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Není to až tak dáv
no, kdy jsem stál před 
lázněmi na Kopečné 
a trpělivě čekal na svoji 
Danušku. Čekání mi 
nevadí. Naopak, čekám 
trpělivě a čekám rád. 
Čekání je čas, který mi 
dává možnost vidět vě
ci, kterých bych si jinak 
možná vůbec nevšiml. 
Vidět věci, příběhy a li
di, kteří by, nebýt čeká
ní, zůstali „za plotem“ 
mého zájmu, mé pozor
nosti, mých myšlenek, 
mého soucitu či porozu
mění. 

V hustém provozu jedné z nejrušnějších 
křižovatek našeho města jsem si všiml mla
dinké dívky s tmavými brýlemi, bílou holí 
a vodícím psem. Překonávali jeden přechod 
po druhém. Trpělivě čekali na zrychlený kla
pot semaforů a ještě trpělivěji si „proráželi“ 
cestu mezi lidmi, kteří přecházeli vozovku 
proti nim. Její útlá postava působila křehce 
a zranitelně. Nemohlo jí být více než 18 let, 
spíše méně. Světlé, kudrnaté vlasy, do růžova 
laděné šaty a plachý, přesto půvabný krok ve 
mně probouzely ochranitelský instinkt. 
Překotně se ve mně střídaly pocity lítosti 
s úvahami o nespravedlnosti osudu, který 
dívku potkal. 

Pomalu se přibližovala k místu, odkud 
jsem ji celou dobu pozoroval. Zlatý retrívr ji 
spolehlivě vedl kolem laviček i stojanů na 
kola a mířili přímo ke mně. Očekával jsem, 
kdy už konečně změní směr, protože za 
mnou byla asi metr vysoká zídka. Ve stejném 
okamžiku, kdy jsem se chystal dívku upo
zornit na blížící se překážku, zazvonil tele
fon. Můj to ale nebyl. Dívka se zastavila a do 
levé ruky, ve které držela vodítko psa, si vlo
žila i bílou slepeckou hůl. Pravá ruka zašát
rala někde v útrobách šatů a vytáhla mobil 
příznačně hrající pohádkovou melodii 
„Rozvíjej se poupátko“. S posledním tónem 

melodie se dívka i se svým psem zastavila. 
Byl jsem blízko, příliš blízko, ale nějak jsem 
nenašel odvahu odejít nebo se ozvat a dát 
dívce najevo, že tu jsem. 

Retrívr poklidně očichával moje polobot
ky a to křehké stvoření v růžových šatech 
přijalo hovor. „Ano Miluško…“ Hlas, který 
zazněl, dokresloval její křehkost a bezbran
nost. Byl jemný, zvonivý a laskavý. V tu 
chvíli jsem s jistotou věděl, že ta dívka si za
slouží můj soucit, že potřebuje moji pomoc. 
Stála nehnutě s telefonem na uchu a pozorně 
poslouchala. Lehce se zamračila, a na čele se 
jí objevily dvě roztomilé vrásky.  Tušil jsem, 
že čas pro moji podporu se blíží. Její ústa 
vydechla zvonivé, sladké, ale zklamaně zně
jící “aháááá…“. 

Odhodlaně jsem se nadechnul k oslovení, 
ale ve stejném okamžiku se mi dech zastavil. 
Čelo dívky se zkrabatilo zlostí a zvonky v je
jím hlase se změnily v hlas čtrnáctitunového 
Velkého Bena ve věži britského parlamentu. 
„To mi chceš jako říct KURVÁÁÁ, že na zít
řek jako nemáme VOKO?“. Chybějící prů
vodce na zítřejší den bylo výbušné téma 
a vyzvánění Velkého Bena nebralo konce. 
Retrívr si unaveně lehl a pozoroval tkaničky 
na mých polobotkách, a já zase na oplátku 
pozoroval jeho unavené a přivírající se oči. 
Velký Ben náhle ztichnul. Retrívr i já jsme 
téměř současně vzhlédli vzhůru. Vrásky na 
čele dívenky byly tatam. Mobil zmizel v ne
viditelné kapse šatů a slepecká hůl se vrátila 
do pravé ruky. 

Dívka se chystala vykročit. Teď přišla 
moje chvíle. Konečně jsem jí nabídl svoji po
moc. Neodmítla. Doprovodil jsem to křehké 
stvoření až na zastávku tramvaje a rozloučil 
se. Už mně nepotřebovala. Byl jsem „voko“ 
jen na malou chvíli, ale i těch pár okamžiků, 
které jsem strávil v její bezprostřední blíz
kosti, stačilo, aby zmizel plot, skrze nějž 
jsem ji viděl očima plnýma soucitu a lítosti. 
Zmizel plot, který mi bránil pochopit, že ani 
jedno, ani druhé nepotřebuje. Zmizel plot, 
přes který jsem neviděl, že i ona, stejně jako 
já, si žije svůj život plný obyčejných radostí 
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Trávíme své životy  
stavěním vyšších plotů 
a spolehlivějších zámků, 
ale nejhorší nebezpečí 
číhají uvnitř. 

Richard Paul Evans

Možná	budeme	navždy	žít	ve	světě	plném	plotů.	 
Ale	ty	ploty	mají	držet	nečisté	venku.	Ne	nás	uvnitř.	 — Carrie Ryan

Za plotem…

i starostí, ve kterém jsou ji moje lítost 
nebo soucit k ničemu. Úplně jí posta
čí, stejně jako všem lidem, troška 
slušnosti a špetka ohleduplnosti. No, 
a když ji občas někdo udělá „VOKO“, 
bude na světě o jednoho šťastného 
člověka více.           n
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Od 1. ledna 2014 je účinný zákon č. 
89/2012 Sb., Občanský zákoník, který má 
3081 paragrafů a je tematicky rozdělen do 
pěti částí. V části třetí s názvem Absolutní 
majetková práva jsou definována věcná 
práva, k nimž patří vlastnictví, kterému 
bude věnován další text zaměřený na sou
sedské vztahy; a dále třetí část obsahuje 
ustanovení týkající se práva k cizím vě
cem a dědické právo.

(NE)Bezpečné  
sousedské vztahy

Sousedské spory bývají vleklé, nepří
jemné, obtěžující a jen málokdo se s nimi 
nesetkal. Pro někoho jsou sousedské vzta
hy dokonce tak neúnosné, že svoji nemo
vitost raději prodá a odstěhuje se. Někdy 
ale stačí sousedy jen upozornit, neboť si 
ani neuvědomují, že jejich chování ruší 
ostatní. Pokud však domluvy a upozorně
ní nepomáhají, nezbývá než situaci řešit 
jiným způsobem. Současně platný občan
ský zákoník je oproti předcházejícímu 
v části pojednávající o vlastnictví v mno
ha případech velmi konkrétní a soused
skou problematiku rovnou řeší.

Základní pravidla pro sousedské vzta
hy vyplývají z vlastnického práva a jeho 
rozsahu a upravuje je zákon č. 89/2012 
Sb., Občanský zákoník, v části třetí 
v § 1011 až § 1114. Vlastnické právo patří 
mezi práva absolutní  tedy práva působící 
vůči každému.

Vše, co někomu patří, všechny jeho 
věci hmotné i nehmotné, je jeho vlast
nictvím. Vlastník má právo se svým 
vlastnictvím nakládat v mezích právní
ho řádu, ale zakazuje se mu závažně 
rušit práva jiných osob a vykonávat ta
kové činy, jejichž hlavním účelem je ji
né osoby obtěžovat a poškodit.

Omezení vlastnického práva  
– § 1012:

„Vlastník má právo se svým vlastnic
tvím v mezích právního řádu libovolně 
nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. 
Vlastníku se zakazuje nad míru přiměře
nou poměrům závažně rušit práva jiných 
osob, jakož i vykonávat takové činy, je
jichž hlavním účelem je jiné osoby obtě
žovat nebo poškodit“.

Situace k § 1012:
Pan Ostrý má dům vedle pana Jem

ného. Rodiny spolu léta dobře vycházely. 
Změna nastala, když se pan Ostrý rozve
dl a manželka se od něj odstěhovala. Za 
viníka rozvratu manželství pan Ostrý po
važuje paní Jemnou. Ta prý radila jeho 
paní, aby si nenechala od manžela ubli
žovat, aby netrpěla jeho pití alkoholu 
a chození s jinými ženami. Pan Ostrý 
proto začal celé rodině pana Jemného 
škodit. Paní Jemné postříkal přes plot 
kraj květinového záhonu jakousi kapali
nou, takže rostliny uschly. Když se paní 
Jemná pana Ostrého zeptala, proč to 
udělal, řekl jí, že to neudělal a že jí ne
vznikla žádná škoda. Své vnuky nabádá 
k dalším tzv. klukovinám. Když svítí slun
ce, směřuje pan Ostrý svá okna tak, aby 
jejich odlesk vytvářel v domě pana Jem
ného prasátka. Rodina pana Jemného se 
snažila panu Ostrému vysvětlit, že nejsou 
příčinou jeho životní situace, ať zanechá 
těch škodolibostí, ale nic nepomáhá.

Podle občanského zákoníku pan 
Ostrý světelnými efekty a všemi další
mi schválnostmi úmyslně škodí. Pokud 
by se sám výslovně přiznal a rodina pa
na Jemného pořídila tajně audiona
hrávku v souladu se zákonem, může 
být použita jako důkaz. Takový důkaz 
by byl při soudním řízení přípustný, 
protože byl pořízen k ochraně práv ro
diny pana Jemného. Pan Jemný se mů
že tzv. zdržovací žalobou domáhat, aby 
se pan Ostrý zdržel zneužívání svého 
majetku za účelem poškození jiného. 
Nejproblematičtější je ovšem prokázat 
úmysl útočníka, tj. úmysl pana 
Ostrého, škodit.

Omezení vlastnického práva  
– § 1013:

„Vlastník se zdrží všeho, co působí, že 
odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, 
světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné 
účinky (imise) vnikají na pozemek jiného 
vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené 
místním poměrům a podstatně omezují 
obvyklé užívání pozemku; to platí i o vni
kání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět 
imise na pozemek jiného vlastníka bez 
ohledu na míru takových vlivů a na stu
peň obtěžování souseda, ledaže se to opí
rá o zvláštní právní důvod“.

Jsouli imise důsledkem provozu zá
vodu nebo podobného zařízení, který byl 
úředně schválen, má soused právo jen na 
náhradu újmy v penězích, i když byla 
újma způsobena okolnostmi, k nimž se 
při úředním projednávání nepřihlédlo. To 
neplatí, pokud se při provádění provozu 
překračuje rozsah, v jakém byl úředně 
schválen.

Situace k § 1013:
Pan Ostrý je vyučený automechanik 

a je zaměstnán ve velkém závodě vyrábě
jícím automobily. Aby nebyl zcela odtržen 
od své profese a ještě si přivydělal, opra
vuje pan Ostrý všem svým známým a ka
marádům jejich automobily. Obvodová 
zeď garáže pana Ostrého tvoří hranici se 
sousedním pozemkem pana Jemného. 
V garáži i před garáží je celý víkend vel
mi rušno – opravují a neustále se startují 
automobily, kamarádi se od jara do pod
zimu až do pozdních večerních hodin hla
sitě baví u stolu čekajíce na opravu svého 
vozu a močí do keřů na rozhraní pozem
ků. Na sousedním pozemku má pan 
Jemný zasazené keře rybízů, jejich plody 
zpracovává jeho manželka na šťávu pro 
jejich tři malé děti. Pan Jemný žádal již 
několikrát pana Ostrého, aby jej a jeho 
rodinu neobtěžoval nepřiměřeně starto
váním opravovaných automobilů, to je 
hlukem a výfukovými plyny. Stejně jej žá
dal o snížení hlučné zábavy a používání 
WC v domě pana Ostrého. Pan Ostrý 
však kontruje a panu Jemnému vždy při
pomene, že na podzim shrabe listí a pod
pálí je a tím obtěžuje zase jeho.

Podle občanského zákoníku se imi
semi nazývají obtěžující příčiny, což je 
ve výše uvedeném příkladu hluk, pach, 
kouř, příp. prach a otřesy. Pan Ostrý 
v míře nepřiměřené místním poměrům 
těmito imisemi vnikajícími na sousední 
pozemek podstatně omezuje obvyklé 
užívání pozemku rodinou pana Jem
ného. Pan Jemný neuspěl několikrát 
u pana Ostrého s žádostí, aby svoji zá
libu v opravách automobilů kamarádů 
omezil. Pan Jemný podal k soudu zdr
žovací žalobu, v níž soud může přiká
zat panu Ostrému, aby se zdržel určité 
intenzity hluku, stejně jako omezil imi
se – pach, kouř, prach a otřesy jen na 
míru obvyklou související s nezbytnou 
opravou pouze vlastního vozu.

Občanský zákoník – sousedské vztahy
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Pokud obec závaznou vyhláškou ne
zakázala pálení listí, pak pan Jemný 
jednou ročně spálením suchého listí ze 
dvou stromů na svém pozemku pod
statně neomezí pana Ostrého v užívání 
jeho pozemku.

Situace k § 1013 
v domech s více byty:
Jestliže v sousedním bytě bydlí někdo, 

kdo není vlastníkem bytu a nelze proto po 
něm požadovat dodržování sousedských 
práv ve smyslu ustanovení občanského 
zákoníku, můžete se domáhat svého prá
va u pronajímatele – vlastníka bytu. Kaž
dý kdo v domě bydlí – nájemce i vlastník, 
je povinen dodržovat řád domu či pravi
dla stanovené nájemní smlouvou. 

Zakazuje se obtěžovat ostatní hlukem, 
rušením nočního klidu (rozhodovací pra
xe soudu stanoví tuto dobu mezi 22 – 6 
hodinou), shromažďováním odpadů mimo 
místa k tomu určená apod. Pronajímatel 
je oprávněn na základě opakovaného 
a podstatného obtěžování nájemníků či 
vlastníků ostatních bytů dát nájemci vý
pověď.

Domovní řád mají i družstva a spole
čenství vlastníků bytových jednotek. 
Pokud člen družstva závažně porušuje 
členské povinnosti spočívající v omezová
ní obvyklého užívání bytů ostatními čle
ny družstva, může být rozhodnuto o jeho 
vyloučení, pokud byl již výzvou upozor
něn, aby se zdržel závažného porušování 
domovního řádu. U společenství vlastní
ků bytových jednotek může osoba odpo
vědná za správu domu nebo vlastník by
tové jednotky podat žalobu k soudu na 
nařízení prodeje jednotky toho vlastníka, 
který porušuje povinnost uloženou mu 
vykonatelným rozhodnutím soudu způso
bem podstatně omezujícím nebo znemož
ňujícím práva ostatních vlastníků jedno
tek.

Výčet činností, kterých se má vlast
ník vyvarovat, je pouze demonstrativ
ní, což znamená, že se může jednat 
i o jiné nepřiměřené rušení. Proti poru
šování tzv. sousedských práv se může 
každý vlastník bránit prostřednictvím 
negatorní (zápůrčí) žaloby, v níž se mu
sí specifikovat, jakého přesného jedná
ní se má ten, kdo ruší zdržet. Žaloba 
může jít i proti tomu, kdo není bezpro
středně sousedícím vlastníkem, ale pro
ti každé osobě – vlastníkovi, která 
svým chováním obtěžuje jiného vlastní
ka.

Jsouli však imise důsledkem provozu 
závodu nebo podobného zařízení, které 
bylo úředně schváleno, má soused právo 
jen na náhradu újmy v penězích. Pokud 
provoz závodu nepřekračuje rozsah, v ja
kém byl povolen (a není tedy důvod pro 
veřejnoprávní sankci), je finanční kom
penzace vzniklé újmy hospodárnějším 
řešením, než jaké by znamenalo uložení 
povinnosti odstranit příčinu vzniklé újmy 
(tj. např. odstranění stavby, zákaz provo
zu).

Omezení vlastnického práva  
– § 1014 a § 1015:

„Ocitneli se na pozemku cizí movitá 
věc, vydá ji vlastník pozemku bez zbyteč
ného odkladu jejímu vlastníku, popřípadě 
tomu, kdo ji měl u sebe; jinak mu umožní 
vstoupit na svůj pozemek a věc si vyhle
dat a odnést. Stejně tak může vlastník stí
hat na cizím pozemku chované zvíře nebo 
roj včel; vletíli však roj včel do cizího 
obsazeného úlu, nabývá vlastník úlu 
vlastnické právo k roji, aniž je povinen 
k náhradě“.
1) Způsobíli věc, zvíře, roj včel nebo 

výkon práva podle odstavce 1 na 
pozemku škodu, má vlastník pozem
ku právo na její náhradu.

2) Způsobilali movitá věc na cizím 
pozemku škodu, může ji vlastník 
pozemku zadržet, dokud neobdrží 
jinou jistotu nebo náhradu škody.

Situace k § 1014 – § 1015:
Pan Ostrý chová na svém pozemku 

u rodinného domu drůbež. Výběh mají 
nevelký stejně jako přístřeší, které umístil 
pan Ostrý těsně vedle plotu pana 
Jemného. Slepičí exkrementy nejen při 
dešti páchnou a ve směru převažujících 
větrů omezují pobyt rodiny pana Jemného 
na značné části jeho pozemku. Vyskytuje 
se zde i nepřiměřené množství much zcela 
jistě z důvodu intenzivního chovu drůbeže 
na sousedním pozemku. Slepice pana 
Ostrého často pronikají na sousední po
zemek a ničí zahradu pana Jemného. Pan 
Ostrý téměř každý den bez zřetelné omlu
vy vstupuje na pozemek pana Jemného, 
aby si slepice zahnal na svůj pozemek, 
a není ochoten přiznat, že panu Jemnému 
způsobuje škodu na vzácných druzích 
rostlin, s nimiž jezdí pan Jemný na výsta
vy a nějaké i prodává.

Podle občanského zákoníku pan 
Ostrý nemůže nepřiměřeně chovem 
drůbeže obtěžovat souseda imisemi, tj. 

zejména pachem z chovu 
drůbeže. Nemůže rovněž 
bez souhlasu vstupovat na 
cizí pozemek, ale má mu 
být umožněno vyhledat 
a odnést si svou věc (míč, 
spadlé prádlo…), která se na cizím po
zemku ocitla. Stejně tak může se sou
hlasem pana Jemného stíhat chované 
zvíře na sousedním pozemku. Pokud 
věc nebo zvíře pana Ostrého poškodilo 
cizí majetek, má jeho majitel právo na 
náhradu. Movitou věc může dokonce 
poškozený zadržet do doby, než obdrží 
náhradu škody.

Omezení vlastnického práva  
– § 1016 a § 1017:

„Plody spadlé ze stromů a keřů na 
sousední pozemek náleží vlastníkovi sou
sedního pozemku. To neplatí, jeli sou
sední pozemek veřejným statkem“.
•	 Neučiní-li	 to	vlastník	v	přiměřené	

do bě poté, co ho o to soused požá
dal, smí soused šetrným způsobem 
a ve vhodné roční době odstranit 
kořeny nebo větve stromu přesahují
cí na jeho pozemek, působíli mu to 
škodu nebo jiné obtíže převyšující 
zájem na nedotčeném zachování 
stromu. Jemu také náleží, co 
z odstraněných kořenů a větví získá.

•	 Části	 jiných	rostlin	přesahující	na	
sousední pozemek může soused 
odstranit šetrným způsobem bez 
dalších omezení.

•	 Má-li	 pro	 to	 vlastník	 pozemku	
rozumný důvod, může požadovat, 
aby se soused zdržel sázení stromů 
v těsné blízkosti společné hranice 
pozemků, a vysadilli je nebo ne
challi je vzrůst, aby je odstranil. 
Nestanovíli jiný právní předpis 
ne bo neplyneli z místních zvyklostí 
něco jiného, platí pro stromy dorůs
tající obvykle výšky přesahující 3 m 
jako přípustná vzdálenost od společ
né hranice pozemků 3 m a pro ostat
ní stromy 1,5 m.

•	 Ustanovení	předcházející	se	nepou
žije, jeli na sousedním pozemku les 
nebo sad, tvoříli stromy rozhradu 
(cokoli, co rozděluje dva pozemky, 
může to tedy být plot, zeď, brázda, 
mez, potok, stromová alej apod.),  
nebo jednáli se o strom zvláště 
chráněný podle jiného právního 
předpisu.

…pokračování na 4. straně ➜ 
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Situace k § 1016 a § 1017:
Pan Ostrý se souhlasem souseda pa

na Jemného těsně k plotu vysadil stále 
zelené túje, které tvoří pohledovou ale 
i zvukovou bariéru. Na malé zahrádce 
za domem pan Ostrý zasadil asi 1 metr 
od plotu již bez souhlasu pana Jemného 
jabloně a hrušně, které během několika 
let vyrostly v mohutné stromy. Pan 
Jemný by chtěl na své malé zahrádce za 
domem dál pěstovat zeleninu, ale vzrůst 
stromů, přesah jejich větví i kořenů 
a spad ovoce a listí mu působí obtíže 
a způsobují škodu. Proto požádal pan 
Jemný svého souseda, aby si buď stromy 
odstranil, nebo aby alespoň odstranil 
přesahující větve a kořeny. Pan Ostrý to 
odmítl se zdůvodněním, že pan Jemný 
může být rád, že má jablka a hrušky za
darmo a bez práce.

Podle občanského zákoníku pan 
Ostrý měl počítat s tím, že stromy vy
rostou do více jak 3 m výšky a měl je 
zasadit do vzdálenosti 3 m od společné 
hranice (menší stromy do vzdálenosti 
1,5 m). Pan Jemný správně požádal 
pana Ostrého o pokácení stromů nebo 

alespoň odstranění přesahujících větví 
a kořenů. Pan Ostrý odmítl provést 
pokácení, ale i úpravu svých stromů. 
Pan Jemný může proto šetrným způ
sobem vykopat kořeny na vlastním 
pozemku a ořezat přesahující větve, 
přičemž mu tato dřevní hmota bude 
náležet. Přijde tak ovšem skutečně 
o ovoce, které mu patřilo po dopadu 
na jeho pozemek.

Pokud by strom pana Ostrého ohro
žoval dům souseda nejen na majetku ale 
i na životech bezprostředním vyvráce
ním při silném větru a pan Ostrý jej na 
vyzvání pana Jemného nepokácel, může 
jej svépomocně a bez nahrazení škody 
pokácet pan Jemný. Pokud ale není dům 
ani rodina pana Jemného bezprostředně 
ohrožena pádem stromu, musí se pan 
Jemný domoci uložení povinnosti poká
cení stromu na panu Ostrém žalobou 
u soudu!

Pozn.: Kácení stromů a keřů pod
léhá rovněž další zákonné úpravě tý
kající se ochrany přírody a krajiny.

…pokračování ze třetí strany

…pokračování v příštím Zpravodaji

Výsledky ankety  
Lektor roku  
13. ročníku  
Senior akademie 2018/2019

Na lektorském týmu projekt SENIOR 
AKADEMIE stojí a padá. I proto je jeho 
součástí anketa LEKTOR ROKU. Letošní 
ročník má mezi oceněnými nejen své stálice, 
ale i zcela nové tváře, které na pomyslných 
stupních vítězů stanuli poprvé.

Posluchači Základního i pokročilého 
programu dali nejvíce svých hlasů těmto 
lektorům:

ZÁKLADNÍ PROGRAM:
3. místo – Ing. Jiří VALNÍČEK 
– emeritní provozní ředitel DP města Brna
2. místo – Mgr. Michaela KUBÍČKOVÁ 
– z Odboru soc. péče Magistrátu města Brna
1. místo – Mgr. Pavla PRAŽÁKOVÁ 
– z Hasičského záchranného sboru JmK

POKROČILÝ PROGRAM:
3. místo – Ing. Jan SEITL 
– provozní ředitel DP města Brna
2. místo – Jan ŠEVELA a Bc. Jiří MAZÁ
LEK – záchranáři ZZS služby JmK
1. místo – Ing. Aleš SVOBODA 
– R ateliér Brno

Letní branně vzdělávací seminář – 23. 8. 2019
Rok je pomalu za námi a blíží se další, 

v pořadí již čtrnáctý, letní branně vzdělá
vací seminář. Čeká nás pochod, který ne
jen, prověří vaši fyzickou kondici, ale 
obohatí vás i o zajímavé informace. 

Během pochodu vás čeká několik pou
tavých zastavení. Společně s četníky 
v do bových uniformách prožijete drama
tický příběh vrchního strážmistra Jaro sla
va Látala, který byl v roce 1937 zastřelen 
při výkonu služby poblíž obce Vážany 
nad Litavou. Projdete místem, na kterém 
v roce 1805 stál francouzský císař Napo
leon, car Alexandr I. i císař František I. 
Historii onoho místa vám přiblíží vojáci 
v dobových uniformách.  

Tam na vás budou čekat dobrovolní 
ha siči z obce Hrušky, kteří vás zchladí 
vod ní mlhou a doplníte si u nich i zásoby 
vody.

Vaše cesta skončí 
u památníku Mo hy la 
míru, kde pro vás bu
de připravený zaslou
žený „Strážníkův gu
láš“. 

•	 Datum	konání	pochodu	jsme	stano
vili na 23. 8. 2019.

•	 START – pochodu je na vlakovém 
nádraží ve Slavkově u Brna

•	 Pochod	začíná	v	době	mezi	8:00 
a 9:30 h.

•••	Odjezdy vlaků  
z Hlavního nádraží v Brně: 
7:36 h. / 8:12 h (Výstup na vlakovém 
nádraží ve Slavkově u Brna)

•••	Odjezdy autobusů  
z ÚAN Brno – Zvonařka: 
7:42 h. / 8:42 h. (Výstup Slavkov 
u Brna – rozcestí k železniční stanici 
je vzdáleno cca 0,5 km od vlakového 
nádraží ve Slavkově u Brna)

•	 CÍL – pochodu je u památníku 
Mohyla míru v obci Prace.  
Trasa je dlouhá 12 kilometrů  
a má jen mírné převýšení.

Přímo od Mohyly míru je doprava 
zajištěna speciální autobusovou linkou 
SENIOR AKADEMIE na nejbližší 
přestupní uzel v tarifních zónách 100 

a 101.  Z parkoviště u památníku jsou od
jezdy naplánovány na 14:00 a 14:45 h. 

K pozdějším individuálním odjezdům 
můžete využít pravidelné autobusové lin
ky Prace – Brno hlavní nádraží. Odjezdy 
jsou ve 14:30 / 15:00 / 15:30 / 16:00. 
Odjezd autobusu ze zastávky Pracenáves.

R E G I S T R A C E !
K účasti na Letním branně vzdělávacím 
semináři se můžete zaregistrovat na:
email: Luboslav.fiala@mpb.cz
telefon: 548 210 035 (od 8:00 do 15:00)

n

POZOR! 

Celá trasa vede otevřenou krajinou 
s úžasnými výhledy, ale s minimální 
možností odpočinku ve stínu. Pokud 
bude velké teplo, nezapomeňte na 
po krývky hlavy, ale i zásobu tekutin. 
Případně svoji účast pečlivě a odpo
vědně zvažte. 


