdečně blahopřejeme k životnímu jubileu
a přejeme hodně štěstí a zdraví do
dalších let.
Redakce

Tříkrálová sbírka 2006
Již popáté pořádají mladí hasiči
tříkrálovou sbírku po městské části.
V letošním roce se sbírka uskuteční
v neděli 8. ledna 2006 od 13. 00
hodin. Veškeré finanční dary vybrané do zapečetěných kasiček jsou
každým rokem předány Oblastní
charitě Brno. Z vybraných prostředků jsou hrazeny projekty pro
nemohoucí a staré občany, matky
s dětmi v tísni, dětské domovy, lidi
bez domova, zdravotně postižené,
protidrogová centra a také humanitární pomoc v zahraničí. Při
první naší sbírce se nám podařilo
vybrat do kasiček 10 300 korun,
v roce 2003 15 020 Kč., v roce
2004 12 430 Kč a v letošním roce
částku 15 238 korun. Doufejme, že
i tentokrát se úsilí mladých hasičů
s Vaší pomocí promění v naplněné
kasičky tří zmrzlých králů.

Mladí hasiči v roce 2006
Práce s mládeží má u Sboru
dobrovolných hasičů Brno-Jehnice

dlouholetou tradici. První cvičení s mládeží probíhalo již v roce
1938 a pokračuje s malými přetržkami až dodnes. V roce 2006 je
zaregistrováno 20 mladých členů.
Nejmladším dětem je okolo 6-ti let
a nejstarší mladý hasič končí dovršením 18-ti let. Schůzky mladých
hasičů se konají každou neděli od
15. 00 hodin v zimních měsících
v tělocvičně ZŠ a v létě před hasičkou.
V letošním roce plánujeme následující akce:
• 8. ledna- tříkrálová sbírka po
městské části
• únor - účast mladých hasičů
v tradičním masopustním průvodu masek
• duben- soutěž v hasičském trojboji v Brně-Pisárkách (štafeta
CTIF, štafeta dvojic a štafeta
4x60 metrů)
• květen- účast na 4. ročníku
Hasičské pouti ve Křtinách
- předvedení ukázek na dětské
Bambiriádě v Lužánkách
- okresní kolo hry Plamen v Holáskách
• červen- návštěva hradů a zámků
v okolí Brna (Pernštejn, Lednice
atd.)
• červenec- srpen - týdenní vodácké putování po řece Sázavě
zaměřené na raftování, plavání
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V květnu loňského roku byly veřejnosti zpřístupněny internetové
stránky Encyklopedie dějin Brna,
která je společným dílem odborných pracovníků několika brněnských kulturních institucí.
Ze samotného názvu tohoto informačního portálu je patrné, že
pomocí těchto stránek je možné
vydat se na nekonečnou výpravu
brněnskou historií.
Encyklopedii dějin Brna tvoří několik hlavních tématických okruhů,
které představují brněnské osobnosti, události, ulice, školy, pamětní
desky apod. Zobrazení konkrétní
informace umožňují vyhledávače,
které nabízí i zadání určitých kritérií, upravených přímo na jednotlivé
tématické oblasti. Například konkrétní událost lze vyhledat nejen dle
chronologicky seřazeného seznamu,
ale také pomocí zadání klíčového
slova, její specifikace, či roku, v němž se uskutečnila.
Jednotlivé karty jsou mezi sebou
propojeny, což umožňuje plynulý
přechod ze stránky dané osobnosti
přímo k ulici, která je po ní pojmenována (a v této sekci je zase možné
dozvědět se nejen o původu názvu
ulice, ale i to, jaká starší pojmenování se pro ni kdy užívala a v neposlední řadě umožňuje její zobrazení
přímo na mapě). V kartě každé
ulice se nabízí možnost prokliknutí
na pamětní desky v ní umístěné i na
události s ní spojené. Odtud je opět
možné přejít k dalším zajímavostem.

Informace ve všech tématických
okruzích doplňuje stále narůstající
počet záběrů nejen ze současnosti,
ale i těch, z nichž lze nasát atmosféru doby nám již hodně vzdálené.
Třebas nejznámější brněnské náměstí – náměstí Svobody můžeme
sledovat v jeho proměnách již od
roku 1760. Některé ulice jsou zachyceny ze stejného místa, ovšem
od pořízení téhož záběru uplynulo
více než sto let.
Encyklopedie dějin Brna zdaleka není určena jen odborníkům.
O tom svědčí i počet evidovaných
přístupů. Od loňského května,
kdy byl tento informační portál
vpuštěn na internetové vlny, adresa www.encyklopedie.brna.cz
zaujala více než 150 000 návštěvníků. Který tématický okruh je
tím „nejžádanějším“ lze jen stěží
odhadnout. Zcela jistě je na těchto
stránkách řada údajů, které jistě
osloví každého. Vždyť koho by
nezajímalo, kdy bylo zahájeno číslování všech domů na území Brna,
kdy se tu konala poslední veřejná
poprava, kdy se v Brně uskutečnily
první dostihy, kdy byla otevřena
Nová radnice, nebo třebas - který
z brněnských běžců poprvé vyhrál
maratón? Návrat do období školních let nabízí samostatný okruh,
který prezentuje všechny brněnské
školy (od mateřských až po vyšší
odborné), které kdy na území Brna
fungovaly. Vzhledem k rozsahu dat,
není toto téma ještě zcela zpracováno, avšak již v současné době – společně s průběžným přiřazováním
dat - je připravena poměrně bohatá
a rozhodně ne nezajímavá obrazová
dokumentace.
Ovšem ani současná podoba internetové Encyklopedie dějin Brna
zdaleka není konečná a to je dobrá
zpráva zejména pro ty, kteří do
těchto neobvyklých stránek nahlížejí. Autoři neustále doplňují nová
data, vyhledávají a pořizují další
fotografie, ale také vymýšlejí různá
vylepšení, která by setkání s brněnskou historií na internetu ještě více
zpříjemnila. Jedním z nich je i propojení na webové stránky jednotlivých brněnských městských částí.
S internetovou Encyklopedií dě-

jin Brna se lidé mohou setkat i na
besedách, na nichž její autorský tým
prezentuje nejen plány do budoucna, ale také dovolí nahlédnout i do
zákulisí celého projektu, tedy i do
jeho samotných počátků. Autoři se
rozhodně nevyhýbají ani pravidelné spolupráci s brněnskými médii
– například pro Český rozhlas Brno
připravují podklady pro pravidelné
vysílání, jehož část je věnována
právě brněnským osobnostem a zajímavostem. Encyklopedie dějin
Brna je i vhodným zdrojem k přípravě soutěžních otázek pro děti
i dospělé.
Internetová podoba brněnské
encyklopedie umožňuje úzký kontakt s veřejností - z každé stránky je
totiž možné zaslat zprávu, dotaz, či
doplnění informace přímo autorovi
dané karty. A i díky této možnosti lidé přispěli a nadále přispívají
k doplnění prázdných míst v dlouhé
brněnské historii. A to je jen dobře.
Jitka Šibíčková
(za autorský kolektiv)

Zajímavosti z historie Brna
Pokud máte možnost navštívit internetové stránky http://
vilemwalter.cz/ narazíte na nich na
možnost prohlédnout si různé historické mapy Brna a okolí a odkaz
s názvem „Drobná sakrální architektura ve městě Brně“. Na první
pohled upoutá v záhlaví stránek použitá fotografie jehnických Božích
muk. Další stránky jsou rozděleny
dle městských částí, kde jsou vyfotografovány veškeré kapličky, kříže
apod. se stručným popisem. Tyto
stránky jsou určitě hodny návštěvy
všech milovníků historie.

Jehnické cesty v historickém
vývoji.
Nejstarším dokladem o staré cestě
vedoucí do Jehnic je spor, který
vedl v letech 1414-1417 Vaněk
Černohorský z Boskovic, kterému
patřily v rámci panství Nový Hrad
Jehnice, s tehdejším hlavním držitelem Řečkovic Václavem Házem
z Valdeka. Spor se týkal tamního,
na ryby velmi bohatého rybníka,
který Vaňkovi zatopil tehdy známou starou cestu do jeho lesů. Jde
3

o rybník v nivě Ponávky, zřejmě
v místě rybníka, později zvaného
Horní. Jak spor dopadl nevíme, ale
na mapě 1. vojenského mapování
(z let 1764-69) nacházíme tento
rybník v maximálním možném rozsahu a cesta na Mokrou Horu a do
Jehnic vede až nad ním, přibližně
v trase dnešní ulice Jandáskova.
Původní, tehdy zatopená cesta musela tedy jíti níže. Byla to odbočka
z „královské, též Trstenické“ cesty,
s největší pravděpodobností od
staré zájezdní hospody „Na dolnici“ přímo na začátek Mokré Hory.
Potvrzením této domněnky může
být i postavení asi dvou domů, patřících do Řečkovic šikmo k stávající
cestě (jeden z domů býval panskou
hájenkou, další snad patřil k sádkám)

Cesty dle mapy 1. vojenského
mapování (1764-69)
Výsek z této mapy týkající se
Jehnic byl uveden v minulém čísle
Jehnických listů (září 2005)
Cesta z Řečkovic vede přes
aluvium Ponávky u ústí potoka
Rakovce, tedy zamokřeným až bažinatým terénem. Oba toky silně
meandrovaly, po povodních asi
měnily i průběh toku. Cesta musela
být vedena snad po nějaké terase
Rakovce a odpovídá i dnešnímu
průběhu. V přímém směru pokračuje lesem k Soběšicícm a u odbočky přes Mokrou Horu je zaznamenán rybníček. Na Mokré Hoře
bylo dle mapy již tehdy 19 domů
- domkařů, není zaznamenán žádný
sedlák a žádní koně. Jde o typickou
zástavbu po obou stranách cesty
(ulicovka). Nad Mokrou Horou šlo
již o cestu v převážné části úvozovou, která byla v některých částech
jenom částečně proti pozdějšímu
průběhu napřímena. Není zaznamenána žádná cesta, ani chodník ke
mlýnu (Vránův mlýn).
Před Jehnicemi, pod kopcem
(v místě později označovaném „U
stuhy“) odbočuje výrazně úvozová
cesta okrajem lesa k Ořešínu. Tato
cesta přes pole zcela zanikla, ale
v lese je stále úvoz a cesta patrná.
U dnešního jehnického hřbitova se spojuje s cestou z jehnické

návsi přes „Horku“(dnešní ulice
Meziboří) do Rakovců a na Ořešín.
Na kopci u Jehnic- „Na kovárně“ je zachycena výrazná budova
-zřejmě panská hospoda a je vyznačen chodník přes les ke mlýnu na
Ponávce s pokračováním cestou do
Ivanovic (Wewanowitz). Na náves
do Jehnic vede cesta opět úvozem
kolem zámku s parkem, který proti
pozdějšímu stavu je zakreslen jižně
od zámku.
Z Jehnic (Jehnitz) vede vpravo, ještě před potokem, již zmíněná (vozová) cesta k Ořešínu
(Worsheschin). Tato cesta vede strmě na kopec, dále po plošině a poté
schází strmě k potoku Rakovci.
Nejde až zcela na dno údolí, ale odbočuje vlevo a po levé straně úvozu
na Ořešín. V mapě není vyznačen
ani chodník do údolí Ponávky podél Jehnického potoka, toto údolí
bylo asi stržovité a neschůdné.
Vlevo odbočuje cesta do
Lelekovic (Lelekowitz) a to dvěma
úvozy (Příhon), jak se zachovaly do
pozdějších dob. Západnější cesta
je spíš chodník a vede ke mlýnu
na dolním konci Lelekovic, východnější vede přes „Plástky“ a ústí
u velkého rybníka ve středu obce.
Z této cesty na plošině odbočuje
cesta na kopec „Na Babě“, kde
se spojuje s cestou od Jehnic na
Vranov. Tato cesta k Vranovu vede

již z návsi hlubokým úvozem, který
se za obcí dělí vpravo pouze chodníkem k Ořešínu a vlevo pokračuje
úvozem, na jehož konci je vlevo od
cesty zakreslena stavbička - kříž
na soklu. O pár set metrů dále je
stejnou značkou zakreslena vpravo
další stavbička (boží muka z roku
1674). O tom bude podrobněji pojednáno v příspěvku „Poutní cesta
Jehnice“.
Za Jehnicemi vede cesta několika
úvozy na kopec „Na Babě“ a úvozovým údolíčkem do údolí „Babí
doly“ a to asi 300m východněji od
současné křižovatky - na hranici
katastrů Jehnice-Vranov -Ořešín..
V lese je cesta rozdvojena, zřejmě
jak tomu bývá u úzkých úvozových
cest, kvůli možnosti vyhnutí povozů. V údolí Babídolského potoka
a v údolí Ponávky k Vranovu jsou
na této vojenské mapě naznačeny
cesty, ale jak se dozvídáme z pozdějších pramenů, byly to cesty asi
velmi neschůdné pro zamokřený
terén.
1. vojenské mapování 1764-1769
(Morava).
1. vojenské mapování bylo provedeno pro potřebu císařského generálního štábu.
Mapování proběhlo v letech 1764
- 1769, protože tehdejší mapy nebyly dostatečně přesné a podrobné
a nevyhovovaly vojenským účelům.

Stabilní katastr 1826
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Na příkaz Marie Terezie vyhotovilo dvanáct důstojníků z císařských
pluků rozmístněných na Moravě
pod vedením plukovníka Fabrise
126 sekcí mapy Markrabství moravského v měřítku 1 : 28 800.
Podkladem pro mapování byla
zvětšená mapa Moravy, jejímž
autorem byl Jan Kryštof Müller.
Mapa byla dokončená v r. 1716 pod
názvem: „Tabula generalis marchionatus Moraviae in sex circulos
divisiae quos Mondato Caesareo
acurate emensus hac mapa delineatos exhibet Joh. Christoph. Müller
S.C.M. Capitane“. Měřítko mapy
je přibližně 1:180000.
Do Müllerovy mapy zakreslovali
důstojníci polohopisné objekty
a terén, který vyjadřovali volně zakreslenými šrafami. Místopis byl
vykreslen půdorysně: lesy stromečky, řeku jednoduchou nebo dvojitou čarou, podobně silnice podle
významu, čarou jednoduchou nebo
dvojitou. Nadmořské výšky vrcholů nebyly ještě měřeny. Jednotlivé
sekce měly rozměry 62 x 41 cm
a zobrazovaly plochu 209 km2.
Po vykreslení mapových listů byla
od každé sekce vyhotovena jedna
plátnem podlepená čistokresba,
ve které byl polohopis znázorněn
barvami:
mapové značky tmavošedě, zděné
budovy, mosty a hlavní silnice červeně, vodstvo modře, louky a pastviny zeleně, lesy šedozeleně, komunikace byly zdůrazněny žlutým pruhem. Popis byl černý v německém
znění. Mapové dílo bylo doplněno
čtyřsvazkovým vojenským popisem,
vztahujícím se ke stavu v r. 1771.
Sekce prvního vojenského mapování Moravy jsou uloženy ve
Státním válečném rakouském archivu ve Vídni.
Z hlediska využití map 1. voj.
mapování jsou podstatné mapové
značky - křížů:
Kříže jsou znázorněny pomocí
schematizovaného křížku, někdy
s patkou, připomínající malé „t“, lze
rozlišit kříže dřevěné (černě) a kříže
kamenné s podezdívkou (červeně).
V porovnání se skutečností jsou
pod červenou značku křížů zahrnuty i jiné drobné stavbičky, jako

NÁZVY ULIC
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OŘEŠÍN

Ořešínská (o)
Jehnice
Kleštínek (w)
Skrejš (z)
Mokrá Hora
Jandáskova (o)
Kronova
Palackého náměstí
Horácké náměstí
Letovická
Žitná
KRÁLOVO POLE, nádraží
Semilasso
Tylova
Hudcova
Kořískova
Žitná
Letovická
Horácké náměstí
Palackého náměstí
Kronova
Jandáskova (o)
Mokrá Hora
Skrejš (z)
Kleštínek (w)
Jehnice
Ořešínská (o)
OŘEŠÍN

02Sn 22n 42Sn
02Sn 22nH 42n
02H 22 42 57H
12 27 42H 57
12 27KH 42 57
12 27K 42 57
12H 27K 42 57H
12 27 42H 57
12 27H 42 57
12H 27 42 57H
12 27 42H 57
12 27KH 42 57
12 27K 42 57
12H 27K 42 57H
12 27 42H
02 22SH 42Sn
02n 22n 42n
02n

PLATÍ TAKÉ 24.12. (do 17 h.),
31.12.2005 (do 19 h.), 28.9., 17.11.2006

SOBOTA

58
13 26ř 41ř 57
06ř 17 26řH 37 46ř 57
06ř 17H 22Kš 26ř 37K 46řK
07H 27K 47
07KH 27 47S
07 27 47H
07 27 47H
07 27 47H
07 27 47H
02 22 42H 52
02 12 22 32H 42 52
02 12 22H 32K 42 52
02 07KH 12 22 32K 42 57S
12 27S 42H 57
12 27H 42
02 22SH 42Sn
02n 22n 42n
02n

02Sn 22n 42Sn
02Sn 22nH
02H 42H
12 42H
12 42H
12 42H
12 42H
12K 42H 57
27H 42 57
12H 27 42 57H
12 27 42H 57
12 27KH 42 57
12 27K 42 57
12H 27K 42 57H
12 27 42H
02 22SH 42Sn
02n 22n 42n
02n

NEDĚLE

PLATÍ TAKÉ 26.12.2005, 17.4., 1.5.,
8.5., 5.7., 6.7., 25.12. A 26.12.2006

58
13 26ř 41ř 57
12 23řH 37 47ř
00 12H 23ř 36K 47ř
06H 24K 48
06KH 24 48S
06 24 48H
06 24 48H
06 24 48H
06 24S 48H
06 18 42H 54
06 18 30H 42 54
06 18H 30K 42 54
06KH 18 30K 42 57S
12 27 42H 57
12 27H 42
02 22SH 42Sn
02n 22n 42n
02n

PRÁZDNINY

PLATÍ 23.12.2005 - 2.1., 1.7. - 1.9., 29.9., 27.12.2006 - 2.1.2007

PRACOVNÍ DNY

Dopravce: DPMB, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno, www.dpmb.cz
Informace o IDS JMK: tel. 5 4317 4317, www.idsjmk.cz

Platí od 11. prosince 2005

ř : v úseku Jandáskova - Kronova jede závlekem přes zastávku Řečkovice, nádraží (navazuje vlak S3 směr Brno, hl. n.)
š : z Králova Pole, nádraží pokračuje jako školní spoj přes Semilasso k ZŠ Herčíkova
K : jede po trase jen po zastávku Královo Pole, nádraží
H : odjezd nízkopodlažního vozidla
S : jede po trase jen po zastávku Semilasso
n : v zastávce Královo Pole, nádraží nenavazuje tramvaj

Nárůstové jízdní doby uvedené v minutách
před názvy zastávek jsou pouze orientační.
V noci, v pracovní dny do 7 a od 18 hodin
a v nepracovní dny celodenně jsou jízdní
doby přibližně o 10 až 20% kratší.
Pro dobu platnosti jízdenky je určující
skutečný čas od jejího označení.
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NEPLATÍ 23.12.2005 - 2.1., 1.7. - 1.9., 29.9., 27.12.2006 - 2.1.2007

směr KRÁLOVO POLE, nádraží
Zóna 101
PRACOVNÍ DNY

Odjezdy ze zastávky

o : zastávka od 20 do 5 hodin na
znamení
w : zastávka v prac.dnech od 20 do
5 hodin, v sobotu a neděli
celodenně na znamení
z : zastávka celodenně na znamení
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Semilasso
Tylova
Hudcova
Kořískova
Žitná
Letovická
Horácké náměstí
Palackého náměstí
Kronova
Jandáskova (o)
Mokrá Hora
Skrejš (z)
Kleštínek (w)
Jehnice
Ořešínská (o)
OŘEŠÍN

36 56H
16ř 36H 56
16řH 36 56
12řH 27 42 57H
12ř 27 42 57
12ř 27 42H 57
12ř 27H 42 57
12řH 27 42 57H
12ř 27 42H 57
12ř 27H 42 57
12řH 27 42 57H
12ř 27 42 57
12ř 27 42H 57
12ř 27H 42 57
12řH 27 42 57H
16ř 36 56
16ř 36 56
16ř 36

SOBOTA

PLATÍ TAKÉ 24.12. (do 17 h.),
31.12.2005 (do 19 h.), 28.9., 17.11.2006

13ř 28 43ř 58
13ř 23 33 43řH 53
03 13ř 23 33H 43
03ř 23H 43
03ř 23 43
03řH 23 43
03řH 23 43
03řH 23 43
03řH 23 43ř
03řH 18 28 38ř 48 58H
08ř 18 28 38ř 48H 58
08ř 18 28 38řH 48 58
08ř 18 28 38ř 48 58
12řH 27 42ř 57H
12ř 27 42H 57
16ř 36 56
16ř 36 56
16ř 36

36 56H
36H
16H 56H
27 57H
27 57H
27 57H
27 57H
27 57H
12ř 27 42H 57
12ř 27H 42 57
12řH 27 42 57H
12ř 27 42 57
12ř 27 42H 57
12ř 27H 42 57
12řH 27 42 57H
16ř 36 56
16ř 36 56
16ř 36

NEDĚLE

PLATÍ TAKÉ 26.12.2005, 17.4., 1.5.,
8.5., 5.7., 6.7., 25.12. A 26.12.2006

13ř 28 43ř 58
13ř 28 40řH 52
04ř 16 28H 40ř
04ř 22H 40
04ř 22 40
04řH 22 40
04řH 22 40
04řH 22 40
04řH 22 40ř
04řH 22 34ř 46 58H
10ř 22 34ř 46H 58
10ř 22 34řH 46 58
10ř 22 34ř 46 58
12řH 27 42ř 57H
12ř 27 42H 57
16ř 36 56
16ř 36 56
16ř 36

Dopravce: DPMB, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno, www.dpmb.cz
Informace o IDS JMK: tel. 5 4317 4317, www.idsjmk.cz

PRÁZDNINY

PLATÍ 23.12.2005 - 2.1., 1.7. - 1.9., 29.9., 27.12.2006 - 2.1.2007

PRACOVNÍ DNY

Platí od 11. prosince 2005

ř : v úseku Kronova - Jandáskova jede závlekem přes zastávku Řečkovice, nádraží
(vyčká 0 až 2 minuty - návaznost na vlak S3 od Brna, hl.n.)
H : odjezd nízkopodlažního vozidla

Nárůstové jízdní doby uvedené v minutách
před názvy zastávek jsou pouze orientační.
V noci, v pracovní dny do 7 a od 18 hodin
a v nepracovní dny celodenně jsou jízdní
doby přibližně o 10 až 20% kratší.
Pro dobu platnosti jízdenky je určující
skutečný čas od jejího označení.
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NEPLATÍ 23.12.2005 - 2.1., 1.7. - 1.9., 29.9., 27.12.2006 - 2.1.2007

PRACOVNÍ DNY

KRÁLOVO POLE, nádraží

směr OŘEŠÍN
Zóna 101

Odjezdy ze zastávky
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sochy, pomníčky a boží muka různých typů.
Dalším podkladem pro studium
cest a zástavby je mapa „josefského“ katastrálního mapování, pravděpodobně asi z roku 1782, zachycující pouze panský majetek. Není
tedy zakreslena ani vlastní poddanská obec Jehnice, ani les „Bílová“
s mlýnem, patřící klášteru Králové
na Starém Brně. Proti předchozímu
mapovému podkladu je na Mokré
Hoře vyznačena na bázi svahu nad
meandrující Ponávkou cesta ke
mlýnu.
Cesta do Jehnic je napřímena,
i když je ještě místy vyznačen úvoz,
ale je lemována stromořadím, včetně odbočky k lesu „Skrejš“ a podél
odbočky k Ořešínu. Nezjistíme již,
jaké to bylo stromořadí a nevíme
ani kdy došlo k definitivnímu vybudování silnice s novou alejí . Ve
dvacátém století to byla souvislá alej
od Mokré hory až po Jehnice z jabloní, alej esteticky velice působivá.
Tyto kvetoucí aleje se kdysi staly inspirací spisovateli Dominu
Pavlíčkovi, který často docházel na
Ořešín, k jeho povídce „V jabloňové aleji“. (Sbírka „Z města i venkova“, díl I. Brno 1910).
Úryvek z povídky : „V jabloňové
aleji“:
Tak nádherně kvetou jabloně
v aleji u Jehnic bílými a červenými květy, že těžko odtrhnouti se
pohledem od té čisté krásy, v plné
svěžesti a křehkosti jarem vyčarované. A z jitra skorého bývají květy
nejkrásnější, takové čerstvé, rosou
vymyté, že až úběl jejich se třpytí.
Takový pohled osvěží jako polibek
milenky a rozradostní celý den do
spokojenosti hned z rána...
Vlevo před Jehnicemi je vyznačen
prostor bez budovy, zřejmě hliník
k těžbě hlíny na cihly - pozdější
cihelna. Na kopci odbočuje vlevo
cesta k zámku a k velkým hospodářským, panským budovám, zřejmě pivovaru, vpravo úvozová cesta
do vsi.
Porovnáním obou předchozích
podkladů se nabízí domněnka,
že kolem roku 1770 mohlo dojít
k výstavbě nových hospodářských
budov, asi pivovaru a v souvislosti

s tím ke zlepšení stavu komunikace
z Řečkovic přes Mokrou Horu do
Jehnic.

Podklady stabilního katastru
- indikační skicy z roku 1826
zachycují podrobně veškeré
pozemky a domy celého katastru s uvedením jmen majitelů, ale
také podrobný plán intravilánu jak
vlastních Jehnic, tak i osady Mokrá
Hora. Stav cest je proti již uvedeným podkladům téměř shodný.
Mokrá hora má již 30 domů, které
sahají až nahoru do zatáčky k soše
sv. Františka, která je u domu č.29.
Od Mokré Hory vede výrazná cesta
(silnice?) s alejí stromů, zákresem
výrazně odlišná od ostatních . polních cest. Domy v Jehnicích jsou
rozmístěny podél oválné návsi,
některé poněkud odsunuté, s dvory
a zahradami. Zděné domy jsou
vyznačeny červeně, dřevěné stavby
jsou žluté - jsou to převážně stodoly, umístěné téměř vždy v odsunuté
poloze v zahradách. Několik menších - domkářských stavení je na
cestě k Lelekovicím (Příhon) a na
cestě k Ořešínu (Horka). Uprostřed
návsi jsou dvě stavení - „Jehnický
špalíček“ a jedna kolna. Není zaznačena zvonička, ani kříž na návsi.
Návsí protéká Jehnický potok, ale
není vyznačen rybníček. Rozsáhlé
hospodářské budovy v panském
areálu jsou v obdobném rozsahu jak
je zachytila i mapa statku Jehnice
z roku 1782. Zahrada je jižně od
zámku, severně před potokem je
veliká hospodářská budova, snad
pivovar a okolo četné hospodářské
budovy (sýpka, stodola). Východně
od zámku je asi panský statek, s odlišnými budovami proti pozdějšímu
stavu. Hlavní budova je šikmo nad
dvorem, mezi ní a zámkem je dlouhé hospodářské stavení a v místě
pozdější patrové budovy a chlévů
podél cesty je jen dřevěná stavba.
V panském areálu je ještě několik,
zřejmě obytných domků.

Mapy okolí Brna z roku 1839.
Výsek Jehnic a okolí je uveden
v posledním čísle Jehnických listů
(září 2005) jako mapa z prvé poloviny 19století
7

Tento mapový podklad je významným pokrokem v zobrazování
krajiny. Byl zpracován na podkladě
katastrálních map z roku 1826
a doplněn o poznatky tak zvaného
2. vojenského mapování, které v roce 1839 ještě nebylo zcela dokončeno. Měřítko: 1:14.000. Mapy v roce
2005 uveřejnil na internetu Vilém
Walter.
Terén je velmi zřetelně vyjádřen
šrafami a výrazně jsou vykresleny erozní rýhy a úvozy, pro okolí
Jehnic velice charakteristické. Stav
zástavby se téměř neliší od stavu
dle stabilního katastru. Na mapě je
zachycena u Jehnic cihelna (ZO =
Ziegelofen, doslova cihlářská pec)
a na kopci před Jehnicemi hospoda (W.H.= Wirtshaus). Potok
u Mokré Hory - psáno Mokrahora
(Ponávka) je označen jako
Mühlbach. Údolím Jehnického
potoka je vedena pěšina. Také ke
mlýnu je vedena z Jehnic pěšina.
Dosti časté jsou další cesty a pěšiny
v lesích, což svědčí o hospodářském
využívání lesů. Oproti stabilnímu
katastru jsou podél cesty z Mokré
Hory do Jehnic vyznačeny jen jednotlivé stromy, ne souvislé aleje.
Z drobných staveb je před Mokrou
Horou naznačena stavbička - asi
pomníček z roku 1711, uprostřed
vsi kříž a na konci zřejmě socha sv.
Františka. Jehnickou návsí protéká
potok bez rybníka a uprostřed stojí
kříž. Za Jehnicemi jsou dvě značky:
jedna blízko za obcí (u pozdější
ulice Pindulka) - pozdější kříž a za
obcí současná boží muka z roku
1674.
Zakreslení kříže uprostřed návsi
v Jehnicích dotvrzuje vznik kříže
v roce 1829 a to, že kříž na Mokré
Hoře byl pravděpodobně postaven
mezi léty 1824 a 1839
Ani v Jehnicích, ani na Mokré
Hoře nejsou zachyceny zvoničky.
V průběhu 19. století, od stabilního katastru mírně vzrůstá počet
obyvatel a domů. V roce 1849 byly
postaveny domy na Horce - postavili se je vojáci po návratu z italské
fronty.
K výrazným změnám dochází
v Jehnicích poté, co panství zakoupil v roce 1863 brněnský továrník

Rytíř Theodor Offermann. Ten
v roce 1868 odkupuje od panství
Staré Brno (původně majetek starobrněnského kláštera) les Bílová
a mlýn v jehnickém katastru, les,
který byl od roku 1324 darováním Jindřicha z Lipé enklávou
v majetku Staré Brno se správou
na Ořešíně. Poté kupuje i další
lesy mimo Jehnice - Jinačovice,
Ivanovice,, Česká, Lelekovice (na
př. Velká a Malá Baba). Tím se
stávají Jehnice sídlem správy lesů
s četným personálem a zaměstnanci. Na dobovém snímku z lesní
školky je zachyceno asi 30 pracovnic.
V roce 1885 je zahájen provoz na
železnici a zřízena zastávka Jehnice.
V téže době dochází k rozsáhlé
přestavbě a modernizaci pivovaru
(na př. parní provoz), který se stává
jedním z nejmodernějších pivovarů
na Moravě a zvyšuje se jeho výroba.
S tím patrně souvisí i výstavba cesty
od pivovaru do údolí Ponávky. Bylo
to jednak zpřístupnění železniční
zastávky, jednak umožnění dopravy ledu do pivovaru..Pivovarské
louky byly ohrázovány tak, aby po
skončení sklizně otav bylo možno
je napustit vodou a v zimě těžit
led. U pivovaru byla zřízena velká
lednice pro uchování ledu až do
další sezony. V té době asi byl otevřen u ústí Jehnického potoka do
Ponávky kamenolom pro potřebu
panství a snad i pro stavbu železnice.
Tento hospodářský rozvoj znamenal, že Jehnice se staly významnou ekonomickou základnou, jak
pro vlastní panství a obec, tak i pro
široké okolí. Možnost zaměstnání
přiváděla do obce další osadníky,
kteří si zde stavěli domy a do práce
v Jehnicích docházeli lidé z širokého okolí - Lelekovice, Mokrá
Hora, Ořešín, Vranov, Šebrov atd.
Dokonce je znám i případ dělníka
ze Všechovic u Tišnova, který denně docházel do práce do pivovaru.
V roce 1892 majitelé panství
pronajali pivovar a sladovnu společ-

nosti Wienerbankverein. později si
jej pronajala (v roce 1911) „Akciová
společnost Moravia“ v Brně.
V roce 1872 byla postavena první
škola v Jehnicích na návsi a protože
později nestačila potřebám, byla
v roce 1895 postavena nová trojtřídní škola „Na kovárně“. Roku
1891 byla zřízena ulice Příhon.
V roce 1897 mělo panství Jehnice:
95,91 ha polí, 6,65 ha luk, 1,60 ha
rybníků, 1,91 ha zahrad, 436,38 ha
lesů + zámek, pivovar, mlýn, cihelna, celkem 543 ha.
Silniční síť byla až do počátku
20..století omezena pouze na spojení z Řečkovic přes Mokrou horu
do Jehnic, další spojení bylo pouze
polními cestami. Na Vranov z Brna
vedla původní cesta přes Jehnice
a to lesními cestami. Už ale v roce
1864 byla vybudována silnice z Brna lesy na Vranov přes Soběšice
a Útěchov. Další spojení z České
na Vranov přes Lelekovice údolím
Ponávky bylo vybudováno 1906.
Stav tehdejších cest je znázorněn na
mapě (asi 1907) - Plan von Gross
Brünn.
Z Jehnic na Ořešín vedla vozová
cesta dosti neschůdnou cestou přes
Rakovce a až v roce 1908 byla započata nová silnice odvážným projektem se serpentinou, zdolávající
velký výškový rozdíl. Původně těch
serpentin mělo být ještě více a silnice měla končit až v Útěchově , ale
to zůstalo jen přáním.
V roce 1912 došlo k zahájení
stavby silnice z Jehnic k Vranovu,
která hradila původní polní a lesní cestu s několika úvozy. I nová
silnice zůstala v obci v úvoze, další
úvozy na „Babu“ byly upraveny
serpentinou a zaústěním u soutoku
Babídolského potoka s Ponávkou byl odstraněn hluboký úvoz
v lese a silnice se napojila na silnici Lelekovice-Vranov údolím
Ponávky. Celá silnice od Jehnic
byla osázena souvislou alejí třešní,
která zejména v době květu byla
nádhernou ozdobou v jinak fádních
polích . Tato alej se stala oblíbeným

cílem romantiků a zamilovaných
a vysloužila si přídomek „alej vzdechů“. Při příležitosti výstavby silnice byl na ořešínském svahu, poblíž
božích muk otevřen lom.
V dalším vývoji po první světové
válce došlo v roce 1919 na návsi
u potoka při cestě k výstavbě pomníku padlým - mohyla, v místě,
kde snad byly již dříve vysázeny
památné lípy a které bylo památným místem, kde se konaly občas
bohoslužby.
V roce 1920 byly vystavěny domky na „Pindulce“ (ulice Sousední )
po horní straně.
Po povodni v roce 1927 byla
provedena regulace potoka na návsi
a v roce 1931 bylo slavnostně odevzdáno nově vybudované hasičské
skladiště na návsi u rybníka s přemostěním potoka.
Významným rokem byl též rok
1929, kdy byla provedena elektrifikace obce Jehnice.
1930 byly vystaveny nouzové domky na Příhoně (ulice
Lelekovická a Plástky)- „Šanghaj“.
Třicátá léta 20.století znamenají
velký rozvoj výstavby domů a to zejména podél nových silnic k Vranovu a Ořešínu, dále i na Příhoně a na
Pindulce (Sousední),kde stavitel
Matějů postavil celou řadu domů
na dolní straně ulice.
Ing. Jan Černohlávek

Program na leden 2006
v ZOO Brno
Otevírací doba v ZOO v lednu
9.00 – 16.00 hod
28.1. 2006 pořádá zoologická
zahrada již tradiční 6. ZOOBÁL.
Zoobál se bude konat v kulturním domě Rubín, Makovského
nám. 16 v Brně - Žabovřeskách
od 19.00 hod.
Předprodej vstupenek od 10. prosince 2005: kulturní dům Rubín
ZOO Brno, Ing. Kubínová,
tel. 546 432 361
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