BÍLé břízy
Večerem kantiléna zní
nadějí spásnou zimních dnů,
tají se dech nad osnovou
prchavých not na řádce snů.
A znova strach si přisedá,
chytá se řádků osnovy,
k chorálu svůj hlas pozvedá,
jak dopadne to, kdopak ví.
Svou váhu strach si prosadí,
má na to fortel, kde ho vzal
nikomu vůbec nevadí.
Lacino prodal, draho vzal,
to dobře sluchu lahodí,
nehledá nikdo příčinu,
na šňůře strach svůj nevodí,
raději skryje svou vinu,
než vyzná se z ní v naději
na divuplný příští den,
zůstane trčet v šlépěji
a snít svůj malý, tichý sen.
Nad ránem kantiléna zní,
nadějí spásnou nových dnů,
tají se dech nad osnovou
sedících not na řádce snů.
Naději nenech´ uplynout,
vzepři se strachu, suň se výš,
nedej si radost ukradnout
a směnku strachu nepodpiš.
Znova se zvedni s větrem z hor,
vydej se vzhůru k štítům skal.
s břízami zaveď rozhovor
a pozor dej bys nezaspal.
Veselost rozhoď stéblům trav,
a smutek utop v tůních vod,
svobody svojí vždy buď práv,
a s neřestmi už nezávoď.
Do rukou Božích osud vlož,
svůj i svých bližních. Jemu věř,
prach s nohou setřep na rohož
a k trůnu Jeho zrakem měř!

Informace Zastupitelstva MČ
Brno-Jehnice

17.11.1992 Karel Stránský

Gratulujeme
V červnu oslavily své narozeniny paní
Jarmila Prokešová a paní Marie Černá.
Jménem celé obce oběma srdečně
blahopřejeme k životním jubileím
a přejeme hodně štěstí a zdraví do
dalších let.
Redakce

Dne 25.5.2011 proběhlo 144. zasedání zastupitelstva
- zastupitelstvo bere na vědomí
zprávu starosty o své činnosti, o průběhu návštěvy delegace občanů Jehnic
v Kaunasu a o pokračujících přípravách
na projektu a financování výstavby nové
MŠ.
- zastupitelstvo schválilo
a) v souvislosti s nově připravovanou
vyhláškou města Brna o spalování suchých rostlinných materiálů následující
text: V MČ Brno-Jehnice je povoleno
spalování suchých rostlinných materiálů
v době od 1.4. do 31.10. běžného roku
a to vždy ve čtvrtek od 16:00 do 19:00
hodin.
b) rozpočet firmy Marston na opravu
pomníku padlých na Náměstí 3. května
v celkové výši 133.910,-Kč vč.DPH.

c) provedení geotechnických prací
a geotechnického průzkumu před
zahájením prací na výstavbě nové MŠ
při ZŠ Blanenská 1 firmou Geotest
Brno za cenu 39.240,-Kč vč. DPH.
- zastupitelstvo doporučilo
prodej pozemků p.č.738/1 a 738/6
k.ú.Jehnice v majetku města Brna
paní Haně Kuchařové, Palackého 131,
Brno.
- zastupitelstvo souhlasí a podporuje
záměr firmy EMBRA na výstavbu
DPS - domova důchodců a bytů
v areálu bývalého pivovaru, tak jak bylo
předloženo na tomto zasedání.
- zastupitelstvo souhlasí s tím, aby
město Brno centrálně nakupovalo
elektrickou energii a plyn v rámci
optimalizace nákladů města Brna.
Následující zasedání se konalo 22.6.2011, další se
bude konat 17.8.2011 v 18.30 hodin na ÚMČ.

„Co dělat v případech ohrožení,
kalamit, povodní, záplav,
jaderného nebezpečí, tornád, atd.“
Vše zjistíte na webových stránkách
krizového portálu „KRIZPORT“
http://krizport.firebrno.cz/.
Je zde podrobně popsáno co dělat když:
• zazní siréna
• je nařízena evakuace
• se musíte ukrýt
• potřebujete evakuační zavazadlo
• jste v zamořeném prostředí
• naleznete podezřelé zavazadlo
• hrozí povodně
• hrozí extrémní klimatické jevy
• uniká nebezpečná látka
• budete sami v přírodě
Portál KRIZPORT je veřejným
portálem krizového řízení
v Jihomoravském kraji, jehož cílem
je přinášet veřejnosti i odborníkům
věrohodné a aktuální informace
z oblasti přípravy a řešení mimořádných
událostí a krizových situací v kraji.
Portál provozuje Hasičský záchranný
sbor JMK.

Pasování předškoláků MŠ
Blanenská
Jako každý rok přišel i letos smutný
den loučení s našimi předškoláky.
V letošním roce do základní školy
nastoupí z naší mateřské školy 23 dětí.
V pondělí 13.6.2011 se v Mateřské
škole uskutečnilo pasování předškoláků
na školáky. Budoucí školáčci dostali
na památku trička a pamětní listy.
Poslední společné vystoupení pro rodiče
je školní Akademie, konaná 14.6.2011
v prostorách Základní školy.
Všem předškolákům přejeme mnoho
štěstí a úspěchů ve škole.

Mgr. Petra Havlová

22.6.2011 se
uskuteční víceboj
na domácím stadionku v Jehnicích
a školní rok ukončí
pravidelné hry
TAKESHI
v Rakousku.

Mgr. Petr Kotyza

Zlatá srnčí
trofej.

ocenění soutěžící

ČESKÝ ATLETICKÝ
SVAZ VYHODNOTIL
ATLETICKOU SOUTĚŽ
PRO DĚTI
Velkého překvapení se dočkaly děti
Základní školy a mateřské školy Brno
–Jehnice po vyhodnocení atletické soutěže pro děti. V konečném účtování 55
družstev se umístily spolu s ostatními
členy atletické přípravky Vysokoškolského sportovního klubu Univerzita
Brno na velmi příjemném druhém místě
za ASK Slavia Praha. Celkem startovalo
v letošním ročníku 2719 dětí z celé České
republiky. V jednotlivcích si pak ocenění
mezi nejlepšími své věkové kategorie
zaslouží právě žáci školy v Jehnicích.
V kategorii chlapci 2000 vybojoval
vítězství Daniel Kotyza a 5.místo Tomáš
Pýcha, chlapci 2001 3.místo Jakub
Klimeš, chlapci 2002 2.místo Patrik
Barák a 11.místo Jiří Pokorný, chlapci
2003 1.místo David Ježek a 12.místo Jan
Kostruh a 13.místo Tomáš Kavka.
Další akcí, které se mladí atleti
z Jehnic zúčastní, bude 16.6. atletický
víceboj ve Schwechatu a 17.6. v Židlochovicích.

pasování předškoláků

V sobotu
21.května téměř
celý den mezi sebou
soutěžily děti
z mysliveckých
kroužků ze Žebětína
a Jehnic. Soutěžilo se ve znalostech
mysliveckého názvosloví, určovaly se
rostliny, stromy, semena obilovin a zvěř
se poznávala nejen podle obrázků, ale
i podle zvuků. Soutěžení zpestřila
i střelba ze vzduchovek a opékání
špekáčků.
Členové jehnického mysliveckého
kroužku pod vedením pana Jiřího
Kačírka byli úspěšní a dovezli si celkem
4 medaile (zlatou ve střelecké disciplině
a dále zlatou, stříbrnou i bronzovou
medaili ve vědomostní části soutěže).
Případní noví zájemci z řad školáků
(zejména 2. a 3. třída – holky i kluci),
kteří mají rádi přírodu, chtějí poznávat
krásy lesa, druhy zvěře žijící v našich
lesích a také se učit rozeznávat rostliny
mají možnost se přihlásit do Kroužku
mladých přátel myslivosti pro školní rok
2011 / 2012. Kroužek se koná 1x týdně,
je zcela zdarma a účast je dobrovolná.
V případě, že někomu kroužek nevyhovuje, může činnost v kroužku kdykoliv
ukončit. Kontakt na vedoucího kroužku
pana Jiřího Kačírka je: 734 383 440.
Všichni zájemci jsou srdečně vítáni.
Pavel Vala

pasování předškoláků
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Minivolejbal v Jehnicích

Úspěchy v minivolejbalu.
Na jaře letošního roku byl spuštěn
projekt „Volejbal v barvách“ jako
série minivolejbalových turnajů na
Jižní Moravě,který pořádá VK KP
Brno, Volejbal Brno,ve spolupráci
s Jihomoravským volejbalovým svazem.
Minivolejbal je volejbal dvojic pro
nejmenší chlapce a děvčata v různých
věkových kategoriích od 1. do 6.třídy
rozlišených barvami triček (žlutá,oranžová,červená a zelená) s upravenými
pravidly na zmenšeném hřišti, tak aby
i ti nejmenší mohli hrát (nejmenší hrají
přehazovanou přes síť a nejstarší již
hrají volejbal).
Družstvo naší volejbalové
přípravky děvčat se zúčastnilo tří
turnajů na Kounicově ulici, v Jehnicích
a v Lužánkách a v konkurenci 120 150 dětí si vedlo velmi úspěšně.
Dvojice ve střídavém složení
Klásková Lucie, Hanáková Eliška,
Štrůblová Helena, Dračková Zuzana,
Štrůblová Michaela, Smyslová Anna,
Putnová Markéta, Poulíčková Andrea,
Malá Andrea a Pokorná Veronika si
vedly velmi dobře a vybojovaly řadu
prvních,druhých a třetích míst ve svých
kategoriích.
Od podzimu letošního roku bude
takový seriál turnajů pořádán jako
přebor Jihomoravského kraje.

Václav Šicha - trenér

DRUŽEBNÍ NÁVŠTĚVA
LITEVSKÉHO KAUNASU.
V době od 11. do 21. května jsem se
zúčastnila s občany Jehnic zájezdu po
Pobaltí a návštěvy Hanzovních slavností
v Kaunasu.
Zájezd pořádala MČ Jehnice ve spolupráci s cestovní kanceláří Jitky Říhové.
Naše putování začalo v úterý v 23.00
hodin , kdy jsme se vydali směrem přes
Varšavu na lotyšskou Rigu. Čekalo

Olympijský stadion Helsinki

nás prvních asi 1200 km, řidiči byli
perfektní, autobus pohodlný , takže jsme
různě pospávali, nebo sledovali okolí
a s přestávkami na toaletu a kávu jsme
do Rigy k hotelu dorazili ve večerních
hodinách. Na hranicích jsme si posunuli
čas o hodinu dopředu. Protože na severu začínaly bílé noci, stihli jsme ještě
večerní procházku „za světla“. Další den
nám paní Říhová zajistila průvodkyni po
městě, která mluvila rusky , protože se
většina z nás rusky ještě učila.
Riga je hlavní město Lotyšska. Její
historické centrum je zapsáno v seznamu
UNESCO. Městem protéká řeka
Daugava a vlévá se zde do Baltu . Mezi
nejznámější památky patří Rižský hrad,
kde je sídlo prezidenta, kostel svatého
Petra - nejvyšší stavba Rigy a další
kostely a památky. Ani na jedné věžičce
není umístěn kříž. Místo toho se tam
nachází větrné korouhvičky v podobě
kohoutů, které podle pohanských
pověr mají odrazovat zlé duchy. Jedna
z mnohých zajímavostí je Kočičí dům,
který má na věži umístěnou kočku.
Majitel tohoto domu, který je proti sídlu
Hanzy, umístil kočku pozadím k Hanze
na protest, že ho do tohoto společenství
nevzali. Ale po rozhodnutí městské rady
musel kočku otočit.
Dále jsme pokračovali asi 300 km do
estonského Tallinu,
podle mě jedno
z nejkrásnějších měst
Pobaltí. Ubytovaní
jsme byli v hotelu proti
krásně nasvícenému
hradu. Když jsme
procházeli starým
městem opět s rusky
mluvící průvodkyní,
připadala jsem si jako
v pohádce. Město
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bylo osídleno již 3000 let př.n.l. Má
mnoho gotických staveb, mezi zajímavé
patří chrám svatého Olafa o kterém se
vypráví následující pověst: Obyvatelé
Tallinu chtěli mít kostel s tak vysokou
věží , aby byla vidět už zdálky od moře.
Přihlásil se neznámý muž a souhlasil,
že takový chrám postaví. Za práci žádal
o hodně víc peněz, než bylo obvyklé,
avšak pokud prý měšťané zjistí jeho
jméno, nebude chtít ani zlaťák. Slovo
dalo slovo a tajemný architekt se pustil
do práce. Několik dní před dokončením
stavby uslyšeli jeho ženu zpívat nad
kolébkou : „Raduj se mé dítě, zítra přijde
Olaf a přinese měšce plné zlaťáků“. Když
Mistr připevňoval na vrchol věže zvon,
zavolali na něho jeho jméno. Olaf ztratil
rovnováhu a zřítil se na podlahu kostela.
Jako výraz pokání pojmenovali Talliňané
chrám po něm.
Naše cesta pokračovala trajektem
do Helsinek, kde jsme byli ubytovaní
v bungalovech.
Helsinky byly založeny v roce 1550
švédským králem Gustavem I., avšak
svoji moc zde upevňovalo nejen Švédsko,
ale i Rusko pomocí výstavby nových
kostelů.

Aurora

Jantarová komnata

Mezi pozoruhodnou památku patří
skalní kostel, který bohužel opravovali,
stejně tak olympijský stadion, na kterém
v roce 1952 zazářil Emil Zátopek
a Dana Zátopková.
K obraně Helsinek proti útokům
z moře byla na osmi ostrovech vybudovaná pevnost Soumenlinna , kterou
jsme také navštívili.
Z Helsinek jsme pokračovali asi
400 km přes staré rybářské městečko
Porvoo do Sankt-Peterburgu. Na
hranicích s Ruskem jsme absolvovali asi
hodinovou pasovou kontrolu a ve večerních hodinách jsme dorazili k hotelu.
Město na řece Něvě je propletené
kanály a pospojované mosty a můstky.
Celé město je jedinečným architektonickým muzeem . Ve dvě hodiny v noci
jsme se byli podívat na otevírání mostů,
byla to úchvatná podívaná. Navštívili
jsme letní sídlo carské rodiny Carskoje
selo , nyní Puškino s proslulou kopií
Jantarové komnaty , Petrodvorce carský palác označovaný někdy za ruské
Versailles, s důmyslným systémem
fontán a vodotrysků, proslulou Ermitáž
a nezapomněli jsme ani na Auroru.
Nakonec jsme se vydali družebního

Kaunas, vyhlídka

Kaunasu. Na ruské hranici jsme opět
prošli celní a pasovou kontrolou, včetně
kontroly zavazadel a po rychlostní
komunikaci připomínající naše silnice
třetí třídy nás čekalo asi 800 km. Díky
nehodě 5 vozidel, které jsme byli
nezaviněně účastníky, jsme se zdrželi
3 hodiny, kdy ruská milice vyšetřovala
viníka. Naštěstí se nikomu nic nestalo.
Do Kaunasu jsme dorazili pozdě
v noci, ale čekalo nás vřelé přivítání
od starostky městské části Aleksotas
LIUKRECIJE NAVICKIENE
a dalších přátel – plné stoly jídla a pití.
Kaunas je jedním z nejdůležitějších
kulturních a průmyslových center
Litvy.
První den jsme si za doprovodu starostky prohlédli město, byli jsme přijati
na radnici místostarostou Kaunasu a večer jsme se zúčastnili jako čestní hosté
zahájení Hanzovních slavností. Hanza,
původně svazek německých obchodních
měst, byla založena v polovině 12
století a postupně se rozrostla i do
dalších zemí. Fungovala až do poloviny
17. století. Zahájení se zúčastnila prezidentka Litvy Dalia Grybauskaiteová.
Na slavnostech se prezentovalo 85

Tallinn panorama

hanzovních měst. Večer byl ukončen
velkolepým ohňostrojem z Kaunaského
hradu. Další den pokračovaly slavnosti
různými trhy řemesel, rytířskými
souboji, tanečními, hudebními a divadelními představeními.
Do bohatého programu, který pro
nás připravili přátelé z Aleksotas
kromě obědů a večeří ve vybraných
restauracích, patřila i exkurze do
pivovaru s degustací různých druhů
piv a milým zpestřením byla návštěva
bazénu a prohlídka nedalekých lázní
Birštonas.
V sobotu ráno jsme se vydali na
zpáteční cestu a do Jehnic jsme dorazili
asi v půl desáté večer.
Zájezd byl velmi zdařilý, většinu
času jsme trávili společně, takže jsme
se navzájem lépe poznali. Určitě
všichni máme spoustu krásných zážitků.
Nakonec zbývá poděkovat pořadatelům
v čele se starostou Václavem Šichou,
paní Jitce Říhové, která perfektně
zajistila všude ubytování, průvodce po
městech, výlety a exkurze, prostě celý
program zájezdu. A v neposlední řadě
oběma řidičům, kteří s námi najezdili asi
4 000 km a šťastně nás dopravili domů.

Společně s přáteli
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Pan starosta pozval delegaci
z Kaunasu na oslavy „720 let Jehnic“
v roce 2012, takže se na přátele budeme
těšit.

Věra Synková

Hrad Ronov východně od
Útěchova
Hrádek Ronov tvoří dnes zbytky
hradu na nevelkém výběžku z náhorní
roviny, sklánějící se do údolí Svitavy,
v ostré zákrutě silnice běžící z Útěchova
do Adamova. Půdorys hradu je vymezen
pětiúhelníkovým valem, který se zachoval po rozesuté hradební zdi, která má
na západní straně stopy, či spíše náznak
vstupní věže (obr. 1). Z vnitřního hradebního prostoru dnes vystupuje pahorek (obr. 2) který zahrnuje hradní jádro
se třemi doposud zřetelně oddělenými
prostory. Jádro je poněkud excentricky
posunuto k severovýchodu. Písemné
zprávy se zmiňují o hradě poprvé roku
1364, kdy na Ronově, našem novém
hradě datoval listinu Čeněk Krušina
z Lichtenburka [1].
Lokalita je uváděna v literatuře [2]
jako Ronov, hrádek u Útěchova a tři
prohlubně zřetelně patrné na povrchu
hradního jádra jsou v ní charakterizovány jako patrně zřícené sklepy.
Vlastivěda moravská, Brněnský
okres [3] k této lokalitě uvádí, že
v lesích na strmé skále nad řekou
Svitavou stával pevný Hrádek, z něhož
v první polovici 19. století se zachovaly
zříceniny zdí, valy a sklep. Podle polohy
jsou to nepochybně zbytky zaniklého
hradu Ronova. Ten vystavěl Čeněk
z Hronova jinak z Ronova, řečený
Krušina z Lichtenburka, jako nový hrad
Ronov. Roku 1365 tu přijal na spolek
Jana z Meziříčí a Ješka z Pirkenštejna
a zapsal své manželce Dorotě 1400 kop
grošů věna. K hradu tehdy patřily dědiny: Útěchov, Vranov, Brodek, Kanice,
Jehnice, Březina, Lhota, Vítovice,
Habrůvka, Babice a Obřany; tyto obce
spolu s Olomučany aj. se později od
roku 1562 uvádějí u panství blízkého
Nového Hradu nedaleko Blanska jako
panství Pozořické.
K hradu Ronovu se vrací také V.
Beránek [4], který datuje jeho vznik
kolem roku 1360 a poznamenává, že
v první polovici 18. století byly prý
ještě znáti zdi, valy a sklep. Snad vůbec
první dochovanou listinu vydal pan
Čeněk na hradě Ronově - in castro
novo Ronov – dne 26. května 1364
a zřekl se v ní sporných vinic [5] na
kopci zvaném Streitberg ve prospěch
kláštera v Zábrdovicích. Pozdější listina

z 9. září 1366 o úpravě lesních hranic
svědčí o tom, že hrad stál blízko Brna
... in Ronov novis castris in confinio
Brunensi. Pan Čeněk Krušina se na
hradě uvádí ještě k roku 1381 a nelze
přesně říci kdo se po jeho smrti držení
hradu ujal.
Podle novějších pramenů [5] získal
Čeněk Krušina z Lichtenburka obřanské panství jako díl rodového jmění
neboť byl přijat Čeňkem z Lipé a jeho
synem Jindřichem z Lipé do jejich
rodového majetkového spolku. Pan
Jindřich z Lipé již tehdy zřejmě vlastnil
hrádek Olomučany [1] (dnes jmenovaný
jako Čertův Hrádek u Olomučan)
jako tehdejší excentrické centrum
obřanského panství. Hrádek se objevuje
poprvé v listinách v roce 1346 pod
názvem Olomučany. Jindřich z Lipé
(†1329) patrně také zahájil výstavbu
nového hradu Ronova u Útěchova,
kterou posléze dovršil jeho blízký
pokrevní příbuzný Čeněk Krušina
z Lichtenburka. Tehdy vzniklo tzv.
ronovské panství, shodné s panstvím
– statkem obřanským, patřícím v počátcích panu Přibyslavu z Křižanova a po
něm Bočkovi z Obřan, ovšem tehdy
již rozšířené o řadu vesnic, které měl
v držení velmož Jindřich z Lipé.
Čeněk Krušina z Lichtenburka získal
dále z majetku pánů z Lipé Střítež,
ležící u Jihlavy téměř v srdci stříbronosného dominia a také Cerekev s tvrzí
v jihovýchodních Čechách. Zanechal
po sobě dva syny Hynka a Jana. Ve
starých listinách bývá jmenován jako
Čeněk Krušina z Lichtenburka pán na

Rychmburce, Ronově, Stříteži a Novém
Hradu. Ke konci svého života totiž
dokončil také výstavbu Nového Hradu
u Blanska, o kterém pochází první
písemná zpráva z roku 1381, což je
právě rok úmrtí Čeňka Krušiny.
Kdo se po smrti Čeňka Krušiny
stal majitelem hradu Ronova
a Nového Hradu u Blanska je nejasné.
Předpokládá se, že Čeňkův syn Hynek
Krušina mohl snad být po jistou jako
dědic po svém otci dobu držitelem
Nového Hradu u Blanska, avšak jen
krátkou dobu, neboť existuje záznam
[5], že roku 1411 zastavil tento hrad
moravský markrabě Jošt Lucemburský
panu Vaňkovi Černohorskému
z Boskovic. Je pravděpodobné, že
Nový Hrad u Blanska připadl, snad
mezi roky 1381 až 1411 což je údobí
delší než jedna generace, po pánech
z Lichtenburka moravskému markraběti Joštu Lucemburskému).
Čeněk Krušina z Lichtenburka měl
sestru Jitku která se provdala za šlechtice Buška z Lelekovic a žila ještě jako
vdova v roce 1381, kdy postoupila 300
hřiven stříbra svého věna zapsaných na
Lelekovicích Ješkovi z Křižanova [5].
Čeňkova manželka Dorota je ve starých
záznamech zmiňována v letech 1360 až
1373. Kdy a za jakých podmínek hrad
Ronov zanikl nevíme.
Ke stavbě hradu Ronova u Útěchova
Z brněnských městských knih,
v kterých se dochoval zápis o smlouvě
z března 1369 mezi zedníkem
Zdeňkem Okřínem a Tesařem Filipem,

Terénní náčrt zříceniny hradu Ronova podle M. Plačka [1]
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Tabulka 1 Analýza akcesorických
minerálů v kamenech hradu Ronova

Současný pohled na vrchol zříceniny hradu Ronova

staviteli markraběte Jana Jindřicha
Lucemburského, na straně jedné a provazníky Mikulášem a Kunetlichem
na straně druhé se dovídáme o dodání
čtyř lan na práci při stavbě nového
hradu Ronova – in novo castro Ronovo
[5]. Další podrobnosti o stavbě tohoto
hradu, či spíše hrádku neznáme. Avšak
z prohlídky zbytků rozsutých hradeb
a doposud stojícího pevného zdiva, je
patrno, že výběru kamene pro stavbu
obytných budov uvnitř hradu byla
věnována větší péče než tomu bylo při
výběru kamene při stavbě vnějšího
opevnění hradu.
K posouzení o jaký kámen šlo a jakou
vápennou maltou bylo zdivo pojeno
byly ze zbytků doposud pevného zdiva
odebrány nevelké vzorky k mineralogické a chemické analýze. Analýzy proběhly v laboratořích VUT-FSI v Brně
s využitím elektronových analytických
přístrojů Philips Edax, BL10 a X´Pert.
Fázovou analýzou bylo zjištěno, že
zdivo obytných budov bylo vyzděno
převážně z kamene jehož podstatu tvoří
z 50 hm.% sodný živec (albit), dále
draselný živec (mikroklín) 3,4 hm.%
a ze 42,6 hm.% křemen. Z hlediska
průměrného chemického složení kámen
obsahuje v hm.% – 47,67 O, 3,70 Na,
0,30 Mg, 8,45 Al, 32,54 Si, 0,13 P, 0,29
S, 3,11 K, 0,70 Ca, 0,48 Ti, 0,28 V,
0,25 Cr, 0,29 Mn a 1,64 Fe a též stopy
stříbra (Ag).  
Vápenná malta, kterou bylo zdivo
spojeno měla průměrné složení v hm.%
54,41 O, 1,21 Na, 1,37 Mg, 5,69 Al,
11,55 Si, 0,13 Y, 0,37 P, 0,66 S, 16,70
Ca, 0,80 Ti, 0,26 Cr, 47 Mn a 4,62  Fe

a také stopy stříbra, obsah uhlíku
v maltě nebyl stanoven. Podíl vápníku
a křemíku v maltě činil 16,70/11,55 =
1,45, šlo tedy o poměrně kvalitní maltu.
V horninách i v maltových směsích
se téměř vždy nacházejí ještě malá,
minoritní množství minerálů, která
se běžně neuvádějí v jejich definici
a nepřihlíží se k nim v chemickém
vzorci. Tyto minerály se nazývají akcesorické a jejich obsah je tak malý (pod
0,0001 hm.% i menší), že se běžnými
analýzami nestanovuje. Ke stanovení
jejich semikantitativního obsahu byla
před časem publikována speciální poměrně dostupná metoda [6], kterou jsme
použili také k analýze zdiva z lomového
kamene z něhož byly vnitřní budovy
hradu vystavěny a malty kterou bylo
toto zdivo spojeno. Prostřednictvím
této analýzy je možno stanovit všechny
prvky chemicky vázané na minerály
o vyšších atomových číslech než má
analyzovaný vzorek s vysokou citlivostí.
Výsledky jsou zajímavé a jsou obsaženy
v tabulkách 1 a 2. Jde o minerály vyšších
atomových čísel než je průměrné složení
vzorků, které se po rozdrcení a rozemletí vzorku horniny, popřípadě malty,
na zrna rozměrů jednotek až desítek
mikrometrů, vyberou pomocí signálu
zpětně odražených elektronů (BSE).
V tabulkách 1 a 2 je uvedeno
vzestupné uspořádání analyzovaných
prvků, ve druhém sloupci v mg/kg,
což je též v g/t, ve sloupci třetím podíl
v hm.% vztažený k nalezeným prvkům
vázaným na akcesorické minerály.
Lomový kámen z něhož byly vystavěny obytné budovy hradu obsahoval
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Semikvantitativní poměrná analýza
Prvek
mg/kg
hm.%
Cr
0,000445
0,000466
Bi
0,00206
0,002155
Th
0,00348
0,003641
Sm
0,00794
0,008308
Pr
0,0162
0,016950
Nd
0,0599
0,062673
La
0,0833
0,087156
Ce
0,114
0,119278
Y
0,141
0,147528
Ag
0,262
0,274129
P
0,306
0,320166
Sb
0,314
0,328537
Mg
0,368
0,385037
As
0,381
0,398638
Ca
0,389
0,407009
S
0,598
0,625685
K
0,718
0,751240
Ti
0,782
0,818203
Na
0,869
0,909230
Mn
1,13
1,182314
Al
2,19
2,291386
Pb
7,28
7,617029
Zr
7,55
7,899528
Si
9,21
9,636378
O
13,5
14,12498
Fe
49,3
51,58235
suma
95,575325
    100,00000

Tabulka 2 Analýza akcesorických
minerálů v maltě zdiva Ronova
Semikvantitativní poměrná analýza
Prvek
mg/kg
hm%
Na
0,249
0,16518
Ag
0,315
0,20896
K
0,373
0,24743
Pr
0,407
0,26999
Cr
0,409
0,27131
Y
0,434
0,28790
S
0,474
0,31443
V
0,479
0,31775
Mn
0,495
0,32836
Mg
0,652
0,43251
Ti
0,781
0,51808
Ba
1,31
0,86900
Nd
1,37
0,90880
La
1,48
0,98177
P
1,96
1,30018
Ce
2,81
1,86404
Al
4,40
2,91878
Fe
6,11
4,05312
Ca
9,44
6,26211
Si
22,7
15,05824
Zr
41,4
27,46305
O
52,7
34,95900
Celkem
    150,748
     100,00000

kromě uvedených základních prvků
určených analýzou průměrného složení
kamene ještě dalších 26 prvků vázaných
na nejméně 96 mg/kg menšinových
minerálů. Jak plyne tabulky 1 patří
k nim prvky vzácných zemin – lanthanidy, například cer, lanthan, neodym,
praseodym a samarium, ale též yttrium,
arzen, zirkonium a také nevelké množství stříbra – více než 0,262 mg Ag/kg,
které je ve hmotě základního kamene
tvořeného převážně živcem vázáno

pravděpodobně na minerál argentopyrit.
Vápenná, malta kterou byly lomové
kameny tvořené převážně živcem spojeny, obsahuje kromě prvků základních
celkem 22 prvků vázaných na dalších
nejméně 150 mg/kg menšinových,
akcesorických minerálů. Podle analýz
v tabulce 2 patří k nim opět prvky
vzácných zemin, tj. lanthanidy – z již
uvedených chybí pouze samarium, dále
bylo analyzováno ytrium a též baryum
a zirkonium. Ytrium je zde vázáno
na fosforečnan Y(PO4), tj. na minerál
xenotim, baryum na minerál baryt –
těživec Ba(SO4) a zirkonium na minerál
zirkon, což je chemicky Zr(SiO4). Také
vzácné zeminy jsou v maltě vázány na
fosforečnan uváděný vzorcem Ce(PO4)
což je minerál monazit. Kromě barytu
jsou minerály xenotim, zirkon a monazit součástí říčních písků a je tudíž
velmi pravděpodobné, že k přípravě
vápenné malty byl v minulosti použit
říční písek z řeky Svitavy tekoucí pod
hradem. Pozoruhodné je také nevelké
množství stříbra v maltě, celkem
0,373 mg Ag/kg, které patrně pochází
také z říčního písku.

Karel Stránský, Drahomíra Janová
a Lubomír Stránský

LITERATURA
[1] PLAČEK, M.: Hrady a zámky na
Moravě a ve Slezsku. LIBRY, Praha 1996,
439 s. ISBN 80-85983-08-7.
[2] NEKUDA, V., UNGER, J.: Hrádky
a tvrze na Moravě. Blok, 1981, Brno, 368 s.
[3] SLAVÍK, F. A.: Vlastivěda moravská.
II. Místopis. Brněnský okres. Musejní spolek
v Brně 1897, 392 s.
[4] BERÁNEK, V.: Vranov u Brna.
Historie a památky. Obecní rada na Vramově
u Brna. Vranov 1940, 145 s.
[5] URBAN, J.: Lichtenburkové. Vzestupy
a pády jednoho panského rodu. Lidové noviny, Praha, 2003, 585 s. ISBN 80-7106-579-X.
[6] STRÁNSKÝ, K., JANOVÁ, D.,
POSPÍŠILOVÁ, S., DOBROVSKÁ, J.:
Poměrná semikvantitativní mikroanalýza
těžkých kovů v horninách, struskách
a rudách. Hutnické listy, 2009, roč. LXII, č.
3, s. 84-89. ISSN 0018-8069.

Do ulic Brna vyjely
i cyklohlídky strážníků
S nástupem léta se v brněnských
ulicích objevili opět strážníci využívající
ke své hlídkové činnosti jízdní kolo.
Takových hlídek má brněnská městská
policie v současnosti 28. Výhodou
nasazení cyklohlídek je fakt, že jsou
jednak ekologickým doparvním prostředkem, ale také to, že prostřednictvím
jízdních kol mohou strážníci provádět
častější hlídkovou činnost na rozlehlých
územích městské aglomerace a zvláště
v lokalitách, v nichž je z různých důvodů

nevhodné
nebo přímo
zcela nemožné
využívat k hlídkové službě
motorizovanou
techniku, jako
jsou služební
skútry, motocykly nebo
automobily.
V praxi jsou
tak cyklohlídky
nasazovány
k dohledu nad
dodržováním
veřejného
pořádku
a ochranu městského mobiliáře
v brněnských
parcích či
v přírodních
lokalitách
využívaných
k rekreaci
a odpočinku.
Jelikož se využívání cyklohlídek
v minulosti
u brněnské MP
velmi osvědčilo,
byly rozšířeny
lokality, kde
strážníky na
kolech bude
možné potkat.
Kromě již
tradiční lokality
jakou je v letních měsících
hojně navštěvovaná Brněnská
přehrada se
nově jedná
ještě o líšeňské
Mariánské údolí
anebo vinohradské Akátky.
S cyklohlídkami
strážníků se
lze setkat také
na cyklostezkách, kde městští policisté
mimo jiné bdí i nad dodržováním
pravidel silničního provozu.
Mgr. Denisa Kapitančiková
Tisková mluvčí MP Brno

Zoo Brno – Setkání se zvířaty ze
všech koutů světa
Otevírací doba- červenec, srpen:
9.00 – 18.00 hod.
Ing. Pavel Hruška
propagačně vzdělávací úsek
e-mail: hruska@zoobrno.cz
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MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří
350 Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, aj.
tel: 606 469 316, 547 225 340
www.maliribrno-horak.cz,
Brno-JEHNICE a okolí.
Platba hotově = SLEVA 250 Kč !
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