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Informace pro členy Českého klubu cestovatelů 6/2015 
 

 
Vážení členové Českého klubu cestovatelů, 
 
s přicházejícím létem a letním počasím Vám opět přinášíme náš pravidelný věstník. Tentokráte plný 
zajímavých cestovatelských a outdoorových informací. Takže ne jen, že si můžete užívat sluníčka, ale zavítat i 
na některou přednášku či akci... :) 
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Víte, že Brněnská přehrada je světový unikát?______________________________ 
 

 Brněnská přehrada, Brňany nazývaná Prigl nebo 

Prýgl, je podle našich aktuálních průzkumů nejen 

v České republice, ale s největší pravděpodobností 

v Evropě a zřejmě i na celém světě, jedinou vodní 

plochou, kde je hromadná lodní doprava cestujících, 

včetně linkových a výletních lodí, zajišťována plavidly na 

elektrický pohon.  

 Lodní doprava s akumulátorovými elektromotory 

má na Brněnské přehradě tradici již téměř 70 let!  To se 

má však brzy změnit. 

 

Brněnská přehrada byla postavena v roce 1940 jako 

rezervoár pitné vody pro město Brno. V roce 1946 byly 

na vodu spuštěny první dopravní lodě s elektrickým 

pohonem. Obrovskou výhodou těchto lodí je velmi tichý 

provoz, neznečisťující vodu ani ovzduší. Před pěti lety 

Dopravní podnik města Brna zcela obměnil svoji 

přehradní flotilu a nahradil vysloužilé lodě novými 

loděmi, opět na elektrický pohon. Jedna loď je vybavená 

speciální plošinou pro vozíčkáře a cyklisty. Projížďka 

lodí po přehradě, která z velké většiny leží na území 

přírodního parku Podkomorské lesy, je tedy velmi 

příjemným zážitkem. Z hladiny přehrady je krásný výhled na hrad Veveří, zajímavé jsou i skalní útvary mezi 

stanicemi Rokle a Cyklistická. V závěru plavby nedaleko 

Veverské Bítýšky můžete vidět hnízdiště vodních ptáků 

v rákosovitých lagunách. To vše jsou důvody, proč je 

Brněnská přehrada jednou z nejnavštěvovanějších 

rekreačních zón města Brna. V jezerní části je lemována 

krásnými plážemi a je hojně využívána k rekreaci a 

koupání. Návštěvníci si mohu dokonce již ve dvou 

půjčovnách zapůjčit čtyřmístné motorové čluny 

samozřejmě také s elektrickým pohonem. Rovněž 

vodním sportům je zde přáno. Na hladině uvidíte kromě 

plachetnic a surfů i veslice, kanoe, kajaky či dračí lodě. 

Jen několik malých motorových člunů má za účelem 

tréninku sportovců či záchrany povolenou výjimku z platné místní vyhlášky. Ani soukromé provozování 

motorových člunů se spalovacími motory na Brněnské přehradě totiž není dovoleno. A my, Brňané, jsme tomu 

rádi, protože „naše“ přehrada je na to malá. 

 

 Vyhláškou Ministerstva dopravy České republiky č. 46/2015 Sb. ze dne 12.3. 2015 se může vše 

změnit. Na hladinu přehrady již budou moci vyplout hlučné naftové výletní lodě, podobné těm odjinud, 

které hlukem motorů a zplodinami ze spálené nafty budou obtěžovat nejen rekreanty a výletníky, ale i samotné 

pasažéry těchto lodí, plavidla, jejichž havárie může kdykoliv způsobit významné znečištění, jaké známe třeba 

z Vranovské přehrady. Malé soukromé motorové čluny se budou moci prohánět po hladině a běda 

nepozornému plavci!  
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 Pokud k tomu dojde, budou lodě znečisťovat vodu i pobřeží nedávno velmi nákladně vyčištěné 

přehrady. Nelze vyloučit úniky ropných látek do vody, zejména při tankování velkých naftových lodí. 

Vzhledem k tomu, že je přehrada z části v hlubokém údolí, bude se nad hladinou držet „naftový smog“. Bude 

to konec příjemných procházek prostředím přírodního parku Podkomorské lesy. Dá se předpokládat, že se 

kvalita ovzduší po průjezdu naftové lodě přiblíží kvalitě ovzduší na rušné městské křižovatce. Kdo je schopen 

posoudit, jaký dopad to bude mít na vodní organismy? Nedávno se zde opět objevily škeble a raci. Vyšší 

frekvence lodní dopravy a zplodiny z motorů znepříjemní život i vodnímu ptactvu. 

 

                  
 

 Nám Brňanům to není jedno. Máme svoji přehradu rádi a jsme pyšní i na „naše“ elektrické „parníky“! 

(V Brně výletním lodím plujícím po hladině přehrady nikdo neřekne jinak než parník.) Vznikla proto občanská 

iniciativa, která se zaměřila na zachování Brněnské přehrady takové, jaká od svého počátku je. Brňané se 

rozhodli bojovat proti provozu lodí se spalovacími motory na malé příměstské přehradě. Vznikla petice, kterou 

chtějí dát Ministerstvu dopravy ČR jasně najevo svůj názor. Připojit se k ní a podepsat ji může každý občan 

České republiky. Prosíme, pomozte Brnu. Chraňme si krásná místa České republiky, chraňme přírodu 

celé naší země! 

 

Nemá smysl posílat e-maily. Podpisy na peticích jsou 

platné jen tehdy, když jsou přímo na petičních arších. 

Můžete si je vytisknout a případně dát k podpisu i Vašim 

přátelům, kterým záleží na tom, jakou zemi zachováme 

pro své děti. A pak nám ji pošlete. Samozřejmě nemusí 

být vyplněno všech 20 podpisů. I jen s jedním podpisem 

je petiční arch platný. 

 

 

 

 

 

 

 

Nebuďte lhostejní k tomu, co se kde děje s naší přírodou!!!   
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PETIČNÍ ARCHY K VYTISKNUTÍ NALEZNETE ZDE: 

 

Petr Jahoda – osobni stránky:  

www.jahodapetr.cz/petice.html  

 

Český klub cestovatelůl:  

www.ckc.cz/petice.html 

 

CVOČEK, Centrum volného času Žebětín:  

http://cvocek.navolno.cz 

 

Děkujeme      

 

 

Autor textu:  Petr Jahoda, Prezident Českého klubu cestovatelů: 

 

Petr Jahoda, Rozdrojovice DS 10/3,  ROZDROJOVICE 664 34 

 

 

 

 

Kdy a kde je možné petiční archy podepisovat? 

  

Já s tím seznamuji lidi na zastávkách tramvaje, ve frontách u pokladen obchodů, v čekárnách lékařů, ve vlaku, 

autobuse apod. Využívám každý zbytkový čas! Z potlachu tento víkend tam mám lidi z Budějovic, Plzně, 

Prahy, Ústí nad orlicí, Hradce Králové.... Takže se to netýká jen Brňáků! Na zachování Brněnské přehrady 

takové, jaká byla od jejího počátku, záleží lidem z celé republiky! 

  

Zkuste si také najít chvilku kdekoliv, kde na něco čekáte, nebo třeba i investujte chvíli svého volného 

času do záchrany Brněnské přehrady. 
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Spuštění sbírky na obnovu horské chaty na Prašivé v Beskydech:___________ 
 

Autor článku: 

Za KČT Beskydy, Martin Stiller - člen Českého klubu cestovatelů 

 

Již třetí měsíc probíhají rozsáhlé rekonstrukční práce na beskydské 

horské chatě Na Prašivé, které mají za cíl tuto jedinečnou 

historickou dřevěnou chatu vzkřísit a zase uvést do provozu tak, 

aby dále mohla důstojně sloužit veřejnosti, hlavně turistům. 

Zajímavostí je, že téměř veškeré práce jsou z řad dobrovolníku, 

nadšenců, oddílu KČT Beskydy a přátel chaty Na Prašivé.  Brigády se zde konají každý víkend a ruku k dílu může 

přiložit kdokoli – muži i ženy, mladí i staří, kutilové i absolutní zelenáči. Vhodná práce se najde pro každého a 

jakákoli pomocná ruka je vítána.  Takže se řeže, brousí, natírá, uklízí, omítá, obkládá atd.  

Až to vše bude hotovo, mohou se návštěvníci těšit na opravenou 

historickou Bezručovu místnost,  velké rekonstrukce se dočkala 

již i kuchyně a sklad, právě se pracuje na novém obložení  

chodby palubkami a největší viditelnou změnou bude bezesporu 

nový výčep a bar. Další drobnější úpravy probíhají také na 

pokojích, chata dostala už i nový kotel, natírají se všechny 

vnitřní dveře a futra, na zahradě vzniklo nové ohniště a plánuje 

se také nový nátěr střechy a vnějšího opláštění. 

Mnohé bude také asi zajímat, že majitelé chaty, tedy Klub 

českých turistů oblast Moravskoslezská, vyměnili také nájemce 

a s ním i celý personál. Nový team chatařů se už nyní několik měsíců také  spolupodílí na daných opravách.  

Návštěvníci se tedy mohou těšit na zcela nový způsob vedení chaty, na změnu jídelníčku a hlavně na spoustu akcí a 

atrakcí, které noví chataři Martin a Michal připravují. 

Kdo má zájem se o chatě, o probíhajících pracích a změnách dozvědět více, vše je k nalezení na: 

https://www.facebook.com/chatanaprasive 

Jak nás můžete podpořit? 

- Podpořte chatu něčím do její virtuální pokladničky – vyberte si z našich originálních odměn ať už hmotných či 

zážitkových. 

- Dejte vědět všem přátelům a známým, že chata Prašivá se probouzí z dlouhého spánku. 

- Přijeďte na brigádu či se jen tak na chatu podívat. 

 

 Ať tak či tak, za Vaši podporu Vám děkujeme a těšíme se na setkání na Prašivé. 

 

 Za celý team dobrovolníků a Klub přátel chaty Prašivá Vás zdraví chataři Martin a Michal. 

Vše o sbírce je též popsáno zde: https://www.startovac.cz/projekty/vzkriseni-chaty-prasiva/ 
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Akce:________________________________________________ 
 

Cestovatelská akce 14. ročník akce Nejen s kočárky na Lysou horu 7.6.2015  

Lysá hora, v 10:00 h  

 

Autor: Renča a Martin Stillerovi - člen Českého 

klubu cestovatelů 

Pro všechny zájemce a milovníky přírody se v 

neděli 7. června 2015 již po čtrnácté uskuteční 

hromadné vytlačení nejen kočárků 

(samozřejmě včetně potomků) na nejvyšší horu 

Beskyd. Půjdeme po 8,5 km dlouhé kvalitní asfaltové silničce, která vede z Papežova až na vrchol Lysé a auta na ni 

mají zákaz vjezdu. V chatě na vrcholu bude možnost občerstvení a přebalení účastníků. 

 

 

 

Cestovatelská přednáška TANZANIE - ŠELMÁM NA DOSAH 8.6.2015  

 

Praha, Ústřední Knihovna, Mariánské Náměstí, v 

19:00 h  

Autor: Magda Radostová - členka Českého klubu 

cestovatelů  

Pořádá: Karel Wolf  - člen Českého klubu 

cestovatelů 

Cestovatelka a fotografka Magdaléna Radostová, jejíž 

velkou vášní jsou divoké kočky, vám představí 

národní parky Tarangire, Serengeti, Ngorongoro a 

Arusha. Zajímají vás podrobnosti ze života Masajů či 

obyvatel Mont Meru? A co příprava kávy? Kdy je 

nejvhodnější doba ke sběru, jak se praží, mele nebo 

drtí? K Tanzanii neodmyslitelně patří i ostrov 

Zanzibar, ani ten nebude opomenut. Pojďme společně 

prožít poslední dny roku na krásné pláži v Indickém 

oceánu. 

 

 

../../../../../../../../Downloads/www.ckc.cz


7                               
Věstník červen 2015                                                                                    
  
www.ckc.cz 
 

Cestovatelská přednáška Vietnam od severu k jihu 15.6.2015  

Praha, Centrum Černý Most, Chlumecká 756/6, v 18:00 h  

Autor: Jana a Karel Wolfovi - člen Českého 

klubu cestovatelů 

Cesta napříč Vietnamem od severu k jihu. Z 

horských vesniček, kde ženy navštěvují trhy v 

tradičních krojích, až po rušný jih, kde tepe 

život v deltě Mekongu. Dobrodružná jízda na 

motorce opuštěnými cestami v horách i 

dlouhé noční přejezdy hromadnými autobusy 

podél pobřeží. Tradiční pouliční pokrmy, 

vodní loutkové divadlo, zalidněná velkoměsta 

i pohostinní lidé na vesnicích. Hory, pláže, 

tropický les i písečné duny. To vše nabízí 

Vietnam, země plná barev a kontrastů 

 

 

Cestovatelská přednáška Expedice NADOSAH o.p.s. do zapomenutých koutů JAR 2014 16.6.2015  

Klánovice, Nová Beseda, Slavětínská 120, v 19:00 h  

 

Autor: Marie a Olda Mikušovi - členka Českého klubu cestovatelů 

Povídání a promítání fotografií z Expedice NADOSAH o.p.s. do zapomenutých koutů JAR 2014. Součástí prezentace 

bude křest nové knihy Marie Mikušové Africké příběhy. 
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Cestovatelská přednáška Mexiko země opeřeného hada 22.6.2015  

Praha, Centrum Černý Most, Chlumecká 756/6, v 18:00 h  

Autor: Radka Myšková  

Pořádá: Karel Wolf - člen Českého klubu 

cestovatelů 

Přijďte se projít po poušti a stoupat k zasněženým 

vulkánům. Poznejte, jak žije nejbohatší Mexičan a 

jak největší chuďas. Seznamte se s mexickými 

tradicemi a tančete na největších slavnostech v 

zemi. Ponořte se do ledového Cortézova moře 

plného velryb a proběhněte se údolím zaplněným 

hejny motýlů Monarchů. Načerpejte všemi smysly 

originální typy na cestování po Mexiku zalité v příběhu blonďaté Češky, která do Mexika podnikla více než 15 cest 

 

 

Cestovatelská přednáška S plachetnicí do Antarktidy a na čem všem se dá na cestách ušetřit 

23.6.2015 

Praha, Era svět, Jungmannovo náměstí 767/6, v 20:00 h  

Autor: Karel Wolf - člen Českého klubu cestovatelů 

Plavba historickou trojstěžňovou plachetnicí z Ohňové země 

přes obávaný Drakeův průliv do Antarktidy a následně 

jižním Atlantikem do Kapského města. Sen, který se stal 

skutečností ... prezentace je součástí networkingové akce 

BUSINESS TUESDAY 

 

 

Cestovatelská akce 1. ročník akce Nejen s kočárky na Prašivou 28.6.2015  

Vyšní Lhoty, v 10:00 h  

Autor: Renča a Martin Stillerovi - člen Českého klubu 

cestovatelů 

Pro všechny zájemce a milovníky přírody se v neděli 

28. června 2015 uskuteční premiérové kočárkování na 

ne moc dlouhý, přesto místy prudký beskydský kopec, 

který patří od pradávna k těm nejnavštěvovanějším 

místům v Beskydech vůbec. Vydejme se tedy společně 

po 3km dlouhé asfaltečce, kde je minimální provoz a odkud se nám naskytne několik krásných pohledů na masiv 

Ondřejníku apod. Na vrcholu občerstvení v nově zrekonstruované chatě Prašivá, prohlídka dřevěného kostela z 

roku 1640 a odpočinek na horské louce. Vyrazte s námi do přírody a vyzkoušejte svoji kočárkovou kondičku :-) 
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Cestovatelská přednáška Petagonie 2015 29.6.2015  

Praha, Centrum Černý Most, Chlumecká 756/6, v 18:00 h  

Autor: Kamila a Libor Hnykovi  

Pořádá: Karel Wolf - člen Českého klubu 

cestovatelů 

Hlavním cílem výpravy bylo obejít slavné skalní věže 

Fitz Roy a Cerro Torre přes jižní patagonský ledovec. 

Jak napsal Ralf Gantzhorn – autor krásné knihy o 

Patagonii.Tato náročná horská túra vede do jedné z 

nejslavnějších kuchyní mizerného počasí na světě. 

Zároveň ale poskytuje jeden z nejvelkolepějších 

krajinových zážitků na naší planetě. V přednášce se objeví i NP Torres del Paine, vulkán Monte Tronador a NP 

Huerquehue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací o akcích naleznete zde: http://www.ckc.cz/akce-co-kde.html 

 

Nashledanou příští měsíc. 

V Brně dne  3. 6. 2015                                               Zpracoval: Roman Pliska  
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