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Úvod

Regionální učebnice bítešsko
Regionální učebnice, kterou držíte v ruce, byla vytvořena pro žáky obou stupňů zá-
kladní školy. Obsahuje souhrn základních informací o regionu Velké Bíteše a okolí. 
Faktografické údaje jsou doplněny řadou zajímavostí a mezipředmětových vztahů. Žáci 
si ji budou moci v různých předmětech rozšiřovat o rozmanité výstupy. V průběhu 
školní docházky si tak vytvoří vlastní „regionální portfolio“. Pro učitele je zpracována 
metodika obsahující pracovní listy a náměty, jak učebnici využívat. Na své si přijde  
i veřejnost zajímající se o zdejší region. 

Vymezení regionu – zájmové oblasti 
Region Velké Bíteše a okolí (Velkobítešsko, dále jen Bítešsko) byl pro tuto učebnici 
účelově definován jako území Velké Bíteše, Osové Bítýšky a většiny spádových obcí, 
v nichž žijí žáci navštěvující bítešskou a bítýšskou školu. Vychází tedy z potřeb cílové 
skupiny - žáků, kterým převážně je tato učebnice určena.
Oblast je vymezena těmito obcemi: na jihu Krokočín, Jindřichov, na východě Lesní Hlu-
boké, Radoškov a Katov, na severu Nová Ves, Radňoves, Níhov a Lubné a na západě 
Ořechov, Ruda a Holubí Zhoř. Obsahově dochází v učebnici v řadě případů i k přesahu 
tohoto území.

Tato publikace vznikla v rámci projektu „Semínka environmentálního vzdělávání pro Vysočinu“, 
který realizovaly Chaloupky o. p. s. v rámci OP VK. Jeho cílem bylo rozšíření a inovace výuky na 
školách v Kraji Vysočina formou školních projektů, vzdělávacích programů a regionálních učeb-
nic. Vznikly tři pilotní regionální učebnice, a to pro okolí Moravských Budějovic, Okříšek a Velké 
Bíteše. Tato učebnice byla prakticky ověřována ve výuce od roku 2011. 

Vážení učitelé, 
nikdo z vás se nemusí obávat, že tato učebnice rozšiřuje plánované učivo. Naopak, 
běžné učivo lze vysvětlit na reáliích a údajích přímo z našeho okolí. Co může být lepší 
motivací pro žáky, než se každý den setkávat ve skutečném životě s tím, o čem byla 
školní „teorie“. A to nejen v přírodovědě, vlastivědě. Regionální učebnice je motivací, 
jak smysluplně využít znalosti z matematiky, českého jazyka, ale třeba také výtvarné 
výchovy – může být inspirací pro všechny předměty!
Svým obsahem pomáhá ucelit roztříštěnost informací o regionu v rámci různých před-
mětů. Žáci budou postupně objevovat, jak zajímavé je místo, kde žijí. 

Milí žáci,
znát dobře místo svého bydliště znamená vědět hodně o jeho minulosti, rozumět 
současnosti a umět se vyjádřit i k představě o jeho budoucnosti.
Před sebou vidíte základní informace, díky nimž můžete pokračovat v „objevování“ 
místa, které máte denně před očima, ale zatím, přiznejme si to, jste o něm příliš nepře-
mýšleli. Možná vám připadá nudné, obyčejné… Omyl! Sami objevíte historii města, jež 
dodnes promlouvá z budov, názvů ulic, pověstí, ale i zvyků a písniček. Zaznamenáte 
změny, ke kterým došlo v oblasti životního prostředí – a sami posoudíte, jestli vždy jen 
k lepšímu. Možná budete žasnout, jak zajímavé osobnosti se zde či v blízkém okolí na-
rodily. Vsaďte se, že ohromíte svými znalostmi i rodiče. A co víc? Nikdy se nedostanete 
do situace, kdy na otázku: „Co je u vás zajímavého?“ pokrčíte rameny. Budete totiž 
experty na svůj domov.

Vážení spoluobčané, přátelé Velké Bíteše a okolí! 
Vítáme vás na stránkách této učebnice, se kterou trošku nahlížíte pod pokličku uči-
telům a žákům. Stejně jako oni můžete být při četbě této knihy překvapeni, na jak 
zajímavém místě žijete! 
Tato kniha je naprosto ojedinělá svým komplexním pohledem na vaše bydliště a širší 
okolí. Promlouvá srozumitelným jazykem, je přehledná barevným členěním kapitol  
a zajímavá bohatou fotografickou i obrazovou dokumentací. 
Doufáme, že se vám zalíbí na první pohled. Pak vás možná přivede k zamyšlení. Třeba 
dá směr některé z vašich vycházek. Snad vám připraví i nějaké překvapení. Můžete si ji 
doplnit vlastními poznámkami, postřehy, novými údaji. Proč to všechno? Přece proto, 
abyste se tu cítili jako doma! 

Co říci závěrem? Naší snahou bylo touto publikací vzbudit zájem o poznávání regionu, a tím utvá-
řet vztah k místu, kde společně žijeme. Jestli se nám to podařilo, musíte posoudit sami.

V tomto pruhu najdete  
v naší regionální učeb-
nici 

zajímavosti• 
vysvětlení  či připo-• 
menutí pojmů
přesah v rámci • 
regionu
souvislosti mezi • 
předměty
ilustrační obrázky• 
odkazy • 

Kurzívou jsou zvýrazně-
ny především obce  
z regionu a okolí.

Tučně jsou zvýrazněny 
důležité pojmy, nadpisy. 

      podívej se na… 

(odkaz na kapitolu...)
www.chaloupky.cz

V učebnici jsou 
uvedeny některé údaje, 
které doposud nebyly 
nikde  publikované!

Na tvorbě učebnice  
se podílel autorský tým  
složený nejen z peda-
gogů, ale i z odborníků 
rozmanitých oborů.
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1. Poloha

Bítešsko se nachází ve východní 
části českomoravské vrchoviny, 
Kraje Vysočina a okresu Žďár 
nad Sázavou, okrajově v okrese 
Třebíč (Krokočín) a Brno-venkov 
(Jihomoravský kraj – 7 obcí).
Město Velká Bíteš leží cca 35 km 
západně od Brna. Většina obcí 
v současné době náleží do tzv. 
malého okresu – správního ob-
vodu Velké Meziříčí.
Bítešsko protíná dálnice D1 ve-
doucí z Prahy do Brna (exit 153 
Lhotka, exit 162 Velká Bíteš, exit 
168 Domašov) a železniční trať 
Žďár nad Sázavou-Tišnov. Jedná 
se o významnou polohu v rámci 
čR mezi Prahou a Brnem.

Většina území je součástí mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, malá část mi-
kroregionu Chvojnice (Krokočín), Tišnovsko (Katov, Křižínkov, Lubné, Níhov).

Město Velká Bíteš leží v široké kotlině s průměrnou nadmořskou výškou  
480 metrů nad mořem, je obklopené kopci Bítešské vrchoviny, které náleží 
do východní části českomoravské vrchoviny. 

2. Příroda kolem nás
Příroda je tvořena částí živou a neživou. 

Neživá příroda poskytuje živým organis-
mům základní podmínky k životu. V rámci 
určitých prostředí k nim patří především:

voda• 
klimatické podmínky (teplota, vzduch, • 
sluneční záření...)
členitost terénu • 
geologická stavba (horniny a minerály)• 
půda • 

Živá příroda je tvořena různými organismy 
(např. rostlinami, živočichy, houbami, bak- 
teriemi) vytvářejícími společenstva. 
Vlivem přírodních procesů a v nemalé míře 
i vlivem člověka vznikla na Bítešsku kraji-
na, kde se v těsném sousedství sídel roz-
prostírají lesy, louky, pole, potoky a jejich 
prameny, rybníky se všemi zde volně ži-
jícími živočichy. Je potřeba si uvědomit, 
že tato blízkost přírody přispívá k našemu 
zdravějšímu a kvalitnějšímu životu. 

Katastrální území obcí Bítešska.

Kraj Vysočina  

má své sídlo v Jihlavě. 
Jeho rozloha je 6 796 km2,  
je pátým největším krajem 
v čR. Nejvyšší vrcholem  
je Javořice 837 m n. m.  
V kraji žije kolem 511 000 
obyvatel. Hustota zalidně-
ní je 75 obyvatel na km2. 
člení se na 15 menších 
okresů – správních obvodů 
obcí s rozšířenou působ-
ností. V kraji je 704 obcí, 
což je nejvíce ze všech 
krajů.

Příroda 
nazývaná také 
hmotný svět 
nebo přírodní 
svět, je veškerá 
hmota a energie, 
a to hlavně v 
základní, člově-
kem neovlivněné 
formě. 

Společenstvo 
(biocenóza) je 
soubor po-
pulací všech 
druhů rostlin, 
živočichů, hub 
a mikroorganis-
mů, které žijí na 
určitém  stano-
višti (biotopu); 
existují mezi nimi 
určité vztahy. 
Je to živá část 
ekosystému. 
Např. společen-
stvo lesa.
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2.1. Horopisné členění

Území Bítešska se rozkládá ve východní části Českomoravské vrchoviny 
a je součástí geomorfologického celku Křižanovská vrchovina, podcelku 
Bítešská vrchovina. Ta je vymezena hlubokým údolím řeky Oslavy na jihu 
a Loučky na severu. 
Nejvyšší vrcholem Bítešska je v SV části regionu 679 m n. m. vysoká Svatá 
hora. Nejnižším místem je údolí Bílého potoka u Lesního Hlubokého a údolí 
potoka Haldy u Níhova s nadmořskou výškou okolo 350 m n. m.

2.2. klimatické podmínky

Podnebí je jedním ze základních činitelů určujících ráz 
přírodního prostředí, v němž člověk žije. Je ovlivněno 
např. zeměpisnou polohou, nadmořskou výškou, cha-
rakterem reliéfu. Většina území Bítešska se nachází  
v mírně teplé a mírně vlhké podnebné oblasti.

Průměrné roční teploty se pohybují mezi 7–8 °C. 
Roční úhrn srážek představuje 650–700 mm. 

Zimní období je charakterizováno průměrnou denní teplotou pod bodem 
mrazu. Nejchladnějšími měsíci jsou prosinec až únor s průměrnou teplotou 
–3 °C. První sníh se objevuje koncem listopadu až začátkem prosince, sně-
hová pokrývka mocná 20–30 cm trvá obvykle od poloviny ledna do začátku 
března. Nejníže klesá teplota na –16 až –20 °C koncem ledna a začátkem 
února.

Hlavní vegetační období s průměrnou denní teplotou 13,8 °C trvá od po-
čátku dubna do konce září. Během tohoto období spadne více než polovina 
ročního úhrnu srážek (400 mm). Průměrná vegetační doba je 153 dnů.

Letní období začíná koncem června a trvá do začátku srpna. Průměrné 
červencové teploty se pohybují od 17 °C. Nejvíce srážek spadne koncem 
června a v červenci, kdy je také nejvíce bouřek s nárazovým větrem. 

Proudění vzduchu
V době letních bouřek převažují větry vanoucí od Z až SZ, v jasných podzim-
ních a zimních dnech fouká od V až JV.

Nejvíce jasných slunečných dnů bývá v září a v zimních měsících. 
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Geomorfologické 
(horopisné) členění

Svatá hora je s 679 m n. m. nejvyšším vrcholem Bítešska.

Podnebí 
dlouhodobý stav ovzduší 
(atmosféry).

Počasí
okamžitý stav ovzduší.

Arktické dny
dny kdy je maximální denní 
teplota –10 °C nebo nižší.

Nejstudenějším měsícem bývá 
leden, nejteplejším červenec.

Letní dny 
dny s průměrnou denní teplo-
tou nad 20 °C.
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9

parametr
ch. o. mírně teplá oblast

CH7 MT2 MT3 MT5 MT7 MT9 MT10 MT11

počet letních dnů (tmax ≥ 25 °C) 10–30 20–30 20–30 30–40 30–40 40–50 40–50 40–50

počet dnů s prům. teplotou 10 °C a více 120–140 140–160 120–140 140–160 140–160 140–160 140–160 140–160

počet mrazových dnů (tmin < 0 °C) 140–160 110–130 130–160 130–140 110–130 110–130 110–130 110–130

počet ledových dnů (tmax < 0 °C) 50–60 40–50 40–50 40–50 40–50 30–40 30–40 30–40

průměrná teplota v lednu (°C) –3 – –4 –3 – –4 –3 – –4 –4 – –5 –2 – –3 –3 – –4 –2 – –3 –2 – –3

průměrná teplota v červenci (°C) 15–16 16–17 16–17 16–17 16–17 17–18 17–18 17–18

průměrná teplota v dubnu (°C) 4–6 6–7 6–7 6–7 6–7 6–7 7–8 7–8

průměrná teplota v říjnu (°C) 6–7 6–7 6–7 6–7 7–8 7–8 7–8 7–8

prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více 120–130 120–130 110–120 100–120 100–120 100–120 100–120 90–100

úhrn srážek ve vegetačním období (mm) 500–600 450–500 350–450 350–450 400–450 400–450 400–450 350–400

úhrn srážek v zimním období (mm) 350–400 250–300 250–300 250–300 250–300 250–300 200–250 200–250

počet dnů se sněhovou pokrývkou 100–120 80–100 60–100 60–100 60–80 60–80 50–60 50–60

počet zamračených dnů 150–160 150–160 120–150 120–150 120–150 120–150 120–150 120–150

počet jasných dnů 40–50 40–50 40–50 50–60 40–50 40–50 40–50 40–50

Klima

Roční chod teplot a srážek Charakteristiky klimatických oblastí

Poznámka: ch. o. – chladná oblast, tmax – maximální teplota, tmin – minimální teplota
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parametr
ch. o. mírně teplá oblast

CH7 MT2 MT3 MT5 MT7 MT9 MT10 MT11

počet letních dnů (tmax ≥ 25 °C) 10–30 20–30 20–30 30–40 30–40 40–50 40–50 40–50

počet dnů s prům. teplotou 10 °C a více 120–140 140–160 120–140 140–160 140–160 140–160 140–160 140–160

počet mrazových dnů (tmin < 0 °C) 140–160 110–130 130–160 130–140 110–130 110–130 110–130 110–130

počet ledových dnů (tmax < 0 °C) 50–60 40–50 40–50 40–50 40–50 30–40 30–40 30–40

průměrná teplota v lednu (°C) –3 – –4 –3 – –4 –3 – –4 –4 – –5 –2 – –3 –3 – –4 –2 – –3 –2 – –3

průměrná teplota v červenci (°C) 15–16 16–17 16–17 16–17 16–17 17–18 17–18 17–18

průměrná teplota v dubnu (°C) 4–6 6–7 6–7 6–7 6–7 6–7 7–8 7–8

průměrná teplota v říjnu (°C) 6–7 6–7 6–7 6–7 7–8 7–8 7–8 7–8

prům. počet dnů se srážkami 1 mm a více 120–130 120–130 110–120 100–120 100–120 100–120 100–120 90–100

úhrn srážek ve vegetačním období (mm) 500–600 450–500 350–450 350–450 400–450 400–450 400–450 350–400

úhrn srážek v zimním období (mm) 350–400 250–300 250–300 250–300 250–300 250–300 200–250 200–250

počet dnů se sněhovou pokrývkou 100–120 80–100 60–100 60–100 60–80 60–80 50–60 50–60

počet zamračených dnů 150–160 150–160 120–150 120–150 120–150 120–150 120–150 120–150

počet jasných dnů 40–50 40–50 40–50 50–60 40–50 40–50 40–50 40–50

Klima

Roční chod teplot a srážek Charakteristiky klimatických oblastí

Poznámka: ch. o. – chladná oblast, tmax – maximální teplota, tmin – minimální teplota

Kroupy o velikosti až 6 cm 
„zasypaly“ Velkou Bíteš 
22. 7. 2009.
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2.3. Vodstvo

Krajina Bítešska je pramennou oblastí se sítí drobných vodních toků. 
Na spojnici obcí Košíkov-Nové Sady-Bezděkov-Ruda probíhá ve směru 
ZSZ–VJV rozvodí mezi povodím řeky Svratky na severu a řeky Oslavy 
na jihu. Srážkovou vodu do Svratky odvádí potoky Bítýška, Bílý potok, 
Halda s přítokem Březinkou, Libochůvka, Blahoňůvka, do Oslavy se 
vlévá Chvojnice, která pramení u Košíkova, Pucovský potok pramenící 
v Košíkovském lese a Jasinka sbírající vodu v lesích u Jestřabí. Nej-
západnějším přítokem Jasinky je Jelenka, která má počátek v lesích  
u Rudy a Jáchymova. 

Množství vody v tocích značně kolísá, např. v Bítýšce při jarním tání se 
zvedá hladina o 50–70 cm, někdy dochází až k vylití vody z koryta. 
Toky byly v řadě úseků regulovány, např. Bítýška v Osové Bítýšce  
a Velké Bíteši, Halda v Borovníku. V některých úsecích toků je regu-
lace napřimováním, případně zatrubňováním toků zbytečná a snižuje 
jejich schopnost déle zadržovat vodu v krajině. Problémy s rychlostí 
odtoku vody přináší i změny kultur v okolí potoků.

Bílý potok pramení severně od Skřinářova v 605 m n. m., ústí do Svratky 
ve Veverské Bítýšce v 235 m n. m., plocha povodí je 113,7 km2, délka toku 
je 33,5 km, průměrný průtok u ústí je 0,29 m3/s, pstruhová voda po celém 
toku. Jedná se o vodní tok s přirozenými a přírodě blízkými vodními a po-
břežními společenstvy. 
Potok Bítýška nebo též Bitýška patří do povodí Svratky, jedná se o pravo-
stranný přítok Bílého potoka. Pramení ve výšce 595 m n. m. 1,5 km jiho-
východně od obce Sviny. Protéká soustavou rybníků u Ořechova a směřuje 
k jihovýchodu skrze Osovou Bítýšku a Velkou Bíteš. Ve Velké Bíteši se stáčí 
zhruba k severovýchodu a poblíž Křoví ústí v nadmořské výšce 445 m n. m. 
zprava do Bílého potoka. Délka toku je 17,3 km a plocha povodí 39,4 km2, 
průměrný průtok u ústí je 0,21 m3/s. Po soutoku s Bílým potokem se pou-
žívají oba názvy (Bítýška i Bílý potok), od 70. let 20. století však převládá 
pojmenování Bílý potok.
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Soutok Bílého potoka a Bítýšky 
u křovského lomu.

Potok Bítýška u ČOV 
ve Velké Bíteši 19. 3. 2005.

Pramen 
místo, kde vzniká vodní tok.

Povodí 
oblast, ze které je odváděna 
voda menšími potoky 
do jednoho vodního toku, 
jenž protéká danou oblastí.

Rozvodí
hranice mezi povodími.

Voda – H2O
látka důležitá pro život.

Pstruhové revíry 
Bílý potok a Chvojnice.
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Významným krajinným prvkem jsou vodní plochy – rybníky a nádrže. 
V povodí Bítýšky bylo vybudováno několik rybničních soustav. Jedna 
z nich se rozprostírá v Ořechově a jeho okolí. K dalším patří soustava 
rybníků u Rudy, u Velké Bíteše (zde je tvořena devíti rybníky, největší  
z nich je Silnický s výměrou 2 ha). 
V povodí Bílého potoka se dále nachází rybniční soustava rozprostírající 
se od Skřinářova až po Vlkov. Vybudována byla v 15.–16. století a nej-
větší z rybníků je Vlkovský rybník. Rybníky se nachází i v povodí Haldy.
Na potocích je i řada malých nádrží. Jejich hlavním účelem je zadržet 
přívalové vody a bahnité splachy z polí. 
V posledních letech byly z dotačních programů vybudovány nové vodní 
plochy, např. v Křoví, Nových Sadech, ve Velké Bíteši (Hadr). Dochází i k re-
vitalizaci některých vodních ploch, např. ve Velké Bíteši (Skříňka).
Většina rybníků je využívána pro chov ryb – převážně kaprů a některé i pro 
chov kachen (Rudský). Nezastupitelná je i jejich rekreační funkce. K nejzná-
mějším rekreačním rybníkům patří např. Třídvorský, Holinkovský, Vlkovský, 
Níhovský a Klečanský.

Zdroje podzemní vody jsou na Bítešsku omezené a málo vydatné. Jedná se 
o suťové a suťově-puklinové prameny vyvěrající ze svahových zvětralin, ulo-
žených ve větších mocnostech na úpatí svahů a v terénních depresích. Řada 
drobných vývěrů – studánek zanikla při agrotechnických úpravách pozemků. 
Několik studánek zůstalo zachováno a je o ně znovu pečováno, v lesích se-
verně a hlavně jižně od Velké Bíteše.
Dva nejvydatnější prameny na území Velké Bíteše – v zahradách nad Tyršovou 
ulicí a pod kapličkou sv. Antoníčka byly již v minulosti zachyceny a svedeny 
do kašen na náměstí a později do městského vodovodu.  
Hlavním zdrojem pitné vody pro Velkou Bíteš a okolí je upravovaná voda 
z přehradní nádrže Mostiště. Další významné lokální zdroje pitné vody jsou 
např. u Nových Sadů a Níhova. Některé obce jako např. Křoví nejsou ještě 
připojené na vodovod, proto jsou domácnosti zásobené vodou z vlastních 
studní, někde vysoké kvality až vody kojenecké, někde mírně znečištěnou 
mikrobiálně (většinou se jedná o znečištění fekáliemi).

Čistota vody
Odpadní vody v některých obcích jsou pouze svedené do vodních 
toků a nechává se pouze na přírodě a samočisticí schopnosti vody, 
jaká bude jejich kvalita. V řadě obcí se nachází čistírny odpadních 
vod (čOV). 
Největší v regionu je čOV ve Velké Bíteši. Jedná se o biotechnologii 
založenou na schopnosti bakterií využívat a rozkládat některé látky 
v odpadních vodách. V některých menších obcích, jako je Osová 
Bítýška anebo Křoví, využívají kořenové čistírny odpadních vod 
fungující na základě filtrační schopnosti některých rostlin (např. rá-
kos, orobinec, chrastice) a činnosti mikroorganismů.
Kvalita vody v tocích a rybnících je tedy závislá na množství některých látek 
ve vodě obsažených. To převážně souvisí s případnou absencí čOV nebo in-
tenzitou hospodaření v rybnících a na okolních plochách. častým problémem 
rybníků je zanášení splachy a eutrofizace způsobená splaškovými vodami, 
dusíkatými hnojivy a hnojením, např. močůvkou. Pokud je totiž ve vodě živin 
mnoho, dochází k přemnožení sinic.
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Vlkovský rybník – s rozlohou  
22 ha největší rybník v regionu 
Bítešska založený již v roce 1526.

Je potěšitelné, že jsou budovány 
i nové studánky. Jedním z příkla-
dů je studánka sv. Jana u Křovské 
pily.  

Osovský rybník 20. 7. 2010 – eu-
trofizovaná voda – velké množství 
sinic ukazuje na nadmíru živin ve 
vodě. 

Vodní zdroje pitné vody 
kolem sebe mají tzv. 
ochranné pásmo.
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2.4. geologická stavba 

Z hlediska geologického rozeznáváme ve stavbě zemské kůry 
kontinentů dvě formace: pokryv a skalní podklad.
Pokryvná formace a její horniny vznikly a stále se tvoří v nejmlad-
ším období vývoje Země – ve čtvrtohorách, kvartéru. Horniny po-
kryvu vznikají zvětrávacími procesy z hornin skalního podkladu. 
Zvětraliny zůstávají zčásti na místě jako svahové uloženiny, zčásti 
jsou přemisťovány vodou jako naplaveniny potoků a řek nebo vě-
trem do návějí spraší a zemskou gravitací v podobě svahových 
bloků a sutí. Mocnost pokryvné formace kolísá na Bítešsku od  
0,3 m – půda, do 1,5 m – svahové hlíny a sutě, do 3 m – spraše, na- 

plaveniny Bítýšky mají mocnost až 10 m. Do pokryvné formace spadají také 
malé ostrůvky tvořené písky a písčitými jíly jižně od nás v nedalekých Otra-
dicích a Kralicích nad Oslavou a východně mezi Maršovem a Lažánkami.

Skalním podkladem Bítešska jsou krystalické břidlice řazené do dvou re-
gionálně geologických jednotek. Západně od Velké Bíteše vystupuje velmi 
rozsáhlý starohorní komplex nazývaný moldanubikum. Na Bítešsku jej tvo-
ří různé variety silně přeměněných biotitických rul – migmatitů s vložkami  
krystalických vápenců, amfibolitů, eklogitů a hadců. Při prvohorním vrásně-
ní českého masívu pronikly do moldanubika masívy hlubinných vyvřelin. Na 
Bítešsko zasahuje třebíčský masív, typickou horninou je tmavý, hrubozrnný 
syenit, varieta durbachit a směsné horniny – migmatity v plášti masívu.
Východně od Velké Bíteše se rozkládá jednotka krystalických břidlic slaběji 
přeměněných – fylitů, kvarcitů, svorů, parararul, grafitických rul a vápenců, 
bítešské ortoruly a svratecké žuloruly s pruhy vápenců lažáneckého pásma. 
Jednotku označujeme jako moravikum, stáří hornin kolísá ve velkém časo-
vém rozpětí, od éry starohorní až do prvohorní (lažánecké vápence). Mol-
danubikum a moravikum se stýkají na zlomovém pásmu směru JZ–SV. Střed-
ní část pásma je nazývána bítešský zlom.
Horniny skalního podkladu přecházejí směrem k zemskému povrchu do po-
kryvné formace, směrem do hloubky přes navětrané horniny do hornin čer-
stvých. Dobře je to patrné ve stěnách kamenolomů u Ořechova a Křoví,  
v menší míře ve výkopech pro inženýrské sítě a ve stavebních jámách.

2.4.1. Horniny

Horniny pokryvu
Svahové uloženiny mají převážně povahu jílovito-písčitých hlín 
promísených drobnými až hrubými úlomky hornin skalního pod-
kladu. Odolné typy hornin se často hromadí na příkrých svazích  
a na jejích úpatích ve formě balvanů, sutí a suťových proudů (např. 
na  Svaté hoře u Ořechova). Vápnité horniny jak usazené, tak pře-
měněné postihuje v zóně větrání vyluhování a lokálně zkrasovatění, 
které často zasahuje hluboce do skalního masívu (lažánecké vápen-
ce, krystalické vápence v Jezevčích dírách pod Jestřabím).
Podél vodotečí v údolních nivách Jasinky, Bítýšky, Bílého poto-
ka, Libochůvky a na jejich přítocích se usazují pestře zbarvené jíly  
a povodňové hlíny prokládané vrstvami světlých písků a štěrkopís-
ků s valouny hornin skalního podkladu.
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Půdní odkryvy spolu s mateč-
nou horninou lze pozorovat na- 
příklad v zářezech cest, či při 
budování základů staveb (Velká 
Bíteš zářez cesty u dálnice).

Kamenná moře v údolí Haldy – 
balvanité sutě jsou pozůstatkem 
zvětrávání z doby ledové.

Silně zvrásnělé horniny v křov-
ském lomu.

Silně zvrásněné horniny v křov-
ském lomu.

Hornina 
je  různorodá anorganická 
přírodnina.
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Svahové zvětraliny překrývají v některých úsecích návěje spraší a vrst-
vy sprašových hlín, např. v údolí Bítýšky u Předního mlýna ve Vel. Bíteši, 
na svazích potoků pod Jestřabím a u Jasenice. Jsou to světle žlutavé  
až nahnědlé, velmi jemnozrnné, zpevněné usazeniny s typickou sloup-
covitou odlučností. Ve sprašových hlínách jsou obsaženy hrubší částice 
a úlomky hornin. 
Z hornin pokryvu se tvoří složitými půdotvornými procesy půda (orni-
ce). Na Bítešsku jsou nejrozšířenějším půdním typem hnědé půdy jílo-
vito-písčité se značným podílem úlomků navětraných hornin skalního 
podkladu a nízkým obsahem humusu. V depresích s větší vlhkostí se 
vyskytují půdy jílovité, ulehlé, hůře propustné. Na návějích spraší se 
vyskytuje v omezené míře hnědozem, lehčí, poréznější, humózní. 
 
Horniny skalního podkladu
V moldanubiku, tj. Z, SZ až S od Velké Bíteše se nacházejí jednak horniny sil-
ně přeměněné (metamorfované), souhrnně označované jako krystalické břid-
lice, jednak horniny vyvřelé – hlubinné (magmatické). Z krystalických břidlic 
převažují pararuly (přeměněné jílovito-písčité usazeniny), slídnaté biotit-si-
limanitické, světle až tmavě šedé, po navětrání žlutavé, drobně až středně 
zrnité s břidličnatou stavbou. Vlivem tepelné a látkové fronty, která předchá-
zela proniknutí vyvřelého třebíčského masívu, se převážná část pararulového 
souvrství změnila ve směsné horniny – migmatity. Vyznačují se světle šedou 
barvou, hrubším zrnem a zvýšeným podílem živců, šupinami tmavé slídy – 
biotitu. Živce tvoří proužky uložené shodně s břidličnatostí anebo shluky zrn 
rozptýlené v hornině. Složitě provrásněné souvrství pararul a migmatitů se 
prostírá ve směru S–J až SZ–JV.
V rulovém souvrství u Březí, Borovníka, Níhova a Lubného se vyskytují malé 
masívy přeměněných hlubinných vyvřelin. Mají jednak podobu hadců (ser-
pentinitů), tj. hornin černozelených až černých, místy skvrnitých, jemnozrn-
ných až celistvých, v některých typech s drobnými, červenými zrnky granátu, 
jednak eklogitů. Oproti hadcům mají barvu světle až tmavě zelenou, jsou 
středně zrnité s růžovým nebo červeným granátem.
Na mnoha místech, především v okolí Březky, Jáchymova, mezi Křižínkovem 
a Níhovem se nacházejí výběžky třebíčského vyvřelého masívu tvořené tma-
vou, hrubě zrnitou horninou syenitem, varieta durbachit. Tvoří často zaob-
lené balvanité skalky. V hornině jsou nápadné bělavé až šedavé tabulkovité 
krystaly draselného živce dlouhé 1 až 3 cm.
Mladším projevem magmatické aktivity jsou drobné masívy dvojslídné žuly, 
šedé, středně zrnité mezi Ronovem a Vidonínem a žuly drobně zrnité, narů-
žovělé se shluky černého turmalínu – skorylu u Nových Sadů.
Do magmatického stádia patří také krystalizace pegmatitů – bělavých, velmi 
hrubozrnných hornin složených z krystalů živců, křemene a slíd. Tvoří shluky 
a žíly jak v durbachitu, tak v rulovém plášti, vyskytují se u Lhotky, Vlkova, 
Osové Bítýšky a Křižínkova.
Ve Velké Bíteši a jejím blízkém okolí, tj. v moraviku, je nejhojněji zastoupena 
bítešská ortorula, okatá, světle šedá s biotitem, stříbřitými šupinkami musko-
vitu a bělavými očky živců, břidličnatá, se stavbou deskovitou až lavicovitou. 
Jako vložky a zvrásněné polohy se v ortorule nacházejí amfibolity – tmavě 
šedozelené, jemnozrnné, masivní až břidličnaté, pararuly slídnaté a grafitic-
ké, tmavé, tence břidličnaté až lupenité, kvarcity – bělavé až žlutavé, velmi 
jemnozrnné, deskovité, kostičkovitě rozpukané, svory – tmavé, drobně zrnité, 
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hrubě lupenité. u Svatoslavi a Zálesné Zhoři se bítešská ortorula stýká  
s vrstvou krystalických vápenců (mramorů) a erlánů a rozsáhlým souvrstvím 
fylitů – šedých, jemnozrnných, biotitických, tence břidličnatých.
Mezi Šmelcovnou, Lažánkami a Herolticemi se prostírá souvrství usazených 
vápenců „lažáneckého pásma“ prvohorního stáří zavrásněné do starohor-
ních krystalických břidlic moravika.
S horninami Bítešska se můžeme setkat, pokud budeme pozorní, téměř na 
každém kroku. Na zahrádce a na poli  se vyskytují jejich navětrané až dro-
bivé úlomky v půdě, v lese, v zářezu potoka, silnice, železnice, v opuštěných 
lomech tvoří horniny různé skalní odkryvy. Stavby v obcích a ve Velké Bíteši 
poskytují pestrou přehlídku různých druhů hornin nacházejících se v blízkém 
okolí sídel.

2.4.2. nerostné suroviny 

Horniny pokryvu a skalního podkladu jsou využívány 
jako nerostné suroviny od počátku osídlení Bítešska, kla-
deného do 12. stol., až do současnosti. Z hlediska užit-
kového můžeme na Bítešsku vymezit suroviny používané 
jako stavební hmoty, dále suroviny nerudní a rudní.

Stavební hmoty
Kámen
Starší druhy staveb obytných, hospodářských, veřejných, sakrálních a do-
pravních byly budovány z kamene. Vyhledávány byly především krystalic-
ké břidlice  – bítešská ortorula, amfibolit, kvarcit a erlán, záp. od Velké Bí-
teše biotitické ruly a migmatity, protože mají deskovitou odlučnost a spolu 
s rozpukáním  tvoří přirozené kvádry. V moldanubiku, tj. záp. od Velké 
Bíteše, byly využívány také hadce a eklogity, hrubozrnné syenity a střed-

ně zrnité žuly, i když tvoří velké a často méně pravidelné kvádry. Stavební 
kámen byl získáván vybíráním z polí, pastvin, lesů, ze suťových balvanů, ze 
skalek a lomů, kde se dobýval kámen pro místní potřebu. Drobný polní ká-
men a odpad při lámání byl roztloukán na štěrkování silnic a cest.
Horninou vhodnou pro kamenické opracování je na Bítešsku hrubozrnný 
až porfyrický amfibolicko-biotitický syenit a jeho tmavá varieta durbachit, 
v kamenické praxi souhrnně nazývaný „třebíčská žula“. Pro svoji zrnitou 
stavbu, poměrně dobrou opracovatelnost, trvanlivost a dekorativní vzhled 
byla třebíčská žula hojně využívána  na kamenické výrobky různého druhu. 
Od ušlechtilých architektonických segmentů, jako je křížová klenba se slou-
py a ostěním v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši, sloupy v lékárně na 
náměstí, ostění a obklady na radnici a měšťanských domech, přes schody, 
nárožní kvádry, pomníky na hřbitovech, kříže až po žlaby a nádrže v selských 
usedlostech.
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V minulosti byla třebíčská žula získávána z osamělých bloků a skalek, 
původem mrazových srubů, které se hojně nacházely v remízcích, 
lesích a na pastvinách v širokém okolí Tasova, kde je můžeme spatřit 
dodnes. u obce Kamenná nedaleko Tasova byla obnovena těžba 
třebíčské žuly, bloky jsou řezány na obkladové desky a dlažbu.
Těžba stavebního kamene, štěrku a drtí je soustředěna do stěno-
vého kamenolomu u obce Křoví – těží se zde bítešská ortorula 
s polohami amfibolitu a do polojámového lomu mezi Ronovem  
a Ořechovem – získává se zde dvojslídná žula s turmalínem. Drtě 
jsou vhodné také do betonových směsí, v minulosti byl dovážen pro 
tento účel praný štěrkopísek z nánosů řeky Oslavy.
Kamenné kostky pro dláždění státní silnice, náměstí a chodníků byly dová-
ženy od počátku 30. let 20. stol. z Jihlavských vrchů – „mrákotínská žula“, 
ze Železných hor – „skutečská žula“, v menším objemu „lulečská droba“  
z Drahanské vrchoviny, mramor z Nedvědice, čedič z  čech. Nejnověji drobná 
kostka „granitu sázavského“ pochází ze středních čech.

Cihly
Ve zdivu byl často kámen kombinovaný s nepálenými cihlami, li-
dově truplemi, vyráběnými ručně ze spraší a sprašových hlín, také 
svahových hlín i ze zvětralých pararul  promísených se slámou a ple-
vami. Zdivo z nepálených cihel izolovalo tepelně lépe než kamenné. 
Náročné stavby bylo nutno budovat z pálených cihel. Malé zemní 
pece byly stavěny již ve středověku, kruhové pece vytápěné uhlím  
a strojní výroba cihel byla na Bítešsku zavedena ve 20. až 30. letech 20. stol., 
v Pánově a ve Velké Bíteši na Karlově (ukončena v r. 1982). Jedním z důvodů 
bylo vyčerpání kvalitnějších zásob cihlářské suroviny. Ruční výroba pálené 
střešní tašky „bobrovky“ skončila ve Večeřově cihelně na ulici K Mlýnům 
před 2. světovou válkou. Do obcí sev. od Velké Bíteše se pálené cihly a střešní 
tašky dovážely z cihelny v Tišnově.

Maltařské suroviny
Jako pojivo do zdiva kamenného a cihelného a na omítky se používaly sva-
hové a sprašové hlíny a písčité zvětraliny rul, migmatitů a syenitu nazývané 
„kopaný písek“ s příměsí „písku plaveného“ vybíraného z naplavenin potoků 
a řeky Oslavy a Libochůvky. Pálené vápno do malty a na bílení se dováželo 
z Lažánek, kde jsou velká ložiska organogenních vápenců prvohorního stáří. 
Ve stěnách opuštěného lomu je možné spatřit projevy zkrasovatění, při ústí 
je zachována vápenická pec.
V současných hospodářských poměrech a s rozvojem nákladní silniční dopravy 
je Bítešsko zásobováno stavebním a drceným kamenivem z lomů v Ořechově 
(žula), Křoví (rula, amfibolit), Dřínová a Předklášteří u Tišnova (svratecká žula 
a vápenec). Cihlářské výrobky a střešní krytina se dovážejí např. z velkých 
cihelen u Brna a Znojma, stavební písky z Bratčic, pálené vápno a suché omít-
kové směsi z čebína, cement z Mokré u Brna.

Suroviny nerudní 
Na Bítešsku se vyskytují dva druhy – grafit (tuha) a kaolin. Přítomnost grafitu 
ve fylitech, rulách a vápencích se prozradí černým zabarvením zvětralin a pů- 
dy, byla zaznamenána na deseti lokalitách mezi Křižínkovem a Jasenicí. Tě-
ženo bylo v 1. pol. 19. stol. pouze malé lože grafitu mocné až 30 cm u obce 
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Křoví. grafit byl používán  k výrobě ohnivzdorných kelímků a forem v želez-
né huti ve šmelcovně, kde se kolem r. 1830 začalo rozvíjet slévačství.
Přírodní kaolin má podobu bílé, žlutavé a šedavé zeminy. Na Bítešsku vznikl 
v mladších třetihorách (datují se v rozmezí 5 až 25 mil. let) rozkladem tekto-
nicky porušené svratecké žuly. Malé výskyty přeplaveného kaolinu byly zjiš-
těny sev. od Křoví, u Pánovské cihelny a u Svatoslavi. Hospodářsky význam-
né bylo ložisko kaolinu při silnici z Maršova do Lažánek. Po těžbě zůstala 
oválná jáma velikosti 250 x100 m a hloubce až 60 m, známá jako „Modré 
jezírko“. V malém rozsahu byl kaolin u Maršova těžen v pol. 19. stol. a pou- 
žit na vyzdívku železářské pece ve Šmelcovně. Průmyslově bylo ložisko tě-
ženo v letech 1906 až 1932. Kaolin vhodný pro papírny byl exportován do 
Rakouska, Německa a švýcarska. 

Rudní suroviny 
Na Bítešsku měly ve 13. až 19. stol. největší význam hospodářský a technic-
ký železné limonitické rudy. Chemicky je limonit (hnědel) hydratovaný oxid 
železnatý, vytváří zemité a porézní masy i tvrdé krusty, barvu má hnědou 
až okrově žlutou, většinou je kopný, místy i sypký. Limonitické rudy vznikly 
přeměnou minerálů – magnetitu, hematitu, sideritu, ankeritu, obsažených 
v žilných horninách a krystalických břidlicích moravika. Minerální proměnu 
vyvolalo, obdobně jako výše uvedenou kaolinizaci, intenzivní zvětrávání ve 
vlhkém a teplém přímořském klimatu, které panovalo na jv. okraji českomo-
ravské vrchoviny v mladších třetihorách. 
V povodí Bílého potoka mezi Křižínkovem, Rudkou, Herolticemi a Svatoslaví 
je známo několik desítek výskytů limonitických rud typu „železný klobouk“  
s průměrným obsahem Fe 35%. Produkty limonitizace zůstávají na místě 
svého vzniku a zasahují do hloubky 10 až 20 m do matečné horniny. Dru-
hým a ložiskově významnějším a bohatším typem s obsahem Fe 38 až 43%  
byl limonit přeplavený do krasových dutin ve vápencích v okolí Lažánek  
a Maršova, kde se ruda dolovala z hloubky 110 až 120 m, doly byly suché.

Nejstarší údaj o dolování u Lažánek je z r. 1236, u Heroltic ze 
16. stol. Vrchol dolování Fe rud a jejich hutnění spadá do období 
průmyslové revoluce v 19. stol. Významným podnětem k těžbě 
byla výstavba dřevouhelné hutě v r. 1724 ve Šmelcovně na Bílém 
potoce. Huť byla v provozu až do r. 1880. Produkovala kujné 
železo a litinu v objemu 1000 až 2500 centů ročně (q). 
Doly v povodí Bílého potoka zásobovaly železnou rudou v 19. sto- 
letí také hutě ve Veverské Bítýšce, Zastávce, štěpánově a dokon-
ce až v Sobotíně na sev. Moravě. Huť ve šmelcovně byla zbořena 
r. 1885, zůstaly zachovány základy železářské pece, těžba rudy  
u Lažánek byla ukončena v r. 1889. Pokusy o obnovení těžby za 
1. světové války skončily bez úspěchu. Zbylé zásoby železné rudy 

v revíru Bílého potoka se odhadují na 500 000 tun, za dnešních podmínek je 
nelze hospodárně využít.
V povodí Bílého potoka u obcí Hluboké, šmelcovna, Javůrek, Heroltice a De-
blín, také podél Libochůvky a jejího přítoku Haldy a jižně od Vel. Bíteše mezi 
Jestřabím a Jasenicí se nacházejí pozůstatky středověkého a např. u Jasenice 
i novověkého pokusu o kutání rud kovů barevných a stříbrných. Rudní mine-
rály se vyskytovaly jako zrnité shluky v žilách křemene, karbonátů a barytu. 
Podle nepřímých historických záznamů poskytlo výraznější výnosy stříbra 
dolování u Heroltic a Deblína. 
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Suroviny radioaktivní
Jižně od Velké Bíteše mezi obcemi Jasenice a Pucov bylo těženo v letech 1957 
až 1991 ložisko tvořené radioaktivními minerály smolincem a coffinitem (oxi-
dické formy uranu a thoria). Mineralizace je uložena ve formě malých čoček 
a vtroušenin v mohutné tektonické poruše směru S–J „náměšťské“, oddělující 
blok moldanubika od moravika. Bylo vytěženo 380 tisíc tun uranové rudy, tě-
žební jáma byla uzavřena a důlní chodby a dobývky zatopeny vodou. 
Radon. V zóně větrání se radioaktivní minerály uranu a thoria rozpadají, uvol- 
ňuje se radioaktivní plyn radon. Zachycuje se v podzemních vodách a v pó-
rech hornin, zemin a půd. Přítomnost radonu byla zjištěna také podél bíteš-
ského zlomu. Jeho koncentrace jsou malé a podle hygienických norem před-
stavují v katastru města Velká Bíteš lokálně nízké až střední zdravotní riziko. 
u novostaveb je proto požadováno měření koncentrace radonu a zabudování 
ochranné folie do základů. 

2.4.3. Minerály 

Vznik a dělení minerálů
Minerály Bítešska můžeme rozdělit do šesti skupin podle podmínek 
jejich vzniku, především podle teploty jejich krystalizace, od nejvýše 
temperovaných minerálů magmatických, přes výše teplotní pegmati-
tové stadium až ke středně a nízce teplotním minerálům křemenných 
a rudních žil. Z této posloupnosti se vymykají minerály přeměněných 
hornin. Poslední skupinu zastupují minerály vznikající při obyčejných 
teplotách v kůře větrání. u některých minerálních skupin jsou zmíněny 
informace o matečných a hostitelských horninách. 

Převážná část minerálního bohatství Bítešska (minerá-
ly endogenního – hlubinného původu – stadium mag-
matické, pegmatitové, hydrotermální, alpské) je svým 
vznikem spjata s vyvřelým třebíčským masívem, který 
pronikl do krystalických břidlic moldanubika při prvo-
horním vrásnění českého masívu. K zemskému povrchu 
se endogenní minerály dostaly vlivem dlouhodobého 
rozrušování a odnosu – erozí a denudací původního horstva.
V nejmladších érách vývoje Země se v minerogenezi Bítešska významnou mě-
rou uplatnily vnější geologické děje (vznikly minerály exogenního původu – 
rezidua, krasové jevy). Zvětrávání, vznik reziduí a zkrasovatění mají počátek 
v mladších třetihorách, kdy na Bítešsku panovalo vlhké a teplé klima. Území 
zasáhla mořská záplava, která se rozšířila z Vídeňské pánve. Vývoj krasových 
forem a zvětrávání pokračovalo ve čtvrtohorách, charakterizovaných střídá-
ním ledových a meziledových období.

1. Minerály magmatitů 
V masívech hlubinných vyvřelin, kde byly tlaky a teploty vysoké (1100 až 
1200 °C), krystalovaly nejhůře tavitelné minerály – křemičitany. K nim patří 
bělavé a světle šedé krystaly draselného živce, karlovarsky zdvojčatěné, ve-
likosti 2,5 x 4 cm nalezené u Krevlického dvora. Pocházejí z vyvřelé horniny 
třebíčského masívu petrograficky nazývané durbachit, tj. tmavá varieta sye-
nitu. Hlavními složkami durbachitu jsou draselné živce, tmavá slída – biotit  
a obecný amfibol. Při zemském povrchu se durbachit drobí a rozpadá, krys-
taly živce vyvětrávají a nacházíme je volně v písčitých půdách.
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Minerál 
je anorganická stejnorodá 
přírodnina se zákonitou 
vnitřní strukturou.

Nejblíže v Kralicích lze na-
lézt sedimenty s pozůstatky 
po moři z třetihor (schránky 
ježovek, mlžů…).

Nejběžnějším minerálem 
Bítešska je křemen. 

Nerost – synonymum slova 
minerál. 

Ukázky typických 
druhů a skupin  
z většiny známých 
lokalit v širším 
okolí Velké Bíteše 
lze zhlédnout  
v expozici minerálů 
a hornin Městského 
 muzea ve Velké 
Bíteši.

živec Krevlice
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2. Minerály pegmatitů
Těkavé složky odštěpené z durbachitového magmatu třebíčského masívu 
daly vzniknout, při teplotách asi 600 °C, hrubozrnným horninám – pegmati- 
tům, které tvoří buď šmouhy a žíly v syenitu, anebo pronikají do puklin v ru- 
lovém plášti.
Pegmatity ze žil v syenitu nalezených ve Lhotce u Tasova obsahují velké krys-
taly draselného živce a křemene – záhnědy, stříbřité lupeny světlé slídy – 
muskovitu, kusový růženín a černé sloupce turmalínu – skorylu. Pegma-
tity ze žil v rulách – pegmatit s bělavým jemnozrnným albitem byl nalezen  
u Křižínkova, pegmatit s krystaly záhněd u Vlkova a lithný pegmatit s verde-
litem u Osové.
Do pegmatitového stádia patří také zvláštní koncentrické útvary složené z vlák- 
nitého amfibolu – anthofylitu a tmavé slídy – flogopitu, nazvané podle nale-
ziště „heřmanovské koule“.

3. Minerály hydrotermálních žil
Závěrečným mineralizačním produktem magmatické-
ho procesu jsou horké roztoky o teplotách od 400 až 
200 °C obohacené o těžké kovy – olovo, měď, zinek, 
stříbro aj., které se vylučují ve formě sirnatých slou-
čenin. Pronikají do puklin a poruch jak v horninách 
vyvřelých, v našem případě v durbachitu třebíčského masívu, tak do krysta-
lických břidlic moldanubika a moravika, kde tvoří žilné výplně s minerály žil 
křemenných, fluorit-barytových a rudních.
 V okolí Velké Bíteše je hojně zastoupen křemen (Velká Bíteš, Krevlice, Nové 
Sady, Přibyslavice, Osová Bítýška, Křeptovský dvůr) a jeho odrůdy – čirý 
křišťál (Přibyslavice, Krokočín, Hluboké), fialový ametyst (Jestřabí, Jindři-
chov, Hluboké, Krokočín, Jabloňov, Křižanov), kouřově zakalené záhnědy 
(Velká Bíteš, Jestřabí, Hluboké, Jasenice), černý morion (Jasenice).
Podmínkami vzniku jsou křemenným žilám blízké žíly kalcitu z Čebína a žíly 
s barytem a fluoritem z Tišnova, žíly s barytem a galenitem od Jestřabí  
a Maršova, fluorit ze Šmelcovny, hematit s křemenem od Naloučan a zrud-
nění uraninitu a coffinitu z bývalých dolů u Jasenice.

4. Minerály alpské parageneze
Reakcí níže teplotních roztoků s okolními horninami vzniká pestrá škála mi-
nerálů uložená jako povlaky, shluky a drúzy na puklinách v rulách, amfibo-
litech a žulách: turmalín a záhněda z Ořechova, titanit, klinozoisit a křemen 
z Dolních Radslavic, Březejce a Jáchymova. Nejpestřejší nálezy puklinové 
mineralizace poskytují amfibolity a bítešské ortoruly těžené v kamenolomu 
u obce Křoví: křemen, epidot, pyrit a v suťovitých krystalických vápencích 
nedaleko odtud: skapolit, aktinolit, tremolit. 
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Nejvíce barevných odrůd 
vytváří právě křemen – 
vyskytuje se zde 
v 6 typech zabarvení.

turmalín skoryl 
v pergamitu Lhotka

ideální krystal křemene

křemen záhněda Lhotka

křemen křišťál Přibyslavice

křemen s hematitem 
Naloučany

křemen ametyst Hluboké

křemen morion Jasenice

pyrit Křoví

slída muskovit na živci Lhotka křemen růženín Lhotka Heřmanovské koule
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5. Minerály metamorfitů
V hlubokých úrovních zemské kůry se přeměnily původní vyvřelé, výlevné  
a usazené horniny za spolupůsobení vysokých tlaků, teplot a těkavých slo-
žek v krystalické břidlice. Některé z nich mají specifické minerální složení 
nápadné svým množstvím, barvou a tvarem.
eklogit od Níhova zaujme trávově zeleným omfacitem a zrny červeného 
granátu. Velké krystaly temně hnědého granátu – almandinu se lokálně vy-
tvořily také v amfibolitu, vysoké procento grafitu obsahuje krystalická břid-
lice, oba vzorky nalezeny u obce Křoví. V hadci z Nových Sadů vyniká jasně 
červený granát – pyrop. Hojnost drobně zrnitého granátu obsahuje granulit 
z Náměště nad Oslavou. Živcová oka jsou typická pro bítešskou ortorulu. 
Zajímavý je výskyt namodralých zrn spinelu v mastku z mramorů u Jasenice 
a magnetit ve skarnu od Rudy.

6. Mineralogické a geologické jevy kůry větrání
V blízkosti zemského povrchu podléhají všechny druhy hornin – vyvřelé, 
výlevné, usazené i přeměněné (krystalické břidlice) účinkům vnějších ge-
ologických sil. Působením především vzdušného kyslíku, oxidu uhličitého  
a vody, změnami teplot a rozdílným skupenstvím vody se horniny rozpadají, 
minerály se mění v kyslíkaté a hydratované formy, některé složky jsou od-
nášeny, aby krystalovaly na jiných místech (např. uhličitan vápenatý v kra-
sových dutinách), jiné zůstávají na místě a vytvářejí velmi pestrou minerální 
skupinu reziduí.
Bohaté zastoupení mají na Bítešsku opály, které se nacházejí ve zvětralinách 
hadců a erlánů. Mineralogicky a sběratelsky jsou vděčné pro svůj proměn-
livý vzhled, barvu a lesk: černozelený je z Březského, rezavě hnědý a jab-
lečně zelený z Velké Bíteše, zelený a černobíle pruhovaný z Níhova, zelený  
a hnědý z Náměště nad Oslavou, žlutohnědý z Javůrku, zelenavý z Jasenice. 
Kromě opálů se vyskytuje např. u Bezděkova plazma a chalcedon v Náměš-
ti nad Oslavou.
V reziduích jsou velmi hojné hydratované oxidy železa: limonit – měkký ze- 
mitý byl nalezený v krasové dutině na Tyršově ulici, kusový na polích u Vel-
ké Bíteše, z Přibyslavic pochází zase černý lesklý goethit.

Krasové jevy v usazených vápencích
V dutinách vytvořených odnosem se ve vápnitých horninách vylučují v další 
fázi vápnité sintry ve formě pestré výzdoby bradavčitých a keříčkovitých 
výrůstků, zvlněných závěsů a záclon anebo krápníků. Barva 
sintrů kolísá od bělavé, žlutavé až po hnědou, tenké závěsy 
bývají průsvitné. Všechny tyto jevy se vyskytují v malé krasové 
jeskyni odkryté v kamenolomu u obce Lažánky. 
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granát – pyrop Nové Sady

grafit Křoví

opál Níhov

opál Níhov

chalcedon Náměšť nad Oslavou

RNDr. Josef Hájek při průzkumu 
jeskyně v Lažánkách

chalcedon Náměšť nad Oslavou

Jeskyně byla prozkoumána 
členy Muzejního spolku Vel-
kobítešska v roce 1998. kalcit – krápníky Lažánky
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2.5. Půda

Půda je nejsvrchnější vrstva zemské kůry, je prostoupená vodou, vzduchem 
a organismy, vzniká v procesu pedogeneze pod vlivem vnějších faktorů a času. 
Je produktem přeměn minerálních a organických látek. 

Půda je jeden z nejvýznamnějších přírodních zdrojů. Je důležitým zdrojem 
obživy člověka.

Matečnými horninami půd na Bítešsku jsou 
v naprosté většině zvětralé krystalické břidli-
ce moldanubika a moravika a vyvřelé horni-
ny třebíčského masívu. V omezené míře jsou 
půdotvorným substrátem sprašové a nivní 
hlíny čtvrtohorního stáří. 

Nejrozšířenějším půdním typem jsou hnědé 
půdy jílovito-písčité a detritické se značným 
podílem úlomků navětralých hornin a níz-

kým obsahem humusu. Mocnost svrchního horizontu hnědých půd kolísá od 
25 do 40 cm.
Na mírných svazích a v prameništích potoků se vytváří hnědá půda slabě 
oglejená, je těžší, ulehlá, hůře propustná, se značně kolísavou vlhkostí, ob-
sahuje žlutě až hnědě zabarvený horizont obohacený oxidy železa.
Na návějích sprašových hlín se v omezené míře vyskytuje hnědozem, lehčí, 
poréznější, s větší mocností humózního horizontu.
Splachové sedimenty v údolních nivách potoků, hlavně Bítýšky, Bílého po-
toka, Chvojnice, Jasinky a Haldy se staly základem nivních půd oglejených, 
s velkým kolísáním hladiny spodní vody. Nivní půdy jsou často i povrchově 
zamokřené a občas i zaplavované.

Příklady ohrožení půd v regionu:
• eroze – erozní rýhy až 20 cm hluboké a s tím související odnos půdy na 

některých polích, např. v okolí Vlkova, Březského, Krokočína
• Zástavba – úbytek zemědělské půdy vlivem zástavby  
• Ohrožení kvality půd – např.  přehnojováním, únikem nebezpečných látek, 

vyčerpáním živin při nesprávném způsobu hospodaření.   

Půdotvorní činitelé: 
• matečná hornina
• podnebí
• podzemní voda
• reliéf
• organismy
• čas

O Vysočině se říká, že je 
to kraj, kde končí chléb 
a začíná kamení.

1 cm půdy 
podle podmínek 
vzniká až 100 let.

Kvalitní hnojivo – kompost  
si můžeme jednoduše 
vytvořit z organických 
odpadů produkovaných 
v domácnosti či na 
zahrádkách. 

Organismy v půdě:
• bakterie – rozkladači – 
miliony jedinců v každém 
kousku půdy 
• žížaly
• hlístice
• chvostoskoci
• stonožky
• a další

„člověk je na půdě stejně 
závislý jako každá žížala.“ 
(John Seymour)

Erozní rýha na poli u Krokočína vzniklá 
po přívalovém dešti.

Půdní typy
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2.6. krajina 

Krajinu můžeme definovat 
jako vybranou část zem-
ského povrchu s typickou 
kombinací přírodních a kul-
turních prvků a charakteris-
tickou scenérií. 

Rámcem krajiny jsou terénní tvary a výrazné přírodní dominanty. Lesní  poros-
ty se střídají s remízky, stromořadími a osamocenými stromy, se zelení v nejroz-
manitějších podobách – pole, louky, zahrady a sady. Krajinu neopakovatelně 
oživují vodní toky a hladiny rybníků. Nejvýraznějšími lidskými výtvory v krajině 
jsou kromě měst a vesnic zejména architektonické dominanty a technické stav-
by (silnice, mosty). Krajinu významně obohacují rozsáhlejší historické památky, 
drobné kulturní objekty typické svou malebností – kapličky, křížky, pomníky, 
památníky a nesčetná 
svědectví prošlých časů 
skrytá v tradicích, lido- 
vé architektuře a za-
chovalých předmětech 
všedního života. 

Podle typu využití je krajina Bítešska krajinou lesozemědělskou. člověk mě-
nil její ráz svým působením. Dlouhodobou činností člověka, především země-
dělskou (trvalé osídlení Bítešska zemědělci lze klást do 12. stol.), byla krajina 
rozčleněna v obdělávaná pole, pastviny a louky. Méně hodnotné půdy a sva-
žité pozemky zůstaly zalesněny. Bítešsko má povahu krajiny kulturní, hustě 
osídlené a zastavěné (5% plochy rozlohy), intenzívně využívané zemědělsky  
(40% povrchu zabírá obdělávaná půda, 10 % připadá na pastviny a louky, 
5% na sady a zahrady), lesnicky (40% povrchu), dopravně (silnice, dálnice D1),  
s hustou sítí nadzemních a podzemních inženýrských vedení. Rozšiřování měs-
ta a obcí má za následek zástavbu krajiny – urbanizaci, často na úkor země-
dělské půdy.
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           ukázka zcelování po-
zemků z doby kolektivizace – 
velké komplexy polí v okolí 
Křižínkova a Katova.

Zvlněná lesozemědělská krajina v okolí Rudy.

Zemský povrch v okolí Velké Bíteše má ráz mírně zvlněné pahorkatiny s výškovými rozdíly 100 m. 
Protáhlá kotlina kolem města je omezena na S, V a J zaoblenými hřbety a na Z širokou plošinou. Do 
poměrně plochého reliéfu se zařezávají údolí potoků a rozdělují ho do dílčích plošin.

Boží muka Březka

Krajinu u Osové utváří lesy, 
remízky, pole i architektonická 
dominanta – barokní sýpka.

Krajina se mění
Na mapě z období 1835–1852 
je vidět rybník mezi Vlkovem  
a Velkou Bíteší. Měl rozlohu  
12 ha, hráz byla dlouhá 432 m, 
byl napájen z větší části srážka-
mi a rybníkem neprotékal žádný 
větší potok. Dnes jsou na jeho 
místě mokřady převážně s olší. 
Zrušen byl kolem roku 1850. 
Prostor zmeliorován a osázen.
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2.7. ekosystémy bítešska

Ekosystém – soubor všech živých organismů (bakterií, prvoků, hub, rost-
lin, živočichů) spolu s neživými podmínkami prostředí (např. složení půdy, 
množství vody, teplota vzduchu) na určitém území, kde se organismy vy-

skytují. Živou složku ekosystému nazýváme 
společenstvo. V rámci ekosystému mezi 
organismy navzájem, ale i mezi organismy  
a neživým prostředím existují složité vztahy. 

Současná společenstva v regionu jsou vý-
sledkem nejen dlouhodobého přirozeného 
vývoje, ale především zásahů člověka. Mezi 
typické ekosystémy Bítešska patří lesy, 
pole, meze a remízky a rozptýlená zeleň, 
louky, potoky a rybníky. V rámci města i obcí 
sem můžeme zařadit zahrady, parky, sady, 
ale i lidská obydlí. 

Ekologická stabilita krajiny
Aby byla krajina ekologicky stabilní, nesta-
čí chránit pouze její jednotlivé části, např. 
chráněná území, ale je potřeba území pro-
pojit, aby mezi sebou mohla komunikovat. 
Propojení jednotlivých stanovišť (biotopů) 
či celých ekosystémů, kterými mohou být 
i zvláště chráněná území, zajišťuje územní 
systém ekologické stability (ÚSeS), sestáva-
jící z biocenter a biokoridorů.

ekosystémy v průběhu roku

Ekologie
věda o vztazích mezi 
organismy a prostředím.

Mezi neživé podmínky 
prostředí patří např. 
• teplota
• voda
• poloha
• oslunění 
• proudění větru
• reliéf terénu
• geologické podloží

Přírodní stanoviště 
(biotopy)
Příroda se opticky 
člení na jednotlivé 
ekosystémy – lesy, 
louky, mokřady, říční 
systémy atd., které se dále 
dělí na konkrétní stano-
viště různých typů, např. 
stepní nebo vlhké louky, 
květnaté nebo kyselé 
bučiny, či jiné typy lesa, 
rašeliniště. 

četnost výskytu různých 
přírodních stanovišť (bi-
otopů) v oblasti Bítešska 
dosahuje počtu 30. Jedná 
se např. vlhké pcháčové 
louky, údolní jasanovo - 
olšinové luhy, mezofilní 
ovsíkové louky…

Ekosystémům s různými 
neživými podmínkami 
prostředí se přizpůsobila 
různá společenstva živých 
organismů.
  

zahrady Jestřabí

lesní okraj – Ořechov 

pole Křoví

Bílý potok u křovského lomu

Mozaika různých prostředí – Velká Bíteš, Klečanský rybník.

krajina u Osové Bítýšky
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2.7.1. lesy

Les můžeme popsat jako porost dřevin, v němž je vyvinuto stromové patro. 
Jedná se o složitý ekosystém skládající se z živých organismů (společenstvo 
lesa) a neživých složek prostředí.

   
Les jako ekosystém má v krajině řadu funkcí. Je útočištěm (domovem) řady 
druhů organismů. Významně se podílí na ochraně půdy před erozí, zadržuje 
vodu v krajině, zlepšuje klimatické podmínky, produkuje kyslík a je důle-
žitým místem pro rekreaci. člověk les hospodářsky využívá především pro 
produkci dřeva. 

Lesy lze rozdělit na lesy přírodě blízké (v regi-
onu se vyskytují pouze výjimečně na malých 
plochách většinou v hlubokých údolích poto-
ků) a lesy se sníženou přírodní hodnotou (vět-
šina porostů v oblasti).
Na Bítešsku zaujímají lesy okolo 35% území. 
Z hlediska využití se převážně jedná o lesy 
hospodářské nebo hospodářsky využívané. 

Zlepšení kvality lesa jako stanoviště les-
ních druhů je v řadě případů navíc limito-
váno uplatňováním holosečného způsobu 
hospodaření ve většině hospodářských 
lesů. Druhy vázané na přírodní lesní pro-
středí negativně reagují na zavedení stej-
nověkých porostů bez ponechání mrtvé-
ho dřeva a stromů s dutinami, na kterých 
jsou některé z nich přímo závislé. 

Rostlinstvo lesa
Původní lesní společenstva se v území vyskytují jen velmi vzácně. S přícho-
dem člověka byla nahrazena převážně smrkovými či borovými monokultura-
mi, kde většinou chybí keřové a bylinné patro. Jen ve zbytcích či na okrajích 
nacházíme pozůstatky původních druhů. K nejrozšířenějším porostům patřily 
jedlodubové bučiny a bučiny s javorem. V jedlodubových bučinách byl ve 
stromovém patře dominantní buk lesní, s příměsí jedle bělokoré a dubu zim-
ního. Bylinné patro měly velmi chudé i v jarním aspektu. Pozůstatkem je vý-
skyt rostlin jako např. bika chlupatá, šťavel kyselý, borůvka, svízel okrouhlo-
listý, jestřábník lesní, pstroček dvoulistý, starček Fuchsův, violka lesní, mléčka 
zední, ostružiník, z mechorostů nejčastěji ploník ztenčený. 
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Hospodářský les u Jindřichova – ukázka typické 
smrkové monokultury. 

Lesy v údolí Haldy, ve kterých se ještě více vyskytuje 
a dokonce zmlazuje jedle bělokorá.

„Bučina“ v přírodní památce Obora v Ná-
měšti nad Oslavou.

pstroček 
dvoulistý

buk lesní

Lesy jsou plošně nejrozšíře-
nějším typem ekosystému 
na území české republiky – 
34% rozlohy (2009), proto 
lesní hospodaření tedy 
významně ovlivňuje stav 
přírody.

LeSŮM šKODí 
PŘeMNOŽeNá ZVĚŘ 
V důsledku lidské podpory 
(zejména krmení) a absen-
ce velkých predátorů je na 
mnoha místech přemnožená 
vysoká zvěř (jelení, srnčí). 
Vysoké počty se projevují 
okusem stromů, zejména 
semenáčků, a loupáním 
kůry (otloukání). Důsledkem 
je finančně náročná nutnost 
les obnovovat a chránit kvůli 
omezení přirozené obnovy 
a v případě loupání také 
kvůli znehodnocení dřeva. 
Podle různých průzkumů 
zvěř poškozuje 10–30% 
stromů.

Kulturní lesy – různé druhy 
dřevin, zejména smrk, jsou 
v nich pěstovány v nepřiro-
zených podmínkách, 
a proto hůře rostou i snad-
něji podléhají škůdcům. 
Přesto je jejich význam 
značný.

Jehličnaté dřeviny, 
zejména smrk  
s mělkými kořeny, 
jsou vůči vichři-
cím, námrazám  
a množství sněhu 
mnohem méně 
odolné než 
dřeviny listnaté. 
Ve stejnověkých 
monokulturách 
se tyto vlivy zná-
sobují. Vývraty 
u Jestřabí.
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Bučiny s javorem zaujímaly kamenité části středních až strmých svahů, kde 
se vyskytují půdy obohacené humusem, provzdušněné a čerstvě vlhké. Ve 
stromovém patře převládal buk lesní s příměsí jedle bělokoré a vždy s ušlech-
tilými listnáči – javor klen, lípa srdčitá a velkolistá, jasan ztepilý, jilm horský. 
V keřovém patře se vyskytuje bez hroznatý, zimolez obecný, kalina obecná. 
V bylinném patře se vyskytují druhy jako: bažanka vytrvalá, kopytník evrop-
ský, ostřice prstnatá, česnáček lékařský, šťavel kyselý, netýkavka nedůtklivá, 
starček Fuchsův, vraní oko čtyřlisté, vzácně lýkovec jedovatý. 
Zbytky dubohabřin se nacházejí na 
několika málo místech regionu v ně-
kterých údolích. Stromové patro tvoří 
dub zimní a habr obecný, na suťových 
zastíněných svazích s bukem, jedlí a lí- 
pou. Rostou na hlubších a vlhčích pů-
dách bohatých na živiny. Na současné 
podobě dubohabřin se zásadně podí-
lel člověk. Tyto porosty byly totiž dříve 
obhospodařovány jako takzvaná paře- 
zina. Pařezy byly po vytěžení dřeva po- 
nechány, aby samovolně zmladily. Vy-
rostly z nich tak nové – nepravé kmeny, obvykle hned několik. Protože habr 
zmlazuje lépe a rychleji než dub, je zde dnes zastoupen více, než by tomu 
bylo přirozeně bez vlivu člověka. Během časného jara vykvétají byliny v pod-
rostu (tzv. jarní aspekt), aby využily dostatek světla a tepla pod ještě holý-
mi větvemi stromů. V této době tady vídáme například jaterník trojlaločný, 
dymnivky, plicník lékařský, sasanku hajní, v létě např. brambořík nachový.
Jasanové olšiny zaujímaly údolní nivu potoků a pramenišť. Hlavní dřevinou 
byla olše lepkavá, méně olše šedá, ja-
san ztepilý, vrba křehká. Dřevinami po-
dél potoka jsou převážně vrba křehká, 
olše lepkavá, jasan ztepilý. V bohatém 
podrostu nalezneme mokřadní, vlhko-
milné, mezofilní druhy a převahu dru-
hů nitrofilních. Jsou to kopřiva dvou-
domá, netýkavka nedůtklivá, starček 
Fuchsův, šťavel kyselý, řeřišnice hořká, 
papratka samičí, vzácněji prvosenka 
vyšší. V okolí potoků se často hojně vyskytuje invazní netýkavka žláznatá. 
Mělké deprese a dna svahových úvalů zaujímají olšiny vyššího stupně. Tr-
valé zamokření omezuje možnost výskytu dřevin. Dominují zde mokřadní 
druhy jako skřípina lesní, metlice trsnatá, vysoké ostřice, blatouch bahenní, 
tužebník jilmový, violka bahenní, řeřišnice hořká a přesličky.

Živočichové lesa 
Malá rozmanitost prostředí kulturních lesů, zvláště u 
čistě smrkových, a omezená nabídka potravy ochuzují 
druhovou pestrost (biodiverzitu).  Nejvíce projevů ži-
vota zastihneme na kraji lesa, pasekách či podél cest, 
naopak čím postupujeme do lesa hlouběji, tím se stá-
vá pustější. V půdě, pod kameny a v lesní hrabance 
žijí např. stonožky, mnohonožky, svinule, střevlíci.

lýkovec 
jedovatý

puštík 
obecný

olše lepkavá

prvosenka vyšší

dub zimní

Dubohabřiny – pařeziny v údolí Haldy nedaleko 
Kutin. V popředí jsou patrné zbytky železniční-
ho náspu úzkokolejné trati.

Olšina s podrostem řeřišnice hořké v Radostinách.

střevlík

Hálky korovnice smrkové připo-
mínají malé šišky. Stromy silně 
napadené tímto hmyzem po-
stupně usychají.

lumek 
velký

skokan hnědý

brhlík lesní

22 RegiONáLNí učeBNiCe      BíTešSKO



Ve zdejších lesích se vyskytují druhy typické pro kulturní smrčiny. Patří k nim 
řada zástupců hmyzu. Např. mravenec lesní, lumek velký, pilořitka velká, mši-
ce korovnice smrková (ta způsobuje vznik drobných hálek na větvičkách smr-
ku). Z brouků zde žijí chrobák lesní, tesařík obecný, střevlík fialový, drabčíci, 
klikoroh borový, lýkožrout smrkový - hojný „škůdce“ starších smrkových po-
rostů. K motýlům, které můžeme pozorovat spíše na okrajích lesů a pasekách, 
patří např. perleťovec stříbropásek, lišaj borový, vzácně batolec duhový.

Jehličnaté lesy obývá celá řada druhů s nevyhraněnými stanovištními nároky, 
jako jsou sýkory, králíček obecný, červenka obecná, hýl obecný, brhlík lesní, 
šoupálek krátkoprstý, budníček menší, pěnkava obecná, strakapoud velký, 
datel černý. Dále čížek lesní pohybující se v hejnech, sojka obecná známá 
svým varovným pokřikem, střízlík obecný vyskytující se často u vývratů, str-
ží a potoků. Na jaře bývá slyšet sameček kukačky. Z dravců zde žije káně 
lesní, krahujec obecný a jestřáb lesní. Občas je možné u vod a mokřadů  
v lesích zahlédnout plachého čápa černého (Březské), který zde v okolí i hnízdí.  
Z nočních ptáků je zajímavý výskyt vzácnějšího výra velkého, puštíka obec-
ného a kalouse ušatého. 
Vlhká místa vyhledávají obojživelníci – skokan hnědý a ropucha obecná. Ze 
savců je možné v lesích zastihnout několik druhů lovné zvěře, zejména srnce 
obecného a prase divoké, vzácněji jelena evropského, nepůvodního muflona 
(okolí Skřinářova). Z šelem obývá lesy lasice hranostaj, kuna lesní, jezevec 
lesní a liška obecná. Z drobných savců jsou to myšice lesní, rejsek obecný, 
vzácněji plšík lískový. Požerky šišek prozradí veverku obecnou.
V posledních letech byla v zimním období zaznamenána pobytová znamení 
migrace kriticky ohroženého rysa ostrovida.
Některé lesní druhy, především ptáků, se v zimě stahují do blízkosti lidských 
obydlí. Patří k nim např. krahujec, strakapoud velký či dlask tlustozobý.

Paseky
Paseky dočasně narušují souvislé porosty lesů. Vznikají např. vykácením stro-
mů, jindy je má na svědomí přemnožený škůdce, vichřice apod. Zpočátku 
paseky vypadají jako dílo zkázy, ale zanedlouho (za rok, dva či tři) zarostou 
stěží proniknutelnou houštinou bylin a časem i keřů. Paseky obohacují lesní 
prostředí o nové druhy rostlin a zvířat a zároveň poskytují větší nabídku po-
travy i úkrytů stálým obyvatelům lesa.
Z rostlin pasek se na Bítešsku vyskytují např. starček vejčitý (fuchsův), vrb-
ka úzkolistá, maliník, ostružiník, třtina rákosovitá nebo i kopřiva dvoudomá.  
K živočichům lákaným pestrou potravní nabídkou patří motýli – např. perle-
ťovec stříbropásek a přástevník medvědí, dále vosy, střízlík obecný, červenka 
obecná, králíček obecný, plšík lískový, srnec obecný a prase divoké zde v houš- 
tinách mají dokonalý denní úkryt.
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Prase divoké  žije skrytě, 
ale o jeho přítomnosti svědčí 
rozrytá půda na polích a kaliště 
v lesích. V nich se prasata 
s oblibou vyvalují a poté 
se otíráním ztvrdlého bahna 
ze srsti zbavují cizopasníků. 
Otěrkové stromy jsou zároveň 
optickými a pachovými značka-
mi ohraničujícími teritoria.

Sukcese 
přirozené střídání vegetace 
na určitém stanovišti.

Průkopníci lesa
ze stromů se na pasekách 
nejprve uchytí odolné druhy 
jako bříza, jeřáb, osika. 
Náročnější dřeviny je osidlují 
až později pod ochranou 
průkopnických dřevin.

jeřáb ptačí

Téměř holá paseka bez 
rostlin uprostřed léta  nese 
neklamné známky toho, 
že byla chemicky ošetřena 
herbicidy (chemické pří-
pravky bylinné patro na čas 
zlikvidují).

srnec u krmelceperleťovec stříbropásek

požerek od veverky

Borovice poškozená 
vytloukáním. Srnci 
se na jaře zbavují 
lýčí z paroží otíráním 
o kmínky stromků. 
Ty slouží zároveň 
jako pachová 
i optická značka 
k vymezení teritoria. 
Bohužel takto 
poškozený strom 
je mnohdy odsouzen 
k uschnutí.
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2.7.2. louky, pastviny a pole

Louky
Louky jsou většinou člověkem vytvořené ekosystémy a jejich 
existence na něm závisí. Původně se vyskytovaly jen v údolí řek, 
na stepích a na svazích hor. Rozvojem zemědělství byla velká část 
lesů vymýcena a nahrazena loukami a poli. Na loukách obvykle 
nerostou dřeviny a v bylinném patru převládají traviny i další jim 
podobné rostliny. Louky se sklízejí sečením jednou či vícekrát za 
rok nebo spásáním – pak hovoříme o pastvinách. Jsou-li pone-
chány svému osudu, vracejí se postupnou sukcesí do stadia lesa.

Z dálky většina luk vypadá téměř stejně. Na Bítešsku 
mají převahu kulturní a polokulturní louky, které byly 
v minulosti většinou hnojeny. Základ luk tvoří trávy, 
které se snadno a rychle rozmnožují trsy a oddenky. 
Patří mezi ně např. psárka luční, bojínek luční, srha ří-
značka, jílky. Z jiných rostlin zde najdeme např. různé 
druhy jetelů, pryskyřník prudký či zlatožlutý, pampe-
lišku lékařskou, řebříček obecný, řeřišnici luční, kakost 
luční, zvonek rozkladitý, kohoutek luční, jitrocel kopi-
natý, kontryhel obecný. Na vlhčích místech roste pcháč 
zelinný a pcháč bahenní. Nitrofilní (dusíkem bohatá) 
místa pak osídlují šťovíky.

Při bližším ohledání luk vidíme, že se jejich 
rostlinstvo liší. Záleží na tom, jaké obsahují 
množství vody, jaká je kvalita půdy, zda jsou 
přirozené, či kulturní, zda jsou obhospodařo-
vané nebo ponechané ladem. Také během 
roku se jejich podoba několikrát změní. Mezi 
reprezentativnější biotopy v území Bítešska 
můžeme zařadit níže uvedené.

Ovsíkové louky se v území nachází pouze okrajově na mezích a jako přechod 
k psárkovým a vlhkým pcháčovým loukám. Vyskytují se zde druhy jako ovsík 
vyvýšený, ovsíř pýřitý, srha říznačka, medyněk vlnatý, psárka luční, zvonek 
rozkladitý, kakost luční, chrastavec rolní, kopretina bílá, lomikámen zrnatý.

Psárkové louky zaujímají většinu lučních stanovišť v území. Většinou jako 
doprovod potoční nivy, mimo potoční nivu je vyšší zastoupení medyňku vl-
natého. Charakteristickými druhy jsou psárka luční, metlice trsnatá, kostřava 
luční, medyněk vlnatý, lipnice luční, ostřice dvouřadá, popenec obecný, ko-
houtek luční, krvavec toten, vrbina penízková. 

Vlhké pcháčové louky se vyskytují na několika místech regionu. Zastoupena 
je zde lipnice luční, psárka luční, bika ladní, ostřice obecná, skřípina lesní, 
sítina rozkladitá, pcháče, blatouch bahenní, pomněnka bahenní, violka ba-
henní, kozlík dvoudomý a prstnatec májový jako jediný zástupce orchidejí 
lučních stanovišť v bližším okolí (Velká Bíteš – nad Královským rybníkem, 
Heřmanov – největší populace prstnatce májového v regionu). 

Louky – kulturní stepi  
vytvořil je člověk, který po 
staletí přeměňoval lesy na 
obhospodařovanou půdu.

Křovský úval 
lokalita, na níž se ještě v de- 
vadesátých letech minulého 
století vyskytovaly 2 druhy 
orchidejí – pětiprstka žežul-
ník a bradáček vejčitý.  
V současnosti je lokalita 
ohrožena zarůstáním keři.

Většina luk je odkázána 
na zásahy člověka, bez nich by 
postupně zarostly lesem. Při 
šetrném obhospodařování si 
udržují velkou pestrost rostlin. 
(Vlhká pcháčová louka u Krá-
lovského rybníka Velká Bíteš).

Pokud nejsou louky vhodným 
způsobem obhospodařová-
ny, hrozí, že postupem času 
zarostou náletovými dřevinami. 
V popředí neobhospodařova-

ná louka s růží 
šípkovou (Nové 
Sady).

srha říznačka

krvavec toten

Když na vlhkých 
loukách rozkvete 
ve velkém kohou- 
tek luční a na su- 
chých trávnících 
smolnička obec-
ná, je léto už 
před dveřmi.

Prstnatec má-
jový
jediný v součas-
nosti zazna-
menaný druh 
lučních orchidejí 
na Bítešsku.
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obec Křoví

Druhová pestrost, 
obec Heřmanov
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Vlhká tužebníková lada se vyskytují pouze v několika částech. Nejvýznam-
nější jsou např. ve svahových sníženinách v blízkosti Bílého potoka, kde se 
vytvořila v důsledku absence kosení. Jde víceméně o monodominantní po-
rosty tužebníku jilmového, dále se zde vyskytují blatouch bahenní, skřípina 
lesní, sítina rozkladitá, pcháče. Na některých loukách můžeme nalézt i houby, 
např. pečárku (žampion) polní.

Živočichové
Stejně jako na rostlinné i na živočišné společenstvo polí, luk a pastvin má 
značný vliv člověk. V době obdělávání polí a sklizně zasahuje do života zvířat 
poměrně radikálně. 

K typickým savcům polí, luk a pastvin patří zajíc polní, hraboš polní a rejsek 
obecný. Mezi ptáky patří koroptev polní a křepelka polní. Skřivan polní se 
vrací jako jeden z prvních tažných ptáků. Na vlhčích loukách, případně polích 
žijí čejky chocholaté. často můžeme vidět kroužící káně lesní, třepotavým 
letem vyznačující se poštolku obecnou nebo vzácněji motáka pochopa. Kul-
turní step je osídlena četnými druhy bezobratlých. Na jejich zastoupení má 
vliv především pěstování monokultur různých plodin a agrotechnika. 
Mnohem pestřejší a mnohotvárnější než fauna polí je soubor živočichů obý-
vající louky. Pestré složení rostlinstva se odráží i v rozmanitosti hmyzu a jiných 
bezobratlých, kteří toto společenstvo navštěvují nebo zde žijí po celý život. Pa-
tří k nim např. běžník kopretinový číhající v květech rostlin, všežravá kobylka 
zelená, saranče čárkovaná, černo-červeně zbarvená ploštice kněžice páskova- 
ná, čmelák zemní, hrobařík obecný, páteříček – hojný na květech a křovinách, 
přástevník medvědí – noční motýl známý hnědými chlupatými housenkami. 
Pěnodějka – její larvy na rostlinách vytvářejí typická pěnovitá hnízda. 

Na loukách asi nejvíce zaujmou denní motýli jako např. babočka síťkovaná, 
okáč zední, okáč bojínkový, vřetenušky, žluťásek řešetlákový, vzácněji ota-
kárek fenyklový. Na jaře můžeme spatřit samečka běláska řeřichového. Mezi 
teplomilné druhy pronikající v posledních letech do oblasti Bítešska patří kud-
lanka nábožná a křižák pruhovaný.
Z obratlovců, kteří žijí na loukách, zaujme především slepýš křehký, ještěrka 
obecná vyhledávající výslunná místa, dále strnad obecný typický svým zpě-
vem ozývajícím se z vyvýšených míst. Ze savců jsou to krtek obecný, hraboš 
polní – častá potrava lasice kolčavy či lasice hranostaje. 

Na písčitém podkladu v úvozech, na polních a lesních cestách se vyskytuje 
svižník polní. Slunná, kamenitá a suchá místa vyhledává saranče modrokřídlé. 
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uvádí se, že jedna rostlina 
je důležitá přinejmenším pro 
deset živočišných druhů, ať 
už je to hmyz, měkkýši nebo 
drobní savci.
Jako všude jsou na loukách 
hojnější bezobratlí živoči-
chové než obratlovci. 

Koncem léta nám při chůzi 
loukou vyskakují pod noha- 
ma na všechny strany drob-
ná saranče a koníci. entomo- 
logové napočítali, že jich na 
1 hektaru žije až 30000 je- 
dinců. Zimu žádný z nich ne- 
přežije, nová generace se 
líhne z vajíček v zemi.

Křižák pruhovaný je teplomilný 
pavouk, který se v ČR poprvé 
objevil v roce 1991 a od té doby 
se oblast jeho výskytu stále 
zvětšuje.

otakárek fenyklový

bělásek řeřichový

běžník kopretinový

pěnodějka obecná
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Pastviny
Jsou travní porosty spásané domácím dobytkem. V minulosti byly roz-
šířeným typem vegetace.  S novými  způsoby hospodaření ve 2. pol. 
20. století docházelo k jejich úbytku. Zpravidla byly zalesňovány nebo 
přeměňovány v louky. Pozůstatkem po starých pastvinách v okolí je 
výskyt keřů jalovce obecného např. v okolí Jasenice nebo  v Kuřim-
ské Nové Vsi. Z rostlin vyskytujících se na takovýchto pastvinách či 
jejich pozůstatcích jsou to mochna nátržník, vítod, bedrník obecný, 
vřes, světlík lékařský, řepík lékařský.  Novodobé pastviny jsou typic-

ké výskytem rostlin záměrně vysetých (jetel, psárka) či rostlin indikujících 
nadměrný výskyt dusíku – např. šťovík kadeřavý. Typickými druhy živočichů 
pastvin jsou tzv. koprofágní druhy, tzn. ty, které zpracovávají výkaly živoči-
chů. Patří k nim např. chrobáci. 

Pole
Orná půda je v regionu převážně zce-
lena do velkých bloků, kde ve větší 
míře chybí rozptýlená zeleň. Z polních 
plodin se na Bítešsku pěstují převážně 
obilniny, především pšenice, ječmen, dále řepka, kukuřice a brambory. Jako 
víceletá pícnina je vyséván jetel luční a tolice vojtěška. 
Ostatní rostliny rostoucí na polích vedle pěstovaných druhů se nazývají ple-

vele. Patří mezi ně např. mák vlčí, chrpa modrá, heřmánkovec pří-
mořský, vikev huňatá, svízel přítula, chundelka metlice. 
Z živočichů se na polích setkáme s druhy, které jsou potravně vá-
zány na monokultury polních plodin. O co je druhová pestrost polí 
menší, o to mohou být větší počty. Je to tak u to tzv. „škůdců“ 
(samozřejmě jen z pohledu člověka) a patří mezi ně např. blýskáček 
řepkový, kněžice obilná, mšice, kovaříci, mandelinka bramborová – 

nepůvodní druh rozšířený v evropě za 1. světové války, hraboš polní. Najde-
me zde i  druhy, které se jimi živí, a to slunéčko sedmitečné, střevlík měděný, 
koroptev polní, káně lesní.

Rozptýlená zeleň
Keře a stromy mezi poli rostou jednotlivě nebo vytvá-
řejí skupiny zvané remízky, aleje, hájky a křoviny. 
Křoviny se vyskytují pouze ojediněle díky vysokému 
zornění a malému výskytu mezí (travní společenstva v 
okolí polí a cest). V krajině však mají velký význam. Po-
rosty křovin tvoří především růže šípková, trnka obec-
ná, dále třešeň ptačí, hloh, líska obecná, vzácně brslen.  
Jsou důležité pro mnohé druhy ptáků, kterým slouží jako úkryt, hnízdiště, ale 
i jako základna pro získávání potravy z okolí. Patří k nim koroptve, křepelky, 
bažant, straka a vzácněji ťuhýk. Nepostradatelné jsou ale i pro mnoho dal-
ších živočichů, hmyz i obratlovce. 
Ve Vlkově je realizován program na podporu výskytu koroptví  pomocí tvor-
by biopásů. 
Na mezích si v norách po hlodavcích či dalších otvorech budují svá hnízda 
čmeláci. Mezi typické byliny mezí patří např. svízel syřišťový a vratič obecný. 
Sušší kamenitá místa osídluje polokeř janovec metlatý. Jeho větve se použí-
valy k výrobě košťat. 

Na rozdíl od sečení působí 
pastva na luční vegeta-
ce výběrově. Pasoucí se 
zvířata vyhledávají určité 
druhy rostlin a jiné nechávají 
netknuté. 

Při intenzívní a neregulo-
vané pastvě skotu získává 
rostlinný kryt pastvin až 
rumištní charakter.

Na polích a loukách mají 
křovinaté meze, větrolamy, 
potoční luhy funkci biokori- 
dorů – souvislé plochy odliš-
né vegetace, které prostu-
pují krajinou a proniká jimi 
větší počet druhů rostlin  
i zvířat.

Postupné znehodnocování pas-
tvin má na svědomí i nadměrné 
sešlapávání půdy a hromadění 
výkalů. (Ořechov)

Krajina s poli, loukami a rozptýlenou zelení – 
křovinami, remízky a mezemi (mezi Borovníkem 
a Rojetínem). 

mák vlčí

ťuhýk

Projevem necitlivého vztahu 
k přírodě je vysázení brambor 
v řádcích po svahu - za silných 
dešťů z bramborového pole stéká 
voda i s odnášenou půdou – eroze.

Biopás na okraji pole – pruhové 
potravní políčko je v podzimním 
období zdrojem potravy a úkry-
tem např. koroptví (Osová).

chrobák 
velký
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2.7.3. Voda a její okolí

Prameniště a mokřady 
Mokřady i prameniště patří k prostředí, které bylo na Bítešsku postiženo in-
tenzifikací zemědělství – převážně melioracemi (odvodňováním). Snaha vy-
užít každý kousek země vedl ke zničení řady údolních mokřadů a svahových 
pramenišť. 
V současných zbytcích mokřadů nejspíše nalezneme např. ostřice, rákos 
obecný, orobinec širolistý, přesličku bahenní, sítiny. 

častější bývají prameniště v lesních poros-
tech. Pozitivní je, že jsou v krajině v posled-
ních letech objevovány prameny a na někte-
rých byly nově upraveny studánky. 
Z živočichů se na prameništích můžeme se-
tkat např. s blešivci, ploštěnkou potoční (Nové 
Sady) či vzácněji s praménkou rakouskou 
(chladnomilný vodní plž se 3 mm dlouhou uli-
tou žije na kamenech v prameništích, je po-
měrně vzácný – studánka V Luhu u Křoví). 

Potoky a říčky
Řada vodních toků byla v minulosti regulována, čímž byly na-
rušeny jejich biologické a ekologické funkce. Vzácněji se se-
tkáme s přirozenými toky, narušenými „pouze“ případnými 
odpadními látkami, převážně z obcí a usedlostí bez čistíren 
odpadních vod.

Rostlinstvo: Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů se 
nacházejí podél toků, např. Bítýšky, Bílého potoka, Haldy, 
Jasinky, kde díky lidským zásahům převažuje vrba křehká, 
především ve stromovém patře. často zde rostou nitrofilní 
druhy rostlin jako kopřiva dvoudomá, chrastice rákosovitá, 
svízel přítula, kostival lékařský, v jarním období také orsej jar-
ní, sasanka hajní, křivatec žlutý, blatouch bahenní. 

Živočichové: Z bezobratlých živočichů žijících v potocích pod kameny jsou to 
blešivci, larvy jepic a chrostíků, kamomil, v čistých vodách se vzácněji vysky-
tuje ploštěnka potoční. Výskyt pijavek a nitěnek může naopak ukazovat na 
znečištění způsobené zvýšeným množstvím živin. Ve starých vrbách v okolí 
vod se vyvíjejí larvy kovově zbarveného tesaříka pižmového, na listech se živí 
zase housenky motýlů potravně vázané na vrbu. V okolí tekoucích vod je 
poměrně běžná motýlice obecná.

Ze vzácnějších na stanoviště náročných druhů se vyskytují mřenka mramoro-
vaná, střevle potoční, pstruh obecný potoční. Z obojživelníků se ve vodních 
tocích vyvíjí např. skokan hnědý a čím dál vzácnější mlok skvrnitý (Lesní 
Hluboké). Z ptačích druhů vázaných na čisté rychle proudící vodní toky lze 
ve zdejší oblasti jmenovat poněkud výjimečné druhy jako ledňáčka říčního, 
skorce vodního, konipasa horského. Ze savců se u vodních toků můžeme 
setkat s rejscem vodním, hryzcem vodním, vydrou říční. 
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Mokřad – území s půdou 
nasycenou vodou trvale 
nebo zaplavenou po určité 
období roku. Mají různou 
podobu a mohou být nazý-
vány např. močály, mokřiny.

Prameny – místa, kde voda 
přirozenou cestou vyvěrá na 
povrch. Dělí se na studánky 
s prohlubeninou, pramenné 
stružky nebo pramenné 
mokřady. 

Praménka 
rakouská 
je drobný 
sladkovodní plž, 
který indikuje 
čisté prame-
nité vody se 
stálou teplotou 
a chemismem. 
Velikost ulity 
jsou 3 mm.  

Ostřice, sítiny a na okrajích 
olše (mokřad u Jestřabí).

Potok je příkladem ekosystému 
stejně jako louka, les, rybník 
nebo pole (Halda u Lubného).

blešivec potoční

studánka v Luhu

Vodstvo
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Rybníky
Rybníky jsou umělé vodní nádrže s malou 
hloubkou 2–3 m a rozsáhlým příbřežním 
pásmem. Většinou slouží k chovu ryb. 
Vyznačují se malým průtokem vody a jsou 
obhospodařovány tak, aby nezarůstaly 
rostlinami. 
Na Bítešsku se rybníky či rybniční soustavy 
nacházejí na řadě míst, například v okolí 
Velké Bíteše, Ořechova, Osové či Vlkova. 

Ve stojatých vodách rostou typické druhy vodní vegetace  – 
mikroskopické i makroskopické řasy, okřehek, rdesno oboj-
živelné, orobinec širolistý, rákos obecný,  lakušník vodní, 
ostřice, žabník vodní, vzácněji zblochan, kosatec žlutý.  
Na některých nádržích bývá vysazován leknín bílý. 
V okolí vod roste olše lepkavá, vrba, jasan, dub 
i další dřeviny. 
Nazýváme 
je břehovou 
zelení.

Z bezobratlých živočichů vázaných na toto prostředí nás v okolí vod zaujmou 
rychle létající šídlo modré, vážka rudá, vážka ploská, pomalejší a drobnější 
šidélko. Přímo na vodní prostředí jsou vázané drobné perloočky a buchanky, 
plž plovatka bahenní, brouk potápník vroubený, ve vodě se vyvíjí řada larev 
dalšího hmyzu. Na vodních rostlinách žije drobný žahavec nezmar hnědý. 
Dna obývají splešťule blátivá, pijavka koňská, rak bahenní či stále vzácnější 
škeble rybniční. Po hladině se dokáže pohybovat bruslařka obecná, pavouk 
slíďák mokřadní. V okolí vod nás může obtěžovat komár pisklavý a ovád 
hovězí.
Vodní plochy mají klíčový význam pro rozmnožování obojživelníků. Při příliš 
intenzivním rybářském hospodaření se však některé z nich stávají pro oboj-
živelníky nevhodné a jejich populace postupně mizí. Mezi obojživelníky vysky- 
tující se v okolí patří ropucha obecná, skokan hnědý, skokan zelený, ale i druhy 
vzácnější, jako je kuňka obecná a čolek obecný. V okolních rybnících převa-
žuje chov kapra obecného, vyskytují se i okoun říční, štika, candát, sumec 
obecný, plotice... Místně jsou rybníky využívány k chovu kachen (Ruda).
Z plazů je hojná užovka obojková. Vodní ptactvo je zastoupeno nevelkým 
počtem druhů. Běžně zde hnízdí kachna divoká, lyska černá, někdy se objeví 
labuť velká, vzácněji polák chocholačka, potápka roháč. Návštěvníkem vod-
ních ploch je volavka popelavá. Většinou ne příliš rozsáhlé porosty rákosu 
jsou oživeny zástupcem pěvců, rákosníkem obecným. V rákosinách rovněž 
hnízdí moták pochop. V období jarního či podzimního tahu se můžeme se-

tkat s kormoránem velkým nebo lze zahléd-
nout či zaslechnout protahující husy divoké. 
Potravu si zde hledá netopýr vodní. Na bře-
zích mívají nory ondatry pižmové. 
Zaznamenány byly i výskyty bobra evrop-
ského a vydry říční.  

Rybník – voda, dno, 
břehy i organismy které 
v něm žijí, představují 
složitý ekosystém.

V rybníce a jeho okolí žije 
mnoho různých rostlin, 
živočichů a dalších orga-
nismů. Všechny dohro-
mady tvoří společenstvo 
rybníka.

V listopadu 2006 bylo 
u Vlkovského rybníka po-
zorováno hejno 140 kusů  
kormorána velkého.

Břehovou zeleň tvoří nejčastěji vrby a olše (ryb-
ník u Bezděkova).

olše lepkavá

škeble 
rybničná

Najdete-li u vody typicky ohry-
zané kmeny či stromky, je to 
neklamná známka toho, že bobr 
dorazil i sem (rybník Korbel 
2009).

splešťule 
blátivávážka ploská – 

sameček

bobr evropský
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2.7.4. lidská sídla, zahrady, parky

člověkem vytvořená prostředí, zejména území města  
a obcí se zahradami a parkovou zelení, jsou obývána řa-
dou běžných druhů, vázaných na tento typ prostředí. Ně-
které se odvažují až do lidských sídel za potravou jako 
např. kuna skalní, nalézající útočiště na půdách. Jiné dru-
hy si budují v lidském obydlí či bezprostřední blízkosti svá 
hnízdiště, patří mezi ně ptáci jako jiřička obecná, vlaštov-
ka obecná, rorýs obecný, rehek domácí, vrabec domácí, 
poštolka obecná (např. na kostele ve Velké Bíteši), čáp 
bílý (hnízdí např. v Osové, Ronově, Heřmanově). 

Zahrady jsou pro živočichy 
prostředím plným vhod-
ných úkrytů a potravy. Řada 
z nich patří mezi druhy ho-
dující na ovocných stromech 
a zelenině. Jsou to např. mšice, 
květopas jabloňový, obaleč jab-
lečný, blýskáček řepkový, bělá-
sek zelný a poslední dobou velmi 
rozšířený nepůvodní hnědý plž 
– plzák španělský. existuje i řada 
druhů, které jsou člověku naopak 
nápomocny, např. škvor obecný, 
slunéčko sedmitečné, zlatoočka, 
pestřenka rybízová, všichni se to-

tiž živí mšicemi, nebo lumek kladoucí vajíčka do housenek, dravá stonožka 
škvorová a střevlík zahradní. Nenápadným způsobem života ve sklepích a na 
vlhkých místech zahrad žije suchozemský korýš stínka zední. Pro kamenité 
zídky je typická páskovka keřová nebo drobný pavouk 
skákavka pruhovaná. Na podzim saje šťávy z přezrá-
lého ovoce babočka admirál, dlouhozobka svízelová 
zase za letu saje nektar z květů. Z obratlovců jsou to 
ropucha obecná, ještěrka obecná, užovka hladká, je-
žek západní, někteří netopýři.
V zahradách žije řada druhů ptáků, které můžeme při-
lákat vhodně umístěnou ptačí budkou nebo trochou 
krmení v zimě. Jsou to sýkora koňadra, sýkora modřin-
ka, zvonek zelený, kos černý, stehlík obecný, budníček 
menší, konopka obecná, strnad obecný, pěnkava obec-
ná, vrabec domácí a v zimě můžeme na krmítku obdivovat třeba i dlaska 
tlustozobého. 
Kromě rostlin, které zde člověk záměrně vysazuje, se zde můžeme setkat  
s běžnými „plevely“. Např. pro sešlapávaná místa je typická mochna husí 
nebo jitrocel větší, místa bohatá dusíkem prozrazuje kopřiva dvoudomá, 
drchnička rolní, pěťour, kuklík městský.
V parcích se na jaře v úpatí stromů hromadně vyhřívá ploštice ruměnice 
pospolná, běžně se setkáme s veverkou obecnou, hrdličkou zahradní, straka-
poudem velkým. Zahlédnout lze i žlunu zelenou.
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Nepůvodní druhy, které se 
často v našich podmínkách 
intenzívně šíří, omezují naše 
domácí druhy a často musí 
být nákladně likvidovány, 
aby se zamezilo jejich další-
mu šíření.

Osová – čáp bílý

poštolka 
  obecná

páskovka keřová

plzák španělský

Druhová pestrost – 
biodiverzita 
Osová Bítýška
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Zahrady a sady většinou doprovázejí lidská sídla. Staly se 
pro některé druhy druhým či náhradním domovem. Velké 
sady jsou v regionu většinou přestárlé. Právě v takových  
nalézají potravu i vhodné podmínky pro hnízdění a vy-
vádění mláďat ptáci např. kosi, konipasi, rehci, sýkory, 
pěnkavy. Nejpočetnější a druhově nejbohatší skupinou 
živočichů starých sadů je hmyz. Ohrožuje úrodu i opyluje, 
je součástí potravních řetězců. Staré zatravněné sady obý-
vají motýli (např. na podzim saje šťávy z přezrálého ovoce 
babočka admirál, okáči, stužkonosky, bourovci a další). 
Ještě početnější jsou zde brouci (tesaříci, nosatci, krasci, 
velké druhy střevlíků). Nejužitečnější druhy pochází z řádu 
blanokřídlého hmyzu (opylovači i predátoři) – včela medo-
nosná, čmeláci, samotářské včely, vosy a další.

Ruderální stanoviště jsou místa 
ovlivňována lidskou činností. Jedná 
se nečastěji o skládky zeminy, sta-
vebního materiálu, opuštěná pole, 
dusíkem bohaté plochy v sídlech. 
Ty jsou osídlovány druhy jako např. 
kopřiva dvoudomá, pelyněk černo-
býl, lebeda lesklá, merlík, mochna 
husí, jitrocel větší, jílek vytrvalý, brš-
lice kozí noha, lilek černý, podběl lé-
kařský, lopuch plstnatý, kuklík měst-
ský, ale i nepůvodní druhy jako např. 
křídlatka (Velká Bíteš, Křeptovský 
dvůr), celík kanadský, bolševník vel-
kolepý (Osová Bítýška).

2.8. Druhová pestrost – biodiverzita

Biodiverzita znamená v širším smyslu roz-
manitost druhů (druhová pestrost) živých 
organismů (rostlin, hub, živočichů a jedno-
buněčných příslušníků ostatních říší živého 
světa). 

Bítešsko patří mezi oblasti s nižší biodiver-
zitou, předpokládá se zde výskyt přibližně 
500 druhů různých druhů organismů. To 
je výsledek dlouhodobého vývoje území, 
geografické polohy, podloží chudého na 
živiny, klimatických podmínek, ale také 
rozsáhlých zásahů člověka, mezi něž patří 
změny zastoupení dřevin, způsob hospo-
daření a úpravy v krajině.

Pestřenka rybízová svým zbarve-
ním napodobuje vosy. Dospělci 
se živí nektarem, larvy dravě, na- 
příklad i mšicemi.

Skládky zeminy jsou typickou ukázkou ruderál-
ních stanovišť, zpočátku se objevují druhy jako 
např.  podběl lékařský, locika kompasová, hadinec  
(Velká Bíteš).

Území české republiky je 
díky své poloze a přírodním 
podmínkám relativně dru-
hově bohaté; v současnosti 
je zde známý výskyt 80 
tisíc různých druhů, z nichž 
podstatná část je závislá na 
lidských aktivitách.

Podmáčená louka hostí celou řadu druhů rostlin, k nimž patří např. prstnatec 
májový a všivec lesní (Heřmanov).
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Některé druhy organismů na našem území postup-
ně přibývají. Můžeme je rozdělit na druhy, které 
se rozšiřují vlivem měnících se podmínek pro jejich 
život, např. křižák pruhovaný či klíněnka jírovco-
vá (drobný motýlek napadající listy jírovce maďa-
lu), dále druhy zavlečené jako mandelinka bram-
borová či záměrně vysazené – pstruh duhový. 
Jiné z různých důvodů mizí, zejména v přímém 
či nepřímém důsledku činnosti člověka (hořeček 
brvitý, sysel obecný a řada dalších...). 

Původní druhy jsou ohrožovány či hubeny šířením desítek nových invaz-
ních druhů, jejichž aktivní likvidace je vždy velmi náročná. Zároveň je však 
jediným možným způsobem, jak zabránit jejich dalšímu rozšíření. Příkladem 
těchto druhů z rostlinné říše jsou na Bítešsku např. bolševník velkolepý, ne-

týkavka žláznatá a křídlatka. Z živočišné 
říše je to například v posledních letech 
velmi rozšířený plž – plzák španělský.
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Smrkové monokultury jsou dru- 
hově velmi chudé, zvláště v mla-
dém lese – tzv. tyčkovině je pod-
rostu málo (Ludvíkov).

Listy jírovce napadené housenkami klíněnky.

bolševník velkolepýNetýkavka žláznatá vytváří husté porosty.

Z 3500 v čR známých dru-
hů cévnatých rostlin je cca 
2500 původních a archeo-
fytů, tj. druhů, které k nám 
byly zavlečeny přibližně do 
15. století. Dále je známo 
886 druhů mechorostů, 
1500 druhů lišejníků 
a až 40000 druhů hub 
(z toho přibližně 4000 hub 
vyšších). Hmyzu je zazna-
menáno přes 24 000 druhů, 
ostatních bezobratlých 
okolo 8000 a obratlovců 
711 druhů.

Třetina druhů je podle 
evropských i českých 
červených seznamů hodno-
cena jako ohrožená, 
přičemž  stovky druhů 
na našem území již vymřely.

Základní příčinou současné-
ho stavu je změna přístu-
pu společnosti k tvorbě 
a využívání krajiny, v níž 
rychle dochází k její celkové 
degradaci.

klíněnka jírovcová

plzák španělský
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2.9. ochrana přírody

Ochrana přírody v české republice se řídí  
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny (a jeho prováděcími vyhláškami). 
Účelem zákona je přispět k udržení a obno-
vě přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně 
rozmanitosti forem života, přírodních krás 
hodnot a k šetrnému hospodaření s pří-
rodními zdroji. 
Zákon se mimo jiné věnuje tématům, jako 
jsou zvláště chráněná území, zvláště chrá-
něné druhy rostlin a živočichů, ochrana 
krajinného rázu a přírodní parky, významné 
krajinné prvky (VKP), územní systém ekolo-
gické stability (ÚSeS), ochrana dřevin a pa- 
mátné stromy. 

2.9.1. chráněná území

Chráněná území mají v čR tři základní formy: velkoplošná zvláště chráněná 
území (národní parky, NP; chráněné krajinné oblasti, CHKO), maloplošná 
zvláště chráněná území (národní přírodní rezervace, NPR; přírodní rezervace, 
PR; národní přírodní památky, NPP; přírodní památky, PP) a území soustavy 
Natura 2000 (ptačí oblasti PO a evropsky významné lokality eVL, které mají 
zabezpečit ochranu území významných z celoevropského hlediska).

Přímo v regionu Bítešska se nachází 3 chráněná území. 

Přírodní památka Olšoveček 
Dvojice rybníčků a úsek Pucovského potoka 
mezi nimi v lesním komplexu 0,5 km JV od 
Jindřichova. čisté lesní rybníčky a potok s pís- 
čitým dnem představují refugium (útočiště) 
ohrožených druhů ryb a obojživelníků. V úze-
mí se vyskytují např. hrouzek obecný, mřenka 
mramorovaná, rozmnožují se zde čolek obec-
ný a ropucha obecná. Žijí zde běžnější druhy 
vážek, např. vážka rudá, šídlo modré. V zá-
padní části území jsou okolo potůčku vyvinu-
ty přípotoční olšiny s olší lepkavou a vtrou- 
šeným smrkem ztepilým. V bylinném patře ros-
tou např. zběhovec plazivý, řeřišnice hořká, 
kozlík dvoudomý, kruštík širolistý. Okolní poros-
ty jsou tvořeny převážně kulturními smrčinami.

Označení zvláště chráně-
ného území poznáte podle  
tabulky se státním znakem  
a typem chráněného území. 
Hranice bývá značena i na 
stromech pomocí červených 
pruhů. Někdy se můžeme 
setkat i s informační tabulí  
o chráněném území. 

Přírodní památka –  
přírodní útvar menší rozlohy, 
zejména geologický či geo- 
morfologický útvar, na-
leziště vzácných nerostů 
nebo ohrožených druhů 
organismů ve fragmentech 
ekosystémů, s regionálním 
ekologickým, vědeckým či 
estetickým významem, a to 
i takový, který vedle přírody 
formoval svou činností 
člověk.

evropsky významné lokality 
soustavy natura 2000 se na 
Bítešsku nevyskytují, ale v blíz-
kém okolí k nim patří například 
PP Obora v Náměšti nad Oslavou 
(výskyt páchníka hnědého), Ro-
jetínský hadec, PP Špilberk u Oc- 
manic.

mřenka mramorovanářeřišnice hořká

Informační tabule u PP.
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Přírodní památka Heřmanov
V nenápadném remízku 300 m jižně od Heřmanova 
se nachází zajímavé mineralogické naleziště známé 
především unikátními tzv. heřmanovskými koule-
mi. Ty se vytvořily na styku dvou hornin – peg-
matitu a hadce. Jsou to čočky a koule o průměru 
až 9 cm, jádro tvoří pecka zelenohnědé slídy – flo-
gopit a je obklopeno světle šedým vláknitým an-
thofylitem. Mezi těmito zónami je často šedozelená hmota tvořená chloritem 
a montmorilonitem. Povrch tvoří opět flogopit.

Přírodní park Údolí Bílého potoka
Přírodní park se táhne od Veverské Bítýšky až ke Křoví. Zahrnuje 
téměř 15 kilometrů dlouhý úsek toku Bílého potoka v sevřeném  
a hlubokém malebném údolí, které prochází mírně zvlněnou ná-
horní plošinou. Strmé svahy údolí, na mnoha místech skalnaté, 
jsou souvisle zalesněny.
Jedná se o území s nadmořskou výškou mezi 245–500 m n. m.  
a značně zachovaným přírodním rázem krajiny, kterému dominuje 
vlastní tok s vyvinutou údolní nivou a lesní komplexy, které si ve 
značné míře zachovaly kvalitní dřevinnou skladbu s převažujícím 
zastoupením původních druhů listnáčů. Lesní porosty jsou zejmé-
na dubohabrové, na suťových svazích s bukem, jedlí a lípou. Bílý 
potok lemuje olšový břehový porost s příměsí jasanů, vrb, kalin  
a javoru klenu.
Z rostlin se zde vyskytuje např. jaterník trojlaločný, kyčelnice devítilistá, lýko- 
vec jedovatý, brambořík nachový, dymnivka dutá, samorostlík klasnatý a řada 
dalších. Z živočichů jsou to např. mlok skvrnitý, čáp černý, skorec vodní, výr 
velký, netopýr velký.

V blízkém okolí Bítešska se nachází ještě tato zvláště chráněná území:

Přírodní památka Špilberk
Vyvýšenina asi 900 m východně od Plackého dvora, JV od silnice Náměšť – 
Ocmanice. Travnatý pahorek v polích hostí zřejmě nejpočetnější populaci 

koniklece velkokvětého na 
Třebíčsku, která se zde na-
chází na severozápadní hra-
nici celkového areálu druhu. 
V minulosti bylo území vyu-
žíváno jako pastvina, nyní se 
pravidelně kosí, je odstraňo-
vána biomasa a nálet dřevin.
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jaterník trojlaločný kyčelnice devítilistá lýkovec jedovatý mlok skvrnitý

Přírodní park
území cenné pro svůj kra-
jinný ráz, kterým je zejména 
přírodní, kulturní a historic-
ká charakteristika určitého 
místa či oblasti, je chráněn 
před činností snižující jeho 
estetickou a přírodní hodno-
tu. Předchůdcem přírodních 
parků byly tzv. klidové 
oblasti.

Předmětem ochrany přírod-
ních památek bývá většinou 
jeden přírodní jev nebo 
místo výskytu vzácných 
(chráněných) rostlin  
či živočichů.
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Přírodní památka Pláně
Travinobylinná a křovinná lada na příkrém svahu v údolí be-
zejmenného potoka asi 300 m SV od Kuřimské Nové Vsi.  
V komplexu bývalých pastvin s velmi členitým reliéfem se za-
chovala teplomilná společenstva krátkostébelných trávníků, 
travinobylinných lemů a křovin s roztroušenými keři jalovců. 
Vyskytuje se zde například hvozdík kropenatý, devaterník 
velkokvětý, smolnička obecná, čičorka pestrá a bojínek tuhý. 
Z dalších pozoruhodných suchomilných a teplomilných druhů 
zde rostou např. řepík lékařský, máčka ladní, jahodník tráv-

nice, pavinec horský, modřenec chocholatý, toten menší, hořeček brvitý.  
V porostech keřů převládá slivoň trnitá. Bohatá je fauna bezobratlých napří-
klad mravenec travní, svižník, otakárek fenyklový, kudlanka nábožná, lišaj 
pryšcový. Z obratlovců jsou to např. ještěrka živorodá, slepýš křehký, užovka 
hladká, pěnice vlašská.

 
Přírodní památka Zhořská mokřina
Nachází se 200–300 m severně od středu obce Zálesná Zhoř. Jedná 
se o zachovalý komplex polopřirozených vlhkých až mokrých luk v údolí 
potoka Bílá voda, s populací zvláště chráněného prstnatce májového. 
Z dalších rostlin se zde vyskytuje například kozlík dvoudomý, viol-
ka bahenní, starček bahenní, blatouch bahenní, suchopýr úzkolistý, 
ostřice šedavá. Okraj lokality lemuje linie dřevin s olší lepkavou, vrbou 
křehkou a ojediněle vrbou popelavou.

pavinec horský

modřenec chocholatý

prstnatec 
májový

    Přírodní památka 
Zhořská mokřina – 
podmáčená louka 
u Zálesné Zhoři 
typická výskytem 
prstnatce májového.

podmrvka hadcová

jalovec obecný

otakárek ovocný

užovka hladká

kavyl

hvozdík kropenatý

ještěrka zelená

Přírodní rezervace 
představují území mimořád-
ných přírodních hodnot. 
Významnou NPR v širším 
okolí je Mohelenská had-
cová step u obce Mohelno.
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2.9.2. chráněné druhy

Druhy organismů zvláště chráněné podle zákona 
č. 114/1992 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 
Sb., můžeme rozdělit do tří skupin na druhy kriticky 
ohrožené (KO), silně ohrožené (SO), ohrožené (O). 
Další vzácné druhy můžeme nalézt v tzv. červených 
knihách ohrožených druhů. 
Je nutné si uvědomit, že ochrana jedinců daného 
druhu by neměla význam bez ochrany životního 
prostředí jejich výskytu.

Chráněné druhy na Bítešsku a blízkém okolí
V regionu byl doposud zaznamenán výskyt přibližně 
70 zvláště chráněných druhů organismů. 

Chráněné druhy rostlin
V kategorii silně ohrožené:
• koniklec velkokvětý – fialově kvetoucí časně jarní stepní rostlina (Ocmanice)
• kosatec sibiřský – fialově kvetoucí rostlina vlhkých stanovišť (Stanoviště)
• všivec mokřadní – drobná červenofialově kvetoucí rostlina vlhkých luk  

(Heřmanov, Pánov)
V kategorii ohrožené: 
• prstnatec májový – fialově kvetoucí luční orchidej s nápadně skvrnitými listy, 

roste na podmáčených loukách (Velká Bíteš, Pánov, Heřmanov, Ludvíkov)
• vemeník dvoulistý – bíle ostruhaté nápadně vonící květy, nachází se v říd- 

kých lesích a světlinách (Březské, Lesní Hluboké)
• brambořík nachový – nachově kvetoucí rostlina listnatých lesů s hlízovi-

tým oddenkem (Šmelcovna)
• vratička měsíční – drobná kapradinka suchých pastvin a travnatých strání 

(Jasenice)
• tolije bahenní – bíle kvetoucí bylina rašelinných luk (Kadolec)
• lomikámen cibulkatý – bíle kvetoucí rostlina suchých pastvin teplých ob-

lastí s cibulkami na lodyze (Jasenice)

Z dalších druhů, pro tuto oblast méně běžných, regionálně vzácných a ohro-
žených lze zmínit následující: bahnička obecná, bradáček vejčitý, hruštice jed-
nostranná, hruštička menší, jaterník trojlaločnatý, kruštík širolistý, lakušník 
vodní, lýkovec jedovatý, ocún jesenní, plavuň vidlačka, starček potoční, su-
chopýr úzkolistý, violka bahenní.
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Zvláště chráněných rostlin 
je v této knize popisováno 
9 druhů, z toho 3 patří do 
kategorie silně ohrožených 
druhů a 6 do ohrožených.

V okolí Ořechova  se  ještě 
před 30 lety vyskytovala  
i masožravá rostlina rosnat-
ka okrouhlolistá, meliorace 
lokality způsobily její zánik.

Prstnatec májový - orchidej pod-
máčených luk se na Bítešsku vy-
skytuje na několika lokalitách.

koniklec 
velkokvětý

kosatec sibiřský

všivec mokřadní

brambořík evropský

vemeník dvoulistý

ocún jesenní hořeček brvitý tolije bahenní vratička měsíční
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Chráněné druhy živočichů
Na Bítešsku se můžeme setkat s některými zvláště 
chráněnými druhy živočichů. uváděny jsou druhy  
s trvalým výskytem, ale i druhy, které pouze migrují 
nebo raritní výskyty (např. orel mořský, rys ostrovid).

V kategorii kriticky ohrožených:
kudlanka nábožná, netopýr brvitý, netopýr černý, 
netopýr pobřežní, netopýr velký, orel mořský, vrápenec 
malý, zmije obecná.
V kategorii silně ohrožené: 
ohniváček černočárný, tesařík zavalitý, škeble rybniční, čolek 
horský, čolek obecný, kuňka obecná, mlok skvrnitý, skokan ze-
lený, ještěrka obecná, ještěrka živorodá, slepýš křehký, užovka 
hladká, čáp černý, dudek chocholatý, krahujec obecný, křepelka polní, led-
ňáček říční, bobr evropský, netopýři, plšík lískový, vydra říční, rys ostrovid 
(ojedinělý výskyt). 
V kategorii ohrožené:
• bezobratlí – otakárek ovocný, otakárek fenyklový, batolec duhový, čme-

láci, majka, mravenec lesní, rak bahenní
• ryby – mník jednovousý  
• obojživelníci – ropucha obecná 
• plazi – užovka obojková
• ptáci – brkoslav severní, čáp bílý, jestřáb lesní, koroptev polní, krkavec vel-

ký, moták pochop, ořešník kropenatý, potápka roháč, rorýs obecný, sluka 
lesní, strakapoud prostřední, ťuhýk obecný, vlaštovka obecná, výr velký.

Je pravděpodobný výskyt i dalších zvláště chráněných druhů organismů, ze-
jména ze skupiny bezobratlých živočichů – hmyzu. Především zástupci této 
druhově rozmanité skupiny čekají na své objevitele. 

Podle zákona č. 409/2008 
Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání je za jistých pod-
mínek chráněn každý živý 
obratlovec. Účelem zákona 
je chránit zvířata, jež jsou 
živými tvory schopnými 
pociťovat bolest a utrpení, 
před týráním, poškozováním 
jejich zdraví a jejich usmrce-
ním bez důvodu, pokud byly 
způsobeny, byť i z nedbalos-
ti, člověkem. 

Některé chráněné druhy ži- 
vočichů mohou způsobovat 
škody. Na tyto škody lze za 
jistých podmínek uplatnit 
finanční náhradu. Příkladem 
takových živočichů jsou např. 
vydra, bobr, nebo rys.

Na Bítešsku byl zazname-
nán výskyt celkem 8 druhů 
netopýrů a v širším okolí 
dokonce 16 druhů – všichni 
patří mezi zvláště chráněné 
druhy. 

Kormorán velký byl vyškrt- 
nut ze seznamu zvláště 
chráněných druhů k 1. dub-
nu 2013.

čmelák

vydra říční

netopýr ušatý

majka fialová
mlok skvrnitý

čáp bílý

užovka obojková

ropucha obecná

ještěrka obecná

kudlanka nábožná

mravenec lesní

batolec duhový

rys ostrovid
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2.9.3. ochrana dřevin a památné stromy

Stromy tady byly dříve než my a provází člověka na jeho pouti po této pla-
netě od pradávna. Rostou dlouho, žijí mnohdy déle, než je délka lidského 
života. Plní v přírodě celou řadu funkcí. Řada z nich je pro svou výjimečnost 
chráněna.

Památné stromy – mezi stromy státem chráněné v regionu Bítešska patří 
zatím pouze lípy ve Skřinářově (2 lípy srdčité – malolisté vyhlášené mezi pa-
mátné stromy roku 2008) a lípa malolistá v Lesním Hlubokém. 
Z širšího okolí k památným stromům patří např. 2 lípy srdčité v Kuřimské 
Nové Vsi či 700 let starý dub letní z Náměště nad Oslavou.
Na Bítešsku existují i další stromy zajímavé svým vzhledem, významné svou 
přítomností a opředené příběhy či pověstmi. Patří k nim např. borovice lesní 
u Nových Sadů, dub v Krokočíně, stromy ve starém úvozu pod Jestřabím 
(lípy, habry a duby) nebo alej javorů v Holubí Zhoři.

Ochrana dřevin
Podle zákona jsou chráněny nejen všechny lesy, ale rovněž všechny dřeviny 
rostoucí mimo les, bez ohledu na to, zda byly na své místo vysázeny nebo 
vyrostly spontánně z náletů. Je povinností všech vlastníků a uživatelů po-
zemků se o tyto dřeviny starat a zajistit jejich provozní bezpečnost. 
Pokud už je nutné některé stromy kácet, je třeba ke kácení každé vzrostlé 
dřeviny mimo les mít povolení orgánu ochrany přírody (v případě Bítešska se 
jedná o odbor životního prostředí MěÚ). 
Měl by být vyhodnocen funkční, estetický i zdravotní stav dřeviny. Kromě 
funkce biologicko – ekologické nesmí ti, kdo o kácení stromů rozhodují, za-
pomínat ani na estetický, historický a kulturní význam stromů. Vždyť pokáce-
ním staleté aleje lip u silnice nebudou odstraněni pouze „producenti kyslíku“, 
či „hnízdiště ptáků“, ale taky důležitá historická a kulturní charakteristika 
krajinného rázu místa i celé oblasti.
O povolení k pokácení dřeviny může příslušný úřad požádat pouze vlastník 
pozemku, případně jeho uživatel s písemným souhlasem vlastníka.
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Skřinářov

Jestřabí – úvoz Nové Sady

Lesní Hluboké Kuřimská Nová Ves Náměšť nad Oslavou

Holubí Zhoř

Krokočín

V případě podezření, že se 
jedná o nepovolené kácení, 
se můžete obrátit na Odbor 
výstavby a životního pro-
středí MěÚ ve Velké Bíteši  
či na váš obecní úřad.
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2.10. Příroda a člověk

Příroda je již od pradávna ovlivňována činností člověka. uzpůsobujeme si 
prostředí k obrazu svému. V řadě případů se však jedná o vlivy působící 
nepříznivě na životní prostředí. Měli bychom myslet na budoucí generace, 
aby nedocházelo k nevratnému poškození životního prostředí jako místa pro 
život.

Mezi problémy životního prostředí na Bítešsku patří například:

• Znečištění ovzduší: spalování tuhých pa-
liv (uhlí), spalování plastů, zplodiny z au-
tomobilové dopravy.

• Odpady: odpadky v přírodě, černé sklád-
ky – nepovolená skládka je nezákonná, 
byť leží na soukromém a oploceném po-
zemku. Nejčastěji se černé skládky na Bí-
tešsku nacházejí v různých ladem ležících 
zákoutích, zejména v blízkosti přístupo-
vých komunikací. Skládka znečišťuje oko-
lí esteticky a často i chemicky. Řešení je  
v rukou příslušného obecního či městské-
ho úřadu.

• Ohrožení vod: chybějící či nedostatečné čOV v některých obcích, 
nebezpečné látky v odpadních vodách, nevhodně umístěná hno-
jiště, splachy z polí, havárie s únikem ropných látek, regulace vod-
ních toků (snižování pestrosti druhů), intenzívní chov ryb (hnojení 
např. kejdou a nadměrné krmení na rybnících) a s ním spojená 
nadměrná likvidace jiných drobných živočichů a vodních rostlin, 
eutrofizace vod – nadměrné množství živin ve vodě, likvidace 
drobných  tůní  a mokřadů melioracemi nebo zavážkou. 

• Ohrožení půdy: eroze, nevhodné zemědělské postupy, pěstování 
nevhodných plodin, znečištění půdy např. nadměrným používá-
ním hnojiv. 

• Hospodaření v lesích: smrkové monokultury – náchylné na škody 
po imisním zatížení, kůrovci, větrných a sněhových kalamitách, 
případně námrazových polomech.

• Kácení dřevin: mnohdy zbytečné a bez-
důvodné.

• Ochrana rozmanitosti zemědělské kra-
jiny: klesající pestrost druhů rostlin, za-
travňování, absence hospodaření, za-
růstání plevelnými rostlinami a náletem 
dřevin – nutnost kosení.

• Stavby v krajině: nevhodné prvky na-
rušující krajinný ráz.

• Ochrana druhů: nelegální odstřely ně-
kterých druhů – zaslepenost některých 
lidí, možné kompenzace prokázané 
újmy, například škody způsobené vyd-
rou na chovaných rybách.

Dálnice D1 – zdroj znečištění 
ovzduší, kde projede 40 tisíc vo-
zidel denně.

Absence čištění odpadní vody 
z domácností (Holubí Zhoř). 

Narušení krajinného rázu – 
silo Velká Bíteš.

Více než polovinu odpadu kon-
čícího na skládce komunálního 
odpadu u Osové Bítýšky by bylo 
možné recyklovat! 

I s tímto jevem  se můžeme se-
tkat v krajině Bítešska – černá 
skládka ve Křoví.

Půdní eroze na polích ve Velké Bíteši.
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• Ubývající a mizející druhy: snižující se biodiverzita – 
druhová rozmanitost, mizí méně běžné druhy. 

• Nízké ekologické povědomí obyvatel
• Přibývající a nové druhy – nepůvodní druhy – křídlatka, 

bolševník, netýkavka žláznatá, klíněnka jírovcová, pl-
zák španělský.

Snižování dopadů činnosti člověka na životní prostředí

Aby dopady činnosti člověka byly co nejnižší, jsou realizována 
různá opatření v řadě oblastí. V našem regionu jsou to např. tato 
opatření:  

• V rámci ovzduší to je využívání železniční dopravy, doprava s vyu-
žíváním vozidel s nízkou spotřebou či ekologickým pohonem (plyn), 
efektivní zdroje tepla, využívání plynu či biomasy jako paliva. 

• V oblasti odpadů je to systém jejich třídění (papír, plasty, sklo, 
bioodpad, elektroodpad, staré oblečení), kompostování v domác-
nostech, dostupnost sběrných dvorů, či řízená skládka u Osové 
Bítýšky. 

• V oblasti čistoty vody jsou to čistírny odpadních vod. Jedním typem jsou 
kořenové čistírny využívající samočistící pochody probíhající v půdním pro-
středí za spoluúčasti rostlin využívané v Osové Bítýšce a ve Křoví. Nejčas-
tějším je druhý typ čistíren založený na mechanicko-biologickém (využíva-
jícím bakterie) čištění odpadních vod jako je např. v čOV Velká Bíteš.  

• V krajině jsou vidět nová stromořadí – aleje, stromy, kapličky. Objevují se  
a budují nové studánky.

• Hospodaření v některých lesích se mění, do lesů se vracejí listnaté stromy  
a jedle. Objevují se ekologicky hospodařící zemědělci. 

• Jsou více využívány alternativní zdroje energie – solární kolektory pro ohřev 
vody či výrobu elektrické energie, někde je využívána i energie vody či vě-
tru nebo tzv. tepelná čerpadla.

Jestli příroda zůstane zachována i pro budoucí pokolení, to záleží hlavně na 
nás, místních lidech a hospodářích s pozitivním vztahem k přírodě.
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Spalování fosilních paliv a různých odpadů způsobuje znečištění ovzduší.
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Trvale udržitelný rozvoj 
je takový způsob rozvoje 
lidské společnosti, který 
uvádí v soulad hospodářský 
a společenský pokrok  
s plnohodnotným zachová-
ním životního prostředí. 
Mezi hlavní cíle trva-
le udržitelného rozvoje 
patří zachování životního 
prostředí dalším generacím 
v co nejméně pozměněné 
podobě.

Množství živin ve vodě má za následek přemno-
žení sinic.

Uhynulá vydra říční – rybník Koupelna Velká Bíteš.

Vypalováním trávy dochází k usmrcení celé řady živočichů  
a navíc může být pokutováno.



Kompostování bioodpadu z domácnosti

Velká Bíteš – čistírna odpadních vod

Křoví – kořenová čistírna odpadních vod

Níhov – kaplička u studánky Velká Bíteš – solární kolektory Březské – buková oplocenka

Pánov – kontejnery na třídění odpadu

Přibyslavice – solární elektrárna, avšak na zemědělské půdě

Osová  – nová alej lip
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3. Historie Velké bíteše

Obec je individualita, která se jinde neopakuje; každá vychází ze svých 
podmínek. Dokonce platí, že rozdíly mezi obcemi jsou takové jako rozdíly 
mezi lidmi. Právě při pohledu do minulosti lze dohledávat příčiny součas-
ného stavu. Člověk totiž nemůže začít cokoli od začátku, osvobozen od mi-
nulosti, bez dluhu vůči ostatním. To dává tradici nepopíratelnou důležitost, 
neboť je vždy výchozím bodem naší aktivity.

Vývoj názvu obce
Původní slovanská osada se jmenovala Byteš (popř. Bíteš). Jméno vyplývá  
z osobního jména zakladatele, které mohlo znít jako Radobyt, Chotěbyd 
(popř. Vítoslav, Vítorad). Je pravděpodobné, že jméno osady přešlo ve své 
zdrobnělé variantě na potok (Bítýška) a ten pak dal jméno oběma brodům 
při cestě z hradu Veveří do čech – Veverská a Osová Bítýška. Nově založené 
město bylo asi v druhém desetiletí 13. století pojmenováno německy Hein-
richs (tj. Jindřichov), zřejmě po svém vlastníkovi – moravském markraběti 
Vladislavu Jindřichovi. Ovšem tradice dřívějšího názvu Bíteše byla natolik sil-
ná, že ještě po několik desetiletí byly užívány oba názvy současně. Později 
se název Heinrichs proměnil tak, že v polovině 14. století byl již používán ve 
variantě Heinreichs. Německý název přestal být užíván v polovině 15. sto-
letí v souvislosti s oslabením německého vlivu na chod města. Nastal návrat 
dřívějšího názvu a nově přidaný přívlastek „Veliká“ sloužil k odlišení od obou 
Bítýšek. A tak se ustálila varianta Veliká Byteš (poprvé doloženo r. 1437), 
později od 17. století i v německé variantě Gross Bittesch. V 19. století se pří-
vlastek pozměnil na „Velká“. Zároveň se slovo Byteš ocitlo ve vyjmenovaných 
slovech. Zřejmě kvůli spisovnosti byl roku 1924 název města z úřední moci 
pozměněn na Velká Bíteš. Název města se od té doby změnil jen na dobu 
protektorátu na někdejší německé Heinrichs.

3.1. nejstarší osídlení

Ačkoli zdejší krajina dlouho nebyla soustavně osídlena, přesto nepředstavo-
vala neznámé území. Protínaly ji dálkové stezky, jejichž stopy lze dosud vysle-
dovat poblíž Velké Bíteše, Rudy, Přibyslavic, Stanovišť i Krokočína. Stálé slo-
vanské osídlení začalo zřejmě do okrajů lesnaté oblasti zasahovat od východu 
a jihovýchodu z prostoru Boskovické brázdy, od jihu a jihozápadu pronikalo 
možná po tocích Chvoj-
nice a Oslavy. Sledovalo 
patrně místní ložiska že-
lezných rud. Na Bítešsku 
však dosud chybí jakékoli 
archeologické stopy osíd-
lení před 13. stoletím. 
Snad se pouze můžeme 
domnívat, že poblíž Zbra-
slavi se nachází místo zva-
né Hradisko, které může 
nést název po Slovanech.

Pečeť města ze 14. stol.

u Mohelna byly nalezeny 
základy stavby, která pochází 
z doby kamenné. Takzvaný 
rondel, tedy kruhová stavba 
z kamenů s dřevěnými palisá-
dami, vznikl pravděpodobně 
mezi lety 4500 až 4200 před 
naším letopočtem.

Pohanství 
je výraz používaný dnes pře-
devším v křesťanské kultuře 
v podstatě pro veškerá polyte-
istická náboženství vyznávaná 
zejména v oblasti evropy. Jed-
ná se o náboženství a kulty, 
které uznávali především staří 
germáni, Slované, Keltové 
a jiné evropské národy.

První zmínky 
o Velké Bíteši údajně existují 
již v kronice Václava Hájka 
z Libočan, který  napsal, že 
již v pohanských dobách byla 
Bíteš pokládána za významné 
opevněné místo, byla dobyta 
kmeny čechů a dokonce 
v 10. století kníže Boleslav 
se zasloužil o zničení našeho 
města, protože mezi Bíteší, 
Novými Sady a Jasenicí došlo 
k veliké bitvě. Protože neexis-
tují žádné písemné podklady, 
můžeme se pouze dohadovat, 
jak to s naším městem bylo 
skutečně.

První písemná zmínka 
o Velké Bíteši pochází z roku 
1240, kdy český král Václav i. 
převedl patronátní právo zdej- 
šího kostela na tišnovský 
klášter.
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3.2. středověk, vznik a vývoj města 

Počátky města Velké Bíteše – Heinrichsu jsou zatím nejasné a jsou stavěny 
na hypotézách a nepřímých důkazech. Přesto lze tvrdit, že městu Heinrich-
su předcházela osada Byteš, která již mohla mít některé centrální funkce. 
Město Heinrichs na ni navázalo asi ve druhém desetiletí 13. století. Cílem 
založení města bylo nepochybně navýšení markraběcích příjmů. Bíteš měla 
pro vznik města předpoklady v podobě centrality, stříbrných dolů v okruhu 
jedné míle, blízkosti dálkové cesty i jednoduchých majetko-právních vztahů. 
Město vzniklo aktem založení, které bylo povahy především právní. 
Založení města bylo technicky složité a riskantní. Nezbytné bylo zajištění 
právních podmínek k ekonomické prosperitě města (právní řád, bezpečnost, 
vlastnictví půdy, monopoly). Bítešská městská obec tak dostala od markrabě-
te zemědělské pozemky a les (seč) k poskytování dříví na stavbu jednotlivým 
měšťanům. Dále markrabě stanovil výši poplatků z městských parcel a orné 
půdy, v obci zřídil nižší soudnictví a schválil užívání jihoněmeckého práva (prá-
vo, které bylo využíváno při dědictví). Ale ani tehdy nebyl úspěch lokace zaru-
čen. Záležel na mnoha faktorech (podmínky právní, hospodářské, přírodní).
 
Povýšení Velké Bíteše na město
Ztráta statutu přímého majetku panovníka v polovině 13. století mohla ne-
gativně ovlivnit rozvoj Bíteše. V polovině 14. století byla ještě pokládána 
za městečko. Poprvé jako město byla zmíněna roku 1380. Byl to zřejmě 
důsledek přechodného přímého držení Bíteše moravskými markrabaty.  
V roce 1408 Bíteš získala od své vrchnos-
ti Lacka z Kravař právo odúmrti, které 
dosud scházelo k dosažení plného měst- 
ského práva (Velká Bíteš již měla právo 
hradební, hrdelní, várečné i právo výroč-
ního trhu). Stalo se tak z vděčnosti za po-
moc při dobytí hradu Náměště v předchá-
zejícím roce. Titul města však musel být 
nadále obhajován, protože kolísal s ozna- 
čením městečko až do roku 1538.

Velká Bíteš za husitských válek
O tom, jak to bylo v našem městě za husitství, se můžeme pouze dohadovat. 
Že se jí válka přímo dotýkala, dokládá nedatovaná zmínka v městské knize.  
V knize se píše o tom, že tu po Táboritech zůstaly vypálené některé domy. 

Správa města
O blaho města se ve středověku starali 
konšelé a rychtář. Voleni byli patrně 
každoročně na svatou Kateřinu (25. lis-
topadu). Z osmi bítešských konšelů bý-
val vždy jeden purkmistrem, který od-
povídal za obecní správu a který město 
reprezentoval. Rychtář býval tzv. poli-
cejním úředníkem, vymáhajícím platné 
právo. Dohlížel tak na chod města po právní stránce a předsedal soudu. Pů-
vodně jím býval vlastník dědičné rychty, který odpovídal přímo vrchnosti. 
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Právo odúmrti 
majetek každého, kdo zemřel 
bez mužských dědiců, připadl 
panovníkovi.

Počátky Velké Bíteše  
Na přelomu 14. a 15. století 
byla Morava rozdělena na dva 
tábory, stáli totiž proti sobě dva 
bratři. Jošt a Prokop, kteří se 
nedokázali domluvit na vládě 
a moci v zemi, proto spolu bo-
jovali. Naše město a sousední 
Velké Meziříčí bylo na straně 
moravského markraběte  
Jošta, ale sousední Náměšť 
společně s tamním hradem se 
stala opěrným bodem  Proko-
pa. Bylo tedy zapotřebí tento 
hrad dobýt a upevnit moc 
Jošta. Tehdejším nejvyšším 
představitelem Velké Bíteše 
a Meziříčí byl hofmistr Lacek 
z Kravař, který podporoval 
moravského markraběte. Dal 
tedy souhlas s tažením na 
Náměšť. Prameny neříkají, jak 
dlouho byl hrad obléhán, ale 
určitě víme, že se všichni vrátili 
domů a vrchnost jejich úsilí 
ocenila. Roku 1408 byla na-
šemu městu udělena městská 
práva.

Podle pověsti opevnění města 
stavěli obři, kteří nosili staveb- 
ní materiál v klínech. První 
zmínka pochází ze 14. století, 
kdy hovoříme o dřevěných 
hradbách, ty kamenné po-
chází ze 16. století. Rozloha 
města byla 9 ha, což bylo po-
měrně dost, protože samotné 
město Brno mělo v tehdejší 
době 36 ha. Nejvyšším bodem 
pevnosti byla kostelní věž. 
Plnila svoji funkci rozhledny 
a také jí nepřekážely žádné 
stromy ve výhledu. Městské 
opevnění doplňoval rybník 
Hadr nacházející se východně 
od města. Z městského opev- 
nění se dodnes zachovaly jen 
nepatrné zbytky na jižní straně 
pod městským muzeem. Po- 
zůstatek valů zůstal na západní 
straně města. 
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Zástavba a opevnění
Původní Bíteš se nacházela asi poblíž kostela. Na tuto část města nava-
zovalo vyměřené náměstí a možná i Růžová ulice a obě ulice vedoucí 
ke kostelu. Asi v sedmdesátých letech 14. století byla zástavba rozšířena 
v ulici Lánice. V roce 1414, kdy v Bíteši žilo okolo 850 obyvatel, bylo 
město členěno na čtyři části: náměstí („rynk“) s várečným právem, 
ulice vedoucí ke kostelu, Růžovou ulici spolu s Kozí ulicí („Psí ulice“) 
a Lánice. V roce 1499 byla vyměřena další dvě předměstí, totiž Malá 
strana (dnešní ulice Za Loukama a Zmola) a Za Kostelem. Pořízením 
přiléhající vsi Janovic obec získala asi tři poddané chalupy.
Bíteš byla opevněna již ve 14. století dřevěnými hradbami s patrně 
čtyřmi bránami. Samozřejmě nechyběly ani valy a příkopy. Výstavba 
kamenných hradeb se třemi bránami započala asi okolo roku 1500. 
Jejich financování zajišťovala obec. 
Horní brána – Lánická (Vrabčí, Meziříčská), byla mohutná nevysoká s padacími 
vraty přes příkop. V patře věže bydlel v 16. a 17. století lazebník. Dvakrát vyho-
řela v 17. století a byla zrušena, nařízením z roku 1840, aby nebránila provozu 
na císařské silnici. Dolní brána – Brněnská s červenou omítkou, stavbou byla 
podobná Horní bráně. Roku 1704 byla před velkou bránou na náměstí posta-
vena menší, po obou stranách byly branky pro pěší. Brána byla zbourána také 
roku 1840. Kostelní brána – méně honosná, byla zbořena 1878, kdy ustoupi-
la nové budované silnici tišnovské. Fortny (malé branky ve hradbách) byly tři  
a všechny se nacházely na spodní straně opevnění u potoka.

Soud a hrdelní právo
Nejstarší konkrétní doklad hrdelního procesu před velkobíteš-
ským soudem pochází z roku 1419. Souzený Petr Smerlaib byl 
pro rouhání přibit jazykem k pranýři a dán mu do ruky nůž, 
aby se sám osvobodil uříznutím jazyka.
Je pravděpodobné, že Bíteš získala soudní právo již ve 13. sto-
letí. Písemně je toto právo doloženo k polovině 14. století, kdy 
velkobítešský městský soud soudil i hrdelní zločiny. Od počát-
ku podléhal vrchnímu právu ve městě Brně, postupně se však 
od tohoto práva zcela osamostatnil. V roce 1396 si velkobí-
tešská vrchnost vymínila souzení hlavních hrdelních zločinů, 
tedy žhářství, znásilnění, krádeží a vražd, ale v 15. století již 
městský soud tyto zločiny soudil bez zasahování vrchnosti. 
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Vrchnost středověké Velké Bíteše
 
• moravský markrabě Vladislav Jindřich i. (1197–1222)
• moravský markrabě Přemysl (1227– 1239)
• český král Václav i. (1239–1246)
• ? moravský markrabě Vladislav Jindřich iii. (1246–1247)
• ? moravský markrabě Přemysl Otakar ii. (markrabětem  

v letech 1247–1253)
• ? Přibyslav z Křižanova (+1251)
• Boček z Jaroslavic a ze Zbraslavi, hrabě z Perneggu (nej-

později 1252–1255)
• gerhard z Obřan (1255–1291)
• Smil z Obřan (1291–1312)
• Raimund z Lichtenburka (1313–1315)
• Jindřich z Lipé (1315–1346)
• čeněk z Lipé (1346–1363)
• Jindřich iii. z Lipé (1363 cca 1366, cca 1380–1386)

• moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský (cca 1366 
až 1375)

• moravský markrabě Jošt Lucemburský (1375 cca 1380)
• ? Jan starší z Meziříčí (cca 1379)
• Jan mladší (cca 1380–1399) a Jaroslav (cca 1380 cca 1394) 

a Jindřich z Meziříčí (cca 1380 cca 1399)
• Lacek z Kravař na Helfenštejně (1399 až 1416)
• Jindřich iii. Plumlovský z Kravař (1416  až 1420)
• Petr Strážnický z Kravař (1420–1427)
• Matěj švamberk ze Skviřína (1427 cca 1437)
• Jan a Tomáš švamberkové ze Skviřína (cca 1437 před 1447)
• Znata z Prus a Melic (před 1447 cca 1455)
• Ctibor z Cimburka (cca 1455 cca 1465)
• Jaroslav z Lomnice (cca 1465 1481)
• štěpán (1481 1494) a Jan (1481 1538) a Václav (1481 –1536) 

a Albrecht z Lomnice (1481 cca 1482)

Kostelní brána – kresba z 19. stol. 
od neznámého autora.

Nástroje 
které sloužily  
k trestání 
(rytina z roku 
1514)
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Řemesla a cechy ve středověké Bíteši
Po založení města se noví bítešští měšťané zřejmě specializovali na země-
dělství a potravinářství. Možná se podíleli na důlní činnosti, ale ta by bezvý-
znamná. Nemohla chybět ani některá nepotravinářská řemesla. ucelenější 
přehled zastoupených řemesel se váže až k roku 1414, kdy ve městě působili 
řezníci, ševci, krejčí, kožešníci, tkalci, soukeníci, dále asi po jednom kovář, 
tesař, hrnčíř, bednář, provazník, zedník, valchář. K polovině 14. století je 
doloženo i vaření piva. V cechu byli organizováni řezníci, kteří měli trvale 
dvanáct masných krámů uprostřed náměstí. 
Hrnčíři provozovali své řemeslo v Hrnčířské ulici, ševci v Lánicích. Každý cech 
se řídil svými pravidly, která vydávala vrchnost. Pravidla nebo jinak zákon 
cechů určoval, jak se bude volit cechmistr, kdy se bude konat shromáždění 
členů, kdo se může stát cechmistrem. 
Cechmistr musel vést písemnosti, spravoval pokladnu a opatroval truhlici  
s dokumenty a cechovní pečetí. Tovaryš, aby se zdokonalil v řemesle, se 
zpravidla vydával na vandr. Svoji totožnost a pracovní zdatnost prokazoval 
vysvědčením, které získal od cechu. Kromě vysvědčení existovaly ještě vý-
uční listy, což dosvědčovalo řádné vyučení v řemesle.

Bítešané, kteří se výrazně zasloužili o pozvednutí středověkého města
V době rozvoje Velké Bíteše druhé poloviny 15. století bývaly nejbohatší a patrně 
nejvlivnější rodiny Hubařů a především Hladkých. Právě Jan Hladký se přistěhoval 
ve čtyřicátých letech 15. století. Radním byl poprvé roku 1450. V roce 1481 koupil 
spolu se svým bratrem Matějem Malíkem z Bobrové ves Loučky s několika málo 
poddanými lidmi. Zemřel v roce 1484. Dědila po něm manželka Dorota a jen Louč-
ky připadly Malíkovi. Následujícího roku bylo podle Hladkého poslední vůle dáno 
obci 100 kop grošů jako základ fundace na chudé a jiné dobré úmysly. A aby se tato 
fundace brzy nevyprázdnila, přála si Dorota, aby obec za ně zakoupila nějaký zdroj 
stálého platu, např. ves nebo louku. Proto roku 1490 obec zakoupila od Malíka 
zmíněné Loučky. Později roku 1504 Dorota Hladká věnovala dalších 500 kop grošů 
a Jiří Hubař 340 kop, aby obec přikoupila ještě ves Janovice s pustým dvorem a nej-
spíše třemi usedlostmi a čtyřmi rybníky. Tato byla městu připsána roku 1508. Pe-
níze byly poskytnuty taktéž formou fundace. Město tak posílilo svůj statut, neboť 
vlastnictvím dvou zemanských statků se samo stalo vrchností. Zároveň mu přibyla 
starost o vlastní hospodářství – rybníky a zemědělské pozemky.

3.3. období novověku
Vrchnost novověké Velké Bíteše

• Znata (1536–1556) a Oldřich z Lomnice (1536–
1566)

• Jan starší ze Žerotína (1566–1583)
• Jan Diviš ze Žerotína (1583–1616)
• Karel starší ze Žerotína (1616–1628)
• Albrecht z Valdštejna (1628–1629)
• Jan Křtitel hrabě z Verdenbergu (1629–1648)
• Ferdinand hrabě z Verdenbergu (1648–1666)
• Alexander hrabě z Verdenbergu (1666–1672)
• Jan Filip hrabě z Verdenbergu (1672–1733)
• Václav Adrian hrabě z enkenvoirtu (1733–1738)
• Marie Františka hraběnka z Kufštejna (1738–1746, 

osm dědiců se stejným dílem 1746–1752)
• Bedřich Vilém hrabě z Haugwitz (1752–1765)
• Karel i. Vilém hrabě z Haugwitz (1765–1794)
• Jindřich Vilém iii. hrabě z Haugwitz (1794–1842)
• Karel Vilém hrabě z Haugwitz (1842–1848)
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Například cechmistrem ševců 
se mohl stát  jen ten,  kdo 
předložil ševcovský kus a 
zaplatil 18 grošů a odvedl dva 
funty vosku. (Funt je jednotka 
hmotnosti).
Nejpřísnější pravidla měli hrnčí-
ři. Cechmistr musel být ženatý, 
musel složit 10 kop grošů a 
vystrojit hostinu. 

středověké nůžky a kachle

náhrobek v kostele –  
Znata z Lomnice

Veduta (malířský nebo grafický záznam například výseku krajiny s bočním 
pohledem na město). Velka Bytes údajně v roce 1596.
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Čarodějnické procesy a hrdelní soud
Hony na čarodějnice se ve druhé polovině 16. století nevyhnuly ani Velké 
Bíteši. Záminkou k uvěznění, zbavení majetku a často i odsouzení k smrti 
bylo údajné provozování magických praktik, které prý škodily svému okolí 
hubením dobytka i lidí. Tehdy byly ve Velké Bíteši upáleny zhruba dvě de-
sítky žen.
Útrpný výslech při bítešském soudu probíhal zřejmě v zadní části radnice  
v šatlavě. K výkonu lehkých trestů sloužil uprostřed náměstí pranýř, k po-
pravám místo zvané Na Spravedlnosti při tehdejší cestě do Velkého Meziříčí. 
Na vykonávání rozsudku byl zván kat z Velkého Meziříčí a Brna. Vlastního 
„mistra popravního“ Bítešští zaměstnávali až od roku 1657. Byl jím Pavel 
Svoboda, který zde působil ještě v roce 1675. Jeho syn Martin Svoboda složil 
mistrovskou zkoušku v roce 1672 a v řemesle tu pokračoval po otci. Bydlel  
v domě čp. 110 na dnešní Tišnovské ulici.
Omezování bítešského hrdelního soudu začalo na sklonku 17. století, úplně 
bylo velkobítešskému soudu odňato roku 1755 a samotný soud zrušen k roku 
1787. Bítešská rada nato opakovaně žádala o jeho navrácení, neprokázala 
však dostatečné příjmy na jeho vedení. 

Náboženství
Do konce 15. století byla Velká Bíteš katolická. Napomáhala tomu i péče 
tišnovského kláštera, který sem na faru dosazoval kněze. První zazname-
naný případ náboženské roztržky se udál roku 1515, kdy zřejmě stoupenci 
husitské reformace (členové ševcovského cechu) překáželi při jakési katolic-
ké slavnosti. Pod vlivem vrchnosti mnozí obyvatelé postupně konvertovali  
k vyznání „pod obojím“ a okrajově i k Luterově reformaci. Ve třicátých letech 
16. století katolický farář již neměl příjem z vybírání desátků. Zároveň nová 
vrchnost Znata z Lomnice již patřil ke členům dalšího reformačního proudu – 
Jednoty bratrské. V roce 1548 městští radní již nesnesli mezi sebou žádného 
katolíka. V téže době obec najala prvního doloženého nekatolického kněze. 
Jednota bratrská získala zásluhou vrchnosti převahu, která vyústila roku 1598 
k vystavění bratrského kostelíku s farou a školou na náklady vrchnosti Jana 
Diviše ze Žerotína v jeho domě na náměstí. Se změnou politické situace a po 
odchodu dosavadní vrchnosti Karla staršího ze Žerotína se Velká Bíteš roku 
1628 stala formálně opět katolickou. K následné protireformaci již nebylo 
nutné užívat násilí.

Třicetiletá válka
První výrazné drancování během třicetileté války postihlo Velkou Bíteš kon-
cem roku 1620 od císařských vojsk (především polských kozáků), kteří táhli 
od Bílé hory. Po následující tři roky byla Bíteš postižena několikrát vpádem cí-
sařských vojsk, válka nás nijak nezasáhla. Velitelé žádali potraviny a ubytování 
pro své vojáky, oves a seno pro koně a pro sebe hlavně peníze, s příslibem, že 
brzy odtáhnou. Když byli lidé neochotni poskytnout jim tuto službu, docházelo  
k drancování a krádežím. Bítešané tak museli „jen“ živit občas procházející voj-
ska, která jim zpravidla způsobila značnou škodu. Poměrný klid zbraní přestal 
příjezdem švédské jízdy od Tišnova 20. června 1643. Tehdy se jim Bítešští po-
stavili na odpor a s pomocí brzy přišlých posil se ubránili. Následující den švédi 
rabovali alespoň osovský zámek. Poté město opět ve zvýšené míře sužovalo 
vydržování císařských vojsk. Bítešští poprvé pustili švédské vojsko do města  
12. března 1645. Po jejich čtvrté a zároveň poslední rabovací návštěvě 12. lis-
topadu 1646 již nezůstalo obyvatelům snad nic k obživě.
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Zápisy z výslechů 
jsou zaznamenány v takzvané 
Smolné a černé knize.

Čarodějnické procesy
světské a církevní trestní 
jednání proti čarodějnicím  
a čarodějům (kouzelníkům). 
Jedná se o historický jev, 
který trval od 15. do 18. sto- 
letí, prováděný jak katolic-
kými, tak protestantskými 
vrchnostmi.

Jednota bratrská
je jednou z protestantských 
(evangelických) církví půso-
bících v české republice.

Třicetiletá válka 
(1618–1648) 
byl evropský ozbrojený 
konflikt, známý především 
jako vyvrcholení sporů mezi 
římskokatolickou církví 
a zastánci vyznání, která 
vznikla po reformaci  
v 16. století, tedy kalvinis-
mem a luteránstvím. Nemé-
ně důležitou příčinou války 
byl také boj evropských 
zemí o politickou nadvládu.
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Válečné události zhoršovaly či dokonce znemožňovaly nápravu živelných 
pohrom. Proto v Lánicích zůstalo po požáru z roku 1620 pustých po několik 
desítek let více než patnáct domů. Požár později zachvátil i náměstí, a to 
při „veselí“ v domě čp. 7 v době švédského strachu koncem června 1646. 
Obnova 28 shořelých domů tak zůstala obzvláště složitá. V prvních třech 
letech války zpustla asi čtvrtina až třetina gruntů (domů). Na konci třicetileté 
války bylo ze 190 domů pustých 87, to je celých 46%! Nejvíce postižená byla 
předměstí Za Kostelem a Malá Strana, nadprůměrně Růžová ulice a Lánice. 
Obnova gruntů neprobíhala snadno, táhla se 130 let. Do dnešní doby zůsta-
lo neobnoveno sedm malých gruntů. 

Pobělohorské období
Jednu z prvních výrazných změn představovala změna 
vrchnosti. Někdejší tři žerotínská panství (náměšťské, 
rosické, troubské) zakoupil roku 1629 rakouský dvor-
ský kancléř a důvěrník císaře Ferdinanda ii. štýrského 
Jan Křtitel Verdenberg. Ten byl v roce 1630 povýšen 
do hraběcího stavu, čímž se dosavadní náměšťské pan-
ství proměnilo v hrabství. Následná doba se odvíjela 
od snahy obecní správy a vrchnosti s jejími úředníky 
zahladit stopy dlouhé války. Hlavním problémem byl 
citelný úbytek obyvatel. V samotné Velké Bíteši klesl 
počet obyvatel z 1200 na pouhých 650. Znamenalo to 
samozřejmě výrazný pokles kupní síly. Proto jako zdroj 
obživy získalo na důležitosti zemědělské hospodaření.

Obnovu pak v letech 1663–1672 ztížila skutečnost, že vrchnost náměšť-
ské panství pronajímala. Nájemníci se snažili vyzískat co nejvyšší příjmy bez 
ohledu na budoucí stav panství. Další zvýšený tlak vrchnosti na město začal 
v polovině osmdesátých let 17. století. 
Tehdy vrchnost začala požadovat po měšťanech vykonávání roboty a jako 
nátlakový prostředek zvolila nepřiměřené navyšování ceny osmi beček  
panského vína, které obec byla zavázána každoročně odebírat. Hrabě po-
sílal 8 beček vína, které muselo být hned zaplaceno, bylo drahé a nedobré,  
a proto na něm nemohla obec vydělat a musela je prodávat pod cenou, stej-
ně na tom byl i prodej šňupavého tabáku. Napětí mezi městem a panstvem 
se zvyšovalo, až došlo k nejhoršímu, kdy byli bítešští konšelé uvězněni na 
věži zámku v Náměšti a pod pohrůžkou tělesných trestů byli přinuceni po-
depsat ujednání o prodeji šňupavého tabáku. Zároveň tlačila na město, aby 
v něm přibývalo obyvatel a aby efektivněji hospodařilo. Rozpory mezi zá-
jmy města a vrchnosti narůstaly, do značné míry i vyživováním vojsk, inflací  
a narůstajícími daněmi, v soudní spor, který probíhal od února 1701 do úno-
ra 1702. Skončil soudním porovnáním ve prospěch poddaného města, kdy 
se vrchnosti měla odvádět jen polovina dosavadních platových odvodů. 
Ve druhé polovině 18. století Velká Bíteš překonala pobělohorský propad 
počtu obyvatel. Do konce století se Bíteš rozšířila o zhruba 60 chalup, které 
byly vystavěny téměř výhradně v městu poddaných Janovicích.

Správa města v novověku
Od roku 1546 býval vždy 25. listopadu z osmi radních volen primátor na celý 
rok. Ten reprezentoval město navenek a zároveň odpovídal za hospodaření 
města. Dalších sedm radních se ve stanoveném pořadí střídalo ve funkci 
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pečeť města ze 17. stol.

Typickou událostí pro naše 
město bylo obnovování 
úřadů – konalo se vždy na 
svatou Kateřinu 25. listopa-
du, kdy se ve funkci města 
měnili konšelé. Součástí 
tohoto rituálu byla vždy ná-
ležitá oslava, ať byly dobré  
či zlé časy. V době třice-
tileté války vznikla nová 
tradice. Aby purkmistr 
neprodával jmění města  
a nemovitosti, zejména lesy, 
vyšla rada až k lesům, kde 
se stýkají hranice lesních 
revírů bítešského, náměšť-
ského a rajhradského. Zde  
dostal purkmistr hobla, 
aby si zapamatoval hranice 
bítešského lesního majetku 
a aby tyto hranice udržel.
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purkmistra zhruba po pěti týdnech, po které vedli hospodářskou agendu 
města. Město zaměstnávalo „obecní služebníky“, ke kterým patřil především 
městský písař (vedl obecní účetnictví a úřední spisy), právní posel (doručoval 
obecní korespondenci), dále varhaník (od poloviny 17. století), rektor (učitel), 
hlásný na věži, komínář, hodinář (natahoval radniční hodiny),
vodák (staral se o vodovod a údržbu rybníků), hajný, pastýři, radniční hos-
podyně. Každoročně býval volen i městský rychtář, jehož funkce zůstala od 
středověku nezměněna.
Zrušením bítešského soudu roku 1787 se obecní úřad proměnil v magistrát  
a hlavou města již nebyl volen primátor, ale opět purkmistr. 
Po zrušení poddanství obec získala samosprávu a hlavou města se stal volený 
starosta.

Řemesla a cechy v novověké Velké Bíteši
Samostatné bítešské cechy byly: bednářský, hrnčířský, kožešnický, krejčov-
ský, pekařský, provaznický, řeznický, ševcovský, tkalcovský a spojený kovářů-
kolářů-stolařů-zámečníků-tesařů. 
Společensky nejvýznamnější trvale bývali řezníci. Ti nejpřičinlivější vlastnili 
právovárečný dům, ve kterém provozovali jako vhodný doplněk pohostinství. 
Zdrojem dobytka jim bývalo jak vlastní hospodářství, tak výkup od sedláků 
z vesnic spádové oblasti. Jejich společenská aktivita je vedla často do funkce 
městských radních. Jiné to bylo v hrnčířském řemesle. Mistři tohoto řemesla 
se ve druhé polovině 16. století stali tak početnými, že se od té doby po nich 
jmenovala ulice. V této době se stali početnými i bednáři. Cechy pak byly 
zrušeny roku 1859.
Početnost mistrů jednotlivých řemesel souvisela s místními podmínkami ob-
živy. Výhodou, především pro zájezdní hostince, bývala dálková cesta pro-
cházející městem. Zásobárnou potravinářských surovin bývalo široké země-
dělské zázemí spádové oblasti, doplněné rozvinutým rybníkářstvím. Na zdejší 
řemesla mělo patřičný vliv i nemalé lesní hospodářství a vhodná hrnčířská 
hlína. Asi nejvýdělečnějším bývalo privilegované vaření a prodej piva, popř. 
pálení kořalky. Přitom v průběhu času kvalita různých (i potravinářských) 
produktů kolísala podle osobností jednotlivých mistrů.

Návštěva Josefa II.
Ve středu 3. září 1783 o půl deváté ráno naše město přivítalo císaře Josefa ii. 
Cestoval z vojenského ležení v Tuřanech do ležení v čechách. Zatímco ge-
neralita cestovala přes Náměšť, císař s generálem Braunem a nezbytným do-
provodem jel z Rosic do Velkého Meziříčí. Jeho cílem patrně bylo navštívit 
někdejší dvorní dámu své matky Marii eleonoru, hraběnku z Lichtenštejna. 
Císařská návštěva ve Velké Bíteši byla dopředu ohlášena. Konaly se mohutné 
přípravy, nejvíce se této akce účastnila především městská rada, vrchnost  
a duchovenstvo i nádeníci k očištění a namazání kočárů. Místem přivítání 
a pohoštění byl stanoven tehdy nejvýstavnější zájezdní Klusákův hostinec 
(dnes Hotel Jelínek). Císař se zajímal o to, jak dopadla úroda a před kolika 
lety město vyhořelo. Svého generála se pak ptal, která silnice je vhodnější pro 
přesun vojska z čech, zda přes Náměšť či Bíteš. Bylo mu odpovězeno, že zde 
je cesta po rovině a přímější, tam mnohem neschůdnější. Po půlhodinovém 
pobytu pokračoval s doprovodem za vyzvánění zvonů dále. Tato návště-
va možná přispěla k tomu, že byla upřednostněna výstavba císařské silnice  
z Jihlavy do Brna právě přes Velkou Bíteš. Stavěla se v letech 1783–1787.
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Velká Bíteš se ani v novo-
věku výrazně neprofilovala 
a nestala se exportním 
městem. Okolnosti totiž Bí-
tešské směrovaly na vnitřní 
spotřebu a své produkty 
vyváželi jen v malé míře.

Josef II. a jeho reformy 
byl jedním z nejdůležitějších 
panovnických představitelů 
evropského osvícenství, 
prosadil řadu osvícenských 
reforem. V českých zemích 
se těšil obzvláštní oblibě, 
např. častý výskyt jména 
Josef je odrazem jeho obliby 
mezi lidem, jehož postavení 
podstatně zlepšil. Během 
své vlády vydal přes 6000 
výnosů. Za nejdůležitější 
z nich lze považovat zrušení 
cenzury, toleranční patent  
a zrušení nevolnictví (všech-
ny 3 vydány roku 1781).

Prusko-rakouská válka 
– byla válka vedená v roce 
1866 mezi Pruským králov-
stvím a jejich spojenci na 
straně jedné a Rakouským 
císařstvím a jeho spojenci  
na straně druhé o převahu  
v Německém spolku. Vítěz-
ství Pruska nad Rakouským 
císařstvím vedlo ke vzniku 
Rakouska-uherska.

pečetidlo cechu řeznického 

a kovářského

rakousko-uherská mince
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Pruské tažení
Rakousko 3. července 1866 prohrálo ve válce 
s Pruskem v bitvě u Hradce Králové. Jakmile 
zpráva o porážce došla i do našeho města, na-
stal strach. Lidé se obávali drancování a také 
existovaly falešné zprávy, že Prusové odvádějí 
všechny muže ve věku od 18 do 36 let. Mno-
zí z této označené skupiny se skutečně schovali  
v okolních lesích. Zatím tudy od 6. do 13. čer-
vence procházely směrem k Brnu rakouské vo-
jenské oddíly. 
Následujícího dne do města vstoupilo pruské voj-
sko o síle 5 000 mužů, 101 důstojníků a 700 koní 

a byli zde i ubytováni. Poté město dostalo povinnost ubytovávat a vyživovat 
trvale 600 vojáků a 180 koní. 
Později 8. srpna do Velké Bíteše přijela pruská polní nemocnice, která své 
nemocné nakažené cholerou umístila ve škole, na radnici a osovském zám-
ku. Pruských vojáků zde na choleru zemřelo 56. Pochováni byli kvůli riziku 
nákazy a jejich protestantské víře poblíž mrchoviště v Radostínech. Na toto 
místo, dnes zvané „Na Prajzích“ připomíná pomník Piety. Prusové, kteří oce-
nili zdejší pohostinnost, město opustili počátkem podzimu.
 
První světová válka a vznik Československa
První světová válka sice nepřivedla do Velké Bíteše nepřátelská vojska, avšak 
na základě všeobecné mobilizace muselo mnoho mužů odejít na frontu. Tím 
byla omezena výroba v mnoha odvětvích. V důsledku narukování učitelů 
bylo omezováno i školní vyučování. Děti většinou měly uhelné nebo chřip-
kové prázdniny. 

Probíhalo vymáhání obilí, mouky i dobytka, které armáda po-
třebovala pro stravu. Nedostatek potravin vedl brzy k jejich 
předražování. 
Na pomoc státnímu hospodářství byly vypisovány válečné půjč-
ky a obyvatelstvo bylo vyzýváno k jejich upisování. Pro válečné 
účely byly rekvírovány zvony (Pozdvihovánek a umíráček) a mo- 
sazné hmoždíře byly nahrazovány železnými nebo porceláno-
vými. Probíhal sběr textilu, barevných kovů, nejrůznějších plo-
dů a bylin (bukvice, kopřivy, lesní plody). 

Postupný nedostatek zboží všeho druhu nedokázaly odstranit ani přídělové 
lístky. Zboží bylo málo a rychle mizelo na černém trhu. Projevem špatné si-
tuace byla manifestace „českému srdci“ na náměstí 14. července 1918, jejíž 
heslo znělo: „Proti drahotě a válce!“. Dlouhotrvající válka vedla k hospodář-
skému a politickému rozvratu Rakouska-uherska.
Do Velké Bíteše se v pondělí 28. října 1918 zpráva o vyhlášení českoslo-
venské republiky dostala v dopoledních hodinách. Žáci ve škole proto byli  
v poledne posláni domů s tím, že se večer bude konat velká oslava. A sku- 
tečně se během odpoledne na náměstí objevilo množství lidí domácích  
i přespolních. Z veřejných budov byly strženy plechové orlice. Organizovaný 
průvod vyšel z Lánic na náměstí za doprovodu hudby a vyzvánění všech 
zvonů. Pak se tančilo ve všech hostinských sálech. Kontrastem k tomuto 
veselí byla podoba počasí, které ukázalo svou chladnou, nevlídnou a zamra-
čenou tvář. Až do Nového roku nezasvitlo slunce.
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1. světová válka 
světová válka byl globální 
válečný konflikt probíhající 
od roku 1914 do roku 1918.

náměstí začátkem 20. století

radnice v roce 1854

 sochy a pomníky
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Bítešané, kteří se výrazně zasloužili o pozvednutí novověkého města
V období novověku byla z Bítešanů nejvýznamnější rodina Adrianova. Ve Velké Bí-
teši žila od druhé poloviny 16. století, přičemž významný vliv na chod města získala 
po polovině 17. století v osobě Pavla Adriana (+1680). 
V roce 1654 opustil službu listovního písaře u vrchnosti na Náměšti a stal se měst-
ským písařem. S vrchností si následně uchovával dobré vztahy. Přitom v často zastá-
vané funkci primátora skutečně hájil zájmy města, a to na vyšší kvalitativní úrovni, 
než bývalo zvykem. i jeho syn Šimon Adrian (+1735) byl výraznou osobností. Patrně 
on měl zásadní podíl na úspěšném průběhu soudního sporu s vrchností v letech 
1701–1702, který skončil pro město výhodným smírným porovnáním. 
Další dvě generace Adrianů pokračovaly v duchu svých předků až do požáru roku 
1776. Tehdy zchudlému Janu Adrianovi nezbylo, než se odstěhovat do Brna a stát 
se císařským úředníkem.
Výraznou bítešskou osobností 19. století se stal bítešský rodák Eduard Kallina 
(1830–1902). Ve Velké Bíteši provozoval kupeckou živnost a v letech 1876–1887 
zastával starostenskou funkci. Jeho rozhled byl na místní poměry neobvyklý. Jeho 
bratr Leopold se stal poštovním radou v kursovní kanceláři při ministerstvu obchodu 
ve Vídni. V této funkci vytvořil obdivuhodné rychlé poštovní tarify, které byly po 
něm pojmenovány. Další bratr Mořic se stal jedním z nejúspěšnějších architektů  
v Budapešti. Hlavní eduardova zásluha pro další vývoj Velké Bíteše spočívala v jeho 
snaze vyjednat zřízení bítešského soudního okresu, což se po dlouholetém úsilí  
v roce 1892 nakonec podařilo.

3.4. Velká bíteš 
v letech 1918–1938

Období 1. republiky
První poválečné obecní volby se ko-
naly 29. června 1919. Bylo zvoleno 
24-členné zastupitelstvo. Nejvíce hla-
sů získali sociální demokraté, následo-
vali zemědělští demokraté a lidovci.  
V období první republiky byl zaveden 
telefon (1922), proběhla elektrifikace (1923), zřízeno bylo městské muzeum 
(1925) a knihovna (1926), otevřena byla též Živnostenská škola (1934). i na-
dále se rozvíjela spolková činnost, reprezentovaná především tělocvičně-kul-
turními spolky, z nichž nejsilnější byl Sokol. V roce 1930 žilo ve Velké Bíteši 
1785 obyvatel v 317 domech.

Návštěva T.G. Masaryka
Oficiální návštěvě prezidenta T. g. Masaryka ve Velké Bíteši předcházelo 
udělení čestného občanství (1918) a pojmenování náměstí (ku příležitosti 
Masarykových 75. narozenin, 1925). Návštěva prezidenta republiky s dcerou 
Alicí a místopředsedou vlády Mons. Janem šrámkem byla v ne-
děli 17. června 1928 očekávána a pečlivě připravena. Do příprav 
byly vtaženy všechny složky kulturního a občanského života. 
Velká Bíteš přitom nebyla jediným cílem prezidentovy návštěvy, 
zato posledním. Jeho cesta vedla ze Židlochovic přes Brno, Tiš-
nov, Bystřici n. Pernštejnem, Nové Město n. M., Žďár n. Sázavou 
a Velké Meziříčí. Do Velké Bíteše přijel v 16:30 hodin. Po slav-
nostním přivítání návštěva zhlédla městskou knihu z roku 1414 
a monstranci s kalichem, poté se prezident podepsal do pamětní 
knihy. Přítomnost hlavy státu trvala půldruhé hodiny. Odjel na-
večer naprosto spokojený.
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           Osobnosti – Jan Tiray

První automobil projel  
naším městem před první 
světovou válkou. Po válce 
vlastnil vozidlo Karel Holý, 
spolumajitel hostince, byl 
to Ford, nebylo se čemu 
divit, protože Holý pobýval 
několik let v Americe. V roce 
1931 existují v našem městě 
taxíky. První autobus stával 
před poštou a dovážel také  
poštovní zásilky. Na základě 
hlučnosti a velkého smogu 
musely autobusy zastavovat 
na spodním náměstí.  
Ve 30. letech zde existovalo 
5 benzinových čerpadel.   

Tomáš Garique Masaryk 
(7. března 1850 Hodonín – 
14. září 1937 Lány) byl 
pedagog, politik a filozof. 
V roce 1918 se stal prvním 
prezidentem československa. 
Za klíčový podíl na vzniku 
samostatného nezávislého 
státu byl označen za Prezi-
denta Osvoboditele.

náměstí s budovou pivovaru  
v 20. letech 20. století
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3.5. Velká bíteš za 2. světové války

Období Mnichovské dohody
Podpis Mnichovské dohody vedl obyvatele ke spolupráci a především k bran-
ným přípravám. uprostřed roku 1938 rada města odsouhlasila návrh na po-
stavení pomníku T. g. Masaryka. Po podepsání dohody a obsazení pohraničí 
naše město zaznamenalo příliv uprchlíků ze zabraného území. Mobilizace  
v pátek 23. září 1938 kolem 21. hodiny se týkala i bítešských občanů. Oby-
vatelé vykoupili obchody s potravinami a teplým oblečením. Z Bíteše naru-
kovalo 78 vojáků, z toho 13 důstojníků. Tak jako všude i naše město tuto 
skutečnost vnímalo jako zradu a popření hodnot Masarykovy republiky. 

Protektorát
15. března 1939 došlo k vytvoření protektorátu a čekalo se na okupaci na-
šeho města německými vojáky. Byla středa, pochmurné počasí s poletujícím 
sněhem. Celý den hrál rozhlas, který vyzýval k poslušnosti a klidu. Ozna-
mována byla jízda vpravo. Okupační německé vojsko projíždělo městem od 
9. hodiny. Němečtí vojáci se zpočátku opatrně zdržovali okolo vařících kotlů 
s „eintopfem“. Brzy poznávali rozpory mezi oficiální propagandou o zdejší 
bídě a skutečností dobře zásobených obchodů. A jelikož marka byla vůči 
koruně nastavena velmi výhodně, nakupovali mnoho zboží. Nejvíce na od-

byt šly uzenářské výrobky. Za jednu marku bylo možno koupit 
kilogram salámu nebo 10 párků. V květnu pak byli všichni do-
spělí muži ve Velké Bíteši podle voličských seznamů přihlášeni do 
organizace Národní souručenství (590 osob) a mladí do Mládeže 
Národního souručenství (151 členů).

Druhá světová válka
Poté, co německá armáda 1. září 1939 napadla Polsko, německá 
policie kvůli zachování klidu v zázemí brala rukojmí. V Bíteši tak 
zajistila předsedu legionářů Bohumila Krču a funkcionáře soci-
álně-demokratické strany evžena šildbergra. Po dvou týdnech 
byli propuštěni. Následujícího roku bylo město pro úřední styk 
přejmenováno na Heinrichs a ulice dostaly též německé názvy. 
1942 bylo nařízeno „totální nasazení“. Pro práci v německých 
továrnách bylo odvedeno 20 mladých lidí, později ve válečném 
průmyslu pracovalo větší množství lidí do padesáti let věku.  
V prosinci 1944 několik desítek mladíků bylo odvedeno na zá-
kopové práce. 

Bítešští zažili na vlastní oči i nacistickou protižidovskou politiku. Postihla čtyř-
člennou židovskou rodinu Fuchsovu, která byla transportována do Terezína.
Fuchsovi byli jediní Židé v Bíteši, matka se synem a dvěma dcerami. Nosili 
označení žlutou hvězdu, bydleli v domě čp. 86 na náměstí s výčepem lihovin 
a rozvozem piva. Syn Karel byl aktivní sokol, sportovec a účastník společen-
ského dění. Všichni její členové zemřeli roku 1943 v Osvětimi.

Heydrichiáda
V podmínkách stanného práva byl vydán zákaz veškerého shromažďování, 
zákaz nočního vycházení a jiná omezení. V polovině roku 1942 byly zave-
deny identifikační doklady – kennkarty. Za jejich absenci hrozil trest smrti 
zastřelením.
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Mnichovská dohoda 
– byla podepsána 30. září 
1938 v Mnichově. Zástupci 
čtyř zemí – Neville Cham-
berlain (Velká Británie), 
Édouard Daladier (Francie), 
Adolf Hitler (Německo)  
a Benito Mussolini (itálie) – 
se dohodli, že českoslo-
vensko musí do 10. října 
odstoupit pohraniční území 
obývané Němci (Sudety) 
Německu.

Protektorát Čechy 
a Morava 
(německy Protektorat 
Böhmen und Mähren) 
bylo území okupované od 
15. března 1939 nacistickým 
Německem do jeho kapi-
tulace 8.–9. května 1945. 
Protektorát byl vytvořen na 
zbylém československém 
území po odstoupení Sudet 
na základě Mnichovské 
dohody.

Heydrichiáda 
je souhrnný název období 
represí uplatněných nacis-
tickými okupanty během 
druhé světové války na 
celém území Protektorátu 
čechy a Morava po přícho-
du Reinharda Heydricha 
jako zastupujícího říšského 
protektora do Prahy 
27. září 1941.
V užším smyslu je výraz 
používán pro represe po 
atentátu na Reinharda 
Heydricha.
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Odboj
Obsazení republiky v březnu 1939 vyvolalo kromě protiněmeckých nálad 
také vznik odbojových organizací. Již na přelomu března a dubna 1939 se za-
čala z příslušníků bývalé československé armády postupně formovat ilegální 
vojenská organizace Obrana národa (ON), napojená na zahraniční emigraci 
v čele s e. Benešem. Dalšími organizacemi bylo Politické ústředí a Petiční vý-
bor Věrni zůstaneme. Obrana národa byla nejmasovější a počítala se základ-
nou 90 000 osob. Velkobítešskou jednotku vedl npor. Antonín Chramosta. 
Odbojáři předpokládali rychlou porážku Německa v nadcházející válce. Na 
podzim 1939 byla Obrana národa odhalena a došlo k hromadnému zatýkání. 
Koncem roku 1942 se odboj v protektorátu nacházel v těžké krizi způsobené 
zatčením většiny vedoucích činitelů a přerušením kontaktů mezi zbývajícími 
odbojáři. Týkalo se to i ředitele hospodářské školy Bohuslava Kříže, který 
byl zatčen koncem března 1942 a brzy nato popraven. K oživení odbojové 
činnosti došlo v roce 1943. 
Nejvýznamnějším představitelem odboje ve Velké Bíteši byl někdejší kapitán 
generálního štábu čs. armády Josef Robotka. Po rozpuštění armády v roce 
1939 se s manželkou vrátil do rodné Bíteše a zapojil se do Obrany národa. 
Později se účastnil zapojení generála Vojtěcha Luži do nově vznikající od-
bojové sítě, která se od léta 1944 nazývala Rada Tří (R3). Pozoruhodným 
Robotkovým úspěchem bylo odhalení tzv. volavčí sítě brněnského gestapa  
v květnu 1944. Během protektorátu Robotkovi ukrývali ve svém domě  
(čp. 2 na náměstí) další příslušníky R3 – Karla štainera a Vojtěchu Lužu s ro-
dinou. Pomáhal mu kromě mnoha jiných i architekt Lev Krča, který v té době 
měl trvalý pobyt v Praze a sloužil jako spojka s pražským odbojem. R3 byla 
napojena i na další aktivity. V únoru 1945 seskočili v Železných horách dva 
parašutisté s úkolem navázat a udržovat rádiové spojení s Londýnem. Dva  
z nich byli převedeni na moravskou stranu Vysočiny a za pomoci R3 uby-
továni ve Velké Bíteši u Karla Malého v ulici Za školou (čp. 245). Odtud  
z půdy domu ilegálně vysílali do Londýna. Byl domluven úspěšný shoz zbraní 
16. dubna 1945 u Svatoslavi. Připraveny byly i další takové akce pro Tišnov-
sko, ale nedošlo k nim kvůli rychlému vývoji událostí na frontě.
Obzvláště důležitým pro odboj byl i bítešský rodák Karel Staller. Ten se po 
okupaci stal ředitelem Zbrojovky a tohoto postavení využíval jako kurýr mezi 
domácím a zahraničním odbojem a umožnil převody několika desítek milionů 
tehdejších korun k financování zahraničního odboje a vznikající exilové vlády.
Menší událostí, která se odehrála v našem městě, bylo zatčení bítešských 
četníků Jana Doležala a Aloise Ciglína  
a cestmistra Jaroslava Sedláka upro- 
střed roku 1943. četníci se stali obětí 
provokatéra a popraveni byli následují-
cího roku. Sedlák byl podezříván z na-
pojení na komunistický odboj. Po ně-
kolika měsících věznění byl počátkem  
roku 1944 zproštěn obžaloby a pro-
puštěn na svobodu.
Na jaře 1945 se v návaznosti na oslabo-
vání německé síly množily záškodnické 
akce. Bohužel bylo to ponejvíce vykrá-
dání obchodů, jejichž důsledky pocítili 
místní obyvatelé.

51

        Osobnosti

RegiONáLNí učeBNiCe      BíTešSKO



3.6. Velká bíteš v období 1945–1989

Osvobození
S přiblížením fronty se ve Velké Bíteši kopaly pod dohledem wehrmach-

tu rozsáhlé zákopy. Aby byl zajištěn klid ve fron-
tovém zázemí, usadil se v Bíteši na Tyršově uli-
ci asi od 20. dubna 1945 oddíl jagdkomanda. Až 
do osvobození prostor města podléhal mimořád-
ným vojenským opatřením, kde výkonným orgá-
nem byly ozbrojené síly. Nálety sovětských letadel 
se shozy zápalných a tříštivých bomb začaly po 
osvobození Brna 25. dubna 1945. Fronta se za-
razila nad Boskovickou brázdou. Teprve v úterý  
8. května začalo německé vojsko prchat na západ 
do amerického zajetí. První sovětší vojáci, náležející 
k ii. ukrajinskému frontu pod velením maršála Rodi-
ona Malinovského anebo také k rumunské armá-

dě, se ve městě objevili ještě před svítáním 9. května. Okolo šesté hodiny 
tudy projelo několik desítek tanků plnou rychlostí osvobodit Prahu. V té 
době se však v okolí města ještě nacházely zbytky wehrmachtu, kvůli nimž 
někdo vystřelil červenou signální světlici. Proto po osmé hodině dva svazy 
letadel zaútočily na Velkou Bíteš a způsobily tak městu největší škody celé 
války. Bomby byly vrženy na 
oblast rybníka Hadru a zasáh-
ly i domy v Hrnčířské ulici, na 
náměstí a v Růžové i Kozí uli-
ci. Při tomto náletu zahynulo 
jedenáct obyvatel a několik 
dalších bylo těžce raněno. 
Oběti byly i v řadách rudo-
armějců. Situace při osvobo-
zování byla o to složitější, že 
první linie Rudé armády tvořily nezvladatelní zločinci, jejichž kázeň musela 
být vynucována tvrdou mocí. Početná Rudá armáda následně po celé tři dny 
projížděla městem.
Válka si ve Velké Bíteši vyžádala celkem na 30 životů. Po bezprostředním 
osvobození se objevilo nečekané množství místních odbojářů a partyzánů 
s rudými páskami na rukávech a zbraněmi u pasu. V sobotu 12. května 
byl zvolen revoluční národní výbor, který převzal moc od protektorátního 
starosty města. Bezpečnostní referent byl pověřen zřízením ozbrojené Ná-
rodní stráže starající se o veřejnou bezpečnost, jmenoval vyšetřovací komisi  
a zřídil internační tábor pro Němce, fašisty a kolaboranty. Z Bíteše bylo tak-
to internováno deset mužů a žen. Rozjelo se vyšetřování osob nařčených  
z kolaborace s Němci, se sympatiemi s nacismem a prohřešky proti národ-
ní cti a propagace fašismu. Před vyšetřovacím tribunálem stanulo 40 osob  
z Bíteše. Všechny zdejší případy byly zastaveny pro nedostatek důkazů.
Postižen byl i příslušník někdejší hraběcí rodiny Karel Antonín Haugwitz 
(1922–1995). Za války bojoval ve wehrmachtu na východní frontě. Jeho 
bratr zahynul a on sám v roce 1942 přišel o nohu pod kolenem. Vrátil se 
domů na Osovou. Po osvobození se stal podobně jako jeho příbuzní terčem 
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Náměstí ve Velké Bíteši po bom-
bardování v květnu 1945

Jagdkomando 
– fašistická jednotka, 
vycvičená k likvidaci protifa-
šistických  bojovníků  
a partyzánů. Koncem války 
sídlila v Bíteši

Haugwitzové 
z osovského zámku byli 
jedinou rodovou šlechtou na 
území tehdejšího soudního 
okresu velkobítešského. 
Roku 1752 koupili náměšť-
ské panství a na konci 
18. století panství rozšířili 
o velkostatek na Osové. 
Majetku a hospodaření se 
zde ujal Karel Haugwitz, byl 
dvakrát ženatý a vzorně se 
staral o statek. Měli němec-
kou národnost, ale mluvilo 
se u nich česky. V okolí 
zámku na Osové žilo kolem 
sta obyvatel a převážná část 
z nich pracovala na zámku.

Postup ruských vojáků po silnici od Brna před Velkou Bíteší  
v květnu 1945.
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nenávistných emocí revolučních orgánů. Vyšetřovací komise ve Velkém Me-
ziříčí jej očistila, když mu nebyla prokázána provinění vůči českým občanům. 
On sám s otcem nebyl zahrnut do odsunu, avšak ten hrozil jeho matce. Aby 
nebyla roztržena rodina, nechal se vysídlit. Přišel tak o domov a majetek.  
V Německu se spolu s manželkou vypracoval na předního odborníka v oboru 
kosmetiky. V hlavním městě Bonnu vlastnil luxusní parfumerii se školou me-
zinárodní úrovně.

Únorový převrat 1948 a 50. léta 20. století
Před únorovou revolucí se bítešský národní výbor skládal z 24 členů. Lidovci 
měli 8 zástupců, sociální demokracie 7, komunisté 6 a národní socialisté 3 čle-
ny. Převratem 25. února se dostala do popředí forma vlády, která preferovala 
pouze jednu politickou stranu.
Jeden z prvních důsledků únorové revoluce byla likvidace soukromo-kapi-
talistického sektoru. Musel být vypracován seznam živnostníků, obsahoval 
celkem 111 jmen. Během roku a hlavně v roce 1950 byly soukromé živnosti 
zrušeny. Pár drobných řemeslníků mohlo pokračovat ještě dál, avšak roku 
1954 skončili i ti. Po likvidaci soukromých živností přišla na řadu likvidace 
soukromého zemědělství. To podlehlo do roku 1957.

Zinscenované procesy počátku padesátých let se dotkly i bítešských  
občanů.
Asi nejvýznamnějším z nich byl někdejší odbojář Josef Robotka. Po válce 
byl jmenován zástupcem vrchního velitele partyzánských a parašutistických 
vojsk v čechách a na Moravě. V roce 1946 pak nastoupil k zemskému vojen-
skému velitelství v Brně. V prosinci toho roku jej ministerstvo národní obrany 
vyslalo v hodnosti plukovníka generálního štábu na studia do Vorošilovské 
akademie v Moskvě. Počátkem ledna 1948 byl ale odeslán domů. Důvodem 
byla snaha doručit Stalinovi dopisy, které psali příbuzní českých občanů, kteří 
se po válce ze záhadných důvodů nemohli vrátit domů, s prosbami o jejich 
propuštění. Navíc sovětská rozvědka zřejmě zachytila i Robotkovo ne-
chvalné vyjádření o poměrech v SSSR. Po únorovém puči odmítl člen-
ství v komunistické straně a následně nebyl vítán ani v armádě. Od  
1. července 1949 byl dán do výslužby a vrátil se do Velké Bíteše. Již  
25. července byl zatčen.
Odsouzen byl spolu s dalšími jedenácti lidmi jako vlastizrádce a popra-
ven 12. listopadu 1952.

Ze vzpomínek manželky a dopisů:
Dozvěděla jsem se, kterým rychlíkem povezou manžela. Dlouho před odjez-
dem jsem čekala na brněnském nádraží, až jsem se dočkala, měl na rukou 
želízka a doprovázel jej dozorce a dva civilové. Skočila jsem do posledního 
vozu, prošla za jízdy vlakem a nalezla rezervované kupé. Prosila jsem dozor-
ce, aby mi dovolil pohovořit s manželem a ten svolil..
… zítra ráno budu popraven, myslete si, že jsem byl na operaci, kterou jsem 
nepřežil, dále bych to stejně nevydržel, tak je to lépe..., neříkejte matce, 
jakou smrtí jsem sešel... 
Popraven byl 12. listopadu ráno. 
Časně ráno bylo na Pankráci oběšeno 8 mužů, 25. listopadu 1952 byla kre-
mace ve Strašnicích. Zaplatila jsem pitvu, rakev, kremaci, ale obřad nebyl, 
jen jsem měla povoleno 5 minut na rozloučení s rakví nad propadlištěm, 
manžela jsem neviděla. Dopisy na rozloučenou mně ani jeho rodičům vydá-
ny nebyly.
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Z dobového tisku:
Spravedlivé tresty velezrád-
cům.
V sobotu byl v Brně vynesen 
rozsudek nad 12ti vlasti-
zrádci skupiny Robotkovy, 
kteří dodávali zahraniční 
službě důležité zprávy...
ohrozili bezpečnost republi-
ky, dopustili se vyděračství 
… poškodili zájem repub- 
liky vyzrazením důležitého 
státního tajemství. Vůdce 
této skupiny, pplk. gen.  
štábu v.v. Josef Robotka,  
bývalý člen skupiny R3, byl 
odsouzen k trestu smrti pro-
vazem, ostatní obžalovaní  
k těžkému žaláři…

Zbytky poškozené vojenské 
techniky po válce

Prvomájový průvod v roce 1961 

Volby v roce 1976
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21. srpen 1968
21. srpen 1968 byl porážkou Pražského jara. Rádio od brzkého středečního 
rána informovalo, že vojska Varšavské smlouvy obsazují československou 
socialistickou republiku. i Bítešští jednomyslně odsuzovali vstup vojsk. Ně-
kteří šířili hesla, vápnem či hlinkou popsali kdejaké dostupné místo na do-
mech. Auta ozdobily praporky ve státních barvách a podobiznami Dubčeka, 
Svobody, černíka, Smrkovského. Místní občané, kteří ten den jeli do Brna, 
se brzy ráno do města ještě dostali; ti, co jeli později, se museli vrátit domů. 
V pondělí 26. srpna projel městem sled tanků od Brna na Jihlavu. 

Rok 1989
Snad jediné informace o pražských událostech 17. listopadu 1989 poskytly 
zprvu sdělovací prostředky, především televize. Vládlo ale příliš mnoho nejis-
tot, které zabraňovaly otevřenému vystoupení proti stávajícímu režimu. Prv-
ní revoluční „protistátní“ letáky se na výlohách obchodů objevily teprve ve 
středu 22. listopadu. Přitom informace o vývoji revoluční přeměny putovaly 
do Velké Bíteše přes studenty a dojíždějící z Brna. První veřejné vystoupení, 
podporující demokracii, bylo živelné neorganizované srocení asi sta osob na 
náměstí v neděli k večeru 26. listopadu. Zde členové utvořeného stávkového 
výboru První brněnské strojírny hovořili na téma odstranění nadvlády KSč  
a vyzývali k účasti na generální stávce na nádvoří závodu v pondělí od 12 do 
14 hodin. Ten den v poledne se dav asi sta o sob, tvořených ponejvíce z per-
sonálu jiných podniků ve městě, dožadoval vstupu do areálu První brněnské 
strojírny, ale nebyl vpuštěn. Ze závodu vyšel průvod s čs. vlajkou v počtu asi 
350 osob a stávka se uskutečnila na náměstí před radnicí. Proběhla klidně za 
účasti dosavadních představitelů města.
ustanovující schůze organizace Občanského fóra proběhla v kulturním domě 
7. prosince 1989 a sešlo se na ní okolo 600 občanů. Hlavní iniciativa patřila 
zaměstnancům První brněnské strojírny. Na druhém veřejném OF 14. pro-
since byl mimo jiné přijat návrh o přizvání mluvčích OF do zasedání rady 
Městského národního výboru.

3.7. Další střípky z historie

Vývoj základního školství
Počátky školství ve Velké Bíteši spadají do 13. nebo 14. století (první zmínka 
r. 1414). škola byla zřízena a provozována církevní správou. Proto se nachá-
zela naproti faře. školáci se zde pod dohledem faráře seznamovali s chrá-
movým zpěvem, se základy náboženství, čtení, psaní a počítání. učitel farní 
školy spadal pod přímý vliv kněze.

Asi v polovině 16. století se škola stala obecní, byla financovaná měs-
tem. Na konci 16. a počátku 17. století školství upadalo, přesto město 
vydržovalo původní školu, kde se děti učily kromě náboženství také 
čtení, psaní a počítání. Potíže s kvalitou vzdělávání však byly utvrzo-
vány pravidlem, že radní najímali kantora pouze na jeden rok a vybí-
rali podle nejnižší platové nabídky. Změnu přinesla až osmdesátá léta  
18. století po vydání Tereziánského školního řádu (1774). A tak roku 
1790 byla škola rozšířena na dvojtřídní připojením městského domu  
u kostela. Tato budova po roce 1870 nestačila, bylo nařízeno rozšíření 
školy na pět tříd. Proto byl roku 1878 přistavěn zadní trakt. Roku 1903 
byla poblíž postavena nová škola měšťanská. 
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Slavnostní otevření budovy měš-
ťanské školy v roce 1904.

Pražské jaro 1968 
Pražské jaro bylo období 
politického uvolnění v čes-
koslovensku. Toto období 
začalo 5. ledna 1968, kdy  
se prvním tajemníkem  
ÚV KSč stal Alexander 
Dubček, a pokračovalo do 
noci z 20. na 21. srpna té-
hož roku, kdy vojáci Varšav-
ské smlouvy v čele s vojáky 
Sovětského svazu vstoupili 
do československa, aby 
zastavili započaté reformy 
(Vpád vojsk Varšavské 
smlouvy).

SAMETOVÁ REVOLUCE 
1989
je označení období změn  
v československu mezi  
17. listopadem a 29. prosin-
cem roku 1989, které vedly 
k pádu komunistického 
režimu a přeměně politické-
ho zřízení na demokratické 
principy.
Revoluce se označuje ná-
zvem „sametová revoluce“ 
pro svůj nenásilný charak-
ter, kdy pro převzetí moci 
nebylo potřeba použít násilí 
či ozbrojeného boje. 
Pro další vývoj událostí jsou 
typické např. změny na 
radnici, v průmyslu, lidé za-
čali soukromě podnikat. Ve 
škole jsou opět páni učitelé 
a paní učitelky. 
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Měšťanská škola nebyla povinná, přijímáni byli všichni přihlášení žáci, v tu 
dobu neměl překročit počet žactva 60 ve třídě. už to byl pokrok proti 80 až 
90 žákům na škole obecné. Měšťanská škola měla systém odborných učite-
lů, speciálně zkoušených pro určitou skupinu předmětů, a proto dala žactvu 
oproti škole obecné vyšší vzdělání. Základní vzdělání měli učitelé měšťan-
ských škol stejné, kdo chtěl být odborným učitelem na měšťance, musel vy-
konat zkoušku způsobilosti. Měšťanská škola byla praktická. Žáci s lepším 
prospěchem odcházeli také někdy na vyšší školy: nižší průmyslové, obchodní, 
vyšší průmyslové a obchodní apod. 
Na tehdejší dobu to byla budova moderní, vybavená kromě tříd kreslírnou, 
tělocvičnou, kabinety, bytem pro ředitele i pro školníka. Opatřena byla vhod-
ným nábytkem, lavicemi pro dva žáky s deskami zeleně natřenými. 

Vývoj charakteru Velké Bíteše z hlediska způsobu obživy
Na svém začátku byla Velká Bíteš zemědělská, stála u dálkové stezky a měla 
tak trochu řemeslný charakter. Hospodářsky zdejší zdroje nestačily k dosta-
tečnému rozvoji města. Především těžba kovů byla velmi slabá, vesnické zá-
zemí bylo slabé (malý trh, nemožnost vývozu). 
Ve druhé polovině 14. století se pozvedla, když zde procházela dálková ko-
munikace. Vrchnost povolila povýšení městečka na město a spolu s tím bylo 
podpořeno i navýšení počtu zdejších obyvatel a rozvoj řemesel. existovaly 
zde dvě větší soukenické dílny, které výrobky především vyvážely. Během  
15. století městská obec rozšiřovala své hospodaření. Až do poloviny 20. sto-
letí byla Velká Bíteš zemědělsko-řemeslné město s některými správními úřady 
(byl zde především soud). 
Způsob obživy ve Velké Bíteši ale zůstal víceméně stejný. Ve druhé polovině 
17. století obec mívala nejvyšší příjmy z pivovarnictví. Dále vyvážela pro-
dukty z rybníkářství (přebytky ryb se prodávaly v Brně a někdy v ivančicích)  
i z lesního hospodářství (opracované dříví vyvážela např. do Mikulova, Židlo-
chovic, aj.). Obecní hospodaření bylo do značné míry odrazem hospodaření 
členů obce. Obyvatelé tu bývali ve své většině zároveň řemeslníci i země-
dělci, měšťané na náměstí navíc mnohdy provozovali hostince a ubytování. 
Průmyslová revoluce a výrazná změna způsobu obživy nastala až od polovi-
ny 20. století změnou politických poměrů a založením technicky náročného 
podniku První brněnské strojírny. Z hluboké minulosti do dnešní doby zůstá-
vá výhoda dálkové cesty a zemědělského zázemí, které umožňuje rozvíjet 
Velkou Bíteš jako pohostinnou.

Opoždění průmyslové revoluce ve Velké Bíteši
Na sklonku 18. století se rozmohlo v některých okolních městech zakládá-
ní textilních manufaktur (Náměšť nad Oslavou, Třebíč, Jihlava a především 
Brno). Ve Velké Bíteši žádná nevznikla; vrchnost ji založila právě v Náměšti  
u svého sídla (mimochodem byla velmi úspěšná). A určitě nebylo zájmem 
vrchnosti povolit konkurenci na svém panství. Drobnou výjimkou bylo půso-
bení soukenické manufaktury v Lánicích v letech 1877–1910.
Situace se dále komplikovala vzrůstajícím významem železnice pro rozvoj 
průmyslu. O její zřízení vedoucí kolem Velké Bíteše se uvažovalo vícekrát, 
avšak vždy se zdála jako nerentabilní. Problémem bylo značné převýšení od 
Boskovické brázdy a malá hospodářská síla měst na trase. Nejblíže byla vy-
budována železnice z Brna do rosicko-oslavanského uhelného revíru (1856). 
Ze Zastávky byla pak prodloužena přes Náměšť nad Oslavou a Třebíč do 
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Poslední vlk 
v našem kraji
Stalo se to roku 1861, kdy 
Anton Schwejda skolil 
posledního vlka, nedaleko 
Bělizny, v aleji nazvané také 
Zabitá. Zima byla velmi 
tuhá, mrazivá a ještě v břez-
nu nevypadlo, že by přišlo 
jaro. Před Velikonocemi, na 
Zelený čtvrtek přišel jino-
šovský hajný k nadlesnímu 
Schwejdovi se zprávou, že 
ve sněhu aleje poznal stopy 
vlka. Nadlesní učinil okamži-
tá opatření, rychle uvědo-
mil okolní hajné, uspořádali 
hon, jehož výsledkem bylo 
zastřelení vlka. Vlk vážil  
40 kg, byl to samec, jeho 
délka s oháňkou byla 150 cm, 
výška 80 cm. Jednalo se 
o zatoulaný kus od vzdálené 
smečky. Úlovek byl převezen 
na zámek do Náměště, kde 
byl na náklady vrchnosti 
vycpán. 

Karel Rauš 1925–1988 pracoval 
v pohostinství U Raušů později 
přejmenovaném na Lidovou jídel-
nu, které se říkalo „U Karlíčka“.



Jihlavy (1886). Zřízení lokální železnice ze Zastávky do Bíteše se stalo re-
álné těsně před první světovou válkou, avšak právě válka ji zhatila. Nové 
naděje na zřízení dráhy se objevily koncem dvacátých let 20. století. Byla 
uvažována výstavba železnice Brno-Plzeň vedená přes Vysočinu. O několik 
let později ale vláda od tohoto nákladného projektu ustoupila. Realizovat se 
ale nakonec podařilo trasu Brno-Tišnov-Křižanov-Žďár n. S.-Havlíčkův Brod.  
S její výstavbou se začalo v roce 1938. Její předností mělo být spojení Brna 
s Prahou. Vlivem okupace a válečných událostí byla v roce 1943 zastavena. 
Vybudované tunely u Kutin sloužily jako utajená německá továrna na bojová 
letadla. Práce na výstavbě byly obnoveny po válce a do plného provozu byla 
uvedena roku 1955, elektrifikována v roce 1966. Tato železnice nepochybně 
napomohla spolu s politickou vůlí zřízení První brněnské strojírny ve Velké 
Bíteši. Právě k První brněnské strojírně byla plánována vlečka od nádraží ve 
Vlkově, ale rozvoj automobilové dopravy byl tak rychlý, že k její výstavbě 
nedošlo. Továrna pak výrazně ovlivnila hospodářské a sociální poměry ve 
městě a jeho okolí.

Vývoje správní příslušnosti
Velká Bíteš se nacházela na hranicích jednotlivých správních celků, a tak za 
svoji historii vystřídala všechna tři zeměpanská města – Brno, Jihlavu i Znoj- 

mo. Přitom počátky Bíteše spadají pod vliv br-
něnského údělu, během raného novověku se 
prosazovalo krajské členění a Velká Bíteš se opět 
nacházela v kraji Brněnském. Bylo to o to výhod-
nější, že Brno bylo též hlavním městem Morav-
ského markrabství. V roce 1722 za vlády vrchnos-
ti pánů z Verdenbergu bylo náměšťské panství 
(samozřejmě spolu s Velkou Bíteší) odloučeno od 
Brněnského kraje a začleněno bylo do kraje Zno-

jemského. Na mapách té doby je dobře patrný bítešský výběžek. Cestující 
z Brna do Jihlavy tak jezdili přes Znojemský kraj. Se zrušením poddanství  
v polovině 19. století se Velká Bíteš odloučila od Náměště n. O. a přiklonila 
se k Velkému Meziříčí. Po převzetí moci komunistickou stranou proběhly 
radikální změny. V roce 1949 byly zřízeny kraje a okresy. Velká Bíteš se stala 
okresem v Brněnském kraji. V roce 1960 proběhla další reorganizace a Vel-
ká Bíteš se ocitla v okrese Žďár nad Sázavou v Jihomoravském kraji. Zatím 
poslední reorganizace platí od roku 2003. Velká Bíteš spadá do správního 
obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí v Kraji Vysočina.
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Tajemné podzemí ve 
Velké Bíteši
Při budování místního kina 
v roce 1968 byl objeven 
otvor vedoucí do země. Měl 
kruhový tvar asi 150 cm. 
Chodba byla prostupná pro 
dospělého člověka. Výška 
byla asi 130 cm, šířka asi 
130 – 150 cm. Profil chodby 
měl tvar podkovy, na stě-
nách byly rýhy viditelné po 
zpracovávání. Směr chodby 
byl orientován ke kostelním 
hradbám. Po průzkumu 
se zjistilo, že chodba je 
zavalená. Byly zde nalezeny 
keramické úlomky a zbytky 
zvířecích kostí. Pravděpo-
dobně se jednalo o chodbu 
z doby třicetileté války, kdy 
nejistá doba nutila lidi skrý-
vat sebe i majetek. Chodba 
byla zničena při dalším 
budování místního kina. 

Vývoj počtu obyvatel ve Velké bíteši (hrubý odhad)



4. Památky Velké bíteše

V české republice platí Zákon o státní památkové péči č. 20/1987, Sb., jehož 
účelem je chránit kulturní památky jako důležitou součást kulturního dědic-
tví, svědectví dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditel-
né bohatství státu. 
Ve Velké Bíteši patří k chráněným památkovým objektům tyto: kostel svatého 
Jana Křtitele, 2 kašny a socha svatého Jana Nepomuckého na náměstí, měš-
ťanské domy čp. 5, 6, 14, 85, 87, 88, 117 a půdorys města uvnitř hradeb.

Středověké jádro města Velké Bíteše bylo vystavěno na již-
ním svahu mírného pahorku nad obloukovitě zatočeným 
údolím potoka Bítýšky (463 m n. m.). Kdysi močálovité údolí 
potoka tvořilo z jihu a z východu přirozenou ochranu stře-
dověkého města. Na vrcholu pahorku v nadmořské výšce 
490 m n. m. se tyčí pozdně gotický chrám sv. Jana Křtitele, 
obehnaný kamennou hradbou. Jižně od kostela směrem po 
svahu se rozkládá historická zástavba ve formě nepravidel-
ného oválu na ploše 9,5 ha. 

4.1. kostel 

Kostel svatého Jana Křtitele
Dominantou našeho města a vzácnou stavební památkou je kostelní tvrz, 
farní kostel svatého Jana Křtitele. Skládá se z chrámu s věží a z opevně-
ní s baštami a vstupní věží. První zmínka o kostele pochází z roku 1240  
a je rovněž nejstarším dokladem o Velké Bíteši. Opevnění získal nejspíše ve  
14. století. Do dnešní doby se zachoval jak půdorys kostela, tak věže a hrad-
by.Původní kostel byl dřevěný, později prošel pozdně románskou přestavbou. 
Jeho konečná podoba je gotická, dílo bylo dokončeno roku 1501 mistrem 
Pavlem Zickerem. 
Z tehdy románské stavby zbylo jen obvodové zdivo. Nově byl vystavěn 
prostorný chór, vybudována sakristie a dostavěn dvoulodní prostor a tři 
sloupy. Vše bylo zaklenuto dvakrát čtyřmi poli křížové žebrové klenby. in-
teriér kostela byl vyzdoben vzácným gotickým vyřezávaným oltářem. Vy-
rostla také západní věž, která byla nahoře dřevěná, stejně jako vstupní hra-
nolová věž. Vstupní věž byla opatřena padacím mostem přes příkop. Ten 
byl zasypán až roku 1820. S přestavbou bylo vybudováno kamenné opev-
nění tvaru oválu – nepravidelné elipsy délky 48 m 
a šířky 32 m, jeho obvodová délka je 160 m, s pěti 
polokruhovými baštami se střílnami. Hradby bývaly 
původně asi sedm metrů vysoké a široké jeden sáh, 
tj. zhruba 1,5 m. Později byly sníženy kvůli vlhkosti, 
která se projevovala ve zdech kostela. Na dolní hradbě 
stávala ještě asi metr vysoká další zeď, zvaná parkán, 
ukončená dřevěným plotem, který chránil obránce pro-
ti střelám. Z vnitřní strany bašt jsou zachované otvory 
pro trámy, které nesly lešení pro obránce ve dvou pod-
lažích nad sebou. Hradby byly obehnány hlubokým 
příkopem. Celý komplex kostelní tvrze je ojedinělou stavební památkou.

Památka
– umělecké dílo nebo jiná 
starobylost, pamětihodnost 
(kulturní, umělecká apod.)
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Dominanta Velké Bíteše – opev-
něný kostel sv. Jana Křtitele.

Představa o původním vzhledu 
kostela.

gotické 
okno

Pohled na kostel 
od severovýchodu
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Na kostelní věži jsou pověšeny 3 památné zvony ze 16. století. První z nich 
se jmenuje Poledník – pochází z doby okolo roku 1500, dříve se jím zvonilo 
poledne, klekání a také proti bouřkám, váží asi 600 kg, v průměru má 99 cm. 
Kříž je název pro druhý zvon, který byl ulit roku 1505, váží 1240 kg, v prů-
měru má 127 cm. Třetí zvon Maria byl zhotoven roku 1568 bítešským zvo-
nařem Václavem Konvářem, váží 1800 kg, v průměru má 134 cm. 
Největší a nejpamátnější bítešský zvon je zavěšen v hradební věži. Tento 
zvon nese jméno Velký zvon, byl ulit roku 1503, městu jej darovali měšťané, 
vyzvánělo se jím při zahájení a ukončení trhů a také při pohřbech, váží asi 
1950 kg, v průměru má 142 cm, k jeho rozhoupání je potřeba čtyř mužů. 
Váže se k němu známá bítešská pověst O zvonu, svini a pasačce. Tyto čtyři 
bítešské zvony tvoří vysoce hodnotný zvonový soubor.

V roce 1961 byl nově vyroben umíráček, 
původní byl totiž zabaven za války, nynější 
váží 55 kg, v průměru má 45 cm. Na věži 
visel ještě jeden zvon – Pozdvihovánek – vážil  
86 kg, se srdcem 111 kg, byl rovněž zabaven 
v 1. světové válce. 

Součástí kostela jsou také varhany. První 
zmínka o nich pochází z roku 1655. Na jejich 
sestavování se během let vystřídali různí var-
hanáři z Třebíče i Nového Města na Moravě. 
Nejnovější barokně laděné varhany zhotovil 
varhanář Bohumil Žloutek ze Zásady roku 
2006, na dvou manuálech a pedálu mají 19 rej- 
stříků. Zasazeny jsou do památkově chráně-
né varhanní skříně z roku 1854. 

Kostel ukrývá i kryptu, kde byly pochované osobnosti města i okolí, např. 
Znata z Lomnice (pán ze známé pověsti O panně Lidmile), měšťané a jejich 
potomci i kněží. Po zákazu pohřbívat v kostelech byla krypta zazděna, poz-
ději byly ostatky vyjmuty a podzemní prostory asi zasypány. Některé ná-
hrobní desky jsou nyní k vidění pod kostelní věží.

Dříve se pohřbívalo uvnitř hradeb, roku 1771 byl upraven prostor horní části 
dnešního starého hřbitova zarovnáním valů. Později byl rozšířen o dolní část. 
Od 70. let 20. století se tu již do země nepohřbívá. Na hřbitově se nachází 
busty významných bítešských rodáků – učitele a historika Jana Tiraye a ar-
chitekta Leopolda Seky. Roku 1979 byl zřízen za městem nový hřbitov.

Pozoruhodnou památkou je také dochovaná gotická monstrance s letopoč-
tem 1473 (kdy byla asi upravena) z pozlaceného stříbra, je vysoká 86 cm, 
váží 4,5 kg. Monstranci zdobí postavy svatých a drahé kameny. Je zřejmě 
nejstarší dochovanou procesní monstrancí na Moravě. Bývala uložena v kle-
nuté místnosti pod kostelní věží. V dobách ohrožení ji odváželi do Náměště 
nad Oslavou nebo do Brna. Dokonce o ní existují dvě pověsti, jedna o zvonu, 
svini a pasačce a jejím bezpečném úkrytu, ve druhé se popisuje, že by se za 
ni mohla dvakrát vystavět vyhořelá Bíteš. Takovou má cenu. Monstrance 
vždy byla majetkem města, při slavnostních příležitostech bývá vystavena  
v městském muzeu.
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Ve Velké Bíteši, které se říkalo 
Beteš, se vypráví příběh ze 
školních lavic. To prý se pan 
děkan ptal prvňáčka, kdeže  
se narodil Ježíšek. Aby mu po-
mohl, napověděl: „No přece  
v Be…“ Žáček radostně  
vykřikl: „Ježíšek se narodil  
v Beteši!“

památný bítešský zvon

gotická monstrance – ozdobná 
schránka na vystavování a uctí-
vání hostie

interiér 
kostela

RegiONáLNí učeBNiCe      BíTešSKO



Opevnění tvrze 
Pevné kamenné hradby z místních zdrojů si s povolením panov-
níka postavili naši předkové pro uhájení holého života v dobách 
válek, bitev i nájezdů loupeživých rytířů, které přitahovalo teh-
dejší bohatství města. Opevnění bítešského kostela se zacho-
valo téměř v původním stavu. Hlavním účelem kostelní tvrze 
byla ochrana obyvatel a pokladu městského a farního. 
Do prostoru uvnitř hradeb proto vedl pouze jediný vchod – 
strážní věží v hradbách. Druhý vchod, od hřbitova, byl prora-
žen až koncem 18. století. Vlastní opevnění tvrze obtáčí kostel 
nepravidelnou elipsou, po jejím obvodu je umístěno pět bašt 
půlkruhového půdorysu, které byly opatřeny dodnes znatelnými střílnami. 
Ty byly zevnitř široké pro pohodlí obránců, směrem ven se zužují, aby měli 
útočníci ztíženou možnost útoku.
Strážní věž byla navíc opatřena padacím mostem (dosud jsou patrny nad vcho-
dem zbytky), aby byl přístup nepřátelům co nejvíce znemožněn. V 17. století 
byl padací most nahrazen zděným, byl ale spolu se zasypáním příkopu zrušen 
v roce 1820, protože v zimních měsících hrozilo nebezpečí pádu z kluzkého 
mostu do hloubky příkopu.

4.2. Další významné stavby a místa

Městská památková zóna (MPZ)
Dne 15. listopadu roku 1991 bylo území historického jádra Velké Bíteše pro-
hlášeno za městskou památkovou zónu. Tvoří je především podélné pro-
storné náměstí vroubené měšťanskými domy, z něhož vybíhají dvě ulice ke 
kostelu, kostel a bývalý poplužní dvůr. 
Výjimečnost bítešské MPZ spočívá v tom, že Velká Bíteš má vzácně neporu-
šenou urbanistickou koncepci půdorysu historického jádra města, průzkumy 
muzea zjistily i existenci několika pater původního podsklepí. Je zde také mi-
mořádně dochována stopa původního obvodu městských hradeb a opevnění 
kostela patří k ojedinělým na Moravě. 
Dnes mají pro obyvatele Velké Bíteše tyto domy hodnotu historickou a umě-
leckou. Zajímavé a jedinečné jsou jak svým vzhledem, tak i tím, že se v nich 
odehrával a odtud i řídil život našeho města.

Dům čp. 5 – má bohatou historii a patří v Bíteši k nejvý-
znamnějším. První písemná zmínka o tomto domě pochá-
zí z roku 1414, kdy tu byly zřízeny masné krámy. Později, 
roku 1598, nechali bratři Jan Diviš ze Žerotína a Karel star-
ší ze Žerotína vystavět v zadní části domu kostelík Jedno-
ty bratrské. Fasádu kostelíka zdobila renesanční psaníčka  
a sluneční hodiny, součástí stavby byla i štíhlá věž asi i se 
zvonem. Z náměstí byl kostelík přístupný úzkými uličkami, 
jedna z nich se dochovala dosud, vede mezi domy čp. 5 
a čp. 6 a lidově se jí říká „Počuraná“ (dnes je již zavřená). 
V přední části byla zřízena bratrská fara a škola. Během 
staletí sloužil tento objekt i jako palírna, či sklad obilí. Po 
vyhoření v roce 1945 byla přední část domu upravena na byty, zadní část 
zrekonstruována tak, aby se sem přestěhovalo městské muzeum a archiv, 
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Památkové zóny zahrnují 
ucelené části historických 
měst, které nedosahují kvalit 
prostředí památkové rezerva-
ce, ale mají významné kulturní 
a urbanistické hodnoty, pro 
které jsou chráněny. Dávají to-
tiž každému městu neopako-
vatelnou identitu. Předmětem 
takovéto ochrany bývají např. 
historický půdorys, historic-
ké podzemí, veřejná zeleň, 
panorama, hlavní dominanty 
města, objekty dotvářející 
charakter zóny apod.

opevnění kostela se střílnami

pozůstatky hradeb u kostela

dům čp. 5
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především těmto účelům slouží budova dodnes. Konají se 
zde nejrůznější výstavy, besedy, koncerty aj. Roku 2002 
byla dokončena generální oprava tohoto objektu. Na ná-
dvoří se nachází busta Karla staršího ze Žerotína. 

Dům čp. 6 – v tomto měšťanském domě žil nějaký čas  
u svých rodičů generálmajor in memoriam Josef Robotka 
(1906–1952). Jeho osobu připomíná pamětní deska umís-
těná na tomto domě. Dnes se zde můžeme občerstvit  
v Lesácké restauraci, nakoupit v prodejně oděvů, využít 
služeb lékárny, nebo navštívit zubní ordinaci. 

Dům čp. 14 – v tomto měšťanském domě dnes pečou ko- 
láče a zákusky v Cukrárně u Knotků a bydlí zde lidé v měst- 
ských bytech. Do dnešní podoby byl dům přestavěn okolo 
roku 1860.

Dům čp. 85 – dům dnes slouží jako městská knihovna, 
prodejna květin apod.

Dům čp. 87 – radnice byla vysta-
věna koncem 15. století na místě 
soukromého měšťanského domu. 
Sloužívala pro účely městského 
úřadu – nacházela se zde síň, svět-
ničky pro purkmistra, písaře, práv-
ního posla, radniční hospodyni a 
jiné, archiv, jídelní a zároveň zasedací místnost s kuchyní, 
sklep na víno, sýpka, dokonce i vězení s mučírnou. Roku 
1886 byla původní budova radnice zbořena a nově byla 

vystavěna budova v novoklasicistním slohu. Stala se nejvýstavnější budovou 
na horní straně náměstí. Nyní zde sídlí městský úřad. 

Dům čp. 88 – tzv. stará pošta. Tento dům se stal poštou roku 1788. V obou 
směrech Brno – Jihlava – Praha jezdily poštovní dostavníky a v Bíteši se pře-
přahalo. Naše město mělo v té době velmi významné spojení s dalšími měs-
ty. Rozvoj autobusů (od roku 1920) způsobil konec využívání poštovních 
koní. Pošta se následně přemístila do jiné budovy. Roku 2010 byla budova 
bývalé pošty opravena, včetně fasády. Nyní je sídlem např. technických slu-
žeb, z obchodu se line vůně pečiva a lahůdek, můžeme relaxovat v solné 
jeskyni apod.

Dům čp. 117 – bývalý poplužní dvůr – kurie sloužil v prů-
běhu staletí k nejrůznějším účelům. Dříve zde byla zřízena 
např. hospoda, choval se zde dobytek, byla zde vybudo-
vána i pekárna pro vojsko a byty, které obývali vojenští 
důstojníci. Roku 1785 se sem přestěhovala škola. Zad-
ní část byla přistavěna roku 1877. Do devadesátých let  
20. století sem chodili žáci do základní školy. Dnes zde 
sídlí základní umělecká škola. Objekt patří k nejstarším 
dochovaným stavbám na území města.
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dům čp. 6

dům čp. 14

dům čp. 87 – radnice

dům čp. 117
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Kašny
První kašna byla ve Velké Bíteši zřízena ve druhé polovině  
16. století. Nacházela se přibližně v místech dnešní tzv. 
západní kašny. Na její přestavbu roku 1678 bylo potřeba 
třicet dubových kmenů rozřezaných na 6,5 coulové fošny. 
O dva roky později byla doplněna stojanem s vyřezanými 
čtyřmi hlavami a kolorovanou a pozlacenou sochou Tur-
ka. Fošny byly napuštěny lněným olejem, pobity plechem, 
dno zalito pryskyřicí a štěrbiny zamazány skopovým lo-
jem. Druhá kašna na náměstí vznikla v polovině 18. sto-
letí. Velká Bíteš mívala i třetí kašnu, která již zanikla, na-
cházela se v Hrnčířské ulici. Nynější podoba kašen na náměstí pochází z roku 
1849. Zhotovil je z bílé tvrdé žuly kamenický mistr František Trojan z Velkého 
Meziříčí. Na zimu byly obestavovány dřevěným bedněním vysypaným jehli-
čím (tzv. hmourem), aby nezamrzaly.
Do 30. let 20. století sloužívaly kašny jako zdroj pitné vody, dřevěným potru-
bím (od této doby kovovým) se do nich přiváděla voda ze studní u kapličky 
svatého Antoníčka.

Na prostorném náměstí se dále nacházejí: 
socha svatého Jana Nepomuckého• 
bronzová busta Tomáše garrigua Masaryka • 
lípa Svobody, která byla zasazená před radnicí roku 1919 • 
druhá památná lípa Svobody byla vysazena k 50. výročí vzniku českoslo-• 
venské republiky (v roce 1968)

Lesopark Letná
Křib nebo Na Křibě je bývalý název oblasti, ve 
které koncem 19. století vyrostlo výletiště Letná. 
Tehdy se na počest stříbrné svatby císaře Fran-
tiška Josefa a jeho ženy Alžběty konaly různé 
akce, a tak v těchto místech vlastenecký spo-
lek Pokrok založil místo výletní, jež mělo slou-
žit k rozšíření kulturně-zábavného dění.
Od rybníku Hadr byla celá oblast vysázena 
stromy, za potokem rostl třešňový sad. Ces-
tičkou se vyšlo nahoru na prostranství lemované lípami, pod nimiž byly na-
instalovány stoly a lavice. Tomuto místo se říkalo kolo, uprostřed něho byla 
zasazena lípa. Později bylo celé úbočí Křibu vyčištěno a osázeno borovicemi  
a modříny. upravená oblast dostala jméno Františkov a stala se oblíbeným 
výletním místem občanů a dějištěm různých spolkových výletů. Zvýšený pro-
voz si časem vyžádal výstavbu výletní budovy. Spolkové výlety měly ustále-
nou podobu: akce se konala tradičně v neděli, dechovka vždy svolala občany 
na náměstí a hned po obědě se vyrazilo na výletiště. 
Končilo se s přicházejícím večerem, kdy doma na hospodáře čekalo spravo-
vání dobytka. Roku 1900 byl poprvé pro toto výletní místo užit nový název – 
Letná. Ještě před 1. světovou válkou byl vystavěn hudební pavilon. V průbě-
hu let se vlastníkem Letné stala Tělovýchovná jednota Sokol, proto zde bylo 
vybudováno i malé cvičiště. Po skončení války se zde konala veřejná cvičení 
Sokola a hasičské pouťové výlety. Také se tady hrála odbíjená i stolní tenis. 
Během 2. světové války (roku 1941) byla zastavena činnost Sokola, budova 
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Letná na začátku 20. století

Coul, palec 
– stará jednotka 
pro měření délky, 
je definován jako 25,4 mm.
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byla uzamčena. Letná ožívala jen nedělními vycházkami. Celý areál začal 
chátrat – pavilon se zřítil, lesopark pomalu, ale jistě pustl… pod divokým 
porostem zmizely cestičky, stromy byly vykáceny.

V 90. letech 20. století byla Letná 
zrekonstruována – opravila se bu-
dova, upravily se porosty, vysázely 
se nové stromy aj. Snad se tato pří-
městská oblast opět stane vhodným 
místem pro rekreaci obyvatel našeho 
města a ožije jeho dávným ruchem.

4.3. Zaniklé technické objekty 

Vodní mlýny
Všechny mlýny v blízkosti Velké Bíteše byly vybudovány na nestálé vodě, 
první zmínky o nich se vztahují k roku 1414 a mnohé z nich měly odedávna 
i pilu. V krajině jsou dodnes patrné i zbytky starých náhonů. 
Voda potoků roztáčela u Velké Bíteše čtyři mlýnská kola: těsně před Bíteší 
byl mlýn Horní, dále pak pod bývalým rybníkem Hadr se postupně nacháze-
ly mlýny Přední, Prostřední a Dolní. Ty byly vybudovány na katastru města. 
Na Bílém potoce klapalo ještě několik dalších mlýnů ve směru na Veverskou 
Bítýšku, kde se náš potok spojuje s vodami řeky Svratky. 
Mlýnu, ve kterém se zpracovává obilí na mouku a jiné mlynářské výrobky, 
vládl „pan otec“, který měl pod sebou veškerou mlýnskou chasu – stárka, 
mládka a práška. To byly stupně odbornosti s příslušnými názvy pro staršího 
a mladšího tovaryše a učedníka. Na malých mlýncích pracovali pouze členo-
vé rodiny. Pan otec dozíral na provoz mlýna, chodil ke splavu spouštět nebo 
zvedat stavidla aj.
u všech mlýnů bylo polní hospodářství. V blízkosti mlýna ležely pozemky, 
louka, pastvisko, někde i kus lesa. K mlýnské budově přiléhaly hospodářské 
budovy, stáj, stodola a různé přístavky – kůlny. Mlýn měl prostorný dvůr, 
většinou bez oplocení. Na něm i poblíž pobíhalo plno drůbeže, někde se 
pásly ovce, krávy a v ohradě pár koní. Součástí hospodářství byla i zelinář-
ská zahrádka, o kterou pečovala mlynářka. V okolí mlýna byly vysázeny  
i ovocné stromy. Pes vítal mleče s obilím i náhodného příchozího, jako třeba 
krajánka. 
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pohled na lesopark Letná 

Hlouškův mlýn okolo roku 1920

mlýnský kámen

Celkem 9 mlýnů si můžete 
prohlédnout na naučné stezce 
„Už ty mlýny doklapaly“ 
vedoucí okolo Velké Bíteše, 
Vlkova a Křoví.

Krajánek 
– potulný (vandrovní) mlynář-
ský tovaryš.

Tovaryš 
– vyučený řemeslník pracující 
u mistra. 
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PŘEHLED MLýNů Na POTOCE BíTýŠKa V KaTaSTRáLNíM ÚZEMí VELKé 
BíTEŠE:

Horní mlýn
Tento vodní mlýn s náhonem byl postaven v části města nyní zvané Cho-
bůtky. Jeho činnost zanikla během třicetileté války. Obnovena byla r. 1794 
rodinou Porupkových, která ho spravovala až do 20. let 20. století. Potom jej 
odkoupil zdejší občan Antonín Krysl a celý objekt přebudoval. Kvůli finanč-
ním problémům byl mlýn v dražbě prodán roku 1926 Tomáši Smutnému. 
Posledním mlynářem byl Jaromír Smutný († 1998).
Přední mlýn
Byl to první mlýn pod rybníkem Hadr. V 15. století se nazýval špitálský. Toto 
označení měl podle velké louky v jeho sousedství, ze které bral užitek měst-
ský špitál. Roku 1909 se stal majitelem Antonín Hejtmánek z Níhova. Hejt-
mánkovi byli posledními provozovateli tohoto mlýna. Po likvidaci v 50. le- 
tech 20. století se ještě na čas udržela malá pila – katr – na elektrický pohon. 
Dosud se udržuje název Hejtmánkův mlýn. Za pilou je malý lomek, ve kterém 
se pro stavební účely těžila hornina nazývaná fylit.
Prostřední mlýn
Původně byl majetkem jednotlivců, např. vrchnostenského úředníka a bíteš-
ského měšťana Meteličky, po něm se mu říkalo Meteličkovský a sousední 
velká louka si dlouho udržela název Metelka. Potom se mlýn stal obecním 
majetkem, ale obec jej znovu prodala do soukromých rukou. Majitelé se stří-
dali, roku 1835 se vlastníky stali příslušníci rodu Hloušků. Posledním pro-
vozovatelem tohoto mlýna byl Hynek Hloušek († 2003). Mezi Bítešáky se 
udržel i název Hlouškův mlýn. 

Dolní mlýn
Posledním z trojice mlýnů pod Bíteší byl mlýn Dolní, zvaný v 15. sto-
letí uherka. Poté, co ve druhé polovině 16. století jej pořídilo město, 
byl zván podle posledního vlastníka Hubkovský. Obec jej pronají- 
mala za roční plat, často se zde střídali nájemci. Prodala jej dále  
v 18. století. Pozoruhodná etapa mlýna nastala po roce 1878 za ma-
jitele bítešského punčocháře Josefa Bonitase, který zde zřídil malou 
tzv. valchu na zplsťování vlny – pro účely punčochářské živnosti. 
Stavení v roce 1910 vyhořelo a mlýn byl exekučně prodán. Novými 
majiteli se stali Knollovi, udrželi mlýn v chodu až přes 2. světovou 
válku. Mlýn je někdy nazývaný Knollův. Později byla nemovitost pro-
dána chalupářům. Tento mlýn měl jednu zvláštnost: byl místem, kde 
„tekla voda proti vodě“. Vedly k němu totiž dva náhony, jeden ze 
sousedního údolí napájený tokem Radostínky (Bílého potoka) a dru-
hý přiváděl vodu z potoka Bítýška. Oba náhony jsou dodnes patrné. 
Poblíž se nachází studánka. Nyní probíhá jeho obnova.
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Horní mlýn, nejznámějšími 
vlastníky byla rodina Smutných

Přední mlýn (Hejtmánkův)

Prostřední mlýn (Hlouškův)

Dolní mlýn (Knollův)

V březnu roku 1978 u Hlouškova mlýna natáčela brněnská televize exteriéry připravovaného filmu podle románu 
Vladimíra Pazourka „Ústup z hranice“. Natáčelo se zde několik dnů i nocí. 
Stavba představovala celnici, kterou ve dnech Mnichova (1938) přepadli ordneři (členové úderných oddílů Němec-
ké nacionálně socialistické strany dělnické). Hranice byla na mostě přes potok, druhá část, které vévodilo velké 
hospodářské stavení, byla část vesnice se sudetskými fanatickými obyvateli. Filmování se těšilo velké pozornosti 
bítešských občanů, kterých se scházelo každodenně k bývalému mlýnu několik desítek. Film s názvem V hodině 
nejtěžší, kde hlavní roli ztvárnil herec Svatopluk Matyáš, byl promítán ke 40. výročí Mnichova počátkem října 
roku 1978 a vzhledem k tomu, že šlo o známé prostředí, byla předem jeho televizní premiéra ohlášena místním 
rozhlasem a sledována bítešskými občany u televizních obrazovek. 
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Mlýny dnes 
Mlýny byly ve 30. letech 20. století opatřeny 
malými vodními turbínami a převedeny na 
elektrický pohon. Svému účelu sloužily do po-
loviny 20. století. V Předním mlýně se udržel 
v provozu malý katr – pila na výrobu řeziva až 
do 70. let 20. století. V 60. letech byly přítoky  
v rámci regulace vodních toků převedeny 
mimo náhony. Do všech čtyř náhonů zdej-

ších mlýnů již voda neteče a pomalu splývají s okolním terénem. Zůstaly jen 
budovy na svých původních základech.

4.4. kapličky, kříže, smírčí kameny

Naši předkové využívali krajinu nejen hospodářsky, ale také ji zkulturňovali 
drobnými sochařskými, řezbářskými a malířskými díly. Na rozcestích, u cest 
a silnic stavěli boží muka, osazovali dřevěné a kamenné kříže, na památné 
stromy zavěšovali obrázky. 
Především v době baroka docházelo ke vzniku těchto děl. Mnoho památek 
bylo v průběhu staletí zničeno povětrnostními vlivy, válkami a zemědělskými 
úpravami pozemků v době kolektivizace zemědělství (50.–70. léta 20. stole-
tí). Po revoluci v roce 1989 a se změnou politických poměrů se oživil zájem 
o tato nejrůznější díla. Dotvářejí totiž charakter krajiny a jsou výmluvnými 
svědky minulosti.
Vydejme se z našeho města na cesty různými směry po asfaltových či pol-
ních cestách a seznamme se s tichými zákoutími s kapličkami a jinými sak-
rálními stavbami. 
Kapličky a boží muka dříve zřizovali lidé především u studánek s pramenící vo-
dou, u důležitých cest, nebo také na místech, která svou polohou byla vhodná 
ke konání různých pobožností nebo se k nim vztahovala nějaká událost.

Kaplička Panny Marie
Stojí na Návrší u staré cesty vedoucí do Brna, ze které se po mnoha letech 
stala obyčejná polní stezka. Jediná písemná zmínka o ní se vztahuje k r. 1876, 
kdy byla kaplička opravována. 
Ve Vlastivědě moravské od L. Zavadila a J. Tiraye z r. 1900 je uvedeno, že  
„… kaple P. Marie byla založena za dob velmi starých…“. Podle různých 
znaků se zřejmě jedná o stavbu českého lidového baroka z počátku 18. sto-
letí. Staré pamětnice vzpomínají, že se u kapličky zastavovalo počátkem září 
ve 20. a 30. letech 20. století procesí poutníků, kteří šli pěšky na hlavní 
pouť do Vranova u Brna (8. září se připomíná svátek Narození Panny Marie). 
Zastavovali se zde nejenom pocestní, ale i lidé pracující na okolních polích. 
Kaplička byla z iniciativy místních obyvatel v průběhu let opravována.

Kaplička svatého antoníčka
Nachází se na mírném svahu v jižní části našeho města nedaleko nynější 
průmyslové zóny, která vyrostla v blízkosti dálnice D1. Tomuto místu se 
odnepaměti říká u Studánek, protože je bohaté na podzemní zdroje vody, 
které do 30. let 20. století zásobovaly pitnou vodou nejenom obě kašny  
na náměstí, dokonce z tohoto pramene bylo také zásobováno celé naše měs to. 
Voda byla ke kašnám vedena dřevěným potrubím, které bylo vyrobeno 
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náhon k 1. mlýnu

kaplička Panny Marie

kaplička sv. Antoníčka

Boží muka 
– drobná stavba s křížem 
nebo pašijovým obrazem.

Kaplička 
– drobná sakrální (nábo-
ženská) stavba určená pro 
bohoslužby.



z vyvrtaných kmenů stromů. Kaplička svatého Antoníčka je opředena po-
věstmi. Z těchto míst prý byl zahnán houf Turků, který se blížil k Velké Bíteši. 
Nebo je známá pověst o zakopaném zvonu a monstranci, které měly být 
ukryty před tureckým nebezpečím. Podle tradice byla na paměť zmíněných 
událostí na tomto místě postavena koncem 17. století kaplička. V dřívějších 
dobách se sem konala různá procesí. i tato kaplička patří k bohatství, které 
pro nás zanechali naši předkové. Rovněž tato drobná církevní stavba byla 
opravována za pomoci zdejších obyvatel.

Smírčí kříž u cesty do Jestřabí
u silnice směrem z Bíteše na Jestřabí a Jindřichov poblíž Raj-
hradského rybníka se vpravo od silnice nachází smírčí kámen 
ve tvaru kříže (z horniny syenitu). Podle pamětí zde prý odpo-
čívali sv. Cyril a Metoděj, když putovali přes naši zemi. Dolo-
žen je k počátku 17. století. Další smírčí kříž byl objeven v roce 
2010 v části města zvané Zmola.

4.5. sochy a pomníky

Busta Tomáše Garrigue Masaryka
Na místě busty Tomáše garrigue Masaryka stála původně socha 1. preziden-
ta čSR v nadživotní velikosti, kterou vytvořil akademický sochař Jiří Marek  
z Velkého Meziříčí v roce 1938. Mobilizace tehdy pozdržela dokončení po-
mníku. Roku 1939 byl pomník postaven, ale k odhalení již nedošlo. O rok 
později byl pomník odstraněn a uložen v domě čp. 86. Roku 1948 byl pak 
pomník zničen. V tajnosti se zachovala kamenná hlava z původní sochy. Je 
uložena ve zdejším muzeu. Nynější bustu zhotovil roku 1991 opět Jiří Marek. 
Odlita byla bítešským uměleckým slévačem Bohumilem čermákem. Podsta-
vec byl vytesán podle návrhu Josefa Sedláka.

Socha svatého Jana Nepomuckého 
Socha byla postavena roku 1714 na místě dřívějšího pranýře – sloupu hr-
delního práva, ke kterému byli přivazováni provinilci. Na podstavci sochy je  
vytesán latinský nápis, který v překladu znamená: „Ve svatosti své povzne- 
sené k Bohu, přimluv se za současné i budoucí Bítešany“. V jeho blízkosti  
stával dřevěný kříž, který shořel při velkém požáru roku 1776. Jan Nepo- 
mucký byl zpovědníkem královny Johanny, dostal se do konfliktu s králem 
Václavem iV., byl mučen, vhozen do Vltavy, kde utonul. Na jeho počest se 
od 17. století začaly budovat na různých místech pomníky. Roku 1721 byl 
blahoslaven a v roce 1729 prohlášen za svatého.

Busta Karla staršího ze Žerotína
Na nádvoří městského muzea proběhlo roku 2008 odhalení busty Karla 
staršího ze Žerotína. Patřil k velkobítešské vrchnosti a za panování jeho 
rodu v průběhu 16. a 17. století Velká Bíteš dosáhla velkého rozkvětu. 
Autorem busty šlechtice je pan Lubomír Lacina, podstavec je vytvořen 
z horniny hornblenditu. Na černé desce pod bustou je napsán text: „… 
a já včerejšího dne v Byteši při posvěcování kostelíku, kterýž bratr 
můj vnově vystaviti dal, jsem byl, a z noci domů odtud přijel…“ Spolu  
s odhalením busty byla Bíteši předána nová městská vlajka. 
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busta T. G. Masaryka

socha svatého 
Jana Nepomuckého

busta 
Karla st.
ze Źerotína

smírčí kříž

Smírčí kříže 
se stavěly v místech, kde došlo k hrdelnímu 
zločinu (vraždě). Kromě jiného trestu musel 
pachatel na místě vraždy vytesat a vztyčit  
k „usmíření“ s rodinou oběti kamenný kříž.



Pomník padlých
Původně měl pomník stát před radnicí podle jednoho z návrhů zdejšího rodáka 
architekta Leopolda Seky. Měl být vybudován ihned po 1. světové válce. Úmr-
tím autora se akce pozdržela, jednalo se o ní o několik let později, kdy bylo roz-
hodnuto, že pomník bude postaven na místě u kostela, které nebylo využité.
Monument byl zhotoven z oslavanského pískovce v kamenosochařství Fran-
tiška Machatého v Rosicích a odhalen byl v roce 1926. Má podobu truchlí-
cího bojovníka, jsou na něm desky se jmény padlých a popravených Bíteša-
nů v obou světových válkách a řetězové ohrazení na čtyřech kamenných 
sloupcích. u pomníku byli po osvobození v květnu 1945 pohřbeni dva vojáci 
armády 2. ukrajinského frontu. Další vojín byl pohřben na náměstí. Koncem 
roku 1946 byly jejich ostatky exhumovány a převezeny na čestný hřbitov 
rudoarmějců u Brna.

Pomník Jana Tiraye
Jeden z významných bítešských rodáků – Jan Tiray – je pohřben dle svého 
přání na místním hřbitově u hradební zdi kostela, kde má rod Tirayů pomník, 
který zdobí bronzová busta tohoto významného rodáka. 

Busta Leopolda Seky
Protože je hrob Leopolda Seky, významného bítešského rodáka a architekta, 
zapomenut, na starém hřbitově se nachází jeho busta vytvořená místním 
autorem Lubomírem Lacinou, která připomíná Sekovo dílo.

Sochy Krista 
Socha znázorňující Ježíše Krista na kříži zdobí vstup na 
starý hřbitov a druhou sochu spatříme uvnitř hradeb 
naproti vstupu do kostelní tvrze hradební bránou. Au-
torem obou soch je místní umělec – sochař Lubomír 
Lacina. 

Pieta v Radostinách
Toto sochařské dílo bylo vybudované 300 m od silnice 
směr Velká Bíteš – Křoví v údolí Bílého potoka při cestě 
do polní tratě Radostiny. Pietu tvoří tři svislé sloupy 
sestavené do mírného půlkruhu, v jehož středu stojí 
podstavec a na něm je usazeno sousoší Piety, Matky 
truchlící nad smrtí Syna. Kompozice vychází z křesťan-
ské symboliky. 
Památník je zpracován v moderním stylu, některé plochy jsou ponechány 
neopracované, odlomené podle přirozených puklin. Na sloupy zvolil bítešský 
sochař Lubomír Lacina hrubozrnnou třebíčskou žulu (syenit). Bohužel socha 
byla na přelomu roku 2011 odcizena.

Na některých místech se také dají objevit kamenné mez-
níky, tzv. sády, které vyznačují hranice pozemků. Jeden 
takový býval umístěn již od roku 1779 v nejvzdálenějším 
místě lesního katastru našeho města a vytvořil hranici 
mezi lesním majetkem Bíteše, Náměště a Rosic. 
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pomník padlých

socha Ježíše Krista

Pieta v Radostinách

Podnětem k vytvoření a umís-
tění památníku byly události 
prusko-rakouské války v roce 
1866. V té době byla i do Vel-
ké Bíteše zavlečena cholera, 
v našem městě zemřelo ně-
kolik desítek pruských vojáků 
a také 36 místních občanů. 
Vojáci byli pohřbeni v hro-
madném hrobě v polní trati 
Radostiny. Podle pohřebiště 
pruských vojáků vznikl v cípu 
Radostin místní název 
Na Prajzích.

Sády – hraniční kameny vyznačovaly hranice pozemků.

Osobnosti – 
J. Sedlák, L. Lacina, 
J. Tiray, L. Seka



5. struktura a funkce obce (města)

5.1. obecný výklad (vysvětlení pojmů)

Obec je základní (nejmenší) jednotkou územního uspořádání státu, samo-
správným společenstvím občanů žijících na určitém území, které je vymezeno 
hranicí obce. K území obce patří nejen obytné domy, silnice, parky, ale i volná 
krajina, tj. louky, pole, lesy, rybníky. Každá část české republiky je součástí 
území některé obce, tj. všechna místa čR patří do katastru některé obce. 
Jednotlivé pozemky jsou sepsány i s údaji o jejich rozloze a majiteli na kata-
strálním úřadě. Majitelé pozemků jsou jednotlivci (fyzické osoby) nebo sku-
piny lidí (právnické osoby). Společenství lidí, tj. také obce, může vlastnit věci 
nemovité (pozemky a stavby, které nelze přemístit) i finanční částky. Obec 
vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto 
vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potře-
by svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený  
v zákonech a jiných právních předpisech. Symboly obce jsou znaky a prapory.
Obecní zřízení upravuje Zákon o obcích – zákon č. 128/2000 Sb.

Jednotlivé obce se od sebe liší velikostí a počtem obyvatel. 
Rozlišujeme tyto typy obcí:
Vesnice jsou nejmenší obce s počtem obyvatel menším jak 3000. Jsou to 
sídla venkovského typu. 
Historický titul městys (městečko) je typ obcí velikostně a významově stojící 
mezi městem a vesnicí. Dříve souvisel původně s právem pořádat týdenní a do- 
bytčí trhy, někdy i trhy výroční. Městyse plnily roli spádového městečka pro 
okolní vesnice. Na rozdíl od města zde bylo daleko více zastoupeno země-
dělství a sociální a profesní rozvrstvení nebylo tak výrazné. Kolem roku 1950 
se titul přestal používat, od roku 2006 byl v české republice obnoven. Z obcí  
v nejbližším okolí tento titul náleží např. Křižanovu či Měřínu.
Titul město uděluje předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu české repub-
liky. Tato obec musí mít počet obyvatel vyšší než 3000 a má větší rozlohu. 
Nyní je v česku celkem 602 měst, z toho 26 měst se statutem statutárního 
města. 

Menší obce tvořené zpravidla jednou nebo několika vesnicemi a přilehlým úze-
mím se nazývají prostě obcemi. V době centralizace veřejné správy v 60. le- 
tech 20. století byly v některých vesnicích rušeny místní národní výbory 
(MNV), přičemž obec, v němž MNV zůstal, se nazývala středisková obec 
(např. ve filmu Vesničko má středisková). Zpočátku dalším vesnicím (resp. 
katastrálním územím), které neměly samostatný úřad ani samosprávu, zůstal 
status obce, avšak postupně se začal význam obec používat pouze pro celé 
území spravované jedním místním nebo městským národním výborem (MNV 
či MěNV). 
Nyní se z hlediska státní správy obce, které jsou pověřené širší působností 
státní správy, označují jako obec s pověřeným obecním úřadem (neoficiálně 
též obec ii. stupně, často jde o města), obce s ještě větším rozsahem pů-
sobnosti se označují jako obec s rozšířenou působností (někdy se neoficiálně 
označuje jako obec iii. stupně nebo jako malý okres, ve všech případech jde 
o města).

Znak města Velká Bíteš 
pochází již ze 14. století. Ve 
zlato-modře polceném štítě 
vpravo vyniká půl červeno-
stříbrné šachované orlice 
s celou hlavou se zlatou 
zbrojí a červeným jazykem, 
vlevo doleva obrácený stříbrný 
korunovaný dvouocasý lev 
se zlatou zbrojí a červeným 
jazykem.

Statutární město 
je město, jemuž tento status 
přiznává zákon. Statutární 
město má právo si svoji správu 
organizovat podle základní 
městské vyhlášky a může 
zřídit městské části nebo 
městské obvody a přenést 
na ně části svých kompetencí. 
Žije v nich např. i více než 
100 000 obyvatel. V české 
republice je 23 statutárních 
měst. Jsou to velká města 
české republiky, např. Brno, 
Olomouc, Přerov aj.

Krajské město 
je podle zákona sídlem kraje 
(v české republice je v sou- 
časné době 13 krajů + město 
Praha), např. Olomouc, 
Pardubice aj.

Status hlavní město 
je přiznaný zvláštním záko-
nem pouze Praze. De facto je 
Praha svého druhu statutár-
ním městem. Praha je obcí, 
ale nevztahuje se na ni obec-
ný zákon o obcích a zároveň 
má i postavení kraje. Okrajové 
části Prahy jsou městskými 
částmi.

Nová vlajka udělená městu 
r. 2007 vychází z historic- 
kého znaku města.
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Město je sídelní geograficky vymezený útvar, pro který je charakteristický 
soubor znaků, jenž jej odlišuje od vesnice. Jsou to především relativní veli-
kost ve srovnání s vesnicemi, vysoká hustota osídlení, celistvost a zhuštěnost 
zástavby, typická demografická, sociální a profesní struktura obyvatel (ob-
vykle nepracují v zemědělství, ale naopak v obchodu, průmyslu, službách) 
a poskytování správních, vzdělávacích, obchodních a kulturních funkcí pro 
širší okolí.
Pro město je také specifický městský způsob života, který je na rozdíl od 
venkovského více neosobní, anonymní a účelový. Obyvatelům měst klesá 
počet osobních vztahů a sociálních kontaktů, naopak roste počet profesi-
onálních vztahů a fyzických kontaktů. Ve městech se také proto mohou 
koncentrovat sociálně patologické jevy jako zločinnost, nejrůznější závislosti 
nebo zde mohou být častějším jevem rozpady manželství.

5.2. Město Velká bíteš

Velká Bíteš patří mezi malá města české republiky. Plná městská práva jí byla 
udělena již roku 1408. V současné době má 5024 obyvatel (včetně místních 
částí), žije zde 4048 dospělých a 976 dětí (údaj platný k 1. 1. 2013).
Naše město se neustále rozvíjí a rozrůstá. Nyní je tvoří 2 náměstí (Masarykovo 
náměstí a náměstí Osvobození) a 41 ulic, např. ulice Sadová, Tišnovská, u Sta- 
dionu, Pod Hradbami aj. Velká Bíteš se člení na 9 místních částí: Bezděkov, Břez- 
ka, Holubí Zhoř, Jáchymov, Jestřabí, Jindřichov, Košíkov, Ludvíkov a Pánov.

5.2.1. strukturní zóny Velké bíteše 
V každém městě můžeme rozlišit různé strukturní zóny, jejich počet závisí na 
velikosti města. 

1. Centrální část, kde historické jádro tvoří náměstí a kostel svatého Jana Křti-
tele, soustřeďuje správní a obslužnou funkci: městský úřad, kulturní zaří-
zení (např. městské muzeum), banky, restaurace, hotely, obchody. Většina  
z nich se nachází na Masarykově náměstí.
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Mezi základní funkce měst 
patří funkce obytná, obslužná, 
výrobní, správní, dopravní, 
rekreační a technická.

Městská krajina je typická rozsáhlou zástavbou a řadou funkčních zón – město Velká Bíteš

      plán města
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2. Širší centrum plní především obytnou funkci, je vybaveno službami (ob-
chody, školy různého typu). Objevuje se zde zástavba starších domů, kte-
ré mohou pocházet i z konce 19. století. Tato starší obytná zástavba se 
nachází v ulicích Kostelní, Lánice, Hrnčířská, Pod Hradbami atd.

3. Novější obytná část je tvořena rodinnými domy a panelovým sídlištěm z ob- 
dobí 60. až 90. let 20. století. Jedná se o ulice u Stadionu, Družstevní, Tyr- 
šova, Sadová, Za školou, Nová čtvrť atd. V současné době vznikají nové 
vilové čtvrti.

4. Okraj města plní funkci výrobní, dopravní a technickou (průmyslová zóna, 
výroba, sklady, čistírna odpadních vod). Nachází se zde i sportovní zaříze-
ní s rekreační funkcí. V blízkosti dálnice D1 u obce Košíkov vznikla nová 
průmyslová zóna.

5. Příměstská zóna se skládá z rekreačních objektů, zahrádkářské kolonie  
a lesoparku.

6. Ve městě nesmí chybět ani odpočinková zóna, která se nachází upro-
střed města. Součástí parku je i dětské hřiště. Byla také vybudována nová 
odpočinková zahrada, která slouží především seniorům žijícím v domově 
důchodců.

5.2.2. katastrální území města 

Slovem katastr se někdy označuje rozloha území obce. Katastrální území 
(k.ú.) je v české republice podle katastrálního zákona č. 344/1992 Sb., defi-
nováno jako technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v kata-
stru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí. V rámci k.ú. jsou 
číslovány parcely (pozemky) a budovy (čp.). V rámci české republiky mají 
katastrální území jedinečná pojmenování, která vycházejí z názvu obce, nebo 
městské části. Katastrální území pokrývají celé území státu. Jejich hranice  
a názvy určují místně příslušné katastrální úřady po projednání s obcemi 
nebo na jejich návrh.
Území města Velká Bíteš tvoří tato katastrální území: Velká Bíteš, Bezděkov 
u Velké Bíteše, Březka u Velké Bíteše, Holubí Zhoř, Jáchymov u Velké Bíteše, 
Jestřabí u Velké Bíteše, Jindřichov u Velké Bíteše, Košíkov, Ludvíkov u Velké 
Bíteše, Pánov. 

5.2.3. Řízení města

a) Územní samospráva  
Lidé žijící v obci se musí umět dohodnout na společných záležitostech, které 
se týkají všech jejích obyvatel, např. výstavba čistírny odpadních vod, opra-
va komunikací apod. Aby se lidem v obci dobře žilo, volí si své zástupce, 
kteří hájí jejich zájmy a pečují o obec. Proto je v obcích zřízena tzv. obecní 
samospráva, která rozhoduje o těchto důležitých záležitostech. Obec je spra-
vována zastupitelstvem obce, dalšími orgány obce jsou rada obce, starosta  
a obecní úřad. Ve městě plní funkci zastupitelstva obce zastupitelstvo města 
a dalšími orgány města jsou rada města, starosta a městský úřad.
Obec (město) spravuje své záležitosti samostatně, vlastním jménem a na 
vlastní odpovědnost. Její jednání ovšem nesmí být v rozporu se zákony na-
šeho státu.

69

Katastr 
1. zakreslení a soupis po-
zemků
2. rozloha pozemků náležejí-
cích k obci (katastrální mapa)

Samospráva  
správa vykonávaná volenými 
zástupci (např. zastupiteli).



Územní samospráva ve Velké Bíteši
Městské zastupitelstvo je nejvyšším orgánem Velké Bíteše. Jeho členové 
jsou voleni občany obce staršími 18 let v obecních (komunálních) volbách 
na 4 roky. Tito lidé zastupují politické strany, které byly ve volbách úspěšné. 
Poslední komunální volby se konaly 15. a 16. října 2010.
Velkou Bíteš řídí 21 zastupitelů. Veřejná zasedání zastupitelstva, kam může 
přijít kdokoli z občanů (může připomínkovat rozpočet obce a žádat např. 
vysvětlení vyúčtování), se konají zhruba pětkrát ročně v přísálí kulturního 
domu. O přesné době a místě konání schůze a usnesení zastupitelstva jsou 
občané informováni na tzv. úřední desce. Zastupitelstvo města rozhoduje na 
svých schůzích hlasováním.
K jeho hlavním úkolům patří: schvaluje program rozvoje obce, hospodaří  
s majetkem obce, sestavuje rozpočet obce, poskytuje a přijímá dary, rozho-
duje o: opravě chodníků, otevření Mš aj., zajišťuje: osvětlení, dopravu do 
dalších obcí, údržbu městské zeleně aj., zřizuje: hřiště, školy aj., podporuje 
kulturní život města (pořádá výstavy, plesy, koncerty aj.), vydává různé tak-
zvané obecně závazné vyhlášky (právní předpisy účinné na území obce), 
například o: stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, o míst-
ních poplatcích: ze psů, za provoz systému sběru a shromažďování komunál-
ního odpadu, za užívání veřejných prostranství (poplatek v Kč za 1 m² – pro 
stánky, cirkus…), za provozovaný výherní hrací přístroj aj., o pravidlech pro 
pobyt psů na veřejných prostranstvích, o systému sběru a shromažďování 
komunálního odpadu, o požárním řádu města aj.

Výkonným orgánem Velké Bíteše je rada města (nezřizuje se tam, kde má zastu-
pitelstvo méně jak 15 členů). Tvoří ji starosta, místostarosta a další radní. V. Bíteš 
má celkem 7 členů rady, kteří byli zvoleni městským zastupitelstvem a jsou mu 
odpovědní. Zasedání rady města je neveřejné, koná se v zasedací síni městského 
úřadu, zpravidla každých 14 dní. V případě potřeby může být svolána mimo-
řádná rada. Rada zřizuje komise, v našem městě bytovou, kulturní, pro územní 
plánování a regionální rozvoj, sportovní, Sbor pro občanské záležitosti.
Navenek zastupuje obec starosta (ve statutárních městech primátor). Je volen 
zastupitelstvem a zastupitelstvu je odpovědný. Svolává a řídí jednání rady  
a zastupitelstva města. Místostarosta spolupracuje se starostou a v jeho 
nepřítomnosti ho zastupuje.

B) Státní správa
Stát může zasahovat do činnosti samosprávy jen v mezích zákona. Kromě 
toho vykonává obec i část státní správy (přenesená působnost). činnost 
obce z hlediska státní správy zajišťuje městský úřad (obecní úřad, magistrát). 
Tvoří jej starosta, místostarosta, tajemník a pracovníci (zaměstnanci) úřadu. 
Větší úřady jsou členěny na různé odbory a oddělení.

K odborům zřízeným na Městském úřadě ve Velké Bíteši patří tyto: finanč-
ní, majetkový, správní, výstavby a životního prostředí. Úkolem finančního 
odboru je zpracovávat faktury, evidovat poplatky, účtovat mzdy zaměst-
nanců apod. Majetek města má na starosti majetkový odbor. Správní odbor 
např. eviduje uchazeče o byty, zajišťuje ochranu obyvatel, projednává pře-
stupky aj., jeho součástí je matrika, která eviduje obyvatelstvo, vede přehled 
o narození a úmrtí občanů, a odbor sociální, který pečuje o postižené, chudé 
a staré občany. Odbor výstavby a životního prostředí např. schvaluje a kont-
roluje nové či opravované stavby ve městě aj.
O svých vyhláškách a rozhodnutích informuje obyvatele každý obecní 
(městský) úřad prostřednictvím tzv. úřední desky, internetových stránek, 
případně také pomocí tištěného zpravodaje.
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Počet členů zastupitelstva je 
stanoven podle počtu obyva-
tel a podle velikosti obce, má 
od 5 do 55 členů.

Správa
vedení, zřízení.

Státní správa
orgán (osoby) vykonávající 
vedení (řízení).

Úřední deska 
– veřejně přístupná plocha 
určená ke zveřejňování právních 
předpisů, rozhodnutí a jiných 
dokumentů správních orgánů  
a soudů. Veřejně přístupná musí 
být nepřetržitě, má podobu 
fyzickou i elektronickou.



Správní obvod obce s pověřeným Městským úřadem ve Velké Bíteši je vyme-
zen územím těchto obcí: Březí, Březské, Heřmanov, Křoví, Milešín, Nová Ves, 
Nové Sady, Osová Bítýška, Radňoves, Rozseč, Skřinářov, Velká Bíteš a všech 
jejích 9 místních částí – Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov, Jestřabí, 
Jindřichov, Košíkov, Ludvíkov, Pánov, dále Vidonín, Vlkov a Záblatí. 

5.3. občané obce

Občanem obce (města) je osoba, která je státním občanem české republiky 
a je v obci hlášena k trvalému pobytu, nebo zde má tzv. čestné občanství. 
Občané mají právo na samosprávu, např. mohou od 18 let volit a být voleni, 
vyjadřovat svá stanoviska na zasedání zastupitelstva obce, podávat orgánům 
obce návrhy, připomínky a podněty (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích).
Na příslušný úřad se mohou obrátit o pomoc při vyřizování svých vlastních 
záležitostí, např. různých žádostí (o stavební povolení), platí poplatky, např. 
ze psů, za svoz komunálního odpadu aj.
Občané se mohou také zúčastnit vyhlášeného referenda, tj. přímého hlasování 
o zákonných opatřeních, např. o odtržení některé z místních částí apod.

5.4. Rozpočet obce

Jedním z úkolů obce je dobře hospodařit s obecním rozpočtem, který schva-
luje zastupitelstvo obce. Rozpočet města Velká Bíteš bývá schvalován zastu-
pitelstvem města počátkem roku. Příjmy rozpočtu našeho města tvoří např. 
daně z příjmů, poplatky za komunální odpad, poplatky ze psů, příjmy za pro-
nájem pozemků a za pronájem skládky, uhrazené splátky půjček apod. 
Výdaje rozpočtu města se skládají např. z těchto položek – opravy silnic a chod- 
níků, zabezpečení veřejného osvětlení, příspěvek na provoz veřejné silniční 
dopravy (dotování autobusových spojení), provoz mateřských škol, základní 
školy, knihovny či muzea, dotace pro sportovní oddíly a zájmové organizace, 
příspěvek poliklinice, likvidace černých skládek apod.

5.5. Územní plán obce

Územní plán je studie, která chce prostorově a funkčně uspořádat úze-
mí v krajině a snaží se o její smysluplné využití. 
V česku je územní plán vyhotovován na základě zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Územní plán vydává za-
stupitelstvo obce. Cílem tohoto plánu je umožnit další výstavbu a na-
lézt vyvážený stav mezi životním prostředím, hospodářstvím a lidmi 
bydlícími v daném území.
Územní plán by měl vyhovovat potřebám jak současné generace, tak  
i potřebám a nárokům generací příštích.
Zastavěné území města Velké Bíteše a spádových obcí bylo vymezeno 
územním plánem města Velká Bíteš v roce 2001. V průběhu let byly  
a jsou v souladu se stavebním zákonem prováděny různé změny tohoto 
plánu. V případě našeho města se tyto změny nejčastěji týkají např. 
výstavby nových rodinných domů, plánovaného obchvatu města, vy-
budování autobusového nádraží, rozšíření ploch drobné či průmyslové 
výroby, vyřešení problematiky parkování vozidel apod.
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Komunální volby 
– volby zástupců do men-
ších a malých celků územní 
samosprávy, tj. do zastupi-
telstev obcí, měst a měst-
ských obvodů.

Rozpočet 
– seznam veškerých pláno-
vaných výdajů a příjmů.



6. obce regionu bítešska

6.1. Vymezení pojmu region
Regionem (kraj, oblast) se rozumí část území státu, která má určité společné 
znaky, např. typ krajiny, přírodní podmínky, úrodnost, podobu staveb, způ-
sob života, stejné nářečí, tradice a lidové zvyky (písně, kroj aj.) apod. Má svůj 
osobitý ráz. Region vznikl přirozenou cestou, tzn. bez oficiálního vymezení. 
Jeho hranice se nedají přesně určit, protože se úplně nekryjí s hranicemi ad-
ministrativního rozdělení naší republiky.
Zvláštnosti života v jednotlivých regionech zkoumá vědní obor národopis. Za-
bývá se lidovou slovesností (pohádky, pověsti, říkanky), hudbou, výtvarným 
uměním, kroji, lidovými zvyky a obyčeji. Dnes se život v jednotlivých regionech 
od sebe příliš neliší. Regionální rozdíly se vytrácejí. Důvodem je sjednocení 
podmínek života všech lidí v celé zemi. Velký vliv na sjednocení má používání 
spisovné češtiny, cestování, stěhování, masové sdělovací prostředky. 
V každé obci nebo v jejím okolí se lze setkat s památkami, jež připomínají 
významné rodáky nebo s nějakou kulturní či přírodní zajímavostí, kterou 
stojí za to prozkoumat. Minulost regionů můžeme poznat i studiem místních 
kronik, návštěvou regionálních muzeí, rozhovory s pamětníky apod. Měli 
bychom se ovšem snažit o zachování osobitosti svého regionu, každý má 
totiž své kouzlo. Tzn. oživit, chránit a dodržovat jeho tradice a zvyky, protože 
jsou součástí naší národní kultury. 

6.2. Život na vesnici
Vesnice (ves, víska, dědina) jsou nejmenší obce s počtem obyvatel menším 
jak 3000. Jsou to sídla venkovského typu. Mezi hlavní znaky patří např. roz-
volněná zástavba, zemědělský statek, nízký podíl zastavěných ploch, sou-
sedství, tradicionalismus, sdílení společné historie, dojíždění do zaměstnání, 
zaměstnanost v zemědělství, vyšší podíl samozásobitelství. Venkov nabízí 
odpočinek v hezkém a zdravém prostředí. Současným problémem některých 
venkovských obcí s horší dopravní dostupností je jejich vylidňování, souvise-
jící s nedostatkem služeb a s malou možností pracovního uplatnění místního 
obyvatelstva.
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Pro venkovskou krajinu je typická „blízkost“ přírody – obec Skřinářov

Tradicionalismus 
– zachovávání a dodržování 
tradic.

      Lidová kultura Bítešska



6.3. Jak tomu kdysi bývalo ve vedení obcí 

Do poloviny 19. století byl hlavním představitelem obce rychtář. Od poloviny 
19. století spravoval obec starosta a spolu s ním zvolení radní. A to až do ob-
dobí roku 1945. Od roku 1945 byly zřizovány místní národní výbory (MNV). 
Ve vedení vystřídal starostu MNV předseda. Menší obce byly v pozdější době 
organizačně začleněny pod tzv. střediskové obce, na obci pak pracoval tzv. 
občanský výbor (OV) v čele se svým předsedou. Takto fungovaly MNV a OV 
až do roku 1990. Po „sametové revoluci“ se od roku 1990 opět začaly obce 
dříve řízené střediskovými obcemi osamostatňovat. Vznikaly nové obecní 
úřady a do jejich čela se vrátili starostové spolu se zvoleným zastupitelstvem 
obce. 

6.4. Vymezení regionu bítešska 
(Velkobítešska)

Do regionu pro tuto publikaci zaměřeného na obce dvou spádových škol,  
a to ve Velké Bíteši a v Osové Bítýšce, patří 40 obcí (včetně místních částí). 
V následujícím textu jsou zmíněny obce, případně jejich místní části. Pod-
le údajů z různých zdrojů jsou u každé obce uvedeny dostupné informace: 
název obce, poloha – udávány jsou vzdálenosti středu obcí vzdušnou ča-
rou, nadmořská výška, rozloha katastrálního území, počet obyvatel aktuální  
k 1. 1. 2013, případné místní části, náhled do historie obce, popis památek 
jak charakteru světského, tak i sakrální architektury, pomníky, smírčí kříže, 
dále historické, přírodní (např. zajímavé přírodní lokality, výskyt rostlin, nale-
ziště minerálů) a další zajímavosti, zmíněn je i kulturní a společenský život.

Přehled obcí a místních částí
K městu Velká Bíteš náleží devět  
místních částí – Bezděkov, Břez-
ka, Holubí Zhoř, Jáchymov, Jes-
třabí, Jindřichov, Košíkov, Lud-
víkov, Pánov. K ostatním obcím 
náležejícím k regionu Bítešska 
patří: Borovník, Březí, Březské 
(místní část Krevlice), Heřma-
nov, Katov, Krokočín, Křižínkov, 
Křoví, Lesní Hluboké, Lubné, 
Milešín, Níhov, Nová Ves, Nové 
Sady, Ořechov (místní část Ro-
nov), Osová Bítýška (místní část 
Osová), Přibyslavice (místní část 
Radoškov), Radňoves, Rozseč, 
Ruda (místní části Lhotka a Kře-
ptovský dvůr), Skřinářov, Vlkov, 
Vidonín, Záblatí.
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Mapa územně správního členění 
regionu – katastrální území, hra-
nice kraje, okresů a pověřených 
obcí.

Děti z okrajových obcí na-
vštěvují i jiné základní školy, 
např. ve Velkém Meziříčí, 
Křižanově, Žďárci, Náměšti 
nad Oslavou.

Malotřídní školy se třídami  
i. stupně jsou např. ve Křoví, 
v Katově, Heřmanově, Rudě.



6.5. Přehled obcí regionu bítešska

bezděkov
Poloha:  4 km Z od Velké Bíteše, v rovinatém terénu u silnice do  

 Velkého Meziříčí, 300 m J se nachází dálnice D1
Nadmořská výška: 530 m n. m.
Počet obyvatel:  64 (k 1. 1. 2013)
Venkovská obec, místní část města Velké Bíteše.

Historie: 
První písemná zpráva o Bezděkově pochází z roku 1355, kdy Mikuláš z Bezděkova prodal 
pozemky Jindřichovi z Louček. Odedávna tu býval dvůr, který vlastnila rodina Vladíků  
z Bezděkova. Roku 1466 byl dvůr Bezděkov prodán Matěji z Březí. Vladíkové z Bezděko-
va byli v té době majiteli blízkých Otěchleb. Po husitských válkách tato vesnice zanikla  
a Vladíkové se vrátili na svůj bezděkovský dvůr. V roce 1506 se bezděkovský dvůr do-
stal do obvodu města Bíteše. V roce 1539 byl majitelem dvora Bezděkov Jan Ryšavý, 
který dvůr vyženil a jemu a jeho rodině patřil až do třicetileté války, během níž dvůr 
zanikl a připadl vrchnosti.
V roce 1737 založil Václav Hadrián na místě dvora ves enkenfurt. V této době zažívala 
ves největší rozmach. Kolem podlouhlé návsi s rybníčkem a zvoničkou byly ve dvou řa-
dách postaveny původně zemědělské usedlosti. Nové domy stojí izolovaně na JV okraji 
obce.

Památky: 
• zvonička s pamětní deskou
• smírčí kámen – nedaleko obce na 

okraji lesa, pod levým ramenem kříže 
jsou patrné zbytky reliéfu nůžek, jehly 
a náprstku

Přírodní a další zajímavosti: 
• Na severovýchodě od Bezděkova je les, 

v údolí teče potok Bítýška, který vy-
tváří východní hranici obce. 

• u potoka se nachází skála, které místní 
říkají podle pověsti Strašná skála. 

• V obci je několik menších rybníků.
• Obec přiléhá k bývalé státní silnici Pra-

ha-Brno.
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borovník

Poloha: 7,5 km S od Velké Bíteše,
 v údolí potoka Haldy
Nadmořská výška:  488 m n. m. 
Katastrální rozloha:   271 ha
Počet obyvatel:  100 (k 1. 1. 2013)

Historie: 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1398. O názvu obce Jan Tiray v roce 1900 
napsal: „Jméno vsi jest dle lesa borového, jakož svědčí i trať u borkův“. Dnes „Borek“. 
Ve stol. XiV. a XV. dle vsi slul zemanský rod „z Borovníka.“ 
Roku 1451 jmenuje se Bernard z Borovníka. Roku 1581 patřil Borovník Janu z Nové Vsi 
a Radkova…
Historické zajímavosti:
Pocházejí odtud zkazky o siláku Juříčkovi, který rukou zastavil vodní kolo pily ve mlýně 
a motykou se ubránil proti švédům.
Roku 1827 zde byla velká povodeň. Kronikář František Volný před padesáti lety napsal: 
„Po staletí už naši dědové zde žili a pracovali. V dědince podle potoka děti se rodily, mladí 
se veselili a staří umírali. Za těžkých někdy chvil, ale vždy s vírou a nadějí v lepší časy. Také 
jejich život byl někdy bouřlivý a neklidný jako potok, když za jarního tání divoko bouří, 
kalná voda vysoko se zdvihá, pění a s hukotem unáší vše, co urve, k Níhovu…“

Památky: 
kaple sv. Jana Nepomuckého• 
zvonice•  na návsi 
pamětní deska padlým v obou světových • 
válkách z roku 1949
škola z počátku 20. století na okraji obce• 
kamenný kříž z 18. století – místo, kde • 
podle pověsti umrzl poutník (možná tu-
lák) 

Přírodní a další zajímavosti: 
potok Halda• 
malé letiště směrem k Rojetínu• 
patří do Jihomoravského kraje, ve • 
kterém je jednou z nejvýše polože-
ných obcí

Kulturní a společenský život: 
Sbor dobrovolných hasičů, Myslivec-• 
ké sdružení
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březí, ondrušky 

Poloha: 6 km S od Velké Bíteše
Nadmořská výška: 520 m n. m.
Katastrální rozloha:  627 ha
Počet obyvatel:  183 (k 1. 1. 2013)
K obci patří místní část – osada Ondrušky, ležící 2 km V.

Historie: 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1348 – tehdy byl uváděn Hroznata z Březí, 
který Březí koupil od Jana z Vidonína. Nacházel se zde původně veliký svobodný dvůr – 
zemanský statek, který byl postupně dělen; tímto způsobem vznikla takřka celá vesnice 
ve své rozloze z roku 1900. Březí má dvě centra – prostornou a širokou náves s kulturním 
domem, obchodem, hospodou a hasičskou zbrojnicí a severně na kopečku ukryté, pěk-
ně udržované seskupení historických staveb – kostela, fary a školy.
Osada Ondrušky 2 km západně – Na současném místě byla vystavěna osovskými pány 
pod názvem Nové Rohy teprve v letech 1560–1590. Stalo se tak formou pozemkové 
náhrady za původní ves Rohy, kterou tehdejší osadníci Osovským přepustili a která stála 
severněji uprostřed lesů pod Svatou horou, nedaleko místa, kde se dnes nachází mysliv-
na Rohy. K přejmenování na Ondrušky došlo pravděpodobně ke konci 17. stol. 

Přírodní a další zajímavosti: 
nejvýše položené místo katastru kopec • 
Horka 552 m n. m.
potok Březina • 

Kulturní a společenský život: 
Sbor dobrovolných hasičů, TJ Březí – • 
oddíl kopané

Památky: 
kostel zasvěcený „Jménu Panny Ma-• 
rie“ (kulturní památka) postaven v ba-
rokním slohu společně s farou v roce 
1788 v době „josefínských reforem“ – 

 
rušení klášterů a regulace farností, kdy 
zde byla zavedena samostatná du-
chovní správa a zřízena škola, v roce 
1861 byla ke kostelu přistavěna věž  
se třemi zvony
kaplička•  v osadě Ondrušky z roku 1931 
zasvěcená Panně Marii
boží muka•  a kříž u silnice na Rozseč
kříž u polní cesty a smírčí kámen stojící • 
vlevo u silnice do Milešína, za křižo-
vatkou na Ondrušky, vedle barokního 
kříže
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březka

Poloha:  3 km Z od Velké Bíteše, leží na mír-
ném svahu pod silnicí do Tasova

Nadmořská výška:   493 m n. m.
Počet obyvatel:  92 (k 1. 1. 2013)
Venkovská obec, místní část města Velké Bíteše.

Historie: 
První písemná zmínka je z r. 1349, kdy obec patřila k panství Osová, byla 
majetkem Jindřicha z Osové. Nakonec se stala součástí panství Náměšť nad 
Oslavou. Vesnice držela dva dvory – Otěchleby (zanikly) a Bezděkov. V le-
tech 1850–1892 byla Březka součástí osady Jasenice. Roku 1892 se stala  
jednou z nejmladších obcí na Moravě. Její součástí jsou až do roku 1920 Jes-
třabí a Jindřichov. Samostatně jako obec existovala Březka od 70. let 20. sto-
letí. Původně zemědělské usedlosti tvoří ulicovou náves s domy těsně k sobě 
přistavenými. Vývoj názvu, např.: 1371 – Brzeska (zápis v zemských deskách 
brněnských), 1377 – Brziezka, 1437 – Brzezky, 1672 – Bržeszka atd.
Historické zajímavosti:
Jako čarodějnice byla prý v době čarodějnických procesů upálena místní 
obyvatelka Marta Doležalka.

Památky: 
zvonice•  na horní straně návsi
boží muka•  nad obcí
smírčí kámen • 
kříže• 

Kulturní a společenský život: 
obecní dům a hasičská zbrojnice, • 
„Na Kovárně“

Přírodní a další zajímavosti: 
rybník rozkládající se v údolí pod • 
obcí
výslunné stráně se suchomilný- • 
mi druhy rostlin u cesty směrem 
k Jestřabí
polní cesta • lemovaná kameny  
z polí
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březské 

Poloha: 5 km S od Velké Bíteše, u železniční trati Žďár nad Sázavou-Tišnov
Nadmořská výška: 469 m n. m.
Katastrální rozloha:  679 ha
Počet obyvatel:  196 (k 1. 1. 2013)
Místní část:  Krevlický dvůr
K Březskému patří ještě samota Radostínský mlýn, hájenka u Divišovky, cha-
tová oblast u Níhova.

Historie: 
První písemná zmínka pochází z roku 1349, kdy obec patřila k osovskému panství, 
od roku 1437 patřila k Náměšti. Název obce je patrně odvozen od slova bříza, ná-
řečně „březa“. Osada Krevlice, která podle pověsti dostala jméno od „…krve zde 
potokem tekoucí po bitvě, kteráž prý mezi Bíteší, Novými Sady a Jesenicí před 
dávnými časy svedena byla“. Do této části chodili i jezdili občané obce robotovat 
za hraběte z Wendenberka po tzv. robotní cestě.
Historické zajímavosti:
Na konci 2. světové války při všeobecném zmatku za přítomnosti skupin 
partyzánů a chaotickém pohybu ustupujících Němců byla v obci 8. května 
1945 vyhlášena mobilizace. Vyhlásila ji údajně vdova po generálu Lužovi, která 
se zde ukrývala. Nevycvičení lidé se společně s partyzány postavili proti ustu-
pujícím německým vojákům. Po divokých přestřelkách čtyři občané padli a díky 
blížící se Rudé armádě se již Němci nestačili pomstít. Ti pojali likvidaci povstání 
jako normální vojenskou operaci za použití tanků a minometů. Ve školní kroni-
ce se píše: „Dne 9. května 1945 v 16 hodin 35 minut vstoupila do vesnice Rudá 
armáda. Opoždění o 20 minut, znamenalo by zkázu, sutiny, trosky a mrtvoly 
obyvatel.“
26. prosince roku 1953 byla po 14 letech výstavby zahájena osobní a nákladní 
přeprava na nové železniční trati Brno-Havlíčkův Brod.

Památky: 
boží muka•  – kulturní památka 
kamenný kříž•  – na konci obce 
po pravé straně u silnice směrem 
na Březí. Na čtvercové základně 
je hranolový sokl s rytými rámy, 
ukončený římsou. Na profilované 
patce spočívá kamenný kříž s tě-
lem ukřižovaného Krista, kulturní 
památka.
kaple Nanebevzetí Panny Marie•   
z roku 1926
památník padlým z 1. a 2. světové • 
války – z roku 1933, je umístěn na 
prostranství „Pod lipami“ u bývalé 
školy z roku 1904.

Přírodní a další zajímavosti:
obecní rybník „Za dráhou“ – revi-• 
talizovaná vodní plocha
památné lípy• 
studánky u Radostínkého mlýna• 
obcí protéká potok Březinka • 
Býčí skála – zajímavý kamenný • 
útvar pod rybníkem Halda

Kulturní a společenský život: 
Ples žen, masopust, dětský karneval, • 
srpnová pouť
Spolky – Sbor dobrovolných hasičů• 
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Heřmanov
Poloha: 11 km S od Velké Bíteše
Nadmořská výška:   585-600 m n.m.
Katastrální rozloha: 538 ha
Počet obyvatel:  215 (k 1. 1. 2013)

Historie: 
Název obce je pravděpodobně odvozen od jména jejího zakladatele – Hermanna (Heřmana) 
při kolonizaci oblasti. Vznikla v místě vymýceného lesa (r Schlag). Do třetí čtvrtiny 19. století 
se tedy obec jmenovala Hermannschlag (Heřmanova Paseka). Stejně tak dobře se dá vyčíst  
z názvu nedalekého Žďárce, že vznikl žďářením, vypalováním lesa a měl slovanské obyva-
telstvo. První písemná zmínka o Heřmanově je z roku 1349, kdy patřil společně s Březkou  
a Březím k Osovskému panství. Majitelem panství byl Jindřich z Osového.

Historické zajímavosti: 
Založení Heřmanova německými kolonisty (řádem německých rytířů), jak se to zdá být dost 
věrohodné a senzační, nebylo dosud nikdy historickým výzkumem prokázáno a ani prame-
ny doloženo. Pro dobu vzniku obce ve 13. století svědčí i zasvěcení místního kostela  
sv. Mikuláši, neboť kostely v obcích na důležitých obchodních a zemských cestách a stez-
kách byly zasvěcovány právě tomuto světci, patronu všech obchodníků a cestujících. 

Přírodní a další zajímavosti: 
Přírodní památka Heřmanov – remízek 1 • 
km jižně od obce, mineralogické naleziště 
tzv. Heřmanovských koulí
vysoký komín na návsi • – pozůstatek liho-
varu, tradiční hnízdiště čápů
podmáčené louky•  s výskytem prstnatce 
májového, všivce bahenního…
nejvýše položená obec Bítešska• 
Svatá hora 678 m n.m.• 

Památky: 
původně pozdně románský • kostel 
sv. Mikuláše ze 14. století byl ba-
rokně přestavěn roku 1731, ve věži 
zvony datované 1493, 1504, 1534
fara • z roku 1799, kulturní památka
kříže• 

Kulturní a společenský život:
Ostatkový průvod, soutěž hasič-• 
ských družstev – Heřmanovská sa-
vice, pouť

Spolky: Sbor dobrovolných hasičů• 
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Holubí Zhoř
Poloha: 6 km Z od Velké Bíteše, 
 při silnici do Tasova
Nadmořská výška: 487 m n. m.
Počet obyvatel: 150 (k 1. 1. 2013)
Venkovská obec, místní část města Velké Bíteše.

Historie: 
Obec vznikla postupným vývojem ze středověkých dvorců. Zemědělské 
usedlosti nepravidelně rozestavěné tvoří podlouhlou náves. Původně se ves 
jmenovala Nelepina Zhoř podle majitele Ondřeje z Krevlic zvaného Nelepa. 
Od roku 1416 Holubova Zhoř podle svobodnické rodiny Holubů. 

Historické zajímavosti: 
Roku 1799 zhoubný požár zničil panský dvůr a velkou část vesnice.

Památky: 
zvonička• 
kříže• 
socha sv. Jana Nepomuckého • 
pamětní deska na budově bývalé • 
školy – bratřím Roušům

Kulturní a společenský život:
hostinec • 
ke sportovnímu vyžití slouží teni-• 
sové a fotbalové hřiště.

Přírodní a další zajímavosti: 
potoky Jelenka a Jasinka• 
syenitové balvany•  na polích, me-
zích a v remízcích
javorová alej • 
pastviny• 
ekofarma Pospíšilovi • 
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Jáchymov
Poloha: 5 km Z od Velké Bíteše 
  v blízkosti dálnice D1 
Nadmořská výška: 528 m n. m.
Počet obyvatel: 92 (k 1. 1. 2013)
Venkovská obec, místní část města Velké Bíteše.

Historie: 
První písemná zmínka o Jáchymově pochází z roku 1799.  
Tohoto roku byl založen z rozhodnutí Joachyma rytíře 
Stettenhofena (majitele budišovského panství). 
Dříve to byla osada Holubí Zhoře. K Velké Bíteši byl Jáchy-
mov přičleněn jako místní část 1. července 1980. 

Historické zajímavosti:
Traduje se, že když se osada zakládala, byl vysekán les, 
což prý bylo vidět v jednom domku, kde uprostřed čněl 
silný, rovně sříznutý kmen borovice, který byl využíván 
jako stůl.

Přírodní a další zajímavosti: 
Na západ od Jáchymova • 
je les kolem potoka Jelen-
ky, tekoucího na jih k řece 
Oslavě. 
V blízkosti vesnice prame-• 
ní potok Drchalka, jehož 
voda se vlévá do Jelenky 
(ta je největším přítokem 
Jasinky).
Leží mezi bývalou státní • 
silnicí a dálnicí D1.

Památky:
zvonička•  na návsi
kříže• 

Kulturní a společenský ži- 
vot: 

V obci se nachází hosti-• 
nec, byly zde vybudovány 
tenisové kurty a fotbalo-
vé hřiště.
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Jestřabí
Poloha:  3 km JV od Velké Bíteše
Nadmořská výška:  490 m n. m.
Počet obyvatel: 44 (k 1. 1. 2013)
Venkovská obec, místní část města Velké Bíteše.

Historie: 
Tato malá obec, která patřila do náměšťského panství, vznikla roku 1358 na místě 
dvou středověkých dvorců. Zprvu nesla latinský název Yestrziebie. Selská stavení 
jsou nepravidelně rozmístěna na svahu obráceném k jihu. Ze severu a západu 
jsou stavení chráněna lesem, na jižní straně se otevírá mělké údolí s potokem 
a rybníčkem. Kolem potoka bylo vystavěno v 70. až 90. letech 20. stol. několik 
rekreačních chalup. 

Historické zajímavosti: 
• znak obce – 3 jestřábí pera
• V blízkém okolí se vyráběly nepálené cihly.
• V okolí Jestřabí se nachází staré štoly, kde se těžila železná ruda a galenit  
s malým množství stříbra. 
• SZ od obce se nacházela dnes již zaniklá osada Otěchleby.
• V době okupace byla zbudována v lesích v blízkosti rybníka Korbel řada party-
zánských bunkrů a velitelské stanoviště skupiny „Korbel“, řízené R3.

Kulturní a společenský život:
• Královničky – svatodušní obchůzka dívek s obřadními tanci a zpěvy koledního 
rázu. Po obchůzce následuje na výletním místě za vesnicí zvaném Pod Borovím 
předávání korun a zavádění dívek mezi dospělou mládež v doprovodu houslové 
muziky Bítešan.
• Pálení čarodějnic

Památky 
středověká zvonička•  pamatuje ma-
jitele svobodných dvorců, je osaze-
na novým zvonem zavěšeným v ro- 
ce 1988 
pamětní kámen•  se znakem Jestřabí 
odhalen a pokřtěn roku 2008, ko-
lem něj jsou vysázeny tři lípy

Přírodní a další zajímavosti: 
v zahradách kolem domů se daří • 
kvalitnímu ovoci a chovu včel. 
úvozová cesta•  se starými lípami, 
habry, duby
dříve zde bývala řada rybníků a ryb- • 
níčků táhnoucí se od Jestřabí až  

k Jasenici, dodnes jsou patrné zbyt- 
ky hrází. Prý se velkou vodou pro-
trhly a nikdo je už neobnovil. Ryb-
níky ustoupily loukám.  
Na polích severně od obce lze na-• 
lézt drobně krystalované křemeny 
– fialový ametyst a kouřově hnědé 
záhnědy.
rostliny jarního aspektu – v údolí • 
jižně od obce: lýkovec jedovatý, ja- 
terník trojlaločný, křivatec žlutý, ba- 
žanka vytrvalá
spraše s vápenatými cicváry• 
pálenice – zpracování plodů ovoc-• 
ných stromů 
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Jindřichov
Poloha: 3,5 km JZ od Velké Bíteše, v lesích směrem na Pucov
Nadmořská výška: 535 m n. m.
Počet obyvatel: 75 (k 1. 1. 2013)
Venkovská obec, místní část města Velké Bíteše.

Historie: 
Ves založená náměšťským hrabětem Karlem Vilémem Haugwitzem roku 1780 a na-
zvaná podle jeho syna Jindřicha (německy Heinrich), tedy Heinrichsdorf (ves Jindři-
chova). Prvními osadníky byli dělníci – tkalci náměšťské továrny, kde se vyráběla jem-
ná sukna a kašmír. Domy v Jindřichově tvoří ulici při silnici do Pucova. 
uprostřed návsi bylo postaveno 21 roubených domků se štíty na náves. Na náves 
byla 2 okna z větší místnosti, která byla kuchyní a zároveň ložnicí. Do domku se 
vcházelo síňkou, kde proti vchodu byly dveře do sklepa, jenž byl mimo domek. Vedle 
vchodu byly dveře do menší místnosti, určené pro výměnkáře. Součástí domku byl 
malý chlév.

Historické zajímavosti:
V Náměšti v továrně na zámku pracovala téměř celá vesnice, a tak hrabě dal vydláždit 
dodnes znatelný chodník vedoucí po polích, který vedl  nejkratší cestou do Náměště.
V době okupace bylo v okolí Jindřichova několik úkrytů (bunkry, sklady) partyzánských 
skupin. 
Rodina Klusákova drží svůj rodný dům od počátků založení obce.

Památky: 
zvonička•  – nejstarší stavba v obci (1780), 
zvon v ní se ozýval i v roce 1913 o půl- 
noci, kdy oznamoval požár, tehdy lehlo 
popelem půl vesnice
kříže, např. u rybníka• 
lípa Svobody zasazená 1920 na okra-• 
ji vsi

Přírodní a další zajímavosti: 
Přírodní památka Olšoveček•  a zanik-
lá osada Přibyslavice (Sklepy) 
Klusácká alej• 
Kamenný památník s nápisem VLK • 
1861 na památku posledního vlka 
uloveného v místních lesích. Jeho vy- 
cpaninu si můžete prohlédnout na 
zámku v Náměšti nad Oslavou.

rybník Bělizna a chatová osada Bělizna•  
Dříve zde bylo zemědělské družstvo. • 

 Dnes tento areál využívá 
 a rozšiřuje firma Labara.

Kulturní a společenský život: 
V obci se nachází obecní dům a hasič-• 
ská zbrojnice. Nedávno zde vyrostlo 
moderní hřiště s umělým trávníkem 
pro tenis, volejbal, basketbal, nohej-
bal a malou kopanou. V místních le-
sích prochází v měsíci květnu tradiční 
pochod Jinošovské studánky organi-
zovaný ve spolupráci s vesnicemi Kro-
kočín, Hluboké, Jinošov.
existuje zde myslivecký a hasičský • 
spolek. 
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katov
Poloha:  6 km SV od Velké Bíteše
Nadmořská výška: 474 m n. m.
Katastrální rozloha:  300 ha
Počet obyvatel: 216 (k 1. 1. 2013)

Historie: 
První písemná zmínka pochází z roku 1390. Katov náležel ve středověku mocnému 
a majetnému rodu pánů z Deblína, jehož členové zastávali ve 12. a 13. století řadu 
významných funkcí. Od roku 1318 přešlo celé deblínské panství do majetku pánů  
z Lomnice, z nichž Markéta, dcera Jana z Lomnice, jenž se psal též z Deblína, přijala 
„na spolek na všechno zboží“ svého manžela čeňka z Kunštátu. Od roku 1470 patří 
celé panství městu Brnu, kde setrvalo až do zrušení poddanství.
Po zrušení roboty v roce 1848 a likvidaci vrchnostenského vedení získává Katov, stej-
ně jako okolní vesnice, místní samosprávu a náleží k okresnímu hejtmanství Brna 
okolí až do roku 1892, kdy byl zřízen soudní okres V. Bíteš v rámci politického okresu 
Velké Meziříčí.
Velký vliv na život ve vesnici a životní úroveň obyvatel měla stavba dráhy Tišnov-Hav-
líčkův Brod, která započala v roce 1939. Mnoho mužů z Katova na stavbě pracovalo 
a získalo tak výhodné zaměstnání blízko vesnice a mnoho „barabů“, jak se dělníkům 
stavby říkalo, v Katově, tak jako v ostatních okolních vesnicích bydlelo. 

Historické zajímavosti:
Název vesnice a nález lidských kostí při stavebních pracích kolem školy přímo nabízejí 
domněnku, že šlo o popravčí místo a že prvním obyvatelem Katova byl kat. Tak o tom 
také vypráví nejedna pověst. 
Je historicky doloženo a zapsáno, že v blízkosti Katova bylo v 17. století zřízeno po-
hřebiště Sasíků, kteří onemocněli při svém vojenském tažení cholerou, či jinou nakaž-
livou nemocí a v okolí zemřeli.
Při sčítání lidu v roce 1890 měl Katov 247 obyvatel, z toho 129 mužů a 118 žen. číst a psát 
umělo 178 obyvatel, jen číst 8 a ani číst ani psát neumělo 61 obyvatel.

Památky: 
kaple•  zasvěcená Narození Panny 
Marie
kříže•  

Kulturní a společenský život: 
V obci se nachází kulturní dům, zá-• 
kladní škola a hasičská zbrojnice. 
Sbor dobrovolných hasičů.• 

Přírodní a další zajímavosti: 
údolí říčky Blahoňůvky • 
znak obce – listnatý strom, přepása-• 
ná lilie a dvě hvězdy – atributy Panny 
Marie uspořádané do kříže v zeleném 
štítě
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košíkov
Poloha:   2,5 km JV od Velké Bíteše při silnici do Rosic, 
   v blízkosti dálnice D1
Nadmořská výška:    528 m n. m.
Počet obyvatel:   177 (k 1. 1. 2013)
Venkovská obec, místní část města Velké Bíteše. 
Počtem obyvatel a domů je Košíkov největší obcí Velkobítešského okrsku.

Historie: 
Nejstarší zpráva o Košíkově, původně Koškově, je z roku 1318, kdy Mikuláš ze 
Zbraslavě daroval desátek ze vsi klášteru oslavanskému. V latinské listině je uvede-
no goschicaw. 
Obec tvoří dvě hlavní a dvě vedlejší ulice s několika novostavbami.

Historické zajímavosti: 
Býval zde panský dvůr a myslivna.

Památky: 
románský kostel sv. Bartoloměje • – 
dominanta Košíkova, obklopený hřbi-
tovem. Byl opravený počátkem 90. 
let 20. století. Kostel má 3 zvony. Jsou  
v něm slouženy bohoslužby.
smírčí kříže • u hřbitovní zdi
kříže• 
Na samotě stojí hájenka.• 

Kulturní a společenský život: 
Je zde vybudován obecní dům a ha-• 
sičská zbrojnice, místní hasiči jsou vel-
mi aktivní. V srpnu, na konci prázd-
nin, se zde koná tradiční pouť, která 
láká mnoho návštěvníků. 

Přírodní a další zajímavosti:
přípotoční olšiny s prvosenkou vyšší  • 
a sasankou hajní
pramení zde potok Chvojnice• 
Od roku 2002 zde působí • firma aG 
Foods vyrábějící  čajové a nápojové 
směsi. 
V průmyslové zóně má sídlo např. fir-• 
ma Building Plastics aj.
zemědělská farma BiKOS, s. r. o., Vel• ká 
Bíteš – bývalá velkokapacitní drůbe-
žárna na produkci vajec
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krokočín
Poloha:  5 km J od Velké Bíteše, obcí protéká potok Chvojnice
Nadmořská výška: 472 m n. m.
Katastrální rozloha:  432 ha
Počet obyvatel:  199 (k 1. 1. 2013)

Historie: 
První písemná zmínka pochází z roku 1350, v níž je zmiňován statek na Horkách. Přitom 
je uváděno v roce 1359 jméno majitele Rašky. Krokočín byl součástí náměšťského pan-
ství, což je doloženo roku 1437. 
Další záznam o obci z roku 1894 dokládá postavení školy. V té době byla část obce 
zemědělská a část dělnická.
Historické zajímavosti
Narodil se zde Matouš z Krokočína – tiskař Bible kralické, který později s bratry odešel 
do polského Lešna, kde také zemřel.

Památky:
boží muka•  nad obcí
kříže – černý kříž, bílý kříž, ...• 
zvonička• 

Kulturní a společenský život: 
akce – Vánoční fotbal v blátě• 
spolky – Sbor dobrovolných hasičů • 

 (založen 1929)

Přírodní a další zajímavosti 
studánky u Korbelu, Panská• 
Krokočínský dub • 
Krokočínská hůrka 498 m n. m.• 
součást mikroregionu Chvojnice• 
ve znaku obce – modré pole s pěti klasy• 

 a ve spodní části postříbřené rádlo
řada nových rybníků• 
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křižínkov
Poloha:   5 km SV od Velké Bíteše
Nadmořská výška:    480 m n. m.
Katastrální rozloha:    289 ha
Počet obyvatel:   194 (k 1. 1. 2013)

Historie: 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1309, kdy patřil bratřím Vojtěchu a Mar-
tinovi z Křižínkova (de CRYSANeLiS). „Koncem 14. století patřil klášteru žďárskému, 
který jej zastavil roku 1416 Jimramovi (snad z Pernštejna), neboť roku 1437 patřil 
jistě pánům z Pernštejna. Roku 1504 koupil klášter žďárský od Václava Hadburka  
z Bobešovic Křižínkov zpět a podržel jej až po třicetiletou válku. Po ní patřil k panství 
novoměstskému a od roku 1663 farnímu kostelu ve Vyškově. Roku 1687 jej koupil 
rytíř Martin Proskovec z Freienflsa, načež jeho dědicové jej roku 1722 prodali k panství 
náměšťskému, hrabatům z Werdenberka. Matka jednoho z nich jej prodala roku 1738 
hraběti Bohumírovi z Walldorfa, jehož dědicové jej konečně prodali roku 1746 krá-
lovskému městu Brnu, načež byl přivtělen ku statku Deblín, k němuž patřil do konce“ 
Samostatná obec od roku 1990. 
Historické zajímavosti
Náves má podobu nepravidelnou a z ní vychází několik ulic; na návsi jsou většinou 
rolníci (1/4 láníci), v ulicích domkáři. Domy stojí dosti při sobě, dílem průčelím, dí-
lem štítem na ulici a před některými jsou odedávna zahrádky. Stodoly jsou většinou  
v zahradách. V osadě jsou 2 kapličky. Tam, kde nyní je čp. 14, vykopávají se podnes ze 
země kusy pevných kamenných zdí; vypravuje se, že tu byla tvrz křižínkovská, dokola 
obehnaná rybníky.
Po 2. světové válce zůstaly po Němcích zbytky munice – min, granátů, děl i pušek. 
Stalo se neštěstí, při němž školák František Kvasnica přišel o nohu při manipulaci  
s granátem.

Památky:
kaple svaté Anny• 
kříže• 
boží muka• 

Přírodní a další zajímavosti:
obecní rybník –odbahněný, opravená hráz • 
výroba likérů studenou cestou (čp. 6)• 

Kulturní a společenský život: 
Sbor dobrovolných hasičů,• 
Mikulášská besídka, Pouť, Svátek • 
matek
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křoví
Poloha:  3,5 km SV od Velké Bíteše
Nadmořská výška:   458 m n. m.
Katastrální rozloha:   704 ha
Počet obyvatel:  567 (k 1. 1. 2013)

Historie: 
První písemná zmínka o obci souvisí s jejím prodejem v roce 1371, kdy ji tehdejší vlastníci, 
Janové z Meziříčí, prodali Vojslavovi z Křižínkova. Po roce 1378 majetek přecházel na další 
vlastníky, v 15. stol. patřila vesnice rodu Pernštejnů, od roku 1629 patřila Albrechtovi  
z Valdštejna. Od konce 16. stol spadala pod náměšťské panství.
Dřívější název byl Krzowe, jméno vzniklo pravděpodobně od množství keřů a houští, 
které se zde v dávných dobách osidlování nacházelo. Samostatná obec Křoví vznikla roku 
1867 odloučením od Velké Bíteše a pro svoji svéráznost si získala jakési mimořádné vý-
sadní postavení u pozdějšího soudního okresu. V roce 1981 byla obec Křoví proti vůli 
občanů přidělena k Velké Bíteši a v roce 1990 se odloučila a stala se opět samostatnou. 

Historické zajímavosti:
Spory s Velkou Bíteš o louku „Dlapku“ z roku 1673.
V 18. století se v okolí obce objevovala tzv. kutiště, která sloužila k těžbě železných rud.  
Železná ruda a tuha se nedaleko vesnice dolovala v letech 1850–1860. K roku 1827  
se uvádějí dva hlubinné doly „Jan“ a „Josef“, ve kterých se těžily železné rudy hnědel  
a ocelek. Pravděpodobně se nacházely pod hřbitovem. 
Již před více než 100 lety se psalo, že osada měla velkou okrouhlou náves, uprostřed  
s kostelem, obklopeným starými lípami, farou a školou. Z návsi pak vybíhají dvě hlavní 
ulice, větší „gruntovní“ – na sever (dělí se na dvě menší), menší „domkařská“ – na západ. 
Na konci války v r. 1945 došlo málem k ustřelení věže kostela vlastním výstřelem z děla, 
zanechaného zde ustupujícími Němci.

Památky:
kostel sv. Petra a Pavla•  – z roku 1808, kul-
turní památka, z roku 2005 pochází nové 
varhany
fara – postavena v r. 1785• 
boží muka•  – stojí v severní části a uprostřed 
obce
kříže ve vesnici i okolí• 

Přírodní a další  zajímavosti:
studánky:•  u křovské pily, V Luhu – výskyt pra- 
ménky rakouské
Bílý potok s bývalými mlýny Křovský, Rýglov-• 
ský, Pánovský 
hranice přírodního parku Údolí Bílého potoka• 
revitalizační opatření – nový rybník, tůňka a stu-•  
dánka
alej lip ke hřbitovu z roku 1898• 
usedlosti s lipami zvyšují estetickou hodnotu • 
sídla

jihovýchod – • vyhlídka do krajiny se sochami  
ing. arch. Župky
kamenolom pod Bítešskou horkou – bítešská • 
ortorula, amfibolity (je v katastru Velké Bí-
teše) 
Křovský úval•  – botanická lokalita se zřejmě 
zaniklou populací orchideje – pětiprstky že-
žulník
moderní atypická • budova ZŠ a MŠ Křoví
ve znaku obce – dva zkřížené klíče v modrém • 
štítě. Vrchní je zlatý, spodní stříbrný a symbo-
lizují sv. Petra a Pavla.

Kulturní a společenský život: 
Sbor dobrovolných hasičů, TJ  Sokol Křoví • 
(kopaná + ženy), kulturní spolek
Masopust – průvod masek v únoru, pouť  • 
v červnu, hody v říjnu
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lesní Hluboké
Poloha:  6,5 km V od Velké Bíteše, 
  cca 700 m od dálniční křižovatky 9 křížů (exit 168) 
Nadmořská výška: 503 m n. m.
Katastrální rozloha: 497 ha
Počet obyvatel: 218 (k 1. 1. 2013)

Historie: 
Původní název obce Hluboké pocházel pravděpodobně z polohy obce „hluboko 
v lesích“. První písemná zmínka se údajně datuje k r. 1395, když král Václav iV. potvrdil 
veškerá privilegia klášterní Rajhradskému klášteru – mezi zbožím se uvádí i obec Hluboké.  
V Hlubokém byl tehdy poplužní dvůr, klášterní ovčírna. 
Roku 1836 mělo Hluboké 186 obyvatel a 25 domů. Dále lovecký zámeček, kapli, vrch- 
nostenský statek, železárnu, mlýn, pilu, devět křížů. Od roku 1887 existovala jednotřídní 
škola, r. 1887 byly vztyčeny dva kříže z poličské litiny – u silnice a na rozcestí Koutů a Lích. 
V 50. letech 20. století byla obec Hluboké přejmenována na Lesní Hluboké.
Historické zajímavosti:
Je pravděpodobné, že roku 1621 se do Hlubokého nakrátko uchýlil J. A. Komenský.
Pověsti: 
V katastru obce stojí známých „Devět křížů“, ke kterým se váže pověst „O devíti křížích“  
z roku 1540. V den, kdy se dívka z obce Hluboké vdávala na popud svých rodičů za jiného 
muže, její zhrzený milý s pomocníkem vyvraždil ze msty všechny svatebčany.

Památky:
Památkově chráněné objekty:

barokní zámek•  z roku 1770 s parkem, sídlo 
rajhradských opatů a kaple sv. Anny z roku 
1776 
kříž z roku 1887 • 
9 křížů•  u státní silnice 

Další památky:
dřevěný kříž z roku 1885, 2007  na otočce • 
u obecního úřadu
bílý kamenný kříž u bývalé hasičky• 
pozůstatky Hlubockého hamru v údolí Bílého • 
potoka u přírodního útvaru Bochník. Hamr 
přebudován ze staršího objektu r. 1771 vrch- 
ností rajhradského kláštera. Hamr zanikl 
pravděpodobně v 70. letech 19. století. Za-
chován stavební půdorys objektu, zbytky 
zkujňovací výhně a celý systém vodního díla, 
včetně uměle přivedeného toku Bílého po-
toka. 

Přírodní a další zajímavosti:
• rozsáhlé lesy – místy s původními druhy 

dřevin – jedle, jarní aspekt, výskyt mloka 
skvrnitého

• u potoka Stříbrnice staré štoly po dolování 
rud (stříbro v galenitu v malém množství), 
za druhé světové války sloužily k úkrytu 
partyzánské skupiny působící v této oblasti. 
Zimoviště netopýrů.

• památný strom – torzo staré lípy staré 
300–400 let u zámečku

• Přírodní park Údolí Bílého potoka
• bývalá těžba železné rudy
• koupaliště Azuro168
• znak obce – zeleno-červeně zvýšeně děle-

ný štít, nahoře devět stříbrných křížů, pro- 
střední nejvyšší, ostatní ustupující, dole zla-
tá, doleva položená radlice.

Kulturní a společenský život: 
akce – Masopustní průvod masek, 
spolky – Sbor dobrovolných hasičů, Včelařský 

svaz, Dámský spolek, Myslivecký spolek
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lubné 
Poloha:  8,5 km severně od Velké Bíteše
Nadmořská výška:  448 m n. m.
Katastrální rozloha:  302 ha
Počet obyvatel:  51 (k 1. 1. 2013)

Historie: 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1360. Lubné patřilo např. zemanům Vojnům 
z Litavy, lomnickému panství,  tišnovskému klášteru.

Historické zajímavosti: 
u Pestrova mlýna byly nalezeny neolitické štípané kamenné nástroje
Zaniklá středověká ves Borce (Bory) stávala u obce v místech samoty Borky v trati V Bor- 
cích. Písemně se dokládá v letech 1416 a 1464.
Katastrem obce procházela v letech 1944–1945 úzkorozchodná trať z tišnovského ná-
draží k tunelům, v nichž byla umístěna továrna Diana na výrobu leteckých dílů. Doposud 
jsou v některých místech patrné stopy po náspu trati a patky mostů přes potok Haldu. 
Vyskytují se zde také nepatrné zbytky – základy pomocných objektů továrny.

Památky: 
kaple•  Neposkvrněného početí Panny 
Marie z roku 1889 – památkově chráně-
ná kulturní památka
kříže:•  mramorový kříž vedle kaple, mra-
morový kříž nad obcí mezi dvěma lípami 

Přírodní a další zajímavosti: 
Suchomelova skála – lokální biocentrum • 
u toku Libochovky
Meandr Haldy – lokální biocentrum • 
V Kutinách – vodou ovlivněná stanoviš-• 
tě potočních niv 
Obec, zejména údolí potoka Haldy  • 
a osada Kutiny jsou oblíbeným tramp-
ským, turistickým a rekreačním místem.
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ludvíkov
Poloha:   4,5 km JV od Velké Bíteše 
   podél silnice do Rosic
Nadmořská výška: 530 m n. m.
Počet obyvatel: 39 (k 1. 1. 2013)
Venkovská obec, místní část města Velké Bíte-
še. K obci patří i hájenka na samotě u lesa. 

Historie: 
Dříve osada obce Košíkova s názvem Ludvigs- 
dorf (Ludvíkova Ves) založená r. 1780 Karlem 
Vilémem Haugwitzem, majitelem panství ná-
měšťského. Domy volně postavené tvoří jednu 
ulici. 

Památky: 
kaplička•  zasvěcená sv. Alžbětě  
kamenný kříž•  z roku 1794

Přírodní a další zajímavosti: 
nově vytvořený • rybník LčR – retenční nádrž 
Ludvíkovský potok
prstnatec májový•  – orchidej podmáčených 
luk – při silnici směrem na Zbraslav
ve smrkových monokulturách bohatý výskyt • 
hřibu smrkového
hranice s Jihomoravským krajem• 

Kulturní a společenský život: 
Na okraji vesnice se nachází opravený obecní 
dům. 
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Milešín
Poloha: 9 km S od Velké Bíteše
Nadmořská výška:  537 m n. m.
Katastrální rozloha:  292 ha
Počet obyvatel:  85 (k 1. 1. 2013)

Historie: 
První písemná zmínka o obci je z roku 1364. Od poloviny 14. století patřil Milešín 
meziříčské vrchnosti. V 16. století jej koupili Pernštejnové. Od roku 1617 patřil  
k osovskému panství. Samostatná obec vznikla vydělením z obce Heřmanov  
v roce 1878. 

Historické zajímavosti:
1945 – přes Milešín ustupovaly poměrně velké skupiny německých vojsk, včetně 
části rumunské armády, která se zde zdržela asi 3 dny, směrem na Heřmanov 
zanechali ustupující Němci porouchaný tank. 
Těsně po válce se někteří obyvatelé vystěhovali v rámci „osídlování pohraničí“.
Nyní je Milešín dostupný po úzkých asfaltových silnicích ze tří stran  – od Březí, od 
Vidonína i od Heřmanova. Nebývalo tomu tak vždy. Pouze od Březí vedla sjízd-
ná „silnička“, zbývající dvě – romantické „polňačky“ – mohly zdolat jen koňské 
povozy. A to děti z Milešína docházely do heřmanovské školy už od první třídy  

a v neděli znovu s rodiči do kostela. Při představě krásných „ladovských“ zim se zá-
plavami sněhu, které v této krajině nejsou zvláštností, při nutnosti překonat asi 100 m 
nadmořské výšky, byla cesta malých školáků sice romantická, ale mnohdy nad jejich 
síly. Proto musel vždy některý z majetnějších rodičů pomoci sáněmi taženými koňským 
spřežením. 

Památky:
zvonička•  na návsi, opravena r. 2000, 
shromažďovací centrum obce
dřevěný kříž – u zvoničky• 

Přírodní a další zajímavosti:
jižně pod obcí protéká potok Halda • 
v lese se nachází nejvyšší bod oblasti – • 
Malý kamenný vrch 592 m n. m. 
severně od obce druhý nejvyšší vrch • 
Strážnice 583 m n. m.

2 km západně se nachází Přírodní pa-• 
mátka Heřmanov 
Z bývalé Musilovy hájovny je nyní cha-• 
tová osada.
nově vybudované rybníčky a u jednoho • 
z nich nově postavená boží muka

Kulturní a společenský život:  
ostatky, „Hubertská“ zábava• 
spolky – Sbor dobrovolných hasičů• 
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níhov
Poloha:  7 km SSV od Velké Bíteše 
Nadmořská výška:  474 m n. m.
Katastrální rozloha: 493 ha
Počet obyvatel:  210 (k 1. 1. 2013)

Historie: 
První písemná zmínka o Níhově pochází z roku 1349, kdy Níhov náležel panství 
osovskému. V roce 1365 je prodal Jindřich z Osového Janu Staršímu z Meziříčí. 
Později přešel od Lacka z Kravař na druhou linii pánů z Lomnice. Od roku 1537 
patří Níhov k panství náměšťskému, ačkoliv ještě v roce 1570 se uvádí páni z Níhova. 
Počátkem 17. století má Níhov po třicetileté válce 12 domů (z toho 10 obydlených  
a 2 prázdné) se 76 obyvateli. Níhovské děti chodily do školy do 4 kilometry vzdáleného 
Březí. V roce 1882 se podařilo zřídit školu vlastní.
Společenské změny po listopadu 1989 se odrazily i v organizačním uspořádání obcí čes-
koslovensku. Dochází k dělení větších integrovaných celků na původní jednotky – obce. 
Tento proces se nevyhnul ani Níhovu. V roce 1980 byl připojen k městu Velká Bíteš, jako 
její místní část. V roce 1992 se obec opět osamostatnila. 

Historické zajímavosti:
Jméno vsi bylo dříve Michov či Mnichov, což je překlad německého Pfaffendorf; pouka-
zuje na to, že osada vznikla teprve kolonizací německou.
Níhovský a Lubenský tunel – v roce 1938 byla zahájena výstavba železniční tratě Brno-Tiš-
nov-Křižanov-Žďár nad Sázavou-Německý Brod, nynější Havlíčkův Brod. Na trati v úseku 
mezi Tišnovem a Křižanovem byly proraženy 3 tunely. Tunely byly za druhé světové války 
využívány jako továrny vyrábějící trupy a křídla stíhaček Messerschmitt Bf 109. 
Ke konci války se zde a v okolí skrývali sestřelení američtí piloti.

Památky: 
kaple • 
kříž • 

Přírodní a další zajímavosti: 
níhovský rybník Bařina – rekultivovaný• 
V údolí potoka Haldy, ve kterém je spous-• 
ta zajímavých skalisek, se nachází hnízdiště  
výra velkého.
mineralogická lokalita – opály zelené a čer-• 
nobíle proužkované, granáty v hadci
studánka a socha sv. Jiljí • 
Níhovská Madona•  ve skále v údolí Haldy

rybníček•  s vodníkem a studánka v po-
době přiložených dlaní
železniční stanice • Níhov
na návsi je stále prostřeno • 
znak obce se skládá ze zlaté korunky • 
(atribut svatého Václava) a stříbrných 
rohů v modrém poli.

Kulturní a společenský život: 
Sbor dobrovolných hasičů, český červený • 
kříž
Den dětí, pouť, folkový festival Níhovské • 
prameny
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nové sady
Poloha:  2 km Z od Velké Bíteše
Nadmořská výška:  495 m n. m.
Katastrální rozloha: 365 ha
Počet obyvatel:  199 (k 1. 1. 2013)

Historie: 
První písemná zpráva o obci pochází z roku 1356 pod jménem Nevstift, později Neb-
štych. Obec náležela ve 14. století pánům panství Meziříčského. Tito ji prodali začátkem 
15. století pánům z Tasova, tito dále Zikmundovi z Chlévského a  přes další dva prodeje 
se Nebštych dostává v 19. století k pánům z Náměště. V roce 1924 se název Nebštych 
přeměnil na Nové Sady.
V roce 1900 měla obec 35 domů a 204 obyvatel. Domy byly přízemní, slámou kryté. 
V roce 1904 obec vyhořela (vyhořelo 29 z 34 domů) a důsledkem této události v roce 
1907 vznikl sbor dobrovolných hasičů.

Historické zajímavosti:
Kobylky – ze starých kronikářských záznamů Velkého Meziříčí: „Bylo léta Páně 1693, 
kdy Pán Bůh poslal na svět jednu metlu a kdo neviděl, neporozumí. Totiž veliké množství 
kobylek, které byly šedé, šest nohou, čtyři křídla a na hlavě něco bílého. Kroniky o nich 
šly, že povstaly z černého moře a letěly přes uhry, Rakousy na Moravu. K Byteši přišly  
v sobotu, začaly sedat od Náměště a po dědinách k Pucovu, Jetřabí, Březce a Nebštychu. 
A tam na polích u Nebštychu a Krevlic se posadily. Bylo jich tolik, že lidé nad kotníky  
v nich chodili, lesy byly jimi přikryty, žádné zelenosti nebylo vidět. Stromoví se pod nimi 
lámalo. Ráno v neděli o osmi hodinách se zdvihly. Nezůstalo po nich nic než země, vše 
dohola vyžraly. Někde na ně zvonili, ohně pálili, jinde práskali, stříleli, mrskali. Kobylky 
tak hlučely, jako když nejvíc voda ze stavu padá. Potom se podávaly do čech.“

Památky:
obecní úřad – dům postaven roku 1880, • 
2004 rozšířen o hasičskou zbrojnici a kan- 
celář
zvonička • – z roku 1900 s pamětní deskou 
k 1000. výročí úmrtí sv. Václava a 3 vo- 
jínů padlých v 1. světové válce
pamětní deska – k 85. narozeninám  • 
T. g. Masaryka z roku 1935
litinový kříž s kamenným podstavcem • 
1822 – při silnici do Velké Bíteše, památ-
kově chráněný
dřevěný kříž – za obcí na pokraji lesíku, • 
směrem na Velkou Bíteš
boží muka•  – u rozcestí do Holubí Zhoře 
a v obci u cesty k Chobůtkám – památ-
kově chráněná
smírčí kámen•  – z třebíčské žuly, leží vy-
vrácen u památné borovice

Přírodní a další zajímavosti:
památná borovice•  stará přes 200 let již-
ně při polní cestě k dálnici

rybník Korbel, výskyt bobra evropského • 
obecní • rybník u „U Víra“ vybudován  
v roce 2006
naleziště českých granátů v hadci• 
studánka• 
vodní zdroj • 
využití místní horniny – syenitu v zákla-• 
dech zdí a stodol
znak obce – v zeleném štítě pod zlatou • 
hlavou s  bochníkem chleba (atribut sv. 
Rocha) přirozené barvy mezi dvěma 
červenými květy se zlatými středy je 
stříbrná hlava psa
alej vysázená místními občany – rodina-• 
mi v roce 2011

Kulturní a společenský život: 
červnová pouť sv. Jana Křtitele, plesy
Spolky: myslivecké sdružení, rybářský svaz, 
tenisový klub
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ořechov, Ronov
Poloha:   9 km SZ od Velké Bíteše, podél silnice i. třídy č. 37 
   mezi Žďárem n Sáz. a Velkou Bíteší 
Nadmořská výška:  549 m n. m. 
Katastrální rozloha:  534 ha
Počet obyvatel: 316 (k 1. 1. 2013) 
K obci patří místní část Ronov

Historie:
První písemné zmínky o Ořechově (tehdy Orziechowe) se datují kolem roku 1364, kdy 
obec patřila Jindřichu z Ronova (řečeného z Osové). V roce 1552 se stal Ořechov cen-
trem malého panství novoořechovského, ke kterému náležely Ořechov, Kadolec, Kyjov 
a pustá ves Chlístov. V té době byla v Ořechově vladycká tvrz (přip. roku 1596), mlýn  
a poplužní dvůr. Následovala řada majitelů. V roce 1687 byl Ořechov připojen ke kři-
žanovskému panství. V roce 1701 byla v Ořechově postavena zkujňovací výheň, kdy se 
surové železo vozilo z Kunratic, a v roce 1703–1710 byla v Ořechově v provozu vysoká 
pec. Železářskou minulost připomínají místní jména „Na Hamrech“, „Hamerský ryb-
ník“, a trať „u Hamrů“. 
Ořechov byl v letech 1850–1867 osadou obce Křižanov, v roce 1867 se osamostatnil. 
Od roku 1981–1990 byl součástí Osové Bítýšky. Poté se Ořechov stal samostatnou obcí. 
Ronov byl založen kolem roku 1364. V jeho části „Na Kopečku“ se nachází níže zmiňovaná 
tvrz ze 13. století a kaple z roku 1680. 

Historické zajímavosti: 
Původní tvrz stávala v lese Horka nad dnešním Ronovem a brzy zanikla. Zaniklé obce: Chlís-
tov se nacházel mezi Ořechovem a Březejcem, Kyjov asi 1 km jižně od Ronova při cestě  
z Ořechova do Rudy (pustá už před r. 1596). 
Pověsti: Kámen „u sedmi dlábek“ – čert měl od něj odnést sedláka přenášejícího hraniční sád.

Památky:
Barokní kaple sv. Antonína Paduánského•  
ze 17. století (v Ronově) s freskami malíře 
K. F. Töppera s výjevy života sv. Antonína. 
Nad vchodem ve výklenku socha sv. Antoní-
na s Ježíškem. Před kaplí stojí kamenný kříž  
s litinovými plaketami.
Bývalá tvrz•  – v současnosti obytný dům 
čp. 5. Nad průjezdem v tvrzi můžeme vidět 
znak Rohovců – dvě zkřížené větvičky (os-
trve) a z vnitřní strany je zachována střílna 
a sluneční hodiny.
pomník padlým • – v Ořechově a v parčíku 
v Ronově
kříže: kamenný kříž z roku 1766 u hlavní • 
silnice v Ořechově (na jeho těle je osazen 
křížek železný), železný kříž 1861 při cestě 
na vlakové nádraží

Přírodní a další zajímavosti:
V katastru obce se nachází řada rybníků. • 
Mezi největší patří Tvrzský, Nový a Hamer-
ský.
výchozí bod naučné stezky Svatá hora• 
kamenolom – těžba žuly –granitu, výskyt • 
čolka horského, výra velkého
Znak obce – na červeno-žlutém, španěl-• 
ském štítu, je v horní červené polovině na 
středovou osu padací brána zlaté barvy se 
stříbrnými nýty. V dolní žluté polovině ští-
tu jsou na pokos položeny zkřížené ostrve 
černé barvy.

Kulturní a společenský život: 
plesy, karneval, Antonínská pouť (červen), • 
rybářské závody, divadelní představení, ma- 
sopust, pohádkový les
spolky – Sbor dobrovolných hasičů, rybář-• 
ský spolek, myslivecké sdružení, sportovní 
klub, pěvecký sbor
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osová bítýška, osová
Poloha:  6 km SZ od Velké Bíteše, u železniční trati  
 Brno – Havlíčkův Brod,  
 zastávka Osová Bítýška, 
 hranici s obcí Záblatí tvoří potok Bítýška
Nadmořská výška:  524 m n. m.
Katastrální rozloha: 1030 ha, z toho Osová 358 ha
Počet obyvatel:  863 (k 1. 1. 2013)

Místní část: osada Osová – původně šlechtické sídlo s dochovaným zámkem a oborou  
a panským dvorem, k obci patří i rekreační oblast Tři Dvory.

Historie: 
První zprávy o obci Osová Bítýška pocházejí z roku 1264, kdy byla uváděna pod jménem 
Vitis. V roce 1364 už pod názvem Bytesska nebo také Malá Bythezka. Osová Bytiška byla 
hlavní místo panství osovského a sdílela s ním i všechny osudy. Roku 1662 bylo panství roz-
děleno. Roku 1663 držel zase obě polovice Jan Vít, svobodný pán „Svanenfeld. Roku 1797 
byl jeho majitelem František Kajetán hrabě Chorinský, který je téhož roku prodal hraběcí 
rodině Haugwitzů.“
Do roku 1850 patřila Osová Bítýška k osovskému panství. Z hlediska začlenění obce do 
vyšších územních a správních celků v období od r. 1850 do r. 1892, patřila obec do soudního 
okresu Velké Meziříčí, od r. 1892 do r. 1960 spadala obec postupně do okresů Velká Bíteš, 
Jihlava a Velké Meziříčí. Od roku 1960 až do současnosti je obec součástí okresu Žďár nad 
Sázavou. Od konce 70. let do r. 1990 byly k Osové Bítýšce administrativně přičleněny okolní 
obce Ořechov, Skřinářov a Záblatí. V roce 1990 se všechny tři obce osamostatnily a u Osové 
Bítýšky zůstala pouze osada Osová. 

Osada Osová vznikla kolem opevněného sídla – hradu (vodní tvrze) zmiňovaného již r. 1348 
za  Jindřicha z Osového a z Ronova. Hrad v roce 1638 vyhořel a následně byl přestaven 
na zámek, na kterém se po dobu jeho existence vystřídala celá řada majitelů. Po zrušení 
panského dvora v Osové v roce 1798 byly deputátníkům předány domy. Po zrušení robo-
ty roku 1848 zůstávala pole neobdělaná, a proto je majitel v roce 1860 pronajal bratrům 
Wilhelmovým, kteří postavili v Osové lihovar. Posledním ze šlechticů sídlících na zámku byl 
Karel Haugwiz. 

Život v Osové Bítýšce a Osové na přelomu 18. a 19. století
„Kterak všecky domy a domky stojí průčelím k náměstí nebo do ulic a jsou dosti těsně při 
sobě; jen některé jsou odděleny zahradami, a starší domky mají štíty v průčelí. Jen jeden 
selský statek jest ještě celý dřevěný, též několik takových chalup se zachovalo. Domy jsou 
dole všecky opatřeny „podrovnávkou“ hodně modrou.
Obydlí selská mají světlé kuchyně, kdež po celý rok rodina bydlívá, a jednu velkou lepší 
světnici. V koutě proti dveřím anebo kamnům jest stůl, za ním dvě lavice, a mezi nimi úzká 
vysoká skříňka na peníze, listiny apod. i kolem kamen (as 1/3 světnice) jsou dvě lavice  
a v třetím koutě postel, peřinami až do stropu vystlaná.

Obrazy svatých, mezi nimiž lze ještě spatřiti skla na rubu křiklavými bar-
vami natřená, visívají až u stropu. V některém domě mají ještě starou ma-
lovanou truhlu s růženci a ptáky, ale místo motliteb (postily a bible) a mís-
to „špalíčka“(vázaných písní světských a kostelních) v „přítruhlí“ mají tam 
obyčejně obilí.“

Za dob roboty před rokem 1848 odváděli zdejší občané vrchnosti poplatky. 
Roku 1800 byli v obci majitelé pozemků zastoupeni takto: jeden celý lán, 
14 pololánů, 28 čtvrtlánů, 19 familíí, 39 domkářů, 2 chalupy a 1 mlýn. 
Celoláníci a dva pololáníci pracovali potahem dva dni v týdnu zdarma. 
Ostatní pololáníci měli dva dni v týdnu tzv. roboty pěší, čtvrtláníci v týdnu 
jeden a půl dne roboty pěší.
V obci byli dva rolníci, kteří měli více než 15 hektarů půdy. Ostatní půdu 
vlastnili tzv. domkáři, kteří měli do dvou hektarů půdy. Někteří obdělávali 
půdu koňmi a ostatní kravkami. Ti, co měli koně, živili se kromě rolnictví i ob- 
chodem. Jezdívali za výdělkem a vozili uhlí ze Zastávky, vápno z Maršova 
(Lažánek) až za Jihlavu, seno a zemědělské plodiny do Brna, desky a bram-
bory do Brna, kolky k vínu až k Břeclavi, oves až k Hodonínu. 
Řemeslníků zde bylo velmi málo, a proto náleželi k profesním společenstvům 
do Velké Bíteše. Kromě asi třiceti drobných řemeslníků, kteří se kromě řemesla 
živili i vypomáháním rolníkům o žních, ostatní občané se živili prací na velko-
statku, pracovali v lese, tloukli štěrk na silnice a pomáhali drobným rolníkům.
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znak obce:
Hlavní figurou je černá zubří hla-
va, znak Pernštejnů, v bílém poli.

pečeť Osové Bítýšky
z 18. století

gotický kostel sv. Jakuba Většího

fara



Lidem z Osové Bítýšky se říkalo za stara „Vornáti“, protože nosívali kožichy s vyšitými růže-
mi na zádech, dlouhé až na paty. Poslední zmizel r. 1900, neboť prý musel ustoupit módě.
Tehdy se mlátilo žentourem poháněným koňmi nebo kravkami a žito se mlátilo celou zimu 
cepy, aby sláma byla rovná, neboť se z ní dělala povřísla na vázání obilí ve žních.

Koncem 19. století byly v Osové Bítýšce dva mlýny. Oba na vodu. Mlýny měly své vlastní 
náhony, ve kterých mlynáři udržovali průtok vody, který potřebovali k otáčení mlýnského 
kola. Spodní mlýn ve Zlámancích („Maňkůj“) sloužil výhradně panství na Osové. Tento mlýn 
přestal plnit zcela svůj účel po 1. světové válce. Druhý mlýn byl na potoce mezi Osovou Bí-
týškou a Záblatím. Do roku 1930 byl poháněn vodou a od roku 1931 do roku 1941 naftovým 
motorem. Další nájemce mlýn předělal na elektrický pohon, který poháněl mlýn do roku 
1943. Po válce mlýn pomalu upadal, až v roce 1950 se přestal využívat zcela. Dnes je koryto 
potoka regulované, takže původní stav je dnes k nerozpoznání.

Situace na přelomu 19. a 20. století:
Sčítání z roku 1900 – v obci Osová Bítýška byly v tomto roce:
četnická stanice, Lesní revír Osová Bítýška (od roku 1865), vinopal-
na, mlýn, záložna (od roku 1897), pošta (od roku 1885), lékař, hasiči, 
čtenářský spolek, obecná škola (od roku 1848, měšťanská škola byla  
v Osové Bítýšce od roku 1925)
V osadě Osová: pivovar, lihovar (od roku 1935 družstevní lihovar), 
škrobárna se oficiálně uvádí od roku 1907 do roku 1935 a cihelna od 
roku 1911 do roku 1939.

Léta válečná a meziválečná
Z místní kroniky uvádíme: „Po vyhlášení mobilizace v roce 1914 odjelo asi 40 mužů ve věku 
18 až 50 let ve čtyřech žebřiňácích na dráhu do Velkého Meziříčí a odtud dále do kasáren  
a pak na frontu. Po odjezdu živitelů rodin nastaly zlé časy. Na práci v zemědělství zůstali jen 
starci, ženy a děti. Tehdy dostávaly děti zemědělců od páté třídy od 1. dubna do konce října 
na práci v zemědělství ze školy tzv. „úlevy“.
Lidé čekali na ukončení války jako na smilování. Mnoho vojáků se ke svým rodinám již ne-
vrátilo a mají svůj hrob v cizině. Jména pětadvaceti padlých si dodnes můžeme připomenout 
v parčíku na návsi. Památník postavený obětem „světové války“.
Nejvíce sněhu zaznamenali kronikáři v roce 1924, kdy podle jejich záznamů bylo v Hájích  
u Rudy přes dva metry sněhu. 
V Osové Bítýšce měl poštovní úřad k dispozici od roku 1907 telegraf a od roku 1922 tele-
fon. Obě zařízení však vedla zpočátku pouze do Velké Bíteše. Do roku 1927 svítilo se v naší 
obci petrolejem. Pak byla zavedena elektřina ze Západomoravské elektrárny. Od roku 1927 
v souvislosti se zavedením elektrického proudu se v naší obci zaváděly hospodářské stroje 
(mlátičky, řezačky, cirkulárky, fukary...) na elektrický proud.

Voda z rybníka Třídvorského se stále 
rozlévala po loukách a dělala z nich mo-
čály, proto se dohodli občané z Osové 
Bítýšky a Záblatí a nechali si louky od-
vodnit v roce 1933.
Vedle silnice od Osové Bítýšky k Oso-
vému byly lípy několik set let staré. Za 
účelem rozšíření silnice byly tyto lípy  
v roce 1936 ve veřejné dražbě prodány  
a vykáceny. Tak zanikla krásná lipová 
alej. V roce 1939 se započalo se stavbou 
dráhy, která vede v blízkosti naší obce 
od Osové k Ořechovu…“

smírčí kámen

Osová
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Památky – památkově chráněné objekty: 
Gotický kostel • sv. Jakuba Většího z 2. polo-
viny 13. stol. barokně přestavený ve druhé 
polovině 17. století. Z opevnění kostela za-
chována část ohradní zdi s barokní branou 
a pozdně gotická zvonice. Kostel vznikl na 
místě původního malého kostelíka (2. po-
lovina 13. stol.), který zde stával do poloviny 
17. století 
socha p. Marie•  – na návsi
fara • – postavena v raně barokním stylu s do- 
chovanou původní dispozicí, budova stará 
přes 200 let
smírčí kámen • – na konci Třídvorského ryb-
níka – na památku dvou vojáků, kteří spolu 
svedli souboj o dívku 
smírčí kámen•  – vlevo při silnici na Křeptov, 
údajně na paměť dívky, která skočila z kos-
telní věže, když viděla, že v souboji padli 
oba její milí
Galerie Sýpka•  – 1 km V v hájku při silnici na 
Osovou. Bývalý barokní šprýchar (sýpka)  
z roku 1669, který původně náležel k zám-
ku Osová, byl využíván jako skladiště obilí. 
Od roku 1990 je objekt výstavní galerií pro  
prezentaci současného umění. 
Zámek Osová•  – společně se zámeckým 
parkem jsou chráněné kulturní památky. 
Zámek ze dvou stran obklopuje rybník,  
z další strany zámecký park z r. 1835. Zá-
mek byl vystavěn na místě původní vodní 
tvrze v 2. pol. 16. stol. Současný barokní 
vzhled pochází z počátku 18. stol.

Další památky 
boží muka• 
památník padlým – v SV části návsi nad • 
autobusovou zastávkou

 

Historické zajímavosti:
První zmínky o škole v obci se datují ko-• 
lem roku 1662, tehdy školu navštěvovalo 
10 dětí. 

Přírodní a další zajímavosti 
památné lípy u odbočky na Osovou a na • 
hrázi rybníka
Třídvorský rybník•  – rekreační oblast
rybník štěpnice• 
kořenová čistírna odpadních vod• 
biokoridor potoka Bítýšky – součást ÚSeS • 
(územního systému ekologické stability) 
na místě původní školy je v současnosti • 
parčík
nová škola postavena v roce 1996• 
v katastru obce se nachází skládka TKO • 
v údolí Bítýšky pod obcí se nachází Straš-• 
ná skála – místo, k němuž se váže pověst, 
zaznamenáno bylo v okolí i hnízdění výra 
velkého
Na vývoj krajiny zde mělo vliv odlesnění. • 
Rozsáhlejší plochy byly odlesněny zřejmě 
až na počátku středověku. Lesní vegetace 
byla vesměs přeměněna na monokultury 
jehličnanů – především smrku, na odlesně-
ných místech dnes vesměs převažují pole, 
méně se vyskytují kulturní a meliorované 
louky a pastviny. Místy byly vybudovány 
rybníky.
výskyt bolševníku velkolepého• 
nové sportovní centrum u budovy školy• 

Kulturní a společenský život:
Svatojakubská pouť (červenec), živý bet-• 
lém, adventní průvod světýlek, karneval 
Pod Lipami 
Sbor dobrovolných hasičů od 1883, TJ So-• 
kol od 1919, Mateřské centrum 
Myslivecké sdružení, organizace – Zš, Mš. • 
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Pánov
Poloha: 5,5 km SV od Velké Bíteše poblíž silnice do Tišnova 
Nadmořská výška: 510 m n. m.
Počet obyvatel: 17 (k 1. 1. 2013)
Osada, místní část města Velké Bíteše, nejmenší ve Velkobítešském okrsku.

Historie: 
Počátky sahají až do roku 1240, kdy se obec jmenovala Panow. Vznikla 
kolem středověké vodní tvrze, později to byl vladycký dvůr s názvem Pa-
nowsky Bauerhoff (Pánovský dvůr). Ve 14. a 15. stol. se podle Pánova psal 
rod Pánovců z Pánova, který užíval ve svém znaku štít, přilbici a jako klenot 
kohouta…
Od počátku 19. století byl rozparcelován a vznikla osada připojená ke Kři-
žínkovu. Původní zemědělské usedlosti, dnes z valné většiny rekreační cha-
lupy, jsou volně rozestavěné pod lesem nad údolím potoka Blahoňůvky.  
V lese na okraji osady stojí rekreační chaty. 

Historické zajímavosti: 
Nepatrné pozůstatky po vodní  tvrzi ze 13. století.
V blízkosti obce leží trať „Krchůvek“, o níž je známo, že zde byli pohřbeni 
vojáci z některé dřívější války.

Památky:
smírčí kámen • 

Přírodní a další zajímavosti:
podmáčená louka s výskytem prst- • 
natce májového a všivce bahen-
ního
lomek v • rulách
nacházela se zde parní cihelna, kde • 
se vyráběly pálené cihly i střeš- 
ní krytina. Za války sloužila jako 
úkryt členů odbojové organizace 
Rada Tří (R3).

V Pánovském mlýně funguje malá • 
vodní elektrárna.
Pocházel odtud Vilém Veleba • 
(1870–1956) – advokát, vydava-
tel časopisu Moravský jih, snažil 
se o záchranu českého školství ve 
Znojmě, založil dívčí školu Vlasta. 
V roce 1998 mu bylo uděleno 
čestné občanství města Znojma in 
memoriam.
Významným rodákem je i Jan Vele-• 
ba – prezident Agrární komory čR.
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Přibyslavice, Radoškov
Poloha:  2 km V od Velké Bíteše
Nadmořská výška: 497 m n. m.
Katastrální rozloha: 852 ha
Počet obyvatel: 475 (k 1. 1. 2013)
K obci patří místní část Radoškov.

K Přibyslavicím také patří osada Spálený mlýn a sa-
moty Rýglovský mlýn, Spálený mlýn, Borkovcova pila. Do 
katastru patří i Motorest 9 křížů a čerpací stanice Benzina 
na dálnici D1 směr Praha.

Historie: 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1175. Ná-
zev obce je odvozen od osobního jména Přibyslav. 
V minulosti byla rozdělena na 2 samostatné celky, a to 
vlastní obec Přibyslavice a osadu Otmarov. Od roku 
1960 patří k obci Přibyslavice tři kilometry vzdálený 
Radoškov ležící v nadmořské výšce 453 m n. m., s první 
písemnou zmínkou z roku 1255. Jméno dostal podle zakládajícího osadníka. 

Historické zajímavosti:
Radoškov – dědinka, jejíž obyvatelé se živili hlavně pálením uhlí, výrobou kolomaze, šindele, 
brtnictvím (včelařstvím) a kácením dříví pro knížecí potřebu.
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Památky:
kaplička• 
zvonička•  u Salajky
kříž – u silnice na Bíteš, u potoka v lese• 
památník – pietní místo „u partyzána“• 

Přírodní a další zajímavosti: 
obcí protéká Přibyslavický potok• 
studánka s kapličkou U Jakoubka•  – Již 
staré babičky sem chodily pro vodu a vě- 
řily, že je léčivá – pomáhala nemocným 
očím. Touto studánkou se nechal pro svou 
tvorbu inspirovat významný brněnský 

básník Jan Skácel (napsal Píseň o nejbližší 
vině) a také bítešský rodák Josef Sedlák 
(báseň u Jakoubka).
prameniště s kaplí  „u Františka“• 
Přírodní park – Údolí Bílého potoka• 
v okolí pozůstatky po těžbě železné rudy•  
tzv. pinky 
na polích výskyt krystalů křemene• 
znak obce – zlaté kolo na zeleném štítě• 

Kulturní a společenský život: 
akce – velikonoční hrkání, červnová pouť
spolky – Sbor dobrovolných hasičů

Radoškov



Rozseč
Poloha:   8 km S od Velké Bíteše
Nadmořská výška:  480 m n. m.
Katastrální rozloha: 202 ha
Počet obyvatel:  99 (k 1. 1. 2013)

Historie: 
Jméno vsi pochází patrně od lesní seče, obec vznikla zřejmě na 
místě, které bylo nutno nejprve vymýtit. Osadu založili prav-
děpodobně osadníci – kolonisté, které do země povolávali ve 
14. století čeští panovníci, a to na místě, kde stál vladycký statek. Jeho majitelé užívali 
jméno „přídomek“ z Rozseče.
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Od roku 1352 existují písemné zá-
znamy o změnách majitelů, koncem 16. stol. se zprávy o Rozseči ztrácejí, ves možná 
zanikla. Roku 1617 se hovoří o Rozseči jako o nově založené obci, která připadla se 
statkem Rojetínem k osovskému panství. Přifařena bývala obec Rozseč do Heřmanova, 
kam byl odváděn desátek. Od roku 1990 je samostatnou obcí.

Historické zajímavosti:
V místě, které místní nazývají  „Na pustým“, severně od Rozseče, bylo možno dlouho vi-
dět rozvaliny zdí a základů, a také tam byly objeveny i zbytky vodovodu. Roku 1892 bylo 
nalezeno po přívalech staré železné kopí. Podle pověstí zde prý stával hrad, který byl asi ve 
válkách (nikdo však neví v jakých) zničen.
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Památky:
zvonice•  uprostřed obce, od r. 2000 má 
nový zvon
boží muka • 
pomník padlých• 
kříž • 

Přírodní a další zajímavosti:
leží severně v údolí na Haldině – přítoku • 
potoku Halda 
Obec tvoří nepravidelnou náves. Domy jsou•  

nejvíce štítem na náves a mají před sebou 
zahrádky.
V okolí je 6 rybníků, z nichž největší je Ci-• 
helna (Cihelník), dále pak Borek.
hraniční obec mezi Krajem Vysočina a Ji-• 
homoravským krajem

Kulturní a společenský život: 
masopust, Cyrilometodějská pouť
Spolky – Sbor dobrovolných hasičů od 1943



Ruda, lhotka, křeptovský dvůr
Poloha:  8 km SZZ od Velké Bíteše, 2 km jižně vede dálnice D1, 
 dálniční přivaděč 153 u místní části Lhotka
Nadmořská výška: 565 m n. m.
Katastrální rozloha: 1303 ha
Počet obyvatel: 355 (k 1. 1. 2013)
Místní části: Lhotka (2 km J od Rudy), Křeptovský dvůr (V od Rudy) 

Historie: 
První zmínka o obci „Hruda“ se objevuje roku 1353, kdy byla součástí tasovského panství. 
Tehdy se však nazývala Hruda, což se odvozuje od železné rudy, která se zde v minulosti 
dolovala. Prvním známým majitelem byl Vznata z Tasova. Další majitelé se poměrně často 
střídali, v 16. století za Pernštejnů patřila celá ves k meziříčskému panství. Od roku 1992  
je Ruda samostatnou obcí.

Historické zajímavosti:
Původní obec Křeptov byla zničena švédy v roce 1642 a na jejím místě byl vystavěn dvůr. 
Od roku 1873 se v obci Ruda vyráběly nitěné knoflíky.
Ve Lhotce se nachází pomník chlapcům, zahynulým po manipulaci s municí ze 2. světové války.

Památky:
Kostel sv. Jiljí•  – stojí na nejvyšším bodě 
obce a pochází z roku 1795, má klenutý 
presbytář. Oltář zdobí dřevořezba Posled-
ní večeře páně. V kostele jsou barevné vit-
ráže českých světců z roku 1929–1967.
pomník padlým• 
kamenný kříž z roku 1868• 
trojhranná boží muka nedaleko hřbitova• 
boží muka u silnice do Jabloňova• 
kaplička – s obrazem sv. Jana Nepomuc-• 
kého, v horní části obce u silnice
3 smírčí kameny•  s křížem: První u plo-
tu zahrady domu čp. 15, má připomínat 
utopení ševcovského učedníka ve studni. 
Druhý kámen před domem čp. 55 stojí na 
místě hrobu tří francouzských vojáků, kte-
ří tu utonuli v rybníčku. Poslední kámen  
z roku 1852 u hlavní silnice byl zhotoven 
na paměť úmrtí svatebčana, který zahynul 
pod převráceným vozem. Vysoký kamen-
ný kříž se nachází u silnice k Velké Bíteši 
škola – původní budova školy postavena • 
1795 na místě, kde stával starý kostel, 
1891 rozšířena
dům čp.1 patří mezi nejstarší objekty v obci • 
(hostinec u Malců) 

Přírodní zajímavosti 
Okolní kopce mají nadmořskou výšku oko-• 
lo 550–600 m n. m., stoupají směrem k se-
veru, odkud je krásný výhled do krajiny. 
Severně od obce se nachází 3 rybníky – Ja- • 
nůvek, Puštěnec a Rudský rybník. Na jih od 
obce je kopec Bačátka. 
J od Křeptovského dvora jsou v remízcích • 
a lesících velké balvany syenitu. 
V okolí Lhotky se vyskytuje hornina peg-• 
matit s krystaly záhněd, turmalínem sko-
rylem.
javor klen u kříže při silnici do V. Bíteše• 
Obcí prochází původně nejdůležitější sil-• 
niční tepna bývalého československa, 
„státní“ silnice Praha-Brno. Byla zde ob-
líbená místa diváků Závodu míru, který se 
tudy po ní jezdil.

Kulturní a společenský život: 
Masopust, stavění máje, Dětský den, lávka, 
pivní výcvikový tábor, cyklistický závod Zlaté 
kolo Vysočiny, Traktorfest, pouť sv. Jiljí (září).
Sbor dobrovolných hasičů od 1895
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skřinářov
Poloha:   8 km SSZ od Velké Bíteš, 2 km S od Osové Bítýšky
Nadmořská výška:     560 m n. m.
Katastrální rozloha:  899 ha
Počet obyvatel:   139 (k 1. 1. 2013)
K obci patří hájenka Rohy.

Historie: 
První zmínka o obci pochází z roku 1364, kdy je zmiňována v zemských deskách jako 
majetek pánů z Ronova, kteří toho času drželi hrad Osová. V této době zde byl i zeman-
ský dvorec, podle něhož se také nazývali zdejší vladykové. Součástí osovského panství 
zůstala obec i v dalších stoletích. Od roku 1990 je Skřinářov samostatnou obcí.

Historické zajímavosti:
Rohy – současná myslivna byla původně zámečkem, postaveným v r. 1900 pro hraběnku  
z rodu Haugwitzů. Po její předčasné smrti byl zámeček upraven a od roku 1908 využí-
ván jako fořtovna. V roce 1940 k ní byla přistavěna hájenka, zbouraná po roce 1990. 
Původně zde nedaleko stávala ves stejného jména, která byla v letech 1560–1590 
„přestěhována“ pod názvem Nové Rohy na místo dnešních Ondrušek. 

Během 2. světové války se v obci a jejím okolí ukrývali partyzáni, patřící do struktur odbo-
jových skupin generála Luži – R3. 

Památky:
kaplička•  zasvěcená Navštívení Panny Marie  
– typická dominanta celkového rázu vesnice 
na návsi
památník padlým•  za 1. světové války – vedle 
kapličky
kříže • 

Přírodní a další zajímavosti: 
Skřinářovský les je nejvýše položenou ob-• 
lastí v regionu 
3 km severně v lesích se nachází Svatá hora • 
(679 m n. m.), poutní místo se sochou sv. 
Zdislavy z Lemberka
prameny Bílého potoka pod Svatou horou• 
v lesích naučná stezka LčR  Svatá hora se • 
zastávkami s naučnými panely

SZ nad obcí se táhne hřeben Kuní hory • 
(649 m. n.m.)
Holínkovský rybník•  – rekreační chatová 
oblast, je prvním rybníkem na Bílém poto-
ce, který teče okolo obce. Následuje rybník 
Balákovský a soustava rybníků u Osové.
dvě • památné lípy  
Haugwicovy studánky• 

Kulturní a společenský život: 
Ostatkový průvod masek, pouť – první červ-
nová neděle
Spolky: Sbor dobrovolných hasičů, Rybářský 
spolek, Místní ženy – dodržují tradici svateb-
ního zpívání
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Vlkov
Poloha:  5 km SSZ od Velké Bíteše u železniční tratě Brno,Tišnov, 
 Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, zastávka Vlkov u Tišnova
Nadmořská výška:  503 m n. m.
Katastrální rozloha:  569 ha 
Počet obyvatel: 263 (k 1. 1. 2013)

Historie:
Obec Vlkov je v písemných dokumentech poprvé zmiňována v roce 1364 jako Wylkov. Od 
14. stol. patřila k panství osovskému a také sdílela s jeho majiteli i osudy. Přirozenou hranici 
obce tvořil od 16. stol. rybník „Vlkovák“, zbudovaný v r. 1526 jako poslední z celé osovské 
rybniční soustavy. Vlastní obec byla utvořena vyloučením z Osové Bítýšky r. 1875. 

Historické zajímavosti: 
Ve Vlkově si lidé přivydělávali výrobou tyček do moravských vinohradů, v době hladu po  
1. sv. válce vařili z cukrové řepy sirup a ten mazali na chleba. V době mletí mouky prodávali 
porybní mlynářům vodu z rybníka po metru. V hrázi patrné otvory po dřevech k zadržování 
vody. Při rekonstrukci odtoku nalezeno původní jedlové potrubí. 

Památky:
kaplička – zvonička•  uprostřed návsi, zre-
konstruovaná roku 2001
budova bývalé • školy a kulturní dům s obec- 
ním úřadem
boží muka • v biopásu u Vlkovského ryb-
níka postavená roku 2003 jsou zasvěcena 
patronovi myslivců sv. Hubertovi. Biopás 
vznikl díky aktivitě mysliveckého sdružení 
za účelem podpory chovu koroptví. 
barokní kříž•  z roku 1798 (památkově 
chráněn) – v zátočině směrem k nádraží  
u železniční trati 

Přírodní a další zajímavosti:
Vlkovský rybník • – lokalita zajímavých po-
břežních rostlin – šáter polní, úrazník uzlatý, 
kuřinka ostnosemenná, ale i rekreační ob-
last a odpočinková plocha, 2 bývalé mlýny. 
krajina typická starými alejemi, opuštěný-• 
mi sady ovocných stromů, soustavou ma-
lých rybníčků a Bílým potokem

osobnost – František Poledna Vlkovský • 
1877–1951, slavný rodák, cestovatel – pro- 
cestoval Sibiř, čukotku, Kamčatku, pobý-
val v číně i Japonsku. Svá putování doku-
mentoval a přispíval do sbírek muzeí.
znak obce – atribut sv. Vavřince – stříbrný • 
rošt, zelený lipový list s plodenstvím, sym-
bol zdejších lip. Modrá vlnitá pata znaku 
symbolizuje vodu a Vlkovský rybník, který 
je nedílnou součástí vesnice.
nádraží slouží i pro nakládku a vykládku • 
materiálu

Kulturní a společenský život: 
Masopust, patronem vesnice je sv. Vavřinec 
a tradice poutí na sv. Vavřince byla zavede- 
na v roce 2001, dříve se slavily hody.
Spolky – TJ Sokol, Myslivecké sdružení, Sbor 
dobrovolných hasičů
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Záblatí
Poloha: 6 km SZ od Velké Bíteše, v těsné blízkosti obce Osová Bítýška, 
  obce dělí potok Bítýška
Nadmořská výška: 527 m n. m.
Katastrální rozloha: 413 ha
Počet obyvatel: 203 (k 1. 1. 2013) 

Historie: 
Podle písemných dokladů je první zmínka o Záblatí z roku 1356, kdy Záblatí patřilo 
pánům z Meziříčí. Počátkem 15. stol. se dostalo k náměšťskému panství a zůstalo u něj 
až do roku 1850, kdy bylo přičleněno k Osové Bítýšce a roku 1867 se obec osamo-
statnila, což dokazuje staré pečetidlo, na němž je rýč a radlice s nápisem Dědina Zablaty. 
1973–1990 osamostatnění obce od Osové Bítýšky. Obec v průběhu staletí několikrát 
změnila svůj název z původního Zablatie z roku 1356 se od roku 1924 ustálil název 
Záblatí.

Historické zajímavosti:
Tak jako v dřívějších dobách se i v druhé polovině 19. století vedlo v Záblatí řemesl-
níkům. Záblatí byla obec úspěšných větších sedláků a řemeslníků. Z řemesel byl např. 
zastoupen švec, kovář, tkadlec, zedník, krejčí, kolář atd. 

Požár 5. září 1906, který způsobil šestiletý chlapec tím, že si udělal ohníček u hromady 
vymlácené slámy. Bylo zničeno 9 domů, 9 chlévů, 8 stodol s téměř celou sklizní a se 
vším nářadím. Rozsáhlost požáru byla mimo jiné způsobena i tím, že střechy stavení byly 
kryty šindelem a doškami a pouze dvě střechy pálenými taškami.
Ještě na začátku 19. století nosili záblatští muži dlouhý šosatý kabát, pod ním modrou vestu 
s lesklými kovovými knoflíky, kožené kalhoty a vysoké boty. Ženský „kroj“ se vyznačoval 
krátkými sukněmi, úzkou šněrovačkou a velkým šátkem přes hlavu.

Památky: 
kříž•  při cestě do Jáchymova – památkově 
chráněný
mramorový kříž – v horní části obce• 
památník padlým • – na návsi 
Záblatský mlýn• 

Přírodní a další zajímavosti:
kopec Duforty – 561 m n. m. • 
V katastru působí 2 velké zemědělské pod-• 
niky Agro Záblatí a Agrofarm.

Obec svou dnešní zástavbou přechází ply-• 
nule do katastru Osové Bítýšky, oddělená 
je potokem Bítýška. 

Kulturní a společenský život: 
Vzhledem ke své blízkosti k Osové Bítýšce je 
zřejmé, že Záblatí sdílelo i sdílí s touto obcí 
mnoho společného. Jedním z takových pří-
kladů byla např. stavba nové školy v Osové 
Bítýšce v roce 1893.
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7. lidé

obyvatelstvo

Počet obyvatel, jeho složení a rozmístění se mění.
Různé soupisy obyvatelstva vznikaly na našem území už od středověku. Prv-
ní moderní sčítání obyvatelstva proběhlo v roce 1869 a poslední v dubnu 
roku 2011. 
Počet obyvatel ve Velké Bíteši překročil v roce 2010 hranici 5000 obyvatel. 
V následující tabulce můžeme sledovat počet obyvatel v našem městě za  
posledních pět let. 

Tabulka s přehledem počtu obyvatel

Hustota zalidnění se pohybuje kolem 80 obyvatel na km2. Většina obyvatel 
se hlásí k české národnosti, zbytek asi 10% obyvatel k moravské národnosti. 
Žijí zde i národnostní menšiny – Slováci, ukrajinci a Vietnamci. Téměř polovina 
obyvatel je věřících a hlásí se katolické církvi. Průměrný věk se pohybuje ko- 
lem 38,8 let.
Současné složení a rozmístění obyvatel je výsledkem dlouhodobého vývoje po-
rodnosti a úmrtnosti. Odborně tento jen nazýváme přirozený pohyb obyvatel  
a může být záporný (na 1000 obyvatel více lidí zemře, než se narodí) nebo 
kladný (na 1000 obyvatel se více lidí narodí, než zemře). Velká Bíteš patří mezi 
města s dlouhodobým přírůstkem obyvatel. 
Ke sledování přirozeného pohybu obyvatel slouží věková pyramida – graf, který 
zahrnuje rozdělení obyvatel podle pohlaví, věku a rovněž zobrazuje porodnost  
a významná období, kdy došlo k přírůstku nebo úbytku obyvatel, například 
významnou historickou událostí.  
Počet obyvatel se mění i migrací – tedy stěhováním. V tomto případě rozlišuje-
me emigraci – vystěhování nebo imigraci – přistěhování. V historii Velké Bíteše 
existovala významná období, kdy se zvyšoval nebo snižoval počet obyvatel stě-
hováním. Rovněž můžeme sledovat tabulku, jak se měnil počet obyvatel stěho-
váním za posledních 5 let. 
Podle věku obyvatel rozlišujeme takzvanou věkovou strukturu obyvatel. Rozli-

šujeme předproduktivní věk do 15 let, produktivní od 15 do 62 let a popro-
duktivní nad 60 let. V tabulce uve-
dené výše opět můžeme sledovat 
vývoj počtu obyvatel podle věku. 
i v našem městě se projevuje pro-
ces stárnutí obyvatel, přibývá tedy 
obyvatel nad 60 let, počet dětí do 
15 let je nižší, i když v roce 2010 
došlo oproti minulému roku ke 
zvýšení porodnosti.
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Zajímavosti:

• klesá počet sňatků, přibývá 
rozvodů, až třikrát více 

• novým trendem jsou svo-
bodné matky a děti, které se 
rodí mimo manželství 

• většina obyvatel má ukon-
čené středoškolské studium 
maturitou nebo vyšším 
vzděláním

• více je mužů než žen, ale 
pouze do důchodového věku

• nejčastějšími jmény v kraji 
Vysočina jsou Nela, eliška, 
Tereza, chlapci Tomáš, Jan, 
Adam, Filip, Jakub

• nejzajímavější jména jsou 
Chloe, Ban Mai, Megan, ul-
jana, gaia, graciela, Malví-
na, Ribana, chlapci – Abdev, 
Dean, Ronny, Timothy, Diviš, 
Lev, Kelvin, Maxián

Životní styl 
O našem životním stylu vy- 
povídají hodnoty, které vy- 
znáváme: naše sklony a návy- 
ky, chování a vztahy k ostat- 
ním lidem, náš vkus, vztah  
k přírodě, ke kultuře a prostře- 
dí, v němž žijeme. Významnou 
součástí životního stylu je náš 
vztah k rodině a ke společ-
nosti, například připravenost 
pomáhat jiným. Také naše 
nároky na bydlení, zaměření 
činností ve volném čase, osob-
ní zájmy a koníčky, úroveň zá- 
bavy a celkový přístup k živo- 
tu a ke světu – to vše jsou 
projevy našeho životního 
stylu. Jeho základy získáváme 
v rodině, s léty si ho dotváří-
me; v dospělosti je životní styl 
vizitkou naší osobnosti.

Rok Počet 
obyvatel

Do 15 let 15–60 let nad 60 let narození úmrtí přihlášení odhlášení

2006 4949 841 3488 625 38 46 89 82
2007 4971 829 3534 631 28 43 47 63
2008 4957 791 3555 647 35 40 58 78
2009 4971 797 3527 677 70 42 62 76
2010 5015 878 3211 926 68 57 101 75

Věková pyramida obyvatel Vysočiny

www.czso.cz



7.1. osobnosti

7.1.1. Malé setkání s osobnostmi města Velká bíteš

Když nahlédneme do dějin našeho města, na první pohled se může zdát, že se nám 
příliš „velikánů“ neurodilo: jejich jména nenajdeme ani v učebnicích, ani na cedu-
lích s názvy ulic. Možná je to chyba – tihle „méně známí“ lidé rozhodně z průměru 
vyčnívají. Vtiskli svoji stopu do tváře města a ovlivnili jeho život. Mnozí z nich jsou 
možná i součástí vašich rodů. Jako patří k základnímu vzdělání znát významné 
osobnosti národa, stejně tak by mělo platit, že bychom měli vědět o lidech z nej-
bližšího okolí, kteří byli či jsou něčím výjimeční.

Bítešák rytířem čestné legie
Pravděpodobně prvním čechem, který byl jmenován rytířem čestné legie, 
byl ranhojič Johann Seka z Velké Bíteše, kterému předal vyznamenání osobně 
Napoleon Bonaparte po bitvě u Slavkova, v níž ošetřoval raněné francouzské 
vojáky. Toto vyznamenání je uloženo ve sbírkách Národního muzea v Praze.

Nemusí člověk vykonat hrdinský čin, aby se na něj dlouho a v dob- 
rém vzpomínalo. Jsou lidé, kteří dělají svoji práci se vtipem 
a zručností a přinesou do ní něco svého. Pak proslaví nejen 
sebe, ale i své město. Jedním z nich byli mistři svého řemesla, 
poslední toufarníci František (1812–1881) a Jan (1851–1951) 
Zavřelovi. Jan byl také lidovým ranhojičem – dovedl napravit 
vykloubené ruce i nohy. Rychle, bez umrtvení, ale dobře.

Zásluhy další osobnosti, Františka Ondřeje Poupěte (1753–
1805) oceníte, až budete plnoletí. Název jeho díla napoví, čím 
se zabýval: „Počátkové základního naučení o vaření piva“. Pů-
vodně pracoval u svého bratra Jana, bítešského sládka. Zave-
dl nové technologické postupy vaření piva, používal teploměr  
a pivní váhu (pozdější hustoměr). Jeho receptury s úsporami 
paliva i surovin se rozšiřovaly a vedly ke zlepšení kvality piva 
nejen u nás, ale i v evropě. K poctě významného českého slád-

ka Františka Ondřeje Poupěte byla v roce 1940 napsána lidová divadelní hra 
se zpěvy „Poupě z pivovarské zahrádky“ (text František Klika, hudební do-
provod Jan Plichta). Byla hrána v divadle v Brně, vysílal ji i brněnský rozhlas, 
roku 1958 při příležitosti oslav 550. výročí povýšení Velké Bíteše na město 
byla nastudována bítešskými ochotníky.

Do třetice vešla Bíteš ve známost dalším zbožím, které nesmělo 
chybět v žádné domácnosti – modrotiskem. Vladimír Kotík 
(1875–1955) barvíř, ale i starosta města byl jedním z posledních 
mistrů tohoto oboru. Jeho strojní vybavení na výrobu modrotis-
ku se později dostalo společně se starodávnými formami do ma-
jetku rodiny Danzingerovy v Olešnici na Moravě. Nejenže se tu 
modrotisk dodnes vyrábí, ale můžete přijet na exkurzi a dokonce 

si sami podle vlastního návrhu nechat touto technikou obarvit plátno. Komu 
se do Olešnice nechce, může ukázky modrotisku vidět v městském muzeu, 
nebo na krojích některých tanečnic z Bítešanu.

Jestli se vám řemeslníci nezdají právě velkými osobnostmi, zkusme se podívat 
do oblasti výtvarné. 

Osobnost 
– je soustavou vlastností, 
charakterizujících celistvou 
individualitu konkrétního člo-
věka, zaměřeného na realizaci 
životních cílů a rozvinutí svých 
potencialit.

Toufarník 
– hrnčíř pracující speciální 
technologií. Toufarnické 
nádobí proti prostým hrn-
čířským výrobkům vyniká 
krásným leskem a poměrně 
lehkou váhou.

Sládek 
– pracovník pivovaru, tech-
nolog při výrobě piva. 

 Danzinger

www.modrotisk-danzinger.cz

Modrotisk 
– negativní tisk, speciální na-
nášená hmota vzoru zabrání 
proniknutí barvy k textilu. 
Původně se barvila indigem. 
Od konce 18. stol. se stal 
součástí krojů. Pro některé 
oblasti – Horácko, Valašsko – 
je typickou textilií.
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u zdi starého bítešského hřbitova najdete 
bustu veselého vousatého chlapíka. To sochař 
Lubomír Lacina ztvárnil podobu jiného uměl-
ce, architekta a výtvarníka Leopolda Seky. 
Vystudoval ve Vídni a pracoval v Budapešti. 
Ve své profesi byl uznávaným architektem 
městských i šlechtických staveb s osobitým 
řešením. Pro Bíteš však učinil mnohem více. Po návratu z ciziny působil jako 
obětavý vlastenec v různých spolcích, pro které kreslil plakáty, návrhy, kulisy. 
Některé z nich dodnes najdete ve sbírkách muzea, stejně jako ručně kreslené 
vtípky, či dopisnice přátelům. O jeho smyslu pro humor svědčí i známá vize 
Velké Bíteše v roce 2000, v jeho době vzdálené budoucnosti. Třeba právě  
u vás doma visí vzácný obraz s podpisem „L. Seka“. 
Možná ale naleznete podpis akade-
mického malíře a textilního výtvarní-
ka Františka Rauše, pedagoga Vysoké 
školy umělecké v Praze. Rád maloval 
Vysočinu, krajinu kolem Bíteše i město 
samé. Také můžeme obdivovat obrazy 
křížové cesty v našem kostele sv. Jana 
Křtitele, které v létě roku 2000 kom-
pletně renovoval v prostorách naší školy. 
Těžištěm jeho práce však byla práce na nástěnných netkaných obrazech, 
kterým se souhrnně říká tapiserie. V jeho době byly tyto nástěnné obrazy oje-
dinělé svou technologií i náměty. Způsob jejich vytváření byl koncem 50. let 
dokonce patentován a František Rauš byl prvním z výtvarníků, který touto 
technikou pracoval. Proto byl vyhledávaným spolupracovníkem bytových ar-
chitektů (světové výstavy Brusel, Ósaka). Je také autorem návrhů koberců pro 
Pražský hrad, prezidentskou a primátorskou lóži Paláce kultury. V zasedací síni 
bítešské radnice najdete jeho rozměrnou tapiserii se symboly města Bíteše. 

u výtvarného umění ještě zůstaneme, ale daleko do minulosti nemusíme. 
Naše město nemělo nikdy nouzi o výtvarníky, jimž se sice říká „amatér“, ale 
jejichž díla jsou odborníky uznávaná. Jedním z nich je bítešský rodák, sochař 
Lubomír Lacina (1953). Každodenně míjíme jeho plastiku Ježíše, 
ať už na kříži u kostela, nebo za jeho vraty. u vchodu do muzea na 
vás shlíží busta Karla Staršího ze Žerotína. Podílel se na výzdobě 
košíkovského kostela, cestou z údolí Bílého potoka potkáte Pietu 
na Prajzích, sošky jeho svatých umístěné v krajině okolo Níhova, 
na Svaté hoře… Výčet jeho děl by byl velmi dlouhý.

Za dalším výtvarníkem zaskočíme do knihovny – a možná i do 
vaší. Je jím malíř a ilustrátor Miroslav Pospíšil (1953), kterému 
jako klukovi učarovaly jednak dobrodružné příběhy Karla Maye, 
a také ilustrace Zdeňka Buriana. Podařilo se mu dokonce s tímto 
umělcem seznámit osobně. Možná máte doma Poklad na stříbr-
ném jezeře s jeho ilustracemi. Zabývá se také plastikami z novo-
dobých materiálů. Pro francouzské muzeum vytvořil několik plas-
tik pravěkých zvířat. Naskytla se mu možnost portrétovat některé 
osobnosti naší kultury, jako jsou pan Brodský, šimek, černoch, 
paní Zázvorková. 
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(1864–1921)

František Rauš
(1921–2001)

Miroslav Pospíšil

Tapiserie 
– ručně tkané nástěnné ko-
berce, s použitím nejrůznějších 
stavů. Provlékáním barevných 
vláken do základní osnovy 
vznikají neobvyklé vzory.
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V knihovně nyní ještě zůstaneme. V oddělení Historie možná 
naleznete malou knížku s titulem „Dějiny města Velké By-
teše“. Zajímavé čtení pro všechny, které zajímají dějiny. Na 
základě starých pramenů napsal tehdy mladý učitel Jan Tiray 
dva díly dějin města, kde zachytil události od 14. století až 
do sklonku století 18. Že je vám jeho jméno nějak povědo-
mé? Možná máte, jako mnoho Bítešáků, tuto knihu doma. 
Podruhé totiž vyšla v roce 2008, slavili jsme 600. let výročí 
povýšení V. Bíteše na město.
Jan Tiray, učitel, hudebník a zapálený historik se stal za 
svou záslužnou činnost čestným občanem města. Aby za-

choval pro budoucí generace věcné i písemné historické památky, založil 
městské muzeum. Přestože jsou na jeho pedagogickou činnost pyšná i další 
města, kde působil, jeho posledním přáním bylo nechat se pohřbít na bíteš-
ském hřbitově. Hrob najdete na starém hřbitově blízko vchodu. Pečuje o něj 
škola, jehož jméno nese: Střední odborná škola Jana Tiraye.

Připomeňme i jméno spisovatele, středoškolského učitele, doktora Milo-
slava Nováčka. O vztahu k Vysočině a rodnému městu svědčí vzpomínkový 
tisk „Bíteš mého dětství“. Na pozadí historie se nám odkrývá obraz Bíteše 
tak, jak ji viděly naše prababičky – možná že ještě jedno pra- přidáme…  
V knihovně najdeme i další výtisky jeho knih: např. „Jeden z tisíců“.

Pátrejme v knihovničce dál, protože v oddělení „Poezie“ se vám možná po-
daří najít útlé knihy veršů učitele, spisovatele, básníka a překladatele, ka-
meníka Josefa Sedláka. Zvláštní kombinace? To se dříve stávalo – totalit-
ní režim občas „odměnil“ inteligenci zákazem činnosti a přidělil jí některou  
z dělnických profesí. Proto se učitel a překladatel vyučil i kamenosochařem. 
O tom, že to zvládl výborně, svědčí i restaurované kamenné gotické okno 
ve vyšší věži bítešského kostela. S jeho verši, které vyznávají lásku k rodišti  
a jeho lidem, jsme se tak mohli setkat až v roce 2002 a 2006, kdy ke svým  
80. a 85. narozeninám vydal sbírky básní „Kam odlétají ptáci“ a „Trn z paty“.

Z literatury zabrousíme za další múzou – divadlem. Náš rodák, herec Roman 
Hemala, otec moderátora Alexandra Hemaly, vystudoval gymnázium ve Vel-
kém Meziříčí. Jako jeden z prvních poválečných studentů nastoupil na dra-
matické oddělení brněnské konzervatoře. Působil v brněnském divadle Bratří 
Mrštíků. Pak přišla nabídka, „která se neodmítá“ – angažmá ve Werichově 
(tenkrát) divadle ABC v Praze. Hrál po boku i nám známých herců, jako jsou 
Václav Postránecký, Viktor Preis, Boris Rösner. Pracoval v rozhlase, televizi, 
dabingu. Ve své „one man show“ seznamoval diváky na zájezdech po celé re- 
publice (také v Bíteši) i zahraničí s čapkovými povídkami a Werichovými Po-
hádkami. Do rodného města se rád vracel. 

S divadlem, filmem, ale především s koncertními síněmi je spojeno jméno 
jednoho z nejvýznačnějších současných hudebních skladatelů, Zdeňka Po-
loláníka. 
Je autorem více než 700 hudebních děl. K nejznámějším opusům patří scénic-
ké oratorium „šír haš – šírím“, kompletní Píseň písní krále šalomouna v heb-
rejštině. Když se mu narodil syn, složil skladatel jako poděkování slavnostní 
ordinárium. Dílo zvítězilo v celostátní soutěži. 
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Jan Tiray (1858–1925)

Miloslav Nováček (1924–2005)

Josef Sedlák (1922–2007)

Roman Hemala (1925–2005)

Zdeněk Pololáník (1935)

ukázka z díla 
v čítance

Monodrama
– či také Divadlo jednoho 
herce (anglicky One man 
show, One person show), je 
dramatický žánr (divadelní 
hra) s jedinou postavou. 

Ordinárium
– je zpívaný doprovod mše. 
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Je autorem několika set opusů scénické, televizní i filmové hudby (Lev s bílou 
hřívou, člověk proti zkáze, Opera na vinici, Žert, Katapult, Synové a dcery 
Jakuba skláře...) a také baletů. Zásluhou pana Pololáníka vzniklo v Brně na 
JAMu oddělení duchovní hudby, první ročník byl otevřen v roce 1994 jako 
jediný takový obor v české republice. Jeho skladby se stále hrají nejen v pět-
advaceti zemích evropy, ale i v Japonsku, uSA, Rusku, či na Novém Zélandu. 
V roce 2001 byl na Velehradě oceněn Řádem sv. Cyrila a Metoděje, v roce 
2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil medaili sv. Petra a Pavla. 
Zdeněk Pololáník žije a tvoří v Ostrovačicích u Brna. 

Možná vás překvapí další z osobností, ale Eduard Rovenský st., muzikant  
a textař, si zaslouží, aby se na něj nezapomnělo. Hudba mu učarovala, a tak 
„přežil“ nejen hru na housle a baskřídlovku, ale naučil se i teorii harmonie 
a dokázal upravovat skladby a rozepisovat je pro jednotlivé nástroje. Nedo-
kážete si představit, jak to bylo úžasné v době, kdy se nahrávky ze západu 
pašovaly na kotoučích magnetofonu. V 80. letech se stal vůdčí postavou 
dodnes známé velkomeziříčské skupiny Renovace. Skládal stovky písní na 
vlastní texty, zhudebnil básně. Jeho písničky můžete slyšet na dvou CD – 
„Hádej, hádej“ a „Blázen čas“. 
Věnoval se i jiné hudbě – byl členem Bítešanu. upravoval podhorácké písně – 
bylo až s podivem, jak obsáhl svými schopnostmi tak rozdílné žánry, rock  
a lidovou píseň. Jen 47 let mu bylo dopřáno k životu, ale on je beze zbytku 
naplnil.

Ne každá osobnost však zanechá 
hmatatelný odkaz. Už jsme se se-
tkali s těmi, kteří nejen svými díly, 
ale snahou pomáhat ostatním, ak-
tivní prací pro jiné lidi ovlivnili ži-
vot města. Někteří z nich s velkou 
odvahou, za kterou zaplatili. Řeč je 
o II. světové válce.

Blízko vchodu na náš starý hřbitov najdete hrob s hrubě otesaným kamen-
ným podstavcem, s bustou a nápisem Lev Krča (1902–1945). Byl výraznou 
osobností, lidé ho znali jako sportovce, výborného fotografa a především 
architekta, který je autorem mnoha sportovních stadionů, hřišť, tělocvičen – 
bohužel ne v Bíteši. V době okupace se zapojil do odboje a pracoval jako 
spojka v tehdejší partyzánské jednotce R3 (Rada tří). Zahynul jako oběť ná-
letu krátce před koncem války…

S odbojem je svázána i osobnost Ing. Karla Stallera, který se díky svým 
schopnostem vypracoval na ředitele brněnské Zbrojovky. Muzeum dodnes 
na jeho památku uchovává exemplář tehdy velmi výkonného kulometu 
BReN, který Zbrojovka vyráběla v licenci s Anglií. Brzy po okupaci se stal 
jedním z prvních prostředníků mezi domácím a zahraničním odbojem. Na-
venek musel zůstávat oddaný vůči Němcům, protože vzhledem ke svému 
postavení mohl jako jeden z mála cestovat do zahraničí a udržovat styky se 
zahraničním odbojem. 
Po osvobození však byl nařčen ze spolupráce s nacisty a i když se později 
prokázal opak, komunistický tlak ho donutil emigrovat.
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Eduard Rovenský – vlevo dole 
(1956–2003)

Lev Krča (1902–1945)

Karel  Staller (1896-1975)

Rock 
– je žánr populární hudby, 
který se do hlavního proudu 
dostal v 60. letech 20. sto- 
letí. Má kořeny v rock and 
rollu, rhythm and blues a 
country hudbě 40. a 50. let, 
ale je také ovlivněn folkem, 
jazzem a vážnou hudbou. 
Jako nástroje se nejčastěji 
používají elektrická kyta-
ra, baskytara, bicí nástroje 
a klávesové nástroje jako 
hammondovy varhany, 
klavír nebo od konce 60. let 
syntezátor. V rocku se často 
objevují kytarová, ale někdy  
i klávesová, saxofonová nebo 
harmoniková sóla.

Kulomet BREN
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Bohuslav Kříž není sice rodilý bítešský občan, ale tento pedagog, zeměděl-
ský odborník a především účastník protifašistického odboje za 2. sv. války 
si zaslouží naši pozornost. 
Do Velké Bíteše byl přeložen jako ředitel Zemské odborné školy hospodářské. 
Stal se kustodem bítešského muzea, kterému věnoval všechen svůj volný čas. 
O jeho členství v odbojové ilegální organizaci Obrana národa nevěděli 
ani jeho nejbližší. O to víc je zdrtilo jeho zatčení gestapem. Byl zastřelen  
22. června 1942 na Kounicových kolejích v Brně. Neexistuje jeho hrob, jeho 
jediným „pomníkem“ je bítešské muzeum umístěné v budově, kterou kdysi 
k tomuto účelu zvolil. 

Počátkem padesátých let stanuli před soudními tribunály v inscenovaných 
procesech tzv. nepřátelé lidu – političtí odpůrci KSč. Absolutní trest postihl 
i vůdčí osobnost odboje, plukovníka čsl. armády Josefa Robotku. Po vál-
ce byl sice jmenován zástupcem vrchního velitele parašutistických vojsk, ale 
po únorových událostech roku 1948 byl dán do výslužby. Krátce nato byl 
obviněn jako vlastizrádce, obžalován ze špionáže a v roce 1952 odsouzen 
a popraven. Po pádu komunismu byl rehabilitován, rozkazem preziden-

ta republiky byl v roce 1991 jmenován do 
hodnosti generál majora in memoriam. Pre-
zident Václav Havel ho v roce 1997 ocenil za 
mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost 
státu řádem Bílého lva. 

Jeho působení v odboji a tragický pováleč-
ný osud připomíná pamětní deska na domě 
Masarykovo nám. čp. 6.

Na závěr dovolte ještě jednu vzpomínku na zajímavou osob-
nost. Nezanechala žádný odkaz a nikdy ani nechtěla. Jediné, 
co možná chtěla, bylo žít dobře svůj život. Řeč je o zajímavé 
osůbce, paní Františce Kožnarové. Všichni jsme ji kdysi pova-
žovali za součást koloritu Bíteše. usměvavou, drobnou, energic- 
kou babičku, kterou na jejích pravidelných obchůzkách s kárkou 
po městě doprovázel pejsek. Proč se o ní zmiňujeme? Byla svého 
času nejstarší občankou nejen města, ale na krátkou dobu celé 
čR, dožila se úctyhodných 107 let! Byla živým zdrojem našeho 
nářečí. Vzpomínka na ni je jako pohlazení a také právě proto jí 
patří místo v naší učebnici. 

Malá exkurze za nepřehlédnutelnými osobnostmi našeho města končí, ale 
jen na tomto místě. Všichni se prostě do této učebnice nevejdou. Zůstává 
na vás, abyste hledali a zajímali se. Ať už to bude v muzeu, na internetu, či 
v literatuře. Jen se rozhlédněte, kolik lidí z našeho města se věnuje umění – 
hudbě, výtvarným činnostem. Máme zde vynikající sportovce. Nezapomeňte 
na vědu – ať již zkoumá historii, nebo přírodu. A především – naučte se 
vnímat energii lidí, kteří kolem vás pomáhají, aby se tvář města a kvalita 
našeho života vyvíjela tím správným směrem. Kolem vás vzniká nová his-
torie. Jste její součástí a záleží na vás, jestli zůstanete pozorovateli, nebo 
aktivními tvůrci – dalšími osobnostmi našeho města.
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Bohuslav Kříž (1882–1942)

Josef Robotka (1906–1952)

Františka Kožnarová
(1903–2011)

Osobnosti, nářečí
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7.1.2. Pohled za humna

Pojďme se podívat kousek dál. Byla by škoda nezmínit se o jménech osob-
ností, které se objevily v našem kraji. Snad se prošly bítešským náměstím, 
snad obdivovaly pohled na věže kostela – nebo také ne. Možná je sem zavál 
osud a ony se v těchto končinách  nechaly inspirovat…

Moravská Božena Němcová 
Františka se narodila do velkomeziříčské rodiny Všetečkových. Jako dcera 
purkrabího žila na zámečku ve Stránecké Zhoři. Podle této vesnice  zvolila 
svůj pseudonym Stránecká. 
Přestože sbírání pohádek vedlo k tomu, že ji začali nazývat „moravskou 
Boženou Němcovou“, věnovala se především psaní vlastních povídek, re-
cenzí a črt. 
Dílo Františky Stránecké, to jsou především obrazy ze života prostých lidí ži- 
jících v oblasti Horácka a celé západní a jižní Moravy. Obsahuje záznamy 
zvyků a obřadů celého roku, proto je i cenným pramenem pro poznání. Vý-
bor z jejích pohádek vyšel naposledy v Brně roku 1992 pod názvem „Mo-
ravské národní pohádky“. Pamětní bustu najdeme na jednom z domů lemu-
jících zámecké schody ve Velkém Meziříčí. 

Tasovský filosof  
Nedaleký Tasov je místem, kde se narodil a také ze-
mřel spisovatel, básník, kněz a filosof Jakub Deml. 
Obdivovali a podporovali ho mnozí umělci (Otokar 
Březina, sochař Jan Bílek, malíř Josef Váchal, Vítěz-
slav Nezval), s mnohými se naopak názorově roze-
šel. Jeho dílo rozhodně není „lehká“ četba. Po válce 
vítal utvoření republiky, nadchla jej myšlenka sokol-
ství. Naproti tomu byl pro urážku prezidenta  roku 
1930 Jakub Deml obžalován, avšak po Masarykově 
zásahu bylo soudní řízení zastaveno. 
Některé Demlovy spisy byly z politicko-mravnost-
ních důvodů i úředně zabavovány. Za 2. světové vál-
ky mu nebylo dovoleno publikovat. Celá jeho činnost od počátku okupace 
až do roku 1941 byla po válce předmětem vyšetřování.
Na motivy jeho románu „Zapomenuté světlo“ byl v roce 1996 natočen 
stejnojmenný film s Bolkem Polívkou a Veronikou Žilkovou v hlavních rolích.

Otokar Březina 
český básník a spisovatel, jenž svým básnickým dílem završuje český sym-
bolismus. Zařadil se mezi největší představitele světové poezie.
Roku 1887 se stal učitelem v Jinošově u Náměště nad Oslavou. Do tohoto 
období spadají počátky korespondence s Annou Pammrovou a do jeho tvor-
by začíná pronikat pojem samoty.
V roce 1919 získal čestný doktorát Karlovy university a stal se členem čes-
ké akademie. Roku 1925 odešel do výslužby. Roku 1928 získal Státní cenu 
za literaturu. Je pochován v Jaroměřicích nad Rokytnou. Náhrobek vytvořil 
Březinův přítel, sochař František Bílek. Otokar Březina byl osmkrát navržen 
na Nobelovu cenu za literaturu.
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Františka Stránecká 
(1839–1888)

Otokar Březina (1868–1929)

Jakub Deml (1878–1961)
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Lesní žínka a poustevnice
Anna Pammrová, velmi originální žena, která předběhla svou dobu a byla za 
to často odsuzována. Feministka a teosofka, spisovatelka a překladatelka. 
Své neradostné dětství a mládí, které prožila u adoptivních rodičů v Jasenici  
a Náměšti nad Oslavou, zachytila v rukopisném románu „Antieva“. široké 
všeobecné i jazykové znalosti získala zejména sebevzděláváním a korespon-
dencí s Otokarem Březinou. Osobní tragédie řešila odchodem na lesní samo-
tu poblíž Žďárce u Tišnova, kde žila až do své smrti.  
Odmítala soudobou morálku, umožňující podle ní zotročení ženy mužem, 
zastávala důsledně feministické postoje a proti civilizaci důsledně stavěla  
svéráznou přírodní filozofii. Předběhla o desetiletí ekologické myšlení. 

7.2. spolky – spolčení – organizace

„Když se ruka k ruce přidá, tak se dílo podaří…více hlav více ví….více očí 
více vidí…“

člověk je tvor společenský a mnoho věcí potřebuje dělat v tlupě. Pardon, 
ve skupině, ve spolku, organizovaně… Potřebujeme se scházet, diskutovat, 
společně se bavit, sportovat, sdílet názor, podporovat se navzájem… Je tomu 
tak dnes stejně jako kdysi. Jen se zdá, že kdysi byla potřeba společné činnosti 
daleko větší a pro lidi měla větší význam než dnes. 

Pokrok 
Zkusme se vrátit v čase do Bíteše v období habsburské monarchie.
„V těžké době – za vlády několika Němců a odrodilců v městě našem –  
v době malé ještě uvědomělosti národní, obdivu zasluhuje hlouček sta-
tečných mužů, kteří vzdor mnohým nástrahám a příkořím radnice i úřadů 
politických, vzdor posměchu občanů zpátečnických, použili doby uvolnění 
tuhého absolutismu vládního a založili r. 1865 v rodném městě svém čte-
nářsko – pěvecký spolek „Pokrok“… Založenému spolku měla býti kniha 
prostředkem a pomůckou ku vzdělání lidu, knihou chtěl probouzeti lid ze 
spánku národní neuvědomělosti, aby milé naše město po bok postaviti se 
mohlo jiným pokročilejším městům… Zpěvem písní národních působiti chtěl 
neohrožený „Pokrok“ na srdce spoluobčanů svých řídě se heslem: Zpěvem 
k srdci, srdcem k vlasti!“  
To je čeština, to jsou ideály! Jednoduše řečeno, ale jak to provést?  Nutno říci, 
že podle dobových záznamů to tak růžové nebylo: byli to studenti, kteří po 
roce 1887 začali přes prázdniny nacvičovat divadla a dali do pořádku zane-
dbanou knihovnu – spíše knihovničku, obsahovala 131 děl – a to ani všechna 
nebyla v češtině! V roce 1888 ji doplnili z darů, a tak vznikla první „knihov-
na“ na území Velké Bíteše. Prostory zapůjčil pan lékárník. 

Ochotnicko-divadelní spolek 
Hráli jste už někdy divadlo? Zkuste si vzpomenout jak rádi! No a někomu tato 
radost zůstane až do dospělosti a stane se ochotníkem – amatérským hercem.
V dobách obrození ale šlo o další důvody: hrálo se v češtině, s historickými 
postavami z českých dějin, divadelní kusy od „autorův českých“. Nezapo-
meňte, stále jsme v monarchii, němčina je jazyk úřední… Pro některé občany 
byly divadelní hry prvním  setkáním s historií vlastního národa. Proto i tento 
spolek měl přídomek „vzdělávací“. 
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Anna Pammrová (1860–1945)

Spolek 
– je synonymum pojmů jako 
sdružení, asociace, konfede-
race, unie atd.

Říjnový diplom 
– byl vydán 1860 císařem 
Františkem Josefem i. 
Jednalo se o základní zákon 
říše, kterým se císař provždy 
zříkal absolutismu a kterým 
zřídil Říšskou radu. Říjnový 
diplom umožnil zakládat 
spolky.

Ochotník 
– vykonává svoji hereckou 
činnost pouze jako svůj koní-
ček či hobby, dobrovolně  
a v převážné míře zcela 
zdarma především pro svoje 
potěšení a radost
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Velkobítešští ochotníci netroškařili, hned při založení spolku 
roku 1871 sehráli dvanáct divadelních her! Spolek procházel  
i údobími nezdarů, byl pro nedostatek činnosti rozpuštěn. 
Vzniká Divadelní ochotnická jednota (1894), ale protože v Po- 
kroku a Divadelní ochotnické jednotě pracovali ti samí lidé, 
došlo ke sloučení a vzniká Vzdělávací spolek občanský Po-
krok. Hrála se divadla, koncertovalo se, vznikl totiž i Hudební 
kroužek (co Bítešák, to muzikant), a protože člověk musí být 
vzdělán harmonicky, spolky podporovaly jeden druhý. Z vý-

těžků divadelních představení se splácela bradla a další tělocvičné nářadí 
nově vznikajícího spolku – Tělovýchovné jednoty Sokol.

Tělovýchovná jednota Sokol
Moje babička měla památeční vyřezávanou krabičku. Byli na 
ní z profilu vyobrazení dva vousatí chlapi, což bylo divné, pro-
tože na zdobených krabičkách bývají krásné slečny, no ne? 
Babička bývala bítešská „sokolka“ a na krabičce byli pánové 
Tyrš a Fügner, zakladatelé Sokola..

„Pamětliv hesla Tyršova „V mysli vlast, v srdci smělost, v paži sílu“, seskupil 
se ve Velké Bíteši hlouček nadšených pánů...“ Roku 1865 zde byl založen 
spolek Sokol, který znáte dodnes. Tato tělovýchovná organizace se ve své čin-
nosti zaměřila především na klasickou sokolskou činnost – nářaďový tělocvik, 
prostná a lehkou atletiku. Kromě pravidelného cvičení se pořádaly soutěže, 
veřejná vystoupení, kulturní besedy, výlety, divadelní představení, koncerty, 
přednášky a výstavy. Vyvrcholením činnosti se staly všesokolské slety. 
„My pamětníci si vzpomínáme na desátý slet v roce 1938. Tam zazněla  
v prostných mužů „Přísaha republice“. Bohužel, autor prostných František 
Pecháček za toto položil život v nacistickém koncentračním táboře. V roce 
1948 se uskutečnil 11. všesokolský slet po únorovém puči, což mu nebránilo 
stát se největší protikomunistickou manifestací u nás. Zejména v průvodu se 
oslavoval prezident Beneš a před Gottwaldem se udělalo vlevo hleď na 
opačnou stranu!“

Na Sokol nezapomněla jedna z cvičenek ani ve svých 100 letech. Vý-
stavu „Vzpomínka na bítešské sokolstvo“ si v roce 2003 přišla pro-
hlédnout Františka Kožnarová. „To su já, ta pátá zleva,“ řekla tehdy 
stoletá paní, když si prohlížela skupinu sester, kterou  zachytil neznámý 
fotograf. Komentovala fotografie: „Ti už só všichni pryč. Já sem cvičila 
ponejvíc na nářadí, ale jinak všechno. A v neděli jsme hráli volejbal… 
Pak nás rozpustile. Hádale sme se s nima, ale bel konec,“ vzpomínala 
paní Kožnarová na smutné chvíle v padesátých letech, kdy byly dny 
Sokola sečteny.
Po 40 letech komunistické totality se Sokol znovu formuje. Nynější 
doba je však jiná,  dorostly generace, které o Sokolu nic nevědí. Přesto 
ideály Sokola mají smysl i dnes. 

V souvislosti s politickým děním v zemi byla 
v padesátých letech 20. století přerušena 
činnost Sokola, což pro bítešské členy zna-
menalo pouze změnu názvu: od roku 1954 
plynule navázala na činnost Sokola Tělový-
chovná jednota Spartak Velká Bíteš.  
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Tvůrci sokolské myšlenky 
Miroslav Tyrš (1832–1884) 
a Jindřich Fügner (1822–1865). 
Jejich zásluhou patří naše re-
publika mezi státy s nejstarší 
tradicí tělovýchovného hnutí. 
Sokol vznikl jako první česká 
tělocvičná organizace v Ra- 
kousku-uhersku v době poli-
tického uvolnění šedesátých 
let 19. století.

Hlavní myšlenkou činnosti 
bylo pěstování tělesné výcho- 
vy ve smyslu harmonického 
rozvoje člověka a výchova 
k národnímu uvědomění. 
Proto je součástí i činnost 
společenská a kulturní.

Sokol byl trnem v očích mocných. Poprvé byl 
zakázán za války v roce 1915, podruhé jej krutě 
rozprášili nacisté v roce 1941 a potřetí jej pohl-
tila „sjednocená tělovýchova“ po roce 1948. 
Snahy o obnovu Sokola v roce 1968 udusila nor- 
malizace a teprve v lednu 1990 byl vzkříšen – 
již počtvrté – k novému životu.
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Tělovýchovná jednota Orel
Po 1. světové válce jako protiváha TJ Sokola se v roce 1922 ustavuje TJ Orel. 
Tato organizace prováděla podobnou činnost jako Sokol, jen se zaměřovala 
především na náboženskou výchovu. i v Bíteši se tento spolek na krátkou 
dobu objevil – „Orlovna“ stávala na místě dnešního kina.
V letech 1928–1932 vyvíjela činnost Dělnická tělocvičná jednota při Sociální 
demokracii ve Velké Bíteši.
informace pro milovníky fotbalu: Protože žádná z uvedených organizací ne-
dávala možnost registrace fotbalu, byl v roce 1930 založen Sportovní klub.

Skautská organizace Junáka ve Velké Bíteši 
Vznik skautské organizace Junák se ve Velké Bíteši datuje do roku 
1945. V té době existovala již TJ Sokol, TJ Orel, ale Junák přitaho-
val ty, kteří měli rádi turistiku, táboření a především přírodu a její 
ochranu. Vyvrcholením celoroční aktivity skautů byl letní tábor. 
Sliby skládali slavnostně při táboráku na Letné. V roce 1948 se 

konal tábor ve Skleném nad Oslavou naposled. 
Skautské heslo „Buď připraven“ převzala nově se rodící Pionýrská 
organizace Československého svazu mládeže (PO ČSM). Bohužel, 
náplň činnosti PO zcela ovlivnila politika. 

Letní tábor Prosatín. Za tento název je tak trochu ukryta Pionýr- 
ská skupina Velká Bíteš. Ve Velké Bíteši pionýrští vedoucí vždy dbali 
spíš na náplň volného času dětí, než na náplň ideologickou. Proto 
dokázali přežít i v současnosti, kdy nemusí dokazovat oddanost 
nařízeným ideálům totality.
Hlavním centrem činnosti zůstává letní tábor – místo, kde každý rok táborníci 
hrají společný příběh, který jim umožní opustit běžný prostor a čas. Ať se 
již ocitnou v dobách pravěku, nebo příbězích z knih a filmů, vším se táhne 
nejdůležitější důvod, proč „velcí“ obětují čas a námahu při práci s „malými“. 
Je to budování vztahů, přátelství, kvůli kterému se děti na tábor i víkendové 
akce vracejí a časem i ony podlehnou kouzlu zvanému Prosatín v rolích ve-
doucích a instruktorů. 

Spolek hasičský
„Hoří, sósedi, hoří…!“ i dnes nám podob-
ný výkřik zvedne adrenalin. Když ale za-
zněl v dobách středověkých, bylo oprav-
du zle. Představte si středověké město: 
nahloučené domy, hospodářské budovy, 
všechno pěkně ve dřevě – to to muselo 
hořet! K představě poslouží i dobové zá-
znamy. Z pergamenu v latině lze číst: 
„… L.P. 1776 sežehl oheň 108 soused-
ských domů, pivovar, radnici, obecní dům 

č. 5, hospodářská stavení a chlévy i s dobytkem…“ Požáry 
ochuzovaly zámožné měšťany, bránily rozvoji města. Nejstar-
ším úředním dokladem o nařízení požární prevence v Bíteši 
jsou obecní artikule z roku 1568. Možná vás překvapí, jak 
aktuální jsou některá nařízení i dnes, a to ještě před bitvou  
na Bílé hoře!
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Skaut 
z angl. scout – zvěd, prů-
zkumník, pozorovatel.

Skauting 
– mezinárodní hnutí, cílem je 
výchova lidí všech věkových 
kategorií. členové – skauti, 
v české republice dříve též 
junáci. 
Posláním hnutí je rozvoj 
osobnosti dětí a mladých lidí, 
jejich duchovních, mravních, 
intelektuálních, sociálních  
a tělesných schopností. 

Český skauting byl  odlišný 
od anglického.  Byl kladen 
větší důraz na pobyt v příro-
dě a na národní cítění.

Skauting byl třikrát zakázán 
totalitními režimy (nacisty  
a komunisty), vždy okamžitě 
využil politického uvolnění 
(1945, 1968 a 1989) a obno-
vil svoji činnost.

Hasičský plán města

Hasičský prapor se sv. Flo-
riánem 
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Primitivní opatření nepomáhala. Proto Velká Bíteš jako jedno z prvních měst 
na Moravě zřizuje roku 1872 sbor dobrovolných hasičů s názvem Tělocvičná 
hasičská jednota Sokol ve Velké Bíteši. „Jádrem jednoty byli členové činní, 
kteří cvičili, vykonávali službu a měli právo nosit stejnokroj a spolkové od-
znaky. Dělili se na čtyři čety: lezce, stříkačníky, vodaře a strážce.“ 
Na webových stránkách bítešských hasičů se dočteme mnoho údajů z his-
torie. V seznamech můžete objevit vaše předky, kteří se pod heslem „Vlasti 
zdar – ohni zmar!“ účastnili této spolkové činnosti. 
Zkuste se zeptat svých prarodičů, kde stávala „hasička“ – požární zbrojni-
ce. Našli byste ji na místě nynějšího parkoviště před školou. Skrývala různě 
účinnou techniku. Perlou ve výzbroji byla benzinová stříkačka z období po  
1. světové válce. Znamenala konec dřiny u táhel vozové stříkačky. Snad pro-
to ji hasiči  pokřtili jménem „Rézinka“.

A kdy se z hasičů stali „požárníci“? Po 
2. světové válce vzniká Svaz požární 
ochrany. Stát přejímá starost o vyba-
vení i údržbu protipožárních opatření, 
a tak je tomu zhruba i v současnosti. 
Politizace činnosti hasičských sborů 
skončila se zhroucením totalitního 
systému v listopadu 1989. Bylo opět 
zavedeno původní označení „hasič“, 
„sbor dobrovolných hasičů“. Jak je 
psáno v úvodu knihy pamětní: 
„Názvy se mění, myšlenka zůstává. 
Není proto důležité, zda pomáhá ha-
sič či požárník… Důležité je  přece 
to, že dobrovolně a nezištně  pomáhá 
svým spoluobčanům, svému městu 
nebo své vlasti.“ 

Není důležité, co děláš, ale to, jestli tvoje práce posunuje tebe nebo někoho 
jiného kupředu, jestli tě rozvíjí a především těší.

Spolková činnost v současnosti – život jde dál
Z předchozích řádků je jasné, které z uvedených spolků odvál čas a které 
naopak přetrvaly, nebo se nadále obnovují a „vstávají z popela“. Je zajímavé 
sledovat, jaké spolky lidé vytvářejí dnes. Těžko bychom zařazovali následující 
organizace do nějakých „škatulek“. Jejich činnost se prolíná, některé jsou 
motivovány svou náplní, jiné generací svých členů. určitě je zajímavé vědět, 
že lidé kolem vás nemají na starosti jen sebe, svoje rodiny a zaměstnání. 
Hledají něco zajímavého a svou činností dávají vzkaz i nám: je stále proč se 
scházet, co objevovat a poznávat. Mnozí z vás už znají pocit společně se po-
dílet na nějakém projektu, ať je to v oblasti sportu, přírody, umění. Závěrem 
uvádíme abecední přehled současné spolkové činnosti, který není hotový 
právě proto, že život jde dál…
• Bítešan – národopisný soubor s dlouholetou činností a velkou popularitou  

i za hranicemi regionu. Má svá pravidelná vystoupení na folkorních slav-
nostech doma i v okolí, umění hudebníků i tanečníků propaguje na zájez-
dech. udržuje zvyky, písně i kroje, které by odvál čas…

• Bítešská houslová muzika – husarský kousek rodiny Vlčků, kteří jsou já-
drem kapely doprovázející vystoupení Bítešanu. 
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Jedna z úsměvných definic 
hasiče:
člověk mužského rodu, 
s pevnými nervy, žaludkem  
i svaly, kterej nemá zrovna 
nic lepšího na práci. 

Z ruského „požarnik, 
požarnyj“. Oheň již nehasili 
hasiči, ale požárníci. Pojem 
„hasič“ začalo být hanlivým 
pojmenováním.  

V roce 1951 zaniklo oslovení 
„bratře, sestro“, Nahradil je 
„soudruh“. 

Od roku 1953 se mění 
označení některých funkcí 
– „starostu“ sboru převzal 
„předseda“, z „náčelníka“  
se stal velitel, ze „zbrojíře“ 
se stal „hospodář a strojník“, 
zůstali jen „jednatelé  
a pokladníci“.
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• Bítešské ženy –  ženský sbor, součást Bítešanu.
• Bítešská kapela – původní dechová kapela Antonína Božka, však se jim 

stále říká „Božci“.
• Bítešská schola Cantate – chrámový sbor, který má své vlastní koncerty  

i mimo bohoslužby.
• Bítešský hudební půlkruh – od roku 1992 pořádá pravidelné koncerty váž-

né hudby. Zprostředkoval svým posluchačům vystoupení světově proslu-
lých hudebníků a návštěvnost by jim mohlo závidět kdejaké větší město.

• Bonsaj klub – sdružuje nejen dospělé, ale i děti. Pravidelně pořádá výstavy, 
členové zajíždějí na tematické výlety a účastí v soutěžích dosáhli toho, že 
se naše město stává známé i v bonsajistických kruzích. 

• Český svaz chovatelů – aktivně se účastní výstav domácích zvířat, na kte-
rých získávají pěkná ocenění. Pro nás jsou důležité výstavy konané pravi-
delně o bítešských hodech. 

• Český svaz včelařů – Včelařský spolek Lípa – i vy máte možnost stát se 
součástí spolku, který existuje již od roku 1897. členové si od počátku po-
řizovali vybavení, pořádali přednášky, půjčovali literaturu. Doufejme, že 
včelaři z Bíteše a okolí dokáží překonat i překážky, které přicházejí s mo-
derní dobou. Pravý včelí med je totiž stále takový, jako odedávna – zdravý  
a sladký.

• Český zahrádkářský svaz – jeho členové se na veřejnosti neprezentují, o to 
více se zajímají o své zahrady.

• Divadelní ochotnický spolek NaZimu – přestože nepracuje pravidelně, po-
kud se členům podaří připravit představení, má vždy obrovský úspěch.

• Kolpingova rodina – spolek pracující v rámci bítešské farnosti. Jeho činnost 
je věnována především dětem a rodinám. Zajímavých aktivit Kolpingovy 
rodiny se účastní široká veřejnost.

• Kynologický klub – pravidelně představuje svoji činnost, výcvik psů na Dni 
dětí.

• Moravský rybářský svaz Velká Bíteš – starají se nejen o pstruhové revíry, 
ale také o  rybníky v okolí. Mimo toho ve své klubovně vychovávají své 
nástupce v rybářském kroužku. O hodech a na rybářském plese si rádi za-
jdeme na smaženého kapříka, na 
Vánoce si odnášíme kapra z jejich 
stánku.

• Myslivecké sdružení Velká Bíteš 
– pečuje o honitbu o výměře ko-
lem tisíce hektarů. 

• Muzejní spolek Velkobítešska – 
seskupení nadšenců okolo měst-
ského muzea.

• Old timer cars – pořádá exhibiční 
jízdy autoveteránů.

• Seniorklub – bítešští důchodci si 
užívají besed, přednášek, zájezdů, 
výletů na kole i pěšky a plavání. 
Doufejme, že i náš důchodový věk 
bude vyplněný podobnými akti-
vitami.

• … a další.
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7.3. lidová kultura bítešska

Kdo jsme a odkud jdeme? člověk je tím, kým ho učinila kultura, do níž se 
narodil. Kultura určuje podobu výchovy od samého počátku jeho života. 
Kultura jako celek zahrnuje víru, vědění, právo, morálku, nejrůznější znalosti 
a dovednosti. Důležité místo zde má tradiční lidová kultura. V různých regio-
nech má odlišný ráz. Je obsažena v charakteru bydlení, zaměstnání a obživě, 
odívání, obřadech, obyčejích a zvycích, výtvarných, slovesných, hudebních  
a tanečních projevech vesnického lidu. 

Národopisná oblast (region) je územní celek vyznačující se charakteristickými 
společnými rysy lidové kultury, jejímiž tvůrci a nositeli jsou příslušníci náro-
dopisné skupiny obývající příslušný region. Morava je rozčleněna do několika 
národopisných oblastí, které se dále člení na podoblasti a okrsky. Podél 
česko-moravské hranice se rozprostírá 
moravské Horácko přecházející směrem 
na východ do Podhorácka. Obyvatelé 
se nazývají Horáci a Podhoráci. Bítešsko 
spadá do Podhorácka.

7.3.1. Vesnické sídlo a dům

Základní jednotkou vsi je rolnická usedlost. Soubor usedlostí tvoří vesnickou 
zástavbu. Jsou dva základní typy zástavby: řadová, kdy domy tvoří řadu po-
dél ulice a silnice (např. Jáchymov a Jindřichov – nejmladší osady Bítešska). 
Druhý typ je návesní, kdy jsou domy seskupené kolem návsi (např. Březí, 
Březka, Osová Bítýška, Křoví). Ze starých map můžeme usuzovat, jak ves-
nice v okolí Velké Bíteše byly uspořádány před dvěma sty lety. Domy byly 
většinou obráceny štítem k ulici nebo na náves. Jednotlivé usedlosti na sebe 

přímo nenavazovaly, nýbrž byly odděleny dvorkem nebo alespoň 
zahrádkou či uličkou.
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Březka na počátku 20. století – 
domy s doškovou střechou Březí – štíty domů obrácené k návsi Křoví – hodová slavnost pod májou na 

návsi 

Kaplička sv. Antoníčka ve 
Velké Bíteši

Národopisné oblasti
na Moravě:

Mapu vydalo 
GNOSIS Brno 

v roce 2002 jako 
orientační pomůcku 

(zde uvedeno 
se svolením autorů).

Valašsko
Brněnsko
Malá Haná
Luhačovické Zálesí
Lašsko
Haná
Horácko
Podhorácko
Slovácko
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V 19. století ještě mnohé vesnické usedlosti byly ze dřeva, střechu měly pokry-
tou dřevěnou krytinou šindelem nebo slaměným doškem. Tato roubená stavení 
postupně nahradily domy zděné z kamene a cihel zastřešené dehtovou lepen-
kou, břidlicí a tvrdou pálenou taškou. Několik roubených stodol se uchovalo do 
současnosti. Návsi a rozcestí zdobí kapličky, zvoničky, Boží muka a kříže. 
K některým se vážou pověsti a příběhy. Náves je prostor, v němž se sou-
střeďuje hospodářský a společenský život obce. V průběhu posledního půl 
století vesnice prošla bouřlivým stavebním vývojem, který změnil její tradiční 
vzhled. Nová doba s sebou přinesla nové trendy, bohužel i negativní.
Tradiční vesnická usedlost se sestávala z obytného domu a hospodářských 
budov (chlévu, stodoly, špýcharu na uskladnění zrní, kolny) mnohdy vyme-
zujícími dvůr. Základní obytnou místností domu byla prostorná světnice,  
v níž žili všichni obyvatelé domu. V bohatších rodinách měli rovněž výmě-
nek (místnosti pro staré rodiče). Základním vybavením světnice byla lavice  
a jídelní stůl, rohová skříňka a police, misník na nádobí, lžičník, truhlice, skříň, 
postel a nad ní bidlo na zavěšování peřin, samozřejmě také kamna. Před po-
lovinou 19. století se rozmohla výroba malovaného nábytku v nedaleké obci 
Mohelno, která prostřednictvím výročních trhů dokázala pokrýt poptávku na 
celé jižní polovině Moravy.

7.3.2. Zaměstnání a obživa

Hlavním zaměstnáním lidu na Velkobítešsku bylo zemědělství – pěstování 
polních plodin a chování dobytka. Převážně se pěstoval oves, žito a ječmen, 
pšenice jen výjimečně. Z luštěnin hrách a čočka, z okopanin nejvíce bram-
bory a řepa, z pícnin jetel a z průmyslových plodin len. V některých místech 
se rozvinulo ovocnářství. Velkou část okrsku tvoří lesy, které byly pečlivě 
spravovány. Kromě obecních lesů to byly lesy velkostatků nebo jednotlivých 
hospodářů. Louky a pastviny byly předpokladem pro chov dobytka, převážně 
hovězího. Chov ovcí se ke konci 19. století začal zmenšovat a byl zachován 
ojediněle. Mezi další obvyklé domácí zvířectvo patřily kozy, prasata, drůbež, 
husy, kachny, králíci, psi, kočky. Péče byla věnována také chovu včel.
Sedláci hospodařili na větší rozloze půdy. Menší pole vlastnili chalupníci  
a domkaři. Sedlák choval koně, ostatní zemědělci prováděli polní práce po-
mocí hovězího dobytka. Rolníci s malou výměrou polí obstarávali půdu vlast-
ní silou nebo si obdělání půdy potahem sjednávali. Rovněž řemeslnické rodi-
ny ve městě zemědělsky hospodařily, alespoň pro vlastní samozásobení.
Velká Bíteš byla střediskem různých řemesel. Žili zde tkalci, krejčí, obuvníci, 
bednáři, barvíři, pekaři, řezníci, mlynáři aj. – rovněž kupci, hospodští, sládek 
a například i ranhojič. Samozřejmě jak v zemědělství, tak v řemeslné výrobě 
bylo zapotřebí pomocných sil (nádeníci, děvečky).
V místních domácnostech se uplatňovaly rukodělné výrobky truhlářů, hrnčí-
řů, kamnářů a rovněž řemeslníci, kterých bylo zapotřebí při budování obydlí: 
tesaři, zedníci, kameníci, kováři aj. Mezi typické rukodělné výrobky, které 
získaly oblibu v širokém okolí, patří ozdobné talíře, džbánky, kropenky a jiné 
zboží bítešského toufara Františka Zavřela. 
Město Velká Bíteš bylo střediskem obchodu. Zboží všeho druhu, jak z místa, 
tak dovezeného, nacházelo dobré odbytiště v rozlehlém venkovském zázemí. 
Svou roli sehrála i důležitá silnice spojující Brno s Jihlavou. Polní plody, doby-
tek i řemeslné výrobky se prodávaly na trzích a jarmarcích, které se konaly 
v pravidelných intervalech. S přebytky hospodářských plodin a surových po-
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Roubená stodola ve Velké Bíteši

Sklízení lnu v Bíteši kolem roku 
1940

Výzdoba truhlice z Mohelna

Jindřichov, mapa z roku 1826

Nová Ves v roce 1826 (žlutě 
vyznačeny dřevěné objekty)

Vidonín – práce na poli

Trh na „rynku“ ve Velké Bíteši
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travin se jezdilo na prodej do Brna. Stavovský způsob života v našem měs-
tě přetrval až do poloviny 19. století. Potom byl vydán „živnostenský řád“ 
umožňující další hospodářský rozvoj.
Na počátku 19. století bylo podomácké tkalcovství nejrozšířenějším řemes-
lem na Velkobítešsku. Později dalo základ k založení textilní manufaktury. 
Brněnská firma Löw a syn získala vhodný pozemek v Lánicích a postavila 
výrobní halu s příslušenstvím. Tkalcovna zahájila provoz v roce 1877, pra-
covalo zde kolem 180 osob z města a okolních vesnic. Hala byla vybavena 
asi stovkou stavů – na starších ručních se tkalo plátno, na mechanických 
stavech náročnější vzorkované tkaniny. Oblíbené byly tzv. „bítešské šátky“ 
pro ženy. Tkalcovna zanikla roku 1910. 
V kraji, kde se pěstoval len, bývali nejen tkalci, ale také barvíři. Ve Velké 
Bíteši jich žilo několik, především František Kottik a jeho potomci. Ve své 
dílně zavedl ruční tisk vzorů, později se plátno potiskovalo strojově. Bítešské 
„modrací“, jak se modrotisku říkalo, získalo věhlas na jarmarcích v blízkém  
i vzdáleném okolí a nadlouho ovlivňovalo podobu místního lidového oděvu. 
V roce 1942 byla dílna zrušena. Výroba modrotisku v našem okrsku je rov-
něž doložena v Osové Bítýšce. 

7.3.3. lidový kroj

Zprávy o starém lidovém kroji v našem regionu jsou útržkovité. Bylo by myl-
né se domnívat, že v jednom místě měli všichni jednotný oděv. Stejný byl 
střih krojových součástí a částečně také použitý materiál. Ten se ovšem lišil 
podle druhu příležitosti, k níž se oděv oblékal, ročního období a především 
podle zámožnosti i věku nositele kroje. V našem městě byla dobrá nabídka 
místních textilií rukodělné produkce, o jarmarcích se výběr rozšířil o nabíd-
ku z širšího okolí. V pozdější době se na trhu objevilo množství laciných 
„fabrických“ látek nejrůznějšího druhu. Ve druhé polovině 19. století začaly 
původní kroj postupně nahrazovat šaty městského typu. 
Zájem o lidový kroj se oživil v době příprav Národopisné výstavy českoslo-
vanské v Praze (1895) a v období vyhlášení samostatného československé-
ho státu (1918). Jako výraz vzájemné národní sounáležitosti si tehdy místní 
dívky vyšívaly tzv. národní kroje, po vzoru pestrých krojů z jiných národopis-
ných oblastí (např. Kyjov, Piešťany). Tyto kroje se ve Velké Bíteši udržely až do  
2. pol. 20. století, kdy nastal příklon ke krojům horáckého charakteru a tak 
tomu je i v současnosti. Avšak v některých obcích dávají stále přednost kro-
jům podle kyjovské předlohy.
Co na sebe o krojovaných slavnostech? Dívka: tři naškrobené spodnice, zá-
stěra, rukávce (košile), sukně a kordulka (živůtek), šáteček do ruky, na nohy 
bílé punčochy a uzavřené tmavé střevíce, na hlavě červený tzv. turecký šá-
tek nebo alespoň pečlivě zapletené vlasy. Mládenec: bílá košile s nabíraný- 
mi škrobenými rukávy, vesta, kalhoty, kožený opasek, kožené holínky, šátek 
u krku, na hlavě klobouk. Kroje o slavnostech zdobí čerstvá zeleň, kytičky, 
pentle a případně tzv. stárkovský vyšívaný šátek u pasu.
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Ozdobný talíř Františka Zavřela

V bítešském pivovaře na dvoře

Část osazenstva tkalcovny, 
cca r. 1890

Detail plánku Lánic s tkalcovnou 

Pávová výšivka na mužské 
košili z Velké Bíteše

Modrotisk se ve Velké Bíteši 
nosí dosud (Bítešanka 2005)

Kroje pořízené v roce 1958 ke 
slavnosti výročí povýšení Velké 
Bíteš na město

Bítešská žena ve všedním a muži v pra-
covním oděvu (1904) Bítešská dívka 

v „kyjovském 
kroji“ (1919)
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7.3.4. lidové zvyky

Lidový zvyk je druh opakovaného chování spojeného obvykle s obřady a slav- 
nostními chvílemi. Zvyky se vyznačují poměrnou stálostí, předávaly se prostřed- 
nictvím tradice, což vedlo k jejich zachování a pokračování. Samozřejmě, že 
se postupem doby také poněkud vyvíjely. 
Církev dokázala starým zvykům vtisknout ráz křesťanského svátku. Zvyky se 
dělí do několika skupin: rodinné, výroční a hospodářské, náboženské, příle-
žitostné. 
Rodinné obyčeje jsou spojené s narozením dítěte, svatbou, úmrtím a po-
hřbem. Výroční a hospodářské zvyky se vztahují k běhu slunce a proměnám 
přírody. uveďme některé z nich: masopust (období veselosti a dobrého jídla), 
dále čas Velikonoc (nejvýznamnější úsek zvykoslovného roku spadající při-
bližně do jarní rovnodennosti), vynášení smrtky či Mařeny (přinášející ko-
nec zimního strádání) a přinášení létečka (příslib nové obrody života), hrkání  
a klapání (nahrazující hlas zvonů, které utichly), pomlázka – mrskut (přená-
šení svěží síly zeleného prutu na člověka), barevná zdobená vejce (symbol 
zárodku nového života), dále pálení čarodějnic a stavění májů, svatodušní 
průvody královniček (přinášející zelené ratolesti do domů na ochranu pro-
ti škodlivým silám), trhání bylin a pálení ohňů v předvečer svátku sv. Jana 
Křtitele (24. června). Poutě a hody (tradiční slavnost celé obce nejčastěji ve 
svátek světce, jemuž je zasvěcen kostel nebo na počest výročí posvěcení 
kostela), dožínky (slavnost po sklizni obilí), advent (doba předvánočního kli-
du začínající poslední listopadovou nedělí), mikulášské obchůzky. Kalendářní 
cyklus vrcholí Vánocemi s řadou dalších obyčejů.

7.3.5. lidová zbožnost

Zbožnost je projevem úcty člověka 
k Bohu. Lidová náboženská tradice se 
poněkud liší od klasické církevní podo-
by, je ovlivněna předkřesťanskými (po-
hanskými) zvyky. čerpá nejen z podně-
tů církevních, ale také z víry v přírodní 

síly. Venkované byli na běh přírody přímo odkázáni a věřili starým 
příběhům a pověrám. Lidová zbožnost se nejsilněji projevovala  
v 18. a 19. století, kdy vnější známky zbožnosti zcela prostoupi-
ly každodenní i sváteční život městského i venkovského člověka. 
Mimo pravidelné návštěvy kostela, bohoslužeb a kázání sem patřily 
různé církevní slavnosti, procesí a poutě.
Tradice poutí se dochovala do současnosti. Pouť se zpravidla koná  
v den svátku patrona místního kostela. Pouť pro věřící znamená 

121

Bítešský stárek a stárková 
(2008)

Královničky v Jestřabí (2010)

Dožínky v Jestřabí před válkou

Stavění máje v Přibysla-
vicích

Masopust v Nových Sadech Rychtář o hodech v Křoví Pálení čarodějnic 
v Jestřabí (2007)

Živé betlémy se konají ve Velké Bíteši a také  
v Osové Bítýšce a na Ronově) 

Velikonoční hrkání v Holubí Zhoři 
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putování do místa, kde se právě pouť koná. Některé farnosti pořádají pěší 
poutě. K těmto patří např. pouť na Svatou horu u Kadolce nebo pouť ke cti 
a slávě P. Marie Karmelské vycházející z Vidonína přes Radňoves, Novou Ves 
do Heřmanova. Jedná se o procesí s ozdobenou sochou světice, za účasti 
kněze, ministrantů, družiček a dalších při zpěvu a modlitbách za doprovodu 
dechové muziky. Rovněž o Božím těle se konají procesí k oltářům ozdobeným 
květy postaveným na několika místech v obci (např. Heřmanov). V mnohých 
vesnicích se ve velikonočním čase od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty koná 
hrkání a klapání (např. Březí, Březka, Březské, Košíkov, Holubí Zhoř, Kadolec, 
Nové Sady, Ruda, Osová Bítýška, Přibyslavice), mnohdy doprovázené mod-
litbou u kříže či kapličky. K novým projevům lidové zbožnosti náleží žehnání 
motorek (Velká Bíteš), živé betlémy (Osová Bítýška, Ronov, Velká Bíteš) aj.

7.3.6. lidová hudba a tanec 

Základem naší lidové hudby je píseň. Lidová píseň je anonymní dílo – 
není znám její původní autor. Lidové písně se většinou šířily ústním po- 
dáním od jednoho člověka k jinému, často v rodině od rodičů k dětem, 
nebo společným zpěvem při práci a zábavě. Dědily se z generace na 
generaci. Písně se rovněž přenášely z jednoho kraje do druhého po-
cestnými pěvci nebo migrací obyvatel. Mnohé lidové písně se ucho-
valy do současnosti díky nadšeným sběratelům v 19. a 20. století. Na 
Velkobítešsku písně zaznamenávali Františka Kyselková, Bohuslav in-
dra, Hynek Bím aj.
Lidové muzicírování a zpěv patřily k běžnému každodennímu životu. 

Zpěvních příležitostí bylo dostatek. Avšak nikoliv všechny obce měly vlastní 
muziku. Proto kapely působily v širší oblasti a ovlivňovaly svým stylem i ta-
nečním repertoárem celé okolí.

Nejstarší zprávy o lidových muzikantech na Velkobítešsku hovoří o houslích, 
dudách a cimbálu (malém cimbálku). Lidová hudba se vyvíjela po stránce me- 
lodické, stylové a ve složení hudebních nástrojů. Polovina 19. století byla ve 
znamení smyčcové muziky, později byla doplněna dechovými nástroji (štrajch). 
Potom se pod vlivem vojenských dechovek začaly utvářet lidové dechové ka-
pely, které brzy zatlačily hudby smyčcové. Tento vývoj měl neblahý vliv na 
lidový tanec. Nástupem dechových kapel původní lidový tanec, vytvářený  

a rozvíjený po staletí, během několika desítek let 
zmizel téměř beze zbytku.

K nejstarším formám tance patřily především menue-
ty-minety. Později se přidružily hulán, kalamajka, sou-
sedská, „skočná“, „maděra“ aj. Vedle tanců volných 
v 3/4 taktu se tančily živé dynamické tance ve 2/4 taktu. 
Perlou mezi horáckými tanci jsou „mateníky“ s pro-
měnným rytmem, které byly rozšířené především na 
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Beránek – tradiční velikonoční 
pokrm (symbol jara, plodnosti…)

Procesí se sochou P. Marie  
z Vidonína do Heřmanova

Boží Tělo v Heřmanově Pouť ke svatému Jakoubkovi 
u Přibyslavic

Rukopisný záznam písně z roku 
1909 (archiv EÚ AV ČR)

Dudák hraje k tanci vesničanům 
za přítomnosti panstva – roko-
kové vyobrazení na zdi zámec-
kého sálu ve Velkém Meziříčí

Pěší pouť na Svatou horu 
(679 m n. m.)

Účastníci bítešských hodů s de-
chovkou ve 20. letech 20. století

Skupina bítešských muzikantů



severu Horácka, ale vyskytovaly se také v našem okrsku. Lidové tance moravského 
Horácka a Podhorácka patří svým hudebním i pohybovým charakterem k tancům 
západního (českého) typu. Základními druhy jsou tance skladebné a tance kolové. 
Společným tanečním a zpěvným projevem s neomezeným množstvím účastníků 
jsou tzv. „kola“ – bývají ženská, mužská nebo smíšená. Bohatým zdrojem tanečních 
příležitostí v lidovém prostředí byly slavnosti, zvyky a obyčeje, které se pravidelně 
opakovaly a byly podnětem pořádání tanečních zábav. Taneční repertoár se v průběhu 
let měnil. V 30. letech 19. století skladbu lidových tanců ovlivnily nově se formující 
tance společenské – valčík a polka.

V letním čase se ve Velké Bíteši, stejně tak jako v některých okolních obcích, 
utváří skupina mládeže „krojovaná chasa“, která připravuje a realizuje oby-
čejový program místních hodů a poutí. Součástí tradičního programu bývá 
tanec pod májí se slavnostním předtančením „besedy“. česká beseda a Mo-
ravská beseda jsou sestavy společenských tanců složené z prvků lidových 
tanců. Tančí se ve skupinách po čtyřech párech v postavení křížem proti 
sobě. Již koncem 19. století byly tyto salonní tance čtverylkového typu 
oblíbeným úvodem bálů v našem městě.

7.3.7. současnost

Vrcholný rozvoj lidové kultury v čechách a na Moravě nastal v 18. a v první 
polovině 19. století.  Nástup průmyslové výroby a pozdější mechanizace 
zemědělství zatlačily po všech stránkách projevy tradiční lidové, rukodělné 
a řemeslné kultury. Doklady hmotné kultury dožívají ve starých vesnických 
staveních a drobných památkách, menší předměty sbírá a uchovává Měst-
ské muzeum ve Velké Bíteši. Obnově a péči o tradiční lidové zvyky se, mimo 
jiné spolky a uskupení ve městě a na vesnicích, věnuje Muzejní spolek Velko-
bítešska, v němž nachází zázemí národopisný soubor Bítešan.

Folklorní hnutí
V roce 1965 byl ve Velké Bíteši založen národopisný soubor Bítešan. Pů-
vodně to byla dětská skupina. V současnosti je pod tímto názvem slouče-
no několik věkových skupin, jak dětí, tak dospělých, kteří mají rádi lidové 
písně a tance našeho regionu. Věnují se této zálibě po celý rok, obohacují 
společenský život ve městě a širokém okolí, účinkují na folklorních ak-
cích a festivalech doma i v zahraničí. K domácím každoročním folklor-
ním akcím patří: dětská přehlídka „Mladé Bítešsko“, festival „Setkání na 
Podhorácku“, scénický pořad „Na bítešském jarmarku“ a v místním chrá-
mu „štěpánská koleda“. Mimo hudebně-taneční folklor Bítešan udržuje 
a rozvíjí některé obyčejové tradice, k nim patří svatodušní dívčí kolední 
obchůzka „Královničky“ v Jestřabí.

Pod májou na bítešském rynku (1906) Houslová muzika Bítešan

Kolový tanec v páru

Dívčí „kola“ – veselice  
v Jestřabí 
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Bítešská chasa tančí besedu 
(2005)

Ukázka z části tance skladeb-
ného 

Výzkumem lidových tanců v našem regionu 
se zabývala Zdenka Jelínková (1920–2005).



7.3.8. nářečí

Ke vzájemnému dorozumívání slouží obyvatelům Podhorácka spisovný čes-
ký jazyk. Především na venkově můžeme zaslechnout i nespisovnou podobu 
jazyka – nářečí hanácké. Pro představu uvádíme alespoň některé znaky, kte-
ré jsou pro toto nářečí typické:

• při skloňování se používají odlišné koncovky: ulica (spisovně ulice), malej 
(spisovně malý), viděl jsem Jirky (spisovně Jirku), chodijou (spisovně chodí, 
tento nářeční tvar např. odlišuje jednotné číslo od množného)

• dvojhláska ou se mění na ó: kópit (spisovně koupit)
• dochází k záměně hlásek: bele sme (spisovně byli jsme)
• užívají se i slova v jiném významu: dal si svačinu do kabele (spisovně dal si 

svačinu do tašky) aj. 

V současné době dochází ke stírání nářečních rozdílů (tzv. nivelizaci), to zna-
mená, že se nářeční výrazy z našeho národního jazyka vytrácejí.

Propagátorkou bítešského nářečí byla bítešská rodačka Františka Kožnarová 
(jedná se o ukázku starší podoby bítešského nářečí):

 „… já sem jé vechovala, vona mo tenkrád matka, maminka umřela, belo 
mo, klukovi ešče nebelo dvje leta, tak me sme se ho vzali z maminkó,  
a tak sme ho vechovali. A tak potom, no maminka porát jé učila, a tak 
mňel samí jednotke tade… a tak se mňe ptali, eši mám ďeťi. Já povidám, 
že ne, že so svobodná, že sem se vzala jednoho na ten, a gde pré je chla-
pec, co ďelá, já pojidám, no uš je, bode vecházet školo, tak sco, abe šel 
na prúmislofko…“
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Nářečí (dialekt) 
– nespisovný jazykový útvar 
užívaný mluvčími z určité 
geografické oblasti.

Dialektologie 
– obor zabývající se vědec-
kým studiem nářečí.

Spisovný český jazyk: 
Dej mouku ze mlýna na 
vozík. 
Hanácké nářečí: 
Dé móku ze mléna na vozék.

 

Regionální čítanka

Ústí nad Labem

K R K O N O Š E

Praha

Plzeň

České Budějovice

Hradec Králové

Olomouc

Ostrava

Brno
Domažlice

Buchlov

Opava

Zlín

Oblasti nářečně různorodé
(migrace – stěhování obyvatel)



8. Práce

Práce je lidská činnost, která má při výrobě statků nebo služeb formu od-
pracovaných hodin. Odměnou za práci je mzda, jejíž výše závisí zejména na 
produktivitě a kvalitě práce.
V rámci Bítešska jsou lidé zaměstnaní v různých hospodářských odvětvích.  
V průmyslu, stavebnictví a dopravě pracuje 60%, v zemědělství, zahradnictví 
a lesnictví 15%, v řemeslech a živnostech 15%, na úřadech, ve školách, zdra-
votních a sociálních ústavech 10% práceschopného obyvatelstva. 
Nezaměstnanost – práci na Bítešsku hledá 5–6% práceschopného obyva-
telstva.

Ekonomika (hospodářství) – je pojem, kde je zahrnuto hospodaření určitého 
státu, organizace nebo jednotlivce. Zabývá se jím obor nazývaný ekonomie. 
V hospodářství je možno rozeznat celkem čtyři sektory, které se liší druhem 
ekonomické činnosti: 
1. Primární sektor: zemědělství, lesnictví a další příbuzné obory
2. Sekundární sektor: zpracovatelský průmysl (např. strojí-
renství, potravinářství) 
3. Terciární sektor: ostatní odvětví označovaná jako služby
4. Kvartérní sektor: věda a výzkum

8.1. Zemědělství

Zemědělství je hospodářské odvětví zabývající se produkcí 
potravin a krmiv anebo i jiných produktů prostřednictvím cí-
leného pěstování rostlin a chovu domestikovaných (hospo-
dářských) zvířat. Charakteristickým rysem zemědělské prvo-
výroby je vázanost na půdu. Dělí se na rostlinnou a živočišnou 
výrobu. Důležitou funkcí zemědělství je rovněž péče o krajinu. Zemědělství je 
tradičním odvětvím oblasti, je v něm zaměstnáno přibližně 5% lidí.

Podmínky 
Zemědělství vychází z přírodních podmínek. Oblast našeho nejbližšího okolí 
spadá do mírně teplé oblasti s dostatkem srážek, nejvíce jsou zde rozšířeny 
hnědé půdy, na kterých se pěstují méně náročné zemědělské plodiny. Větši-
na území náleží do tzv. bramborářské zemědělské oblasti. 

Zemědělství v historii 
Práce zemědělců byla nepředstavitelně těžká. Celé rodiny pracovaly od rána 
do večera jen s nejjednodušším nářadím. Těžká práce žen i dětí byla samo-
zřejmostí. V 50. letech 20. století docházelo ke kolektivizaci zemědělství. 
Soukromé zemědělství se přeměňovalo na zemědělská družstva (někdy i ne-
dobrovolně, z donucení).

Tradiční zemědělství 
Zemědělstvím se v současnosti zabývají zemědělské společnosti fungující na 
principech velkovýroby, hospodaří na velkých plochách s intenzívním pro-
dukčním využitím půdy, užíváním umělých hnojiv a ochranných chemických 
prostředků na monokulturách polních plodin. Patří sem i velkochovy hos-
podářských zvířat. Dále jsou to především na vesnicích podnikající drobní 
soukromí zemědělci.

V české republice vzrůstá 
podíl terciárního a kvartér-
ního sektoru nad primárním 
a sekundárním, i když tomu 
tak nebylo vždycky. Jeho 
význam roste asi od 90. let 
minulého století.
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K tradičním zemědělským čin-
nostem v regionu patří chov 
skotu (Holubí Zhoř).

Drůbežárna Košíkov

Sklizeň úrody pšenice (Velká Bíteš)
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Zemědělské společnosti v regionu 
Zemědělský podnik BIKOS s.r.o. ve Velké Bíteši se stará o 950 ha půdy. Vět-
šinu této plochy zahrnuje orná půda – asi 850 ha. 
Ze zemědělských plodin převažují obiloviny – ječmen ozimý, ječmen jarní, 
pšenice ozimá (výnos 4,7 t/ha), oves, dále olejniny – řepka olejka a mák. 
Soupis zemědělských plodin uzavírají pícniny – jetel a kukuřice. Největších 
výnosů dosahuje řepka a pšenice ozimá.
Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu pro produkci mléka (17 l/den)  

a masa a drůbeže z důvodu produkce vajec (drůbe-
žárna Košíkov). Podnik zaměstnává celkem okolo 
25 lidí, v sezóně i více.

Agro Záblatí se zabývá výkrmem prasat a chovem 
skotu všeho stáří, pěstováním řepky olejky, máku  
a obilovin. Obhospodařuje 2000 ha půdy. 

Dalšími zemědělskými společnostmi jsou například 
Družstvo Heřmanov, Niva Vlkov, Zemědělské druž-
stvo AgRO Skalka ve Křoví. 

Ekologické zemědělství (Biozemědělství)
ekologické zemědělství je takový způsob hospodaření, který bere ohled na 
přirozené koloběhy a závislosti a umožňuje tak produkovat vysoce kvalitní 
a hodnotné potraviny. Jeho prioritou je kvalita, nikoli kvantita produkce. Je 
založené na zásadách etičtějšího přístupu vůči chovaným zvířatům, ochrany 
životního prostředí, šetření neobnovitelných zdrojů, ochraně zdraví popula-
ce, ale i udržení zaměstnanosti v zemědělství a na venkově a udržení biodi-
verzity. Je jedním z prostředků trvale udržitelného rozvoje. 
Používají se pouze organická hnojiva – hnůj, kejda, kompost atd. Velký důraz 
je kladen na přirozenou půdní úrodnost, vyhnojování polí a agrotechniku. 
Biofarmy jsou v našem regionu např. v Holubí Zhoři (rodina Pospíšilova)  
a v Osové Bítýšce (pan Mach).

Biopotravina je produkt ekologického 
zemědělství. Znamená to, že je vyrobe-
ná z rostlin, živočichů a jejich produktů 
pěstovaných, chovaných a zpracovaných 
podle zákona o ekologickém zemědělství 
a musí samozřejmě splňovat i všechny požadavky na bezpečnost  
a zdravotní nezávadnost podle zákona o potravinách.
Např. při ekologickém chovu jsou zvířata ustájena tak, že mají mož-
nost přirozeného pohybu, dostávají biokrmiva, nejsou preventivně 
ošetřována antibiotiky a také jejich usmrcení probíhá podle ekolo-
gických zásad. 

Problémem současného zemědělství jsou nízké výkupní ceny ze-
mědělských komodit, např. rostlinných produktů, mléka, masa. 
K dalším problémům se řadí např. eroze, v některých částech 
regionu vznikají při přívalových srážkách až 20 cm erozní rýhy, 
kterými jsou odplavovány jemné částice půdy, způsobené ně-
kdy nevhodným použitím hluboké orby či pěstováním brambor 
a obilnin v řádcích kolmých na vrstevnice. 
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Agro Záblatí

Mezi méně pěstované plodiny 
patří svazenka, len a hrách.

Welfare 
– pohoda zvířat, zabývá 
se zachováním základních 
podmínek života a zdraví 
zvířat a jejich ochranou 
před negativními činiteli, 
kteří mohou ohrožovat 
jejich zdraví, způsobovat jim 
bolest, utrpení  
a psychickou újmu.
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8.2. lesnictví

Lesnictví je obor lidské činnosti, který se zabývá udržením a zvelebením lesů 
a plným využitím jejich užitků ve prospěch vlastníků i společnosti. Hlavním 
cílem lesnictví je produkce dřeva jako důležité obnovitelné suroviny, prostřed-
nictvím trvale udržitelného hospodaření v lese.
Tento primární hospodářský sektor zaměstnává v regionu okolo 80 lidí. Na 
Bítešsku jsou lesy obhospodařovány třemi společnostmi (Lesy města Velká 
Bíteš, Lesy čR a Lesní družstvo svazu obcí – LDSO s 664 ha) a řadou drob-
ných soukromých vlastníků. 
Lesnatost zájmové oblasti je v průměru okolo 33%, i když zde 
nalezneme území, kde se podíl lesů přibližuje 50% (Košíkov) nebo 
dosahuje k jen okolo 20% (Záblatí).

Od druhé poloviny 19. století se v pěstování lesů preferovalo za-
vádění monokultur jehličnatých dřevin, zvláště pak smrku a bo-
rovice, často ze semen původem z alpských oblastí. Toto se pro-
mítá do stavu lesů v regionu i dnes.

V současné době lesníci hospodaří podle desetiletých 
lesních hospodářských plánů, zpracovávaných spe-
cialisty podle předpisů a zákona o lesích. Ve většině 
případů je předepisována jako hlavní hospodářská dře-
vina smrk, borovice nebo dub zimní. Pro hospodáře je 
závazné i procento vnosu melioračních a zpevňujících 
dřevin (buk, dub, javor klen, jedle) do hlavních poros-
tů. Poměrné zastoupení hlavních dřevin je 75% a 25% 
dřevin melioračních a zpevňujících.

Zastoupení dřevin v některých lesních porostech re-
gionu:
Revír Osová: 93,9% jehličnany (z toho smrk 75%, bo-
rovice 5%, jedle 0,5%), listnaté dřeviny 6,1% (z toho 
olše 66%, bříza 1%).
LDSO: smrk 77%, borovice 13%, modřín 4%, jedle 0,5%, 
olše 1,5%, buk 1,3%, dub 0,5%, javor 0,5%, bříza 0,4%, 
z porostní plochy 647 ha.

Pěstování a péče o les
V minulosti byly lesy intenzívně obhospodařované, takže jen výjimečně  
v lesích najdeme vzrostlý buk nebo i část listnatého lesa. Buky se zde na-
chází až díky činnosti lesníků tzv. kotlinovými sečemi ve čtyřicetiletých po-
rostních skupinách. 
V současné době je tedy stále hlavní dřevinou smrk (i díky poptávce po smr-
kovém dřevě), umělou obnovou se zvedá podíl jedle bělokoré (stanovištně 
nejvhodnější dřevina velké části Bítešska) a buku lesního. Kolem silnic, okrajů 
lesa a lesních cest, na některých mýtinách rostou u podpěrných kůlů a kryté 
pletivem další listnaté stromky. Většinou jde o duby, osiky a jeřáby.
K výsadbě se v lesích používá materiál z lesních školek často z nepůvodních 
oblastí. Ten je náchylnější k nemocem, nepříznivým klimatickým podmínkám a 
škůdcům. Vhodným způsobem péče je přirozená obměna lesa s prořezávkami 
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Funkce lesa: 
• produkce dřeva
• chrání půdu před erozí
• zásobárna vody
• produkce kyslíku a čištění 

vzduchu
• ekologická funkce (úkryt a 

obživa pro řadu živočichů, 
stanoviště rostlin)

Pěstování vlastních sazenic ve 
třech lesních školkách LDSO. 
Osivo je získáváno sběrem ze 
starých stromů z regionu (Lesní 
školka u Březského).

Oplocenka s jedlí bělokorou. 
Jedle je v regionu ohrožena nad-
měrnými stavy zvěře. V jejím 
případě se o přirozené obnově 
nedá uvažovat bez ochrany před 
zvěří.
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a pěstováním přirozeného náletu v lese. V místech, kde není výsadba prove-
dená člověkem záměrně, se nechávají růst břízy, jejichž funkci začínají lesníci 
opět doceňovat. Připraví totiž půdu pro ostatní dřeviny a samy z porostu 
začas ustoupí, přičemž obohatí půdu o živiny.
K nejrozšířenějším a nejnákladnějším lesnickým činnostem patří ochrana 
lesa. Řadí se k ní ochrana výsadeb proti buřeni, hmyzím a houbovým škůd-
cům a zvěři. Dalšímu výběru stromů se říká výchova. Provádí se prořezávky 
a probírky porostů.

S péčí o les souvisí i péče o zvěř
V lesích můžeme spatřit řadu mysliveckých zařízení pro zvěř, jako 
jsou např. krmelce a krmítka, posedy, lizy. Honitby spravují mysli-
vecká sdružení, která ale většinou nejsou přímo vlastníky pozemků 
s lesy.
Početní stavy zvěře jsou jedním z faktorů, které ovlivňují úspěšnost 
pěstování lesa (jeho zakládání a následnou péči), případně jeho při-
rozenou obnovu. Ochrana dřevin oplocenkami a nátěry před okusem 
a vytloukání srnčí zvěře neúměrně zvyšují vynaložené náklady. 

Těžba dřeva 
Hlavní funkcí hospodářských lesů v regionu je produkce dřeva. Porosty 
dřeviny se dělí podle stáří do takzvaných věkových stupňů. Obmýtí je  
u kmenoviny po 90 (100–120) letech, u pařeziny po 40 letech.
Některé společnosti v regionu upřednostňují výběrovou těžbu šetrnými 
způsoby, někde převládá těžba holosečná. Těžba se provádí různými 
způsoby. Za použití strojů, jako jsou např. harvestory (stroje, které stro-
my kácí, odvětvují, rozřezávají i ukládají) nebo stromy kácí dřevorubci. 
Ke stahování dřeva se používají lesní traktory či koně.  
V případě různých poškození dřevin se nejdříve zpracovává kalamitní 
dřevo (z vývratů a polomů způsobených větrem, sněhem, jinovatkou, 
dřevo poškozené suchem, zimním solením komunikací, kalamitami způ-
sobenými kůrovcem či bekyní mniškou). S růstem ploch jehličnatých 
monokultur a s jejich přibývajícím věkem škody rostou.
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Základem dobré péče o lesy je 
citlivá a šetrná těžba dřeva. V Les- 
ním družstvu svazu obcí v maxi-
mální míře používají k vyklízení 
dřeva koňské potahy (z lesů u Ní- 
hova).

Přípustná maximální velikost 
holé seče je 1 ha.

Lesní družstvo svazu obcí ročně vytěží zhruba 5000 m3 
dřeva. Jednoznačně převažuje dřevo z jehličnatých stromů 
(98%).

Dřevo se zpracovává např. na pile u Křoví  či v Níhově nebo je prodáváno a odvá- 
ženo mimo region. Skladování a zpracovávání kůrovcem napadeného dřeva může 
být příčinou zvýšeného ohrožení okolních porostů náletem kůrovce (pila Křoví).

Vzrostlý smrk 
starý  80–100 let má délku 
okolo 27 m a objem dřeva  
přibližně 2,5 m3.

Kůrovcový lapač –  
past určená k odchytu 

kůrovců za pomoci 
umělého feromonu, 

který láká samičky  
i samce brouka.
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8.3. Průmysl

Průmysl je významným odvětvím hospodářství.

Průmyslová výroba je v regionu soustředěna 
především ve Velké Bíteši a to ve čtyřech průmys-
lových zónách, kde nejnovější z nich se nachází  
v blízkosti dálnice D1. 
V současnosti je ve městě několik průmyslových 
firem, jak českých, tak zahraničních, které mají 
podíl na hospodářské a ekonomické činnosti 
města, oblasti, kraje i republiky. 

První a nejznámější firmou je První brněnská strojírna. Je to firma založená 
v 50. letech 20. století a funguje do současnosti. Mezi první výrobky patřilo 
pneumatické nářadí pro potřeby Vítkovických železáren. V současné době 
má firma široký, ale zároveň vysoce specializovaný sortiment výrobků. Pře-
vážná většina z nich putuje na zahraniční trhy. S 800 zaměstnanci je největ-
ším zaměstnavatelem v regionu. 

ITW Pronovia je firma, která má další průmyslové společnosti po celém světě, 
ale její centrum je v uSA, ve státě illinois. Ve Velké Bíteši se vyrábí díly ze 
vstřikovaných plastů a montované podskupiny těchto dílů. Zaměstnává při-
bližně 600 lidí.

Building Plastics je předním specializovaným dodavatelem komponent pro 
rolovací systémy, jako jsou předokenní rolety, rolety do střešních oken a pro 
zimní zahrady, sítě proti hmyzu, rolovací garážová i průmyslová vrata, rolo-
vací protipožární a neprůstřelná vrata, rolovací mříže, rychloběžná fóliová 
vrata. Tyto produkty jsou nabízené pod ochrannou značkou MiNiROL pro-
střednictvím kvalifikovaných partnerů v rámci celé evropy. 

AG FOODS se zabývá vývojem, výrobou a distribucí potravinářských pro-
duktů do zákaznických segmentů: FOOD SeRViCe – pitné režimy (velko-
stravování, armáda, firmy provozující velkostravování, školní jídelny, sociální 
sítě atd.) HOReCA – kávové servisy (hotely, restaurace, kavárny), VeNDiNg 
(směsi do nápojových automatů).

LABARA je firma, která se zabývá obráběním elektroizolačních materiálů, 
kovů a plastů prováděném na CNC strojích.

PF Postforming se zabývá  výrobou a vývojem dřevotřískových, postformo-
vaných výrobků do stavebnictví.

Uzenářství a lahůdky Sláma – potravinářská společnost, využíváním mo-
derní techniky, naplňováním legislativních požadavků, uplatňováním dobré 
výrobní a hygienické praxe realizuje nové trendy v inovaci potravin. Vyrábí 
vybraný sortiment kvalitních potravinářských výrobků. Firma v současné 
době zaměstnává 150 pracovníků.
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Průmysl 
(Průmyslová 
odvětví)

Těžební těžba paliv, rud, nerostných surovin

Zpracovatelský Těžký průmysl paliv a energetiky, hutní,  strojírenský, chemický a gumárenský, 
stavebních hmot

Spotřební textilní, oděvní, kožedělný a obuvnický, dřevozpracující, celulózy a papíru, 
sklářský, keramiky a porcelánu, potravinářský, polygrafický, automobilový…

R
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8.4. služby

Život v každém městě či obci bychom si jen těžko představili bez někte-
rých služeb. Následující tabulka dává zevrubný přehled jednotlivých oblastí 
v rámci služeb ve Velké Bíteši.

Služby, které souvisejí s výrobou, nazýváme výrobní a ty, které slouží člo-
věku, nazýváme nevýrobní. Služby obyvatelstvu šetří lidem volný čas, plní 
jejich potřeby, a tím zvyšují jejich životní úroveň.
Jsou poskytovány v různých zařízeních. Obchody propojují výrobu v závo-
dech a spotřebu výrobků obyvateli, školy umožňují vzdělávání, zdravotnická 
zařízení pečují o zdraví lidí, divadla a kina poskytují zábavu.
Některé služby jsou poskytovány ve většině sídel. Využívá je téměř den-
ně většina obyvatel, např. prodejny potravin. Některé služby jsou využívány 
méně často. 
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Některé služby najdeme spí-
še ve větších městech – patří 
k nim vysoké školy, divadelní 
scény, galerie umění atd.

školství 3 základní školy, 2 mateřské školy, SOš Jana Tiraye, Zuš

Zdravotnictví poliklinika, stanoviště RZP, DPL

Kultura informační centrum a klub kultury, městské muzeum, knihovna,  
kino, archiv

Obchod obchody s potravinami, oděvy, drogerií…

Opravny opravny elektrospotřebičů, bot…

Telekomunikace sítě T–mobile, O2, Vodafone

Pošta poštovní a roznášková služba

Bankovnictví česká spořitelna, ge Money bank, česká pošta

Pojišťovnictví česká pojišťovna, Kooperativa …

Pohostinství restaurace, kavárny, cukrárny

ubytování restaurace, hotely, penziony

Nemovitosti, podnájem, 
reality 

realitní kancelář

Rekreace a cestovní ruch cestovní kanceláře, cyklostezky …

Sociální služby úřad práce, domov důchodců, pečovatelská služba

Správní a administrativní 
služby 

MěÚ Velká Bíteš včetně matriky

Bezpečnost a obrana Policie čR

Veterinární služby veterinární ordinace 

Sport fotbalový a zimní (hokejový) stadion, sokolovna, hala TJ Spar-
tak…

Zábava, koníčky  sauna, fitcentrum, posilovna, dětské hřiště...

Řada služeb je soustředěna v centru Velké Bíteše na Masarykově náměstí.

Bítešský chléb
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8.5. Doprava

Doprava slouží k přepravě nákladů a osob. V regionu 
můžeme hovořit především o dopravě silniční a želez-
niční. Zapomenout ale nesmíme ani na dopravu letec-
kou a dopravu produktů, jako jsou ropa a zemní plyn 
nebo „dopravu“ elektrické energie. 

Silniční doprava má své nezastupitelné místo v do-
pravě nákladů i osob. Bítešsko protíná nejvýznamnější  
dopravní tepna – dálnice D1 s průměrnou denní inten-
zitou provozu 40 tisíc vozidel/24 h. (v obou směrech, r. 2009), z toho asi  
40% představuje nákladní doprava. Sjezdy z dálnice jsou exit 153 Lhotka, 
162 Velká Bíteš, 168 9 křížů. Mezi další významné komunikace patří např. 
silnice 1. třídy č. 32 na Žďár nad Sázavou (intenzita dopravy 4000 vozidel,  
z toho 750 nákladních za 24 h.), silnice 2. třídy č. 602 na Velké Meziříčí, sil-
nice 2. třídy č. 399 na Náměšť nad Oslavou.

Železniční doprava v regionu slouží především k přepravě nákladů, ale i osob. 
Bítešskem vede trať Žďár nad Sázavou-Křižanov-Tišnov-Brno. V roce 1964 
byla elektrifikována. V regionu jsou celkem 4 vlakové zastávky (Ořechov, 
Osová Bítýška, Vlkov, Níhov). Pro nakládání a vykládku materiálu je uzpůso-
bené nádraží ve Vlkově.

Na Bítešsku se nachází malé sportovní letiště v Borovníku, v blízkém 
okolí ještě letiště s travnatou vzletovou plochou v Křižanově, plochu  
u Nových Sadů využívají především modeláři. 

Územím vede ropovod a plynovod, které přepravují ropu a zemní 
plyn z Ruska do rafinerií v severních čechách a západní evropě. Řada 
obcí regionu je plynofikována. Nachází se zde i hustá síť elektrického  
vedení.

Doprava s sebou přináší negativní vlivy, mezi které patří např. znečištění 
ovzduší, vody a půdy, hluk a vibrace, nehody, zábor půdy, produkce odpadu.
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Vize Leopolda Seky 
o tom, jak bude Vel-
ká Bíteš vypadat  
v roce 2000.

Železniční doprava je ekolo-
gická v případě efektivního 
využívání. Nákladní vlak na 
trati u Křižíkova.

BDS Bítešská dopravní spo-
lečnost – zajišťuje základní 
dopravní obslužnost – pravi-
delnou linkovou a zájezdovou 
dopravu.

Dálnice D1 – páteř silniční sítě 
regionu. Přináší rychlé spojení  
s Brnem i Prahou, ale také zatí- 
žení části regionu hlukem 
a prašností. V zimním období 
roste riziko dopravních kompli-
kací při sněhových kalamitách 
a náledí.

Dopravní síť v regionu – silniční i železniční 
s označením komunikací



 9. Základní škola Velká bíteš
Základní škola Velká Bíteš je příspěvkovou organizací zříze-
nou městem Velká Bíteš. Samostatným právním subjektem 
je od 1. ledna 2001. Základní kámen nejstarší ze tří budov 
byl položen 7. července 1902.

školní vzdělávací program nese název Škola pro život (jeho 
realizace započala ve školním roce 2007/2008). Proto škola 
pohlíží na žáky komplexně. umožňuje žákům např., aby  
se věnovali jazykům, ovládali informační technologie, na- 

učili se estetickému cítění, měli pohybové a sportovní vyžití, byli ohleduplní 
k životnímu prostředí. Klade důraz na jejich celkový všestranný rozvoj. Velká 
pozornost je věnována zejména výuce cizích jazyků.

škola sídlí ve dvou komplexech, odděleně i. a ii. stupeň. Více než 
stoletá budova I. stupně v kombinaci s budovou z roku 1962, které 
byly následně vestavbou školní jídelny v roce 1994 spojeny, poměrně 
výrazně kontrastuje s novým učebním pavilonem II. stupně, který 
slavnostně otevíral v roce 1996 tehdejší premiér Václav Klaus. Oba 
trakty mají samostatně k dispozici dvě moderní víceúčelová sporto-
viště vybudovaná v roce 2001 – i. stupeň a v roce 2005 – ii. stupeň, 
využívaná také pro relaxaci dětí o přestávkách a po vyučování i pro 
veřejnost.

Přibližně 40% žáků školy dojíždí z více než 30 okolních obcí, které 
leží na rozhraní Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Přirozenou 
spádovostí se vyznačují asi 3/4 z těchto obcí.

Tři třídy v ročníku s celkovým počtem kolem 60–70 žáků jsou a bu-
dou takřka optimální z hlediska prostorových podmínek školy. Cílová 
kapacita školy je až 920 žáků. Ve školním roce 2012/2013 navštěvo-
valo naši školu 540 žáků.

Součástí školy je školní družina s plně využitou kapacitou 120 žáků. Dále  
i školní jídelna s kapacitou 600 jídel, v její nabídce jsou dvě hlavní jídla. 

škola spolupracuje s mnoha subjekty ve městě i širším okolí, např. se základ- 
ními školami v Katově a ve Křoví, základní školou Velká Bíteš (Tišnovská 116), 
základní uměleckou školou, střední odbornou školou, mateřskými školami,  
s První brněnskou strojírnou 
Velká Bíteš a. s., městským mu-
zeem, muzejním spolkem, s Do-
mem dětí a mládeže ve Velkém 
Meziříčí a dalšími. 

Žáci základní školy 
se zapojují do života 
ve městě. Podílejí se 
např. na různých kulturních 
vystoupeních, vystavují své výtvarné práce a výrobky apod.
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Regionální 

čítanka 

„Važme si knih, dobrých a užitečných nad zlato a drahé kamení, ježto jsou nejvěr-
nějšími průvodci, kteří nám nejjistější cestu ke ctnosti a moudrosti ukazují.“

                                                Václav Matěj Kramerius

Součástí regionální učebnice je i krátké nahlédnutí do čítanky regionu. Seznámí čtenáře 
se známými i méně známými osobnostmi a jejich literárními díly. Autory některých ukázek 
jsou obyčejní lidé, kteří se nevydali na dráhu spisovatelskou, ale ve svých vzpomínkách nám 
přibližují život v našem městě před několika desetiletími. Nebo si například všímají historie, 
významných a pozoruhodných míst, píší i o zajímavých lidech. Tito autoři se narodili nebo 
alespoň nějaký čas žili ve Velké Bíteši či v jejím blízkém okolí. 
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1. VZPoMínkY RoDákŮ na DoMoV a VYZnání RoDnÉMu 
MĚstu:

„… domov má být zázemím člověka. Domov je totiž víc než nádražní peron, kam se při-
chází, kudy se prochází, odkud se nepřetržitě odchází. Není ani nocležna, ani příležitostná 
stravovna.“

Jan Procházka

V první části čítanky se představí Bítešáci, kteří ve svých vzpomínkách popisují život v malém měs-
tečku Velké Bíteši před několika desítkami let. Přečtete si o Vánocích, o staré škole, o kašnách. 
Dozvíte se také, jak bylo osvobozováno naše město, seznámíte se s básněmi, v nichž se objevují 
bítešské ulice a okolní vesnice aj.

Bíteš mého dětství
Miloslav Nováček (1924–2005, spisovatel – Bíteš mého dětství aj., učitel)

…Kolikrát? Kolikrát jsem viděl před očima ten obraz tak důvěrně známý, a pře-
ce mi nikdy nezevšedněl. Věže bítešského kostela… Denně jsem je vídával ve svém 
dětství, když jsem byl žáčkem staré bítešské obecné školy; pak i s panorámou ce-
lého městečka, když jsme se vracívali s dědou s koňským potahem z pole anebo  
z lesa; jako student, když jsem z Brna Bíteší pravidelně projížděl do blízkého Meziříčí  
a mnohokrát pak v dospělosti, ať ještě ze staré státní silnice, kdy mě věže s kostelem 
vítaly od Přibyslavic, anebo mnohem později, když jsem jel po dálnici. Nejdříve vle-
vo vykoukla vížka koškovského kostelíka s několika střechami nízkých chalup a už 
tu byl vpravo pohled na bítešské věže, kostel a celé městečko…

…Poněvadž nás bylo ve třídě přes třicet, měli jsme svou třídu v bočním traktu  
v přízemí. Ve třídě byly ve třech řadách staré poškrábané lavice s vyšlapanými trno-
žemi, za nimi na zadní stěně byl dlouhý věšák a na opačné straně stupínek se stol-
kem pro učitele. Uprostřed stupínku byla velká tabule umístěná na stojanu, který 
byl zapřen o stěnu. Po levé straně třídy byla tři velká okna a na protější stěně byly ve 
výklenku dveře, kterými se vcházelo do třídy a v polovině třídy velká litinová kam-
na s plechovou zástěnou. V pravém rohu u stěny byla ještě skříň, ve které měla paní 
učitelka své písemnosti, učebnice, školní potřeby a různé pomůcky.

Učebnice a sešity kupovali žákům rodiče sami a jen ti nejchudší a nejpotřebnější 
dostávali ze školy vypůjčit usmolené a opotřebované slabikáře, čítanky a početnice 
a podle potřeby nějaký sešit na psaní a výkresy na kreslení.

Žáčci v prvém ročníku používali při psaní břidlicové tabulky. Byly to z tvrdé břid-
lice štípané destičky o rozměru asi 20 x 30 cm…
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…K večeři jsme měli čočkovou polévku a pak smaženého kapra s bramborovým 
salátem. Vedle salátu v misce byly v octě naložené malé hříbečky. Jitušce dala ma-
minka na talíř smažené mlíčí a z kapra se jí snažila vytahat pokud možno všechny 
kosti. Po rybě přišlo „maminčino překvapení“, které jsme mívali velmi rádi: vychla-
zený vanilkový pudink se sněhovými noky vařenými v mléce a jahodovou zavařeni-
nou z lesních jahod, které jsme si v létě nasbírali. Nakonec byl tažený jablečný závin 
a čaj. My jsme měli čaj s mlékem a tatínek s maminkou „ovoněný“ rumem. Maminka 
poklidila nádobí a tatínek se zatím ztratil v pokoji, který byl již od rána uzamčen.

Z pokoje se ozval stříbrný hlas zvonku, a když jsme vstoupili - byla to opravdová 
krása. Ve světle rozžatých svíčiček se odrážely skleněné vánoční ozdoby, na vrcholu 
stromku zářila zlatá hvězda, několik prskavek vypalovalo své žhavé jiskřičky do 
přítmí pokoje, kde krásně vonělo smrčí vánočního stromku a borová polena pálená  
v kachlových pokojových kamnech.

Pod stromečkem byla malá hromádka dárků. Panenka a dvě knížky pro Jitušku  
a brusle „na kličku“ a knížka pro mě. Vedle toho boty a nové oblečení pro oba…

vzpomínka na rodné město
Josef Sedlák (1922–2007, učitel, spisovatel, básník – Kam odlétají ptáci aj., kameník)

Na velkém obdélníkovém bítešském náměstí stojí odnepaměti dvě kašny. Dvě žu-
lové kašny, jejichž kámen je ohlazen věky. Uprostřed obou se tyčí po žulovém pilíři 
zakončeném pískovcovou vázou.

Z každého pilíře tryskávala do čtyř světových stran studená pramenitá voda. Kovo-
ví chrliči po staletí plivali stříbřité proudy na vodní hladinu, voda zvonila a perlila,  
z měšťanských domů na náměstí přicházely ke kašnám služky se džbány a putýn-
kami. V létě větřík roznášel vodní prach a ochlazoval vzduch provoněný teplým lipo-
vým květem, v zimě čůrek vody ohříval promrzlé povětří a nad ledovou prohlubin-
kou před kašnou stoupala oblaka páry. Vždy na podzim obestavěli kašny bedněním 
a vycpali prostor voňavým jehličím, aby voda nezamrzala.

Kdysi dávno, před staletími, vybudovali toto dílo starostliví otcové města. Městský 
studnař a pumpař porazil v lese Seči potřebný počet stromů, kmeny vyvrtal a polo-
žil potrubí od kapličky svatého Antonínka až na náměstí. Tenkrát tam kaplička ještě 
nestála, ale pramen na svahu v lukách nad městem tryskal a jeho voda byla čirá  
a zázračná a bylo jí vždy hojnost. Pramen nikdy nevysychal. Mistr položil dřevěně 
potrubí přes louky a pole, pod potokem až k městským hradbám a pod hradbami 
dále na náměstí. Svatý Antonínek, jemuž posléze postavili nad pramenem kapličku, 
splňoval nejen zbožná přání - to když bylo sucho, aby zapršelo - ale stejně svědomitě 
střehl nevysychající pramen vody…
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tenkrát doma
Josef Sedlák 

Byli ještě dva kamnáři
a hrnčíři.
Pan Zelinka v Růžové ulici
měl skoro umělecké ambice.
Dokázal vymodelovat
i Panenku Marii.
Druhý pan Zelinka v Lánicích
už řemeslo nedělal.
Pamatuju ho s kosou a brouskem.
Myslím, že kouřil fajfku.
Vidím ho,
jak krásně odplivuje.

mé město
Zora Krupičková (1940 – kronikářka měs-

ta, učitelka, malířka)
 
Mé město, zdálky je poznáš podle věží.
Nemá jich sice sto jak Praha,
Však stejně nad ním Mléčná dráha
se klene jako nad jinými…
Ať pálí slunce nebo sněží,
jsi stále mladší, krásnější a svěží.
(Což o mně říci dá se stěží.)

návrat
Josef Sedlák

Na Psí hoře
vysoko nahoře
skřivánek střásá
stříbrnou rosu.
A podle cesty
běží potůček
čisté sněhové vody.
Dívám se přes pole k Tasovu,
kde roste z polí černý kámen,
kde kvete svízel a lomikámen.
Zdalipak ještě stojí hájenka
u Jinošova?
Zdalipak ještě řeřaví
stopy Anny Pammrové?
A co se stane jednou,
až shnije poslední dřevo
v hati na Rétokách?
Zatím však ještě kvete.
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osvoBození velké Bíteše
Hana Baláková (dcera Miloslava Baláka – očitého svědka válečných událostí ve V. Bíteši)

Jednou mi tatínek vyprávěl...
Je konec dubna 1945. Fronta se velmi rychle blíží k našemu městu. Nikdo zatím 

neví, do jaké míry se dotknou válečné události Velké Bíteše. Každý občan si je vědom 
jen toho, že je nutno se připravit na nejhorší. Šatstvo a nejcennější věci se z bytů 
odnášejí do různých úkrytů a sklepů, aby v případě požáru byly chráněny. Každý 
musí počítat s tím, že bude možná nucen opustit město. Proto se připravují batohy 
s nejnutnějším šatstvem a potravinami.

Je krásný jarní večer 25. dubna 1945. Lidé postávají v hloučcích. Mají přece o čem 
povídat. Někteří se jdou podívat k náměšťské silnici, kde projíždí velké transporty 
německé armády. Je krátce před 22. hodinou. Hluk vozidel přehlušil hukot letadel. 
Ohlušující rána, první bomby dopadají na naše město, první škody na majetku, 
první oběti na životech. Krátce po půlnoci je další nálet a asi ve 3 hodiny ráno ješ-
tě jeden. Na několika místech hoří. Paprsky ranního slunce jakoby chtěly pohladit 
rány, které našemu městu v uplynulé noci způsobila válka. Žalostný je pohled na 
náměstí. Sklo z oken a výkladů leží roztříštěno na chodnících, ve zdech jsou díry 
po střepinách leteckých granátů, místo ciferníku na radniční věži zeje černá díra. 
Během jedné noci se život v Bíteši úplně změnil…

… noc z 8. na 9. května byla poslední nocí za protektorátu. Večer začíná nové bom-
bardování. Bíteš na mnoha místech hoří. Bude už tomu všemu konec? Ani půlnoc 
nic nezměnila. Lidé jsou unaveni. Venku stále jen dunění, výbuchy, střelba. Klid 
nastává až po 4. hodině ranní. Netrvá však dlouho. Hlasy zvenku jsou jakési jiné, 
vzrušené, rachot úplně jiný. Všichni vycházejí ze sklepů. Velkou Bíteší projíždí první 
sovětské tanky. Je konec války! Lidé zdraví Rudou armádu a vyvěšují prapory.

Jak dlouho jsme se těšili na tuto chvíli! 
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2. setkání s DíleM osobností Z blíZkÉHo okolí: 

Druhá část čítanky seznamuje s ukázkami z tvorby autorů z nedalekého okolí, např. s prozaickým 
dílem či se zajímavým receptem spisovatele Jakuba Demla z Tasova, s pohádkou velkomeziříčské 
rodačky Františky Stránecké. Je zde zařazena i ukázka z díla bývalého československého prezidenta 
Ludvíka Svobody, který se narodil a nějaký čas žil v Hroznatíně.

Jak se čert učil od Jana na housle hrát
Františka Stránecká (1839 – 1888, spisovatelka – Moravské národní pohádky aj., rodačka 
z Velkého Meziříčí)

V širém poli stál osamělý dům, bývalý hostinec. Stavení již bylo zanedbané, za-
hrada zpustlá, protože tam strašilo. Opodál si majitel statku vystavěl domeček, ve 
kterém bydlel. Už mnoho odvážlivců chtělo vyzkoumat příčinu nočního strašení, ale 
všichni při tom přišli o život. Jednou tam také zavítalo jedenáct chudých studentů, 
kteří šli o prázdninách domů k rodičům. I prosili hospodského o nocleh.

„Milí hoši,“ pravil, „milerád bych vám poskytl nocleh, ale jak vidíte, máme jen 
malou světničku s komorou. V komoře mám své zásoby a ve světnici budou  na noc-
leh vozkové, kteří se tady se svým nákladem zastavují už léta letoucí. Jestli se vám 
nechce do nejbližší vesnice, musíte si lehnout pod kůlnou na slámu.“

„Ale copak je to za stavení, tam za těmi stromy?“ ptal se jeden student. „Nemohli 
bychom o nocleh požádat tam?“ „To stavení je pusté,“ odpověděl hospodský, „ani si 
nepřejte přiblížit se k němu, straší tam!“… „My se nebojíme, klidně tam půjdeme,“ 
křičeli studenti…

…dohodli se, že tam půjde nejstarší z nich samotný… Časně ráno byli už studenti 
ve starém stavení, volali kamaráda k snídani, protože se chtěli vydat brzy na cestu. 
Ale marně se pro něj stavovali, slechu, vidu po něm nebylo. Hledali, volali, nikde 
nic. Mysleli ze začátku, že se jim někde schoval, a tak čekali až do večera, ale on se 
už neobjevil. Litovali jej, ale přece jen se tím zastrašit nedali a večer se tam vypravil 
druhý. Jak zmizel ten první, tak i druhý, třetí, čtvrtý, pátý a nakonec i desátý. Jede-
náctý zůstal úplně sám…

Než se tam odebral, zanesl si doprostřed světnice dřevěný sloup, který provrtal 
skrz na skrz třemi dírami. Sloup zasadil pevně do podlahy, přinesl si své housle, 
ošatku ořechů, hořící svíčku, sklenku vína a rozloučiv se s domácími, zavřel dveře. 
I hrál chvílemi na housle, chvílemi louskal ořechy a krátil si tak čas až do jedenácté 
hodiny.

Právě zase hrál na housle, když uslyšel po celém domě veliký hřmot…
„Slyšíš, Jane, naučil bys mne hrát na housle?“
„Proč ne, když na to máš chuť, naučím tě.“
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„Tak mi podej housle.“
„Ó milý brachu, to tak snadno nejde, nejdřív si musíš procvičit prsty.“
„Jak to?“ ptal se čert.
„Uvidíš, že když vložíš prsty do těch děr ve sloupu a já ti je povytáhnu, tak to pů-

jde.“
Čert nemeškal a hned vložil prsty do děr. I Jan si pospíšil, vytáhl z kapsy kladívko  

a dřevěné klíny a než bys do pěti napočítal, zatloukl s nimi čertovi prsty tak pevně,  
že bolestí jen skučel…

… Jan ho nepustil z kola a šel si lehnout.
Tu začal čert dělat takový rámus, že Janovi zaléhaly jeho křikem uši.  Ale dlouho to 

netrpěl, vyskočil z lože, přistoupil k sloupu a vytáhl náhle veliký karabáč. Ponejprv  
v životě se dostalo čertovi takového výprasku, že hned zkrotl a sliboval posluš-
nost…

Hned časně z rána se chtěli domácí dovědět, co se stalo s Janem, i přišli ke dveřím 
a chtěli je otevřít. Tu se začal čert strachovat, že se Jan vzbudí a šeptem pravil: „Pst, 
ticho, pán spí.“ Vtom se Jan probral ze sna

a rozmrzelý zase čertovi nabil. Domácí, když uslyšeli hřmot a nářek ve světnici, 
utekli. Zanedlouho se znova přišli podívat, co Jan dělá, jestli je živ, nebo mrtev. Jak 
brali za kliku, šeptem opět čert zaprosil: „Pst, prosím vás, jen ticho, aby se pán ne-
probudil.“

Ale bylo pozdě. Jan podruhé procitnul ze spaní a zase měl karabáč hody. Tak silně 
čerta tloukl, že ten to nevydržel a raději se rozlil v černou kolomaz.

I přišli nakonec domácí a velice se divili, že Jan žije, pěkně mu děkovali, moc ho 
obdarovali, celý dům hned nechali vykropit a bydleli v něm až do smrti, protože tam 
už nikdy nestrašilo.

rodný kraJ
Jakub Deml (1878–1961, básník, prozaik – Zapomenuté světlo aj., kněz, rodák z Tasova)

…Není jediné mé ctnosti, která by nerostla jako heřmánek, nebo pivoňka, nebo 
boží dřevec, karafiát a maří list z mého rodného kraje: jako bříza, jako borovice, 
jako jalovec a žulový balvan, jak modravě šedé a stříbřitě modravé vlny žita, po 
kterém v červnu se honí vlci: jak těžké mlhy

a podzimní plískanice, jak urputné praskající fošny ledu, anebo když celá zamrz-
lá řeka najednou vzdychne z hluboka mezi smrkovými stráněmi: to vše je v mých 
ctnostech z domova, také letní oblaka a rorejsi v letu kroužící a skřípající, div se 
jim zobáky do večerních červánků nerozštípnou blažeností: i zpěv lindušky, i vůně 
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obraceného i kopeného sena, i klidný a sebevědomý šepot ječmenových osin, když 
je pohladí polední větřík: i večerní klekání, které s výše se snáší na unavené hlavy a 
hřbety a ruce jak sladké uznání od Boha: toto vše, i když ani nevím, dává můj rodný 
kraj do všech mých pohledů, které byly dobré, do všech mých slov, jejichž hlas byl 
pokorný, do každého posuňku mých rukou, do každého vzpřímení nebo sklesnutí 
mého těla, do každého tepu mého srdce, do každého pocitu, do každé myšlenky, do 
každé naděje, do každého zoufalství, do všech, ó díky Bohu, ó běda: do všech mých 
snů! …

recept na hastrmánky 
(vlastnoruční písmo Jakuba Demla)

cestami života
Ludvík Svoboda (1895 – 1979, československý prezident, armádní generál)

…Vesnička Hroznatín nikdy neměla víc než sto padesát hlav. Leží mezi Velkým 
Meziříčím

a Třebíčí. Vybíhá trochu do svahu, ale netroufla si až na samotný vrcholek. Ten zů-
stal holý, spokojen svými kameny a keři. Tam, kde se smyčka silnice rozestupuje ve 
skrovnou, kopcovitou náves, v jejímž středu se dosud štíhlou špičkou modlí k nebi 
nízká zvonička s oblíbenou podezdívkou, v nevelkém přízemním domku s průjez-
dem, jakých je dvanáct do tuctu v každé horácké vesnici…
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3. o osobnostecH:  

„…velikost člověka je v tom, jaký dá příklad ostatním…“                           

František Halas

i Velká Bíteš měla mezi svými obyvateli výjimečné osobnosti, s jejichž zajímavým životem se sezná-
míte ve třetí části čítanky. Poznáte i vzácně zachovalé bítešské nářečí a představí se vám například 
hrnčířské řemeslo.

rozhovor s Františkou kožnarovou 
(1903–2011, nejstarší obyvatelka ČR, žena mnoha zaměstnání)

Na co všechno si pamatujete z nejranějšího dětství?
„Já jsem ještě nechodila do školy a už jsem pásla krávy, kozy, husy – ve 4 hodiny 

jsem vstávala. Do školy jsem začala chodit tady v Bíteši, do „vobecný“ – měšťanka 
ještě nebyla. Ve škole jsem nebyla hodná. Když jsme jednou šli do školy, tak jsem na 
řídícího – kujón jsme mu říkali – vyplázla jazyk, jedna to žalovala a on ten řídící – 
normálně se jmenoval Alferin – si mne zavolal a dal mně pár facek. Já sem bela po-
tvora. No, do páté třídy jsem chodila dvakrát a do měšťanky do první…“

Jaká byla Bíteš v době Vašeho dětství?
„Abech vám řekla, to bela taková dědina – samé došek. Na náměstí už byly lepší 

baráky. Hotel Jelínek a ten Rudolf Vorel tam jak je dneska Lesácká, Macháček a na 
kraji byl Jelínek, měl ty železa, my jsem mu říkali železné, a ešče tam bél ten Vo-
střihanské, měl Hořinkovi sestro a vostatni… Tam na kopci nad náma byly stodoly,  
7 stodol a ono hořelo a my jako děcka jsem nemohly jít ven, tak jsme si sedly za okna 
a dívaly se – ty došky lítaly až ke kostelu.“…

poslední touFar
O Janu Zavřelovi (1851–1945, hrnčíř a toufarník)

„ … Jen jednu věc jsem si chtěl nechat na památku, ale nešťastnou náhodou prodal 
jsem i tu. Jednou jsem si dal tu práci a udělal jsem koš s víkem. Byl jakoby z proutí 
upletený. Na víko jsem vložil všechnu svou dovednost i s hrnčířským znakem. Vsadil 
jsem tam celý ráj. Nahoře místo ucha byl strom s hadem a pod stromem Adam a Eva 
s jablkem. Koš jsem postavil na kamna a rád jsem se na něj díval po několik let. Až 
jednou k nám přišel nějaký cizí člověk a poptával se po mé práci. Chtěl něco koupit. 
Neměl jsem zrovna nic kloudného. A on se najednou podíval na ten koš na kamnech. 
Ve mně zrovna hrklo. Umínil jsem si v té chvíli, že ten koš neprodám. Ta věc není na 
prodej, povídám. Ale ten člověk hned na to: Ale co by přece jen stála? – v domnění, že se 
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nerozloučím s věcí mně tak milou, řekl jsem mu cenu za celou fůru toufarového nádobí.  
„Sto dvacet zlatých“, povídám vítězně. Ale ten člověk se nezarazil, vytáhl peněženku 
a položil na stůl sto dvacet zlatých. Styděl jsem se vzít slovo zpět. Koš si musel vzít 
ten člověk sám. Bylo mně přitom do pláče, protože jsem se rozloučil s vlastní věcí 
mně nejmilejší. Konejšil jsem sám sebe, že si udělám nový koš. Ale neudělal jsem ho 
dosud. Kdybych aspoň věděl, komu a kam jsem tu věc prodal!“ 

A jaký byl ten hrnčířský znak na koši? Co je v hrnčířském znaku? „No ráj“, povídá 
stařeček Jan Zavřel. „První řemeslník byl přece Pánbůh, když stvořil z hlíny Adama 
v ráji, protože hrnčíři také dělají z hlíny, mají ve svém znaku Adama s Evou upro-
střed ráje.“ 

děJiny města velké Byteše
Jan Tiray (1858–1925, učitel, historik, zakladatel bítešského muzea)

„… Dvojím úmyslem veden, odvážil se nížepsaný ku sestavení spisu tohoto. Maje 
známost toho, že město Velká Byteš, ač nyní nevyniká ani lidnatostí ani jakoukoliv 
důležitostí nad  jiná města venkovská, honositi se může znamenitou minulostí, umí-
nil sobě podati spolurodákům svým obraz dějin rodiště jejich ku poučení a zábavě, 
věda, s jakou zálibou podobná díla čítají a jak rád každý poslouchá vypravovati  
o rodišti svém…“

4. PoVĚsti: 

Ve čtvrté - poslední části se přenesete do doby dávno minulé a přečtete si bítešské a bítýšské pověs-
ti, v nichž může být ukryt alespoň kousek pravdy a které jsou zároveň zahaleny tajemstvím.

o velkém zvonu, svini a pasačce
Podle Jaromíra Kotíka (1919 - 2008, kronikář města, archivář, učitel, autor knih o V. Bíteši 
- Bítešské historky a pověsti aj.).

... Brněnským konšelům se nelíbilo, že Bíteš má lepší zvon než oni a hodlali jej 
odkoupit. Nabízeli tolik stříbrných grošů, kolik by se jich vyrovnalo na cestu z Bí-
teše až do Brna. Naši předkové ale neprodali. Zvon vyzváněl od kolébky do hrobu, 
šturmoval při požárech a burcoval občany při všelijakých nebezpečích.

Léta plynula a najednou se drali skoro až do našich krajů Turci – „nevěřící“. A ti 
měli spadeno na křesťanské zvony, které sundávali z věží, roztavovali kov a lili z něj 
zbraně. Otcové města na radnici se obávali o svůj drahocenný majetek a stejně tak 
měli starost o monstranci, kterou si pořídili ke slavným službám Božím. Uradili se, 
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že oba předměty zakopou do země, tak budou ukryty nejjistěji. Až válečné nebezpečí 
pomine, opět si je vyzvednou. V tajném zasedání zvolili místo úkrytu – obecní pas-
tvisko blízko kapličky u sv. Antoníčka jižně od Bíteše… Staří konšelé umírali a podle 
přísahy nic a nikomu – ani svým manželkám – neprozradili. Umřel i ten poslední. Čas 
dále utíkal a lidé zapomněli, že v Bíteši mívali „velký“ zvon a krásnou monstranci. 
Turci byli dávno odraženi, ale zvon neměl kdo vykopat. Až jednou…

… na pastvisku u sv. Antoníčka pásla pasačka stádečko obecních sviní. A co se nesta-
lo! Jedno z těch zvířat rylo v zemi a „poklad“ byl objeven. Konšelé se seběhli a s velkou 
slávou vykopali to před léty zakopané, vše jako nové, vždyť kovy obou předmětů byly 
z ušlechtilých materiálů. Pasačka byla bohatě odměněna.

Zvon byl zavěšen na původním místě hradební věži a visí tam dodnes. Znovu vyzvá-
něl a když se pozorně naslouchalo, bylo prý slyšet mezi údery: „svi-ně mě vy-ry-la, 
pan-na mě na-šla, bim-bam, bim-bam…“

památná Borovice u korBela
Toto zapsal roku 1926 tehdejší kronikář města Velké Bíteše pan Karel Brod:

„U cesty od Nových Sadů k rybníku Korbel stojí stará borovice. O ní mi vyprávěl 
78letý výměnkář Jan Petr. Borovice stojí zde od nepaměti. Již když jsem byl chlapec, 
byla taková, jako je dnes. Pod samou borovicí v mezi je oválný žulový kámen, značně 
veliký, na němž vystupuje vytesán kříž. Na sousední blízké mezi jsou takové kameny 
s křížem ještě dva. O tom místě se vypravuje, že se zde pobili chasníci jdoucí od muziky 
a tři byli zabiti. Na památku zasazeny ty tři kameny. Potom zde vyrostla i ta osamělá 
borovice. Tak jsem slyšel vypravovat od starých lidí.“

pověst o sedmi dláBkách
Pověst z okolí Skřinářova

Jednoho krásného podzimního večera, za dob čertů, klekánic a jiných strašidel, se 
vracel z lesa myslivec. A najednou zahlédl v houštině pytláka, který právě líčil past na 
mladičkou lesní zvěř. Myslivec se prodíral pomalu a bez dechu houštinou. Chtěl pyt-
láka chytit. Ale najednou pod jeho nohou zapraskala větvička, pytlák myslivce spatřil 
a dal se na útěk.

Myslivec se po pytlákovi rozběhl, ale zakopl o velký placatý kámen a upadl. Zvedl se, 
oprášil se a z úst vypustil ona čtyři osudná slova: „Aby to čert vzal.“

Tu se najednou pod mladým myslivcem rozevřela zem a staří plesniví čerti ho začali 
stahovat z povrchu dolů do pekla.

Mladý myslivec se sedmi prsty pevně držel za kámen, a proto se tam říká dodnes „U 
sedmi dlábek“.
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vlčí Jáma
Pověst z okolí Osové Bítýšky

U silnice na straně k Vlkovu stojí kříž. Když ještě u nás žili vlci, tak v těch místech 
bývala vlčí jáma. Do ní se chytali vlci. Jednou však neznámý muzikant do té jámy 
padl. Nemohl si z ní pomoci.

A čekal ustrašeně na svůj další osud. Přihnala se v tu chvíli smečka vlků a obstou-
pili jámu. Vlci hrozivě svítili svýma očima na muzikanta a strašlivě vyli. V muzikan-
tovi byla malá dušička, ale „když je nouze nejvyšší, pomoc Boží nejbližší“. Muzikant 
vzal housle pod tetelící se bradu a začal hrát. Vlci utekli, ale vrátili se zpět, když 
housle umlkly. A tak hrál muzikant až do samého rána, kdy ho lidé vytáhli.

Pozornosti by si jistě zasloužilo i další dílo významných autorů. Naše čítanka je pouze výběrem 
několika ukázek. Rozšířená verze regionální čítanky je dostupná na DVD obsaženém v metodice  
k regionální učebnici.
Za zmínku by jistě stála i díla jiných autorů, ale celkový rozsah učebnice nám nedovolil věnovat se 
dílům a autorům všem. Tímto se vám otevírá prostor k samostatnému pátrání po dalších zajímavých 
dílech a jejich autorech.

Vždyť už římský filozof Seneca tvrdil: „Pokaždé se něčemu přiučíme, když otevřeme knihu.“
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Geologická mapa Bítešska částečně zakrytá
Podle Geologické mapy ČR, listy 24-13, 24-31, Český geologický ústav Praha,1993, upravil a kreslil Josef Hájek 2011

LEGENDA  
A. Pokryvná čtvrtohorní formace: 1 – usazeniny potoční, svahové zvětraliny, návěje spraší, sprašové hlíny
B. Skalní podklad
Prvohory – Třebíčský masív: 2 – dvojslídné žuly, 3 – amfibolicko – biotitický syenit (durbachit)
Starohorní jednotka – moravikum: 4 – pararuly, 5 – svory, 6 – krystalické vápence, 7 – kvarcity, 8 – bítešská ortorula, 9 – amfibolity, 
10 – fylity
Starohorní jednotka – moldanubikum: 11 – biotitické ruly slabě až silně migmatitizované, migmatity, 12 – amfibolity, 13 – serpentinity 
(hadce), 14 – eklogity
Značky: 15 – hranice hornin, 16 – zlomy, 17 – zlom s přesmykem (bítešský zlom), 18 – směr a sklon vrstev (ploch břidličnatosti), 
19 – železnice, 20 – dálnice D1



Mapa nerostných surovin a Minerálů Bítešska     
Sestavil a kreslil Josef Hájek 2011

Legenda:
Stavební hmoty: 1 – kamenolom činný, 2 – kamenolom zaniklý, 3 – hliniště zaniklé, 4 – cihelna zrušená, 5 – pískovna a štěrkovna zaniklá
Suroviny nerudní: 6 – grafitické břidlice, 7– dolování grafitu opuštěné, 8 – malá ložiska přeplaveného kaolinu
Suroviny rudní: 9 – opuštěná ložiska limonitické železné rudy, 10 – křemen karbonátové a barytové žíly s minerály olova, zinku, mědi 
a stříbra
Minerály: 11 – živec, křemen, slída v pegmatitu, 12 – heřmanovské koule, 13 – opál, 14 – plazma, 15 – odrůdy křemene – ametyst, 
záhněda, křišťál
Značky: 16 – bítešský zlom s příčnými poruchami, 17 – železnice, 18 – dálnice



Plán města 
Velké Bíteše



Historická mapa Bítešska (2. vojenské mapování z roku 1838)
© 2nd Military Survey, Section No. W 9 I, Austrian State Archive/
Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně – http://
www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí ČR – http://www.env.cz
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Regionální učebnice bítešsko vznikla v rámci projektu „semínka environ-
mentálního vzdělávání pro Vysočinu“, který je spolufinancován evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem čR v rámci operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
V roce 2013 vydalo informační centrum a klub kultury Města Velké bíteše 
ve spolupráci se Zš Velká bíteš.
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