
III.   Doprava

IV.   Občerstvení
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VII. Památky & výlety

V okolí přehrady se nachází velké množství stánků rychlého ob-
čerstvení i restaurací s celoročním provozem. Vybrat si můžete 
například z české, italské a středomořské kuchyně, ale i z restau-
rací zaměřených především na přípravu ryb.

Nejvíce podniků najdete na ulici Přístavní a Hrázní, ale ani při 
procházce po březích přehrady se nemusíte se bát, že budete 
o žízni a hladu.

Stejně široká je v okolí přehrady i nabídka v oblasti ubytování. 
Víkend nebo delší dovolenou je možné strávit v hotelech, které 
nabízejí rozmanité služby jako např. hotelové restaurace, wellness, 
fitness, bowling, zapůjčení kol nebo pořádání svateb, konferencí 
a jiných akcí.

Pokud dáváte přednost menším podnikům na klidnějším místě 
a s méně hosty, potěší vás přítomnost několika rodinných penzio-
nů. Na dobrodružnější povahy zde čeká nabídka kempů s možností 
stanování, ubytování v chatkách a bungalovech nebo přistavení 
vlastního karavanu.

HRAD VEVEŘÍ 
Veverská Bítýška

Státní hrad na pravém břehu přehrady.

Parkoviště u hradu je zdarma. V areálu 
hradu najdete dva stánky s občerstve-
ním, otevřené dle otevírací doby hradu. 
V nabídce jsou dva prohlídkové okruhy. 
Vstup do hradu možný i se psy na vodítku.

OTEVÍRACÍ DOBA:
1. 4. —  30. 4.   SO—NE  9.00—17.00
1. 5.   — 30. 9.   ÚT  —NE  9.00—18.00
1. 10. — 28. 10.   SO —NE  9.00—17.00

DOSTUPNOST:
* MHD – bus č. 303, zast. Hrad Veveří
* Auto – silnice č. 384
* Loď – zastávka Hrad Veveří

KONTAKT: +420  549  420  164, veveri@npu.cz 
VÍCE: www.veveri.cz
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Komentované krmení zvířat, restaurace, 
občerstvení. Možnost vstupu se psem.

OTEVÍRACÍ DOBA:
listopad—únor 9.00—16.00
březen, říjen 9.00—17.00
duben —září 9.00—18.00

DOSTUPNOST:
* Tram č. 1, 3, 11, zast. Zoolog. zahrada
* Bus č. 50, 52 a 54; trolejbus č. 30,  
  zastávka Zoologická zahrada

KONTAKT: +420 546 432 311, zoo@zoobrno.cz 
VÍCE: www.zoobrno.cz

STARÝ PILÍŘ 
Přehradní ulice

Mostní pilíř z plánované tzv. Staré dálnice 
vedoucí z Vratislavi do Vídně. Dnes osa-
mělá technická památka.

PŘEHRADNÍ HRÁZ 
Hrázní ulice

Skýtá pohled na údolí pod přehradou. 
Na levém břehu u silnice najdete pamě- 
tní desku věnovanou hráznému Františku 
Šikulovi, který svým odvážným činem 
zabránil vážnému poškození hráze 
v posledních dnech 2. světové války. 
Poblíž pamětní desky stojí pyramida 
z betonových kvádrů, vzorků betonu pou-
žitého při budování přehradní zdi v letech 
1936—1939.

POMNÍK U LVA 
Rekreační ulice

Na rozcestí ulic Hrázní a Rekreační. 
Památník padlých v první světové válce, 
který sem byl přenesen ze zatopené obce. 
Objektu dominuje plastika lva v životní ve-
likosti, po kterém tato lokalita nese dnes 
svůj název.

KOZÍ HORKA

Vyhledávaná lokalita na pravém břehu 
přehrady. Velké pláže, dobrý přístup do 
vody, půjčovna loděk a šlapadel, hřiště na 
petanque, WC, převlékárny. Areál vodních 
sportů. Další možnost převlékáren a WC je 
v Rakovecké zátoce.

DOSTUPNOST:
* MHD – bus č. 303, zast. Kozí horka
* Auto – silnice č. 384
* Loď – zastávka Kozí horka

ROKLE

Lokalita na pravém břehu přehrady. Trav-
natá pláž, pozvolně se svažující dno, velké 
parkoviště.

DOSTUPNOST:
* MHD – bus č. 303, zastávka Rokle
* Auto – silnice č. 384
* Loď – zastávka Rokle, přístaviště

SOKOLSKÉ KOUPALIŠTĚ 
Hrázní ulice

Lokalita na levém břehu přehrady. 
Kurty na plážový volejbal, občerstvení, po-
hodlný přístup do vody.

DOSTUPNOST:
* Pěšky – ze zastávky MHD Přístaviště
* Loď – zastávka Sokolské koupaliště
* Auto – po ulici Hrázní

VÍCE: www.sokolak.cz

PŘÍRODNÍ PARK 
PODKOMORSKÉ LESY

Chráněné území o rozloze 40 km2, založené 
v roce 1989 za účelem zachování krajinné-
ho rázu lesních komplexů. Zahrnuje lesy 
v okolí Brna, Žebětína a Ostrovačic. V lesích 
se nachází Helenčina a Ríšova studánka, 
Podkomorská hájenka (známá z románu 
Pohádka máje) i dvě naučné stezky: Hrad 
Veveří a Jelení žlíbek.

VÍCE: www.lesweb.brno.cz/clanek/
podkomorske-lesy

PŘÍRODNÍ REZERVACE 
JELENÍ ŽLÍBEK

Přírodní rezervace vyhlášená v roce 1979 
v lokalitě Chrastava, západně od vrcholové 
kóty Chochola, v přírodním parku Podko-
morské lesy. K vidění jsou zde především 
mohutné, až 200 let staré buky lesní a hoj-
ně zastoupený dub zimní.

NAUČNÁ STEZKA: BRNĚNSKÁ 
PŘEHRADA, JAK JI NEZNÁTE  

2 km po levém břehu přehrady

Šest zastavení s informacemi o přehradě. 
Stezka vede od Přístaviště k Sokolskému 
koupališti po levém břehu přehrady, kopí-
ruje červeně značenou turistickou trasu. 
Návštěvník zde nalezne informace o pře-
hradě, o fauně a flóře v blízkosti nádrže 
a také o zatopené vesnici Kníničky či infor-
mace o okolí Sokolského koupaliště.

VÍCE: stezka.nesehnuti.cz

V létě je přehrada dokonalým místem pro plavce a milovníky 
vodních a jiných sportů. Najdete zde půjčovny lodí, elektrolodí, 
paddle boardů, kánoí a šlapadel, hřiště minigolfu, kurty na te-
nis, pétanque, plážový volejbal ad. Množství vyznačených cest 
a krásná příroda okolo přehrady nahrávají pěším procházkám 
a cykloturistice. V zimním období, za ideálních podmínek, je pře-
hrada plná bruslařů a běžkařů.

VI.   Sportovní aktivity

denní provoz

od 23.00 do 5.00

NA PŘEHRADU

* Tram č. 1 směr Bystrc, Ečerova, zastávka Přístaviště
* Tram č. 3 směr Bystrc, Ečerova, zastávka Přístaviště
* Tram č. 11 směr Bystrc, Rakovecká, zastávka Přístaviště
* Bus č. 98 směr Žebětín, Bartolomějská, zastávka Přístaviště
VÍCE: www.dpmb.cz

PO PŘEHRADĚ

Pravý břeh přehrady: bus č. 303 Bystrc, ZOO → Veverská Bítýška, 
náměstí. VÍCE: www.dpmb.cz 

Lodní doprava Bystrc → Veverská Bítýška (od dubna do října). Lodě 
jezdí dle jízdního řádu z přístaviště v Bystrci až k hradu Veveří, 
plavba s několika zastávkami trvá lehce přes hodinu. 
VÍCE: dpmb.cz/cs/lodni-doprava.

výška betonové hráze od základu

délka koruny hráze

šířka koruny hráze

šířka hráze v patě

maximální výška hladiny (vzdutí)

objem nádrže

plocha nádrže

délka přehrady

výkon elektrárny

34,5 m

120 m

7,14 m

27,5 m

17,5 m

21 milionů m3

2,59 km2

7—9,5 km max.

3,1 MW

I.   ÚvodII.   Historie
Brněnská přehrada (dříve Kníničská, v brněnské hantýrce Prýgl), 
je vodní dílo na řece Svratce, které vznikalo mezi lety 1936 až 1940 
zatopením obce Kníničky. Brňané i návštěvníci města ji často vy-
užívají jako ideální místo k odpočinku. Důvodem je nejen možnost 
bohatého sportovní vyžití, ale i nádherná okolní příroda tvořená 
z větší části Podkomorskými lesy.

Díky pravidelné lodní dopravě si od dubna do října můžete vy-
chutnat jízdu po celé délce nádrže a výhled na její okolí. Projížďku 
vám zprostředkuje buď jedna z pěti dvoupalubových lodí (Vídeň, 
Dallas, Stuttgart, Lipsko a Utrecht) nebo již historická jednopa-
lubová loď Brno z roku 1949. Na březích najdete také půjčovny 
loděk či šlapadel.

Již v roce 1907 projednával zemský výbor provedení vodního díla 
na řece Svratce nad Brnem, které by umožnilo regulovat průtok 
řeky, ochránilo město před povodněmi a poskytlo mu stabilní 
zdroj užitkové vody. Pro stavbu byla vybrána soutěska pod obcí 
Kníničky, vzdálená tehdy asi pět kilometrů severozápadně od 
Brna. Hráz byla budována převážně ručně v letech 1936—1940. 
Výstavbu narušily tři povodně, z nichž nejhorší v létě 1938 
překročila stoletou vodu. Čtvrtou povodeň v roce 1939 již téměř 
dokončená přehrada dokázala zachytit.

Obec Kníničky byla zcela zatopena a 530 místních obyvatel 
bylo přesídleno do nedalekého údolí Mnišího potoka. Koncem 
2. světové války byla německou armádou hráz podminována 
a připravena k odstřelu a v Brně byly některé budovy dokonce 
označeny světlemodrými pruhy podle očekávané výšky záplavové 
vlny. Přehrada naštěstí válku přežila bez úhony.

Od roku 1946 brázdí hladinu lodě poháněné bateriemi. V roce 1959 
byla přehrada z Kníničské přejmenována na Brněnskou. Obliba 
přehrady a jejího rekreačního potenciálu rapidně stoupala a do 
90. let 20. století na březích vyrostly hotely, restaurace, loděnice 
a stovky chat.

vypouštění nádrže zajišťuje potrubí o průměru 2 m 
(kapacita potrubí: 48,5 m3/s) a 3 ks přepadů o šířce 3 × 7 m, 
které převedou až 400 m3/s vody

PŘEHRADA V ČÍSLECH

CO JE BRNO?
Prýgl

TIC BRNO              ↓
GO TO BRNO.cz  ←

TIC BRNO    ←

foto: TIC BRNO, Skypix

TIC BRNO, p. o. finančně podporuje 
statutární město Brno.

Údaje o otevírací době jsou aktuální 
k roku vydání.

2018

www.ticbrno.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM ZLATÁ LOĎ

V orientaci nejen na Brněnské přehradě 
vám pomůže od června do srpna naše 
IC Zlatá loď, umístěné přímo před vstupem 
na přístaviště. Kromě informací vám tento 
stánek nabídne i suvenýry, zprostředko-
vání služeb a free wifi připojení.
Přístavní 40, Brno-Bystrc, 
PO—NE 10.00  —19.00
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chutnat jízdu po celé délce nádrže a výhled na její okolí. Projížďku 
vám zprostředkuje buď jedna z pěti dvoupalubových lodí (Vídeň, 
Dallas, Stuttgart, Lipsko a Utrecht) nebo již historická jednopa-
lubová loď Brno z roku 1949. Na březích najdete také půjčovny 
loděk či šlapadel.

Již v roce 1907 projednával zemský výbor provedení vodního díla 
na řece Svratce nad Brnem, které by umožnilo regulovat průtok 
řeky, ochránilo město před povodněmi a poskytlo mu stabilní 
zdroj užitkové vody. Pro stavbu byla vybrána soutěska pod obcí 
Kníničky, vzdálená tehdy asi pět kilometrů severozápadně od 
Brna. Hráz byla budována převážně ručně v letech 1936—1940. 
Výstavbu narušily tři povodně, z nichž nejhorší v létě 1938 
překročila stoletou vodu. Čtvrtou povodeň v roce 1939 již téměř 
dokončená přehrada dokázala zachytit.

Obec Kníničky byla zcela zatopena a 530 místních obyvatel 
bylo přesídleno do nedalekého údolí Mnišího potoka. Koncem 
2. světové války byla německou armádou hráz podminována 
a připravena k odstřelu a v Brně byly některé budovy dokonce 
označeny světlemodrými pruhy podle očekávané výšky záplavové 
vlny. Přehrada naštěstí válku přežila bez úhony.

Od roku 1946 brázdí hladinu lodě poháněné bateriemi. V roce 1959 
byla přehrada z Kníničské přejmenována na Brněnskou. Obliba 
přehrady a jejího rekreačního potenciálu rapidně stoupala a do 
90. let 20. století na březích vyrostly hotely, restaurace, loděnice 
a stovky chat.

vypouštění nádrže zajišťuje potrubí o průměru 2 m 
(kapacita potrubí: 48,5 m3/s) a 3 ks přepadů o šířce 3 × 7 m, 
které převedou až 400 m3/s vody

PŘEHRADA V ČÍSLECH

CO JE BRNO?
Prýgl

TIC BRNO              ↓
GO TO BRNO.cz  ←

TIC BRNO    ←

foto: TIC BRNO, Skypix

TIC BRNO, p. o. finančně podporuje 
statutární město Brno.

Údaje o otevírací době jsou aktuální 
k roku vydání.

2018

www.ticbrno.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM ZLATÁ LOĎ

V orientaci nejen na Brněnské přehradě 
vám pomůže od června do srpna naše 
IC Zlatá loď, umístěné přímo před vstupem 
na přístaviště. Kromě informací vám tento 
stánek nabídne i suvenýry, zprostředko-
vání služeb a free wifi připojení.
Přístavní 40, Brno-Bystrc, 
PO—NE 10.00  —19.00
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III.   Doprava

IV.   Občerstvení

V.   Ubytování

VII. Památky & výlety

V okolí přehrady se nachází velké množství stánků rychlého ob-
čerstvení i restaurací s celoročním provozem. Vybrat si můžete 
například z české, italské a středomořské kuchyně, ale i z restau-
rací zaměřených především na přípravu ryb.

Nejvíce podniků najdete na ulici Přístavní a Hrázní, ale ani při 
procházce po březích přehrady se nemusíte se bát, že budete 
o žízni a hladu.

Stejně široká je v okolí přehrady i nabídka v oblasti ubytování. 
Víkend nebo delší dovolenou je možné strávit v hotelech, které 
nabízejí rozmanité služby jako např. hotelové restaurace, wellness, 
fitness, bowling, zapůjčení kol nebo pořádání svateb, konferencí 
a jiných akcí.

Pokud dáváte přednost menším podnikům na klidnějším místě 
a s méně hosty, potěší vás přítomnost několika rodinných penzio-
nů. Na dobrodružnější povahy zde čeká nabídka kempů s možností 
stanování, ubytování v chatkách a bungalovech nebo přistavení 
vlastního karavanu.

HRAD VEVEŘÍ 
Veverská Bítýška

Státní hrad na pravém břehu přehrady.

Parkoviště u hradu je zdarma. V areálu 
hradu najdete dva stánky s občerstve-
ním, otevřené dle otevírací doby hradu. 
V nabídce jsou dva prohlídkové okruhy. 
Vstup do hradu možný i se psy na vodítku.

OTEVÍRACÍ DOBA:
1. 4. —  30. 4.   SO—NE  9.00—17.00
1. 5.   — 30. 9.   ÚT  —NE  9.00—18.00
1. 10. — 28. 10.   SO —NE  9.00—17.00

DOSTUPNOST:
* MHD – bus č. 303, zast. Hrad Veveří
* Auto – silnice č. 384
* Loď – zastávka Hrad Veveří

KONTAKT: +420  549  420  164, veveri@npu.cz 
VÍCE: www.veveri.cz

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
U Zoologické zahrady 46

Komentované krmení zvířat, restaurace, 
občerstvení. Možnost vstupu se psem.

OTEVÍRACÍ DOBA:
listopad—únor 9.00—16.00
březen, říjen 9.00—17.00
duben —září 9.00—18.00

DOSTUPNOST:
* Tram č. 1, 3, 11, zast. Zoolog. zahrada
* Bus č. 50, 52 a 54; trolejbus č. 30,  
  zastávka Zoologická zahrada

KONTAKT: +420 546 432 311, zoo@zoobrno.cz 
VÍCE: www.zoobrno.cz

STARÝ PILÍŘ 
Přehradní ulice

Mostní pilíř z plánované tzv. Staré dálnice 
vedoucí z Vratislavi do Vídně. Dnes osa-
mělá technická památka.

PŘEHRADNÍ HRÁZ 
Hrázní ulice

Skýtá pohled na údolí pod přehradou. 
Na levém břehu u silnice najdete pamě- 
tní desku věnovanou hráznému Františku 
Šikulovi, který svým odvážným činem 
zabránil vážnému poškození hráze 
v posledních dnech 2. světové války. 
Poblíž pamětní desky stojí pyramida 
z betonových kvádrů, vzorků betonu pou-
žitého při budování přehradní zdi v letech 
1936—1939.

POMNÍK U LVA 
Rekreační ulice

Na rozcestí ulic Hrázní a Rekreační. 
Památník padlých v první světové válce, 
který sem byl přenesen ze zatopené obce. 
Objektu dominuje plastika lva v životní ve-
likosti, po kterém tato lokalita nese dnes 
svůj název.

KOZÍ HORKA

Vyhledávaná lokalita na pravém břehu 
přehrady. Velké pláže, dobrý přístup do 
vody, půjčovna loděk a šlapadel, hřiště na 
petanque, WC, převlékárny. Areál vodních 
sportů. Další možnost převlékáren a WC je 
v Rakovecké zátoce.

DOSTUPNOST:
* MHD – bus č. 303, zast. Kozí horka
* Auto – silnice č. 384
* Loď – zastávka Kozí horka

ROKLE

Lokalita na pravém břehu přehrady. Trav-
natá pláž, pozvolně se svažující dno, velké 
parkoviště.

DOSTUPNOST:
* MHD – bus č. 303, zastávka Rokle
* Auto – silnice č. 384
* Loď – zastávka Rokle, přístaviště

SOKOLSKÉ KOUPALIŠTĚ 
Hrázní ulice

Lokalita na levém břehu přehrady. 
Kurty na plážový volejbal, občerstvení, po-
hodlný přístup do vody.

DOSTUPNOST:
* Pěšky – ze zastávky MHD Přístaviště
* Loď – zastávka Sokolské koupaliště
* Auto – po ulici Hrázní

VÍCE: www.sokolak.cz

PŘÍRODNÍ PARK 
PODKOMORSKÉ LESY

Chráněné území o rozloze 40 km2, založené 
v roce 1989 za účelem zachování krajinné-
ho rázu lesních komplexů. Zahrnuje lesy 
v okolí Brna, Žebětína a Ostrovačic. V lesích 
se nachází Helenčina a Ríšova studánka, 
Podkomorská hájenka (známá z románu 
Pohádka máje) i dvě naučné stezky: Hrad 
Veveří a Jelení žlíbek.

VÍCE: www.lesweb.brno.cz/clanek/
podkomorske-lesy

PŘÍRODNÍ REZERVACE 
JELENÍ ŽLÍBEK

Přírodní rezervace vyhlášená v roce 1979 
v lokalitě Chrastava, západně od vrcholové 
kóty Chochola, v přírodním parku Podko-
morské lesy. K vidění jsou zde především 
mohutné, až 200 let staré buky lesní a hoj-
ně zastoupený dub zimní.

NAUČNÁ STEZKA: BRNĚNSKÁ 
PŘEHRADA, JAK JI NEZNÁTE  

2 km po levém břehu přehrady

Šest zastavení s informacemi o přehradě. 
Stezka vede od Přístaviště k Sokolskému 
koupališti po levém břehu přehrady, kopí-
ruje červeně značenou turistickou trasu. 
Návštěvník zde nalezne informace o pře-
hradě, o fauně a flóře v blízkosti nádrže 
a také o zatopené vesnici Kníničky či infor-
mace o okolí Sokolského koupaliště.

VÍCE: stezka.nesehnuti.cz

V létě je přehrada dokonalým místem pro plavce a milovníky 
vodních a jiných sportů. Najdete zde půjčovny lodí, elektrolodí, 
paddle boardů, kánoí a šlapadel, hřiště minigolfu, kurty na te-
nis, pétanque, plážový volejbal ad. Množství vyznačených cest 
a krásná příroda okolo přehrady nahrávají pěším procházkám 
a cykloturistice. V zimním období, za ideálních podmínek, je pře-
hrada plná bruslařů a běžkařů.

VI.   Sportovní aktivity

denní provoz

od 23.00 do 5.00

NA PŘEHRADU

* Tram č. 1 směr Bystrc, Ečerova, zastávka Přístaviště
* Tram č. 3 směr Bystrc, Ečerova, zastávka Přístaviště
* Tram č. 11 směr Bystrc, Rakovecká, zastávka Přístaviště
* Bus č. 98 směr Žebětín, Bartolomějská, zastávka Přístaviště
VÍCE: www.dpmb.cz

PO PŘEHRADĚ

Pravý břeh přehrady: bus č. 303 Bystrc, ZOO → Veverská Bítýška, 
náměstí. VÍCE: www.dpmb.cz 

Lodní doprava Bystrc → Veverská Bítýška (od dubna do října). Lodě 
jezdí dle jízdního řádu z přístaviště v Bystrci až k hradu Veveří, 
plavba s několika zastávkami trvá lehce přes hodinu. 
VÍCE: dpmb.cz/cs/lodni-doprava.

výška betonové hráze od základu

délka koruny hráze

šířka koruny hráze

šířka hráze v patě

maximální výška hladiny (vzdutí)

objem nádrže

plocha nádrže

délka přehrady

výkon elektrárny

34,5 m

120 m

7,14 m

27,5 m

17,5 m

21 milionů m3

2,59 km2

7—9,5 km max.

3,1 MW

I.   Úvod II.   Historie
Brněnská přehrada (dříve Kníničská, v brněnské hantýrce Prýgl), 
je vodní dílo na řece Svratce, které vznikalo mezi lety 1936 až 1940 
zatopením obce Kníničky. Brňané i návštěvníci města ji často vy-
užívají jako ideální místo k odpočinku. Důvodem je nejen možnost 
bohatého sportovní vyžití, ale i nádherná okolní příroda tvořená 
z větší části Podkomorskými lesy.

Díky pravidelné lodní dopravě si od dubna do října můžete vy-
chutnat jízdu po celé délce nádrže a výhled na její okolí. Projížďku 
vám zprostředkuje buď jedna z pěti dvoupalubových lodí (Vídeň, 
Dallas, Stuttgart, Lipsko a Utrecht) nebo již historická jednopa-
lubová loď Brno z roku 1949. Na březích najdete také půjčovny 
loděk či šlapadel.

Již v roce 1907 projednával zemský výbor provedení vodního díla 
na řece Svratce nad Brnem, které by umožnilo regulovat průtok 
řeky, ochránilo město před povodněmi a poskytlo mu stabilní 
zdroj užitkové vody. Pro stavbu byla vybrána soutěska pod obcí 
Kníničky, vzdálená tehdy asi pět kilometrů severozápadně od 
Brna. Hráz byla budována převážně ručně v letech 1936—1940. 
Výstavbu narušily tři povodně, z nichž nejhorší v létě 1938 
překročila stoletou vodu. Čtvrtou povodeň v roce 1939 již téměř 
dokončená přehrada dokázala zachytit.

Obec Kníničky byla zcela zatopena a 530 místních obyvatel 
bylo přesídleno do nedalekého údolí Mnišího potoka. Koncem 
2. světové války byla německou armádou hráz podminována 
a připravena k odstřelu a v Brně byly některé budovy dokonce 
označeny světlemodrými pruhy podle očekávané výšky záplavové 
vlny. Přehrada naštěstí válku přežila bez úhony.

Od roku 1946 brázdí hladinu lodě poháněné bateriemi. V roce 1959 
byla přehrada z Kníničské přejmenována na Brněnskou. Obliba 
přehrady a jejího rekreačního potenciálu rapidně stoupala a do 
90. let 20. století na březích vyrostly hotely, restaurace, loděnice 
a stovky chat.

vypouštění nádrže zajišťuje potrubí o průměru 2 m 
(kapacita potrubí: 48,5 m3/s) a 3 ks přepadů o šířce 3 × 7 m, 
které převedou až 400 m3/s vody

PŘEHRADA V ČÍSLECH

CO JE BRNO?
Prýgl

TIC BRNO              ↓
GO TO BRNO.cz  ←

TIC BRNO    ←

foto: TIC BRNO, Skypix

TIC BRNO, p. o. finančně podporuje 
statutární město Brno.

Údaje o otevírací době jsou aktuální 
k roku vydání.

2018

www.ticbrno.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM ZLATÁ LOĎ

V orientaci nejen na Brněnské přehradě 
vám pomůže od června do srpna naše 
IC Zlatá loď, umístěné přímo před vstupem 
na přístaviště. Kromě informací vám tento 
stánek nabídne i suvenýry, zprostředko-
vání služeb a free wifi připojení.
Přístavní 40, Brno-Bystrc, 
PO—NE 10.00  —19.00
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III.   Doprava

IV.   Občerstvení

V.   Ubytování

VII. Památky & výlety

V okolí přehrady se nachází velké množství stánků rychlého ob-
čerstvení i restaurací s celoročním provozem. Vybrat si můžete 
například z české, italské a středomořské kuchyně, ale i z restau-
rací zaměřených především na přípravu ryb.

Nejvíce podniků najdete na ulici Přístavní a Hrázní, ale ani při 
procházce po březích přehrady se nemusíte se bát, že budete 
o žízni a hladu.

Stejně široká je v okolí přehrady i nabídka v oblasti ubytování. 
Víkend nebo delší dovolenou je možné strávit v hotelech, které 
nabízejí rozmanité služby jako např. hotelové restaurace, wellness, 
fitness, bowling, zapůjčení kol nebo pořádání svateb, konferencí 
a jiných akcí.

Pokud dáváte přednost menším podnikům na klidnějším místě 
a s méně hosty, potěší vás přítomnost několika rodinných penzio-
nů. Na dobrodružnější povahy zde čeká nabídka kempů s možností 
stanování, ubytování v chatkách a bungalovech nebo přistavení 
vlastního karavanu.

HRAD VEVEŘÍ 
Veverská Bítýška

Státní hrad na pravém břehu přehrady.

Parkoviště u hradu je zdarma. V areálu 
hradu najdete dva stánky s občerstve-
ním, otevřené dle otevírací doby hradu. 
V nabídce jsou dva prohlídkové okruhy. 
Vstup do hradu možný i se psy na vodítku.

OTEVÍRACÍ DOBA:
1. 4. —  30. 4.   SO—NE  9.00—17.00
1. 5.   — 30. 9.   ÚT  —NE  9.00—18.00
1. 10. — 28. 10.   SO —NE  9.00—17.00

DOSTUPNOST:
* MHD – bus č. 303, zast. Hrad Veveří
* Auto – silnice č. 384
* Loď – zastávka Hrad Veveří

KONTAKT: +420  549  420  164, veveri@npu.cz 
VÍCE: www.veveri.cz

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
U Zoologické zahrady 46

Komentované krmení zvířat, restaurace, 
občerstvení. Možnost vstupu se psem.

OTEVÍRACÍ DOBA:
listopad—únor 9.00—16.00
březen, říjen 9.00—17.00
duben —září 9.00—18.00

DOSTUPNOST:
* Tram č. 1, 3, 11, zast. Zoolog. zahrada
* Bus č. 50, 52 a 54; trolejbus č. 30,  
  zastávka Zoologická zahrada

KONTAKT: +420 546 432 311, zoo@zoobrno.cz 
VÍCE: www.zoobrno.cz

STARÝ PILÍŘ 
Přehradní ulice

Mostní pilíř z plánované tzv. Staré dálnice 
vedoucí z Vratislavi do Vídně. Dnes osa-
mělá technická památka.

PŘEHRADNÍ HRÁZ 
Hrázní ulice

Skýtá pohled na údolí pod přehradou. 
Na levém břehu u silnice najdete pamě- 
tní desku věnovanou hráznému Františku 
Šikulovi, který svým odvážným činem 
zabránil vážnému poškození hráze 
v posledních dnech 2. světové války. 
Poblíž pamětní desky stojí pyramida 
z betonových kvádrů, vzorků betonu pou-
žitého při budování přehradní zdi v letech 
1936—1939.

POMNÍK U LVA 
Rekreační ulice

Na rozcestí ulic Hrázní a Rekreační. 
Památník padlých v první světové válce, 
který sem byl přenesen ze zatopené obce. 
Objektu dominuje plastika lva v životní ve-
likosti, po kterém tato lokalita nese dnes 
svůj název.

KOZÍ HORKA

Vyhledávaná lokalita na pravém břehu 
přehrady. Velké pláže, dobrý přístup do 
vody, půjčovna loděk a šlapadel, hřiště na 
petanque, WC, převlékárny. Areál vodních 
sportů. Další možnost převlékáren a WC je 
v Rakovecké zátoce.

DOSTUPNOST:
* MHD – bus č. 303, zast. Kozí horka
* Auto – silnice č. 384
* Loď – zastávka Kozí horka

ROKLE

Lokalita na pravém břehu přehrady. Trav-
natá pláž, pozvolně se svažující dno, velké 
parkoviště.

DOSTUPNOST:
* MHD – bus č. 303, zastávka Rokle
* Auto – silnice č. 384
* Loď – zastávka Rokle, přístaviště

SOKOLSKÉ KOUPALIŠTĚ 
Hrázní ulice

Lokalita na levém břehu přehrady. 
Kurty na plážový volejbal, občerstvení, po-
hodlný přístup do vody.

DOSTUPNOST:
* Pěšky – ze zastávky MHD Přístaviště
* Loď – zastávka Sokolské koupaliště
* Auto – po ulici Hrázní

VÍCE: www.sokolak.cz

PŘÍRODNÍ PARK 
PODKOMORSKÉ LESY

Chráněné území o rozloze 40 km2, založené 
v roce 1989 za účelem zachování krajinné-
ho rázu lesních komplexů. Zahrnuje lesy 
v okolí Brna, Žebětína a Ostrovačic. V lesích 
se nachází Helenčina a Ríšova studánka, 
Podkomorská hájenka (známá z románu 
Pohádka máje) i dvě naučné stezky: Hrad 
Veveří a Jelení žlíbek.

VÍCE: www.lesweb.brno.cz/clanek/
podkomorske-lesy

PŘÍRODNÍ REZERVACE 
JELENÍ ŽLÍBEK

Přírodní rezervace vyhlášená v roce 1979 
v lokalitě Chrastava, západně od vrcholové 
kóty Chochola, v přírodním parku Podko-
morské lesy. K vidění jsou zde především 
mohutné, až 200 let staré buky lesní a hoj-
ně zastoupený dub zimní.

NAUČNÁ STEZKA: BRNĚNSKÁ 
PŘEHRADA, JAK JI NEZNÁTE  

2 km po levém břehu přehrady

Šest zastavení s informacemi o přehradě. 
Stezka vede od Přístaviště k Sokolskému 
koupališti po levém břehu přehrady, kopí-
ruje červeně značenou turistickou trasu. 
Návštěvník zde nalezne informace o pře-
hradě, o fauně a flóře v blízkosti nádrže 
a také o zatopené vesnici Kníničky či infor-
mace o okolí Sokolského koupaliště.

VÍCE: stezka.nesehnuti.cz

V létě je přehrada dokonalým místem pro plavce a milovníky 
vodních a jiných sportů. Najdete zde půjčovny lodí, elektrolodí, 
paddle boardů, kánoí a šlapadel, hřiště minigolfu, kurty na te-
nis, pétanque, plážový volejbal ad. Množství vyznačených cest 
a krásná příroda okolo přehrady nahrávají pěším procházkám 
a cykloturistice. V zimním období, za ideálních podmínek, je pře-
hrada plná bruslařů a běžkařů.

VI.   Sportovní aktivity

denní provoz

od 23.00 do 5.00

NA PŘEHRADU

* Tram č. 1 směr Bystrc, Ečerova, zastávka Přístaviště
* Tram č. 3 směr Bystrc, Ečerova, zastávka Přístaviště
* Tram č. 11 směr Bystrc, Rakovecká, zastávka Přístaviště
* Bus č. 98 směr Žebětín, Bartolomějská, zastávka Přístaviště
VÍCE: www.dpmb.cz

PO PŘEHRADĚ

Pravý břeh přehrady: bus č. 303 Bystrc, ZOO → Veverská Bítýška, 
náměstí. VÍCE: www.dpmb.cz 

Lodní doprava Bystrc → Veverská Bítýška (od dubna do října). Lodě 
jezdí dle jízdního řádu z přístaviště v Bystrci až k hradu Veveří, 
plavba s několika zastávkami trvá lehce přes hodinu. 
VÍCE: dpmb.cz/cs/lodni-doprava.

výška betonové hráze od základu

délka koruny hráze

šířka koruny hráze

šířka hráze v patě

maximální výška hladiny (vzdutí)

objem nádrže

plocha nádrže

délka přehrady

výkon elektrárny

34,5 m

120 m

7,14 m

27,5 m

17,5 m

21 milionů m3

2,59 km2

7—9,5 km max.

3,1 MW

I.   Úvod II.   Historie
Brněnská přehrada (dříve Kníničská, v brněnské hantýrce Prýgl), 
je vodní dílo na řece Svratce, které vznikalo mezi lety 1936 až 1940 
zatopením obce Kníničky. Brňané i návštěvníci města ji často vy-
užívají jako ideální místo k odpočinku. Důvodem je nejen možnost 
bohatého sportovní vyžití, ale i nádherná okolní příroda tvořená 
z větší části Podkomorskými lesy.

Díky pravidelné lodní dopravě si od dubna do října můžete vy-
chutnat jízdu po celé délce nádrže a výhled na její okolí. Projížďku 
vám zprostředkuje buď jedna z pěti dvoupalubových lodí (Vídeň, 
Dallas, Stuttgart, Lipsko a Utrecht) nebo již historická jednopa-
lubová loď Brno z roku 1949. Na březích najdete také půjčovny 
loděk či šlapadel.

Již v roce 1907 projednával zemský výbor provedení vodního díla 
na řece Svratce nad Brnem, které by umožnilo regulovat průtok 
řeky, ochránilo město před povodněmi a poskytlo mu stabilní 
zdroj užitkové vody. Pro stavbu byla vybrána soutěska pod obcí 
Kníničky, vzdálená tehdy asi pět kilometrů severozápadně od 
Brna. Hráz byla budována převážně ručně v letech 1936—1940. 
Výstavbu narušily tři povodně, z nichž nejhorší v létě 1938 
překročila stoletou vodu. Čtvrtou povodeň v roce 1939 již téměř 
dokončená přehrada dokázala zachytit.

Obec Kníničky byla zcela zatopena a 530 místních obyvatel 
bylo přesídleno do nedalekého údolí Mnišího potoka. Koncem 
2. světové války byla německou armádou hráz podminována 
a připravena k odstřelu a v Brně byly některé budovy dokonce 
označeny světlemodrými pruhy podle očekávané výšky záplavové 
vlny. Přehrada naštěstí válku přežila bez úhony.

Od roku 1946 brázdí hladinu lodě poháněné bateriemi. V roce 1959 
byla přehrada z Kníničské přejmenována na Brněnskou. Obliba 
přehrady a jejího rekreačního potenciálu rapidně stoupala a do 
90. let 20. století na březích vyrostly hotely, restaurace, loděnice 
a stovky chat.

vypouštění nádrže zajišťuje potrubí o průměru 2 m 
(kapacita potrubí: 48,5 m3/s) a 3 ks přepadů o šířce 3 × 7 m, 
které převedou až 400 m3/s vody

PŘEHRADA V ČÍSLECH

CO JE BRNO?
Prýgl

TIC BRNO              ↓
GO TO BRNO.cz  ←

TIC BRNO    ←

foto: TIC BRNO, Skypix

TIC BRNO, p. o. finančně podporuje 
statutární město Brno.

Údaje o otevírací době jsou aktuální 
k roku vydání.

2018

www.ticbrno.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM ZLATÁ LOĎ

V orientaci nejen na Brněnské přehradě 
vám pomůže od června do srpna naše 
IC Zlatá loď, umístěné přímo před vstupem 
na přístaviště. Kromě informací vám tento 
stánek nabídne i suvenýry, zprostředko-
vání služeb a free wifi připojení.
Přístavní 40, Brno-Bystrc, 
PO—NE 10.00  —19.00
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III.   Doprava

IV.   Občerstvení

V.   Ubytování

VII. Památky & výlety

V okolí přehrady se nachází velké množství stánků rychlého ob-
čerstvení i restaurací s celoročním provozem. Vybrat si můžete 
například z české, italské a středomořské kuchyně, ale i z restau-
rací zaměřených především na přípravu ryb.

Nejvíce podniků najdete na ulici Přístavní a Hrázní, ale ani při 
procházce po březích přehrady se nemusíte se bát, že budete 
o žízni a hladu.

Stejně široká je v okolí přehrady i nabídka v oblasti ubytování. 
Víkend nebo delší dovolenou je možné strávit v hotelech, které 
nabízejí rozmanité služby jako např. hotelové restaurace, wellness, 
fitness, bowling, zapůjčení kol nebo pořádání svateb, konferencí 
a jiných akcí.

Pokud dáváte přednost menším podnikům na klidnějším místě 
a s méně hosty, potěší vás přítomnost několika rodinných penzio-
nů. Na dobrodružnější povahy zde čeká nabídka kempů s možností 
stanování, ubytování v chatkách a bungalovech nebo přistavení 
vlastního karavanu.

HRAD VEVEŘÍ 
Veverská Bítýška

Státní hrad na pravém břehu přehrady.

Parkoviště u hradu je zdarma. V areálu 
hradu najdete dva stánky s občerstve-
ním, otevřené dle otevírací doby hradu. 
V nabídce jsou dva prohlídkové okruhy. 
Vstup do hradu možný i se psy na vodítku.

OTEVÍRACÍ DOBA:
1. 4. —  30. 4.   SO—NE  9.00—17.00
1. 5.   — 30. 9.   ÚT  —NE  9.00—18.00
1. 10. — 28. 10.   SO —NE  9.00—17.00

DOSTUPNOST:
* MHD – bus č. 303, zast. Hrad Veveří
* Auto – silnice č. 384
* Loď – zastávka Hrad Veveří

KONTAKT: +420  549  420  164, veveri@npu.cz 
VÍCE: www.veveri.cz

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
U Zoologické zahrady 46

Komentované krmení zvířat, restaurace, 
občerstvení. Možnost vstupu se psem.

OTEVÍRACÍ DOBA:
listopad—únor 9.00—16.00
březen, říjen 9.00—17.00
duben —září 9.00—18.00

DOSTUPNOST:
* Tram č. 1, 3, 11, zast. Zoolog. zahrada
* Bus č. 50, 52 a 54; trolejbus č. 30,  
  zastávka Zoologická zahrada

KONTAKT: +420 546 432 311, zoo@zoobrno.cz 
VÍCE: www.zoobrno.cz

STARÝ PILÍŘ 
Přehradní ulice

Mostní pilíř z plánované tzv. Staré dálnice 
vedoucí z Vratislavi do Vídně. Dnes osa-
mělá technická památka.

PŘEHRADNÍ HRÁZ 
Hrázní ulice

Skýtá pohled na údolí pod přehradou. 
Na levém břehu u silnice najdete pamě- 
tní desku věnovanou hráznému Františku 
Šikulovi, který svým odvážným činem 
zabránil vážnému poškození hráze 
v posledních dnech 2. světové války. 
Poblíž pamětní desky stojí pyramida 
z betonových kvádrů, vzorků betonu pou-
žitého při budování přehradní zdi v letech 
1936—1939.

POMNÍK U LVA 
Rekreační ulice

Na rozcestí ulic Hrázní a Rekreační. 
Památník padlých v první světové válce, 
který sem byl přenesen ze zatopené obce. 
Objektu dominuje plastika lva v životní ve-
likosti, po kterém tato lokalita nese dnes 
svůj název.

KOZÍ HORKA

Vyhledávaná lokalita na pravém břehu 
přehrady. Velké pláže, dobrý přístup do 
vody, půjčovna loděk a šlapadel, hřiště na 
petanque, WC, převlékárny. Areál vodních 
sportů. Další možnost převlékáren a WC je 
v Rakovecké zátoce.

DOSTUPNOST:
* MHD – bus č. 303, zast. Kozí horka
* Auto – silnice č. 384
* Loď – zastávka Kozí horka

ROKLE

Lokalita na pravém břehu přehrady. Trav-
natá pláž, pozvolně se svažující dno, velké 
parkoviště.

DOSTUPNOST:
* MHD – bus č. 303, zastávka Rokle
* Auto – silnice č. 384
* Loď – zastávka Rokle, přístaviště

SOKOLSKÉ KOUPALIŠTĚ 
Hrázní ulice

Lokalita na levém břehu přehrady. 
Kurty na plážový volejbal, občerstvení, po-
hodlný přístup do vody.

DOSTUPNOST:
* Pěšky – ze zastávky MHD Přístaviště
* Loď – zastávka Sokolské koupaliště
* Auto – po ulici Hrázní

VÍCE: www.sokolak.cz

PŘÍRODNÍ PARK 
PODKOMORSKÉ LESY

Chráněné území o rozloze 40 km2, založené 
v roce 1989 za účelem zachování krajinné-
ho rázu lesních komplexů. Zahrnuje lesy 
v okolí Brna, Žebětína a Ostrovačic. V lesích 
se nachází Helenčina a Ríšova studánka, 
Podkomorská hájenka (známá z románu 
Pohádka máje) i dvě naučné stezky: Hrad 
Veveří a Jelení žlíbek.

VÍCE: www.lesweb.brno.cz/clanek/
podkomorske-lesy

PŘÍRODNÍ REZERVACE 
JELENÍ ŽLÍBEK

Přírodní rezervace vyhlášená v roce 1979 
v lokalitě Chrastava, západně od vrcholové 
kóty Chochola, v přírodním parku Podko-
morské lesy. K vidění jsou zde především 
mohutné, až 200 let staré buky lesní a hoj-
ně zastoupený dub zimní.

NAUČNÁ STEZKA: BRNĚNSKÁ 
PŘEHRADA, JAK JI NEZNÁTE  

2 km po levém břehu přehrady

Šest zastavení s informacemi o přehradě. 
Stezka vede od Přístaviště k Sokolskému 
koupališti po levém břehu přehrady, kopí-
ruje červeně značenou turistickou trasu. 
Návštěvník zde nalezne informace o pře-
hradě, o fauně a flóře v blízkosti nádrže 
a také o zatopené vesnici Kníničky či infor-
mace o okolí Sokolského koupaliště.

VÍCE: stezka.nesehnuti.cz

V létě je přehrada dokonalým místem pro plavce a milovníky 
vodních a jiných sportů. Najdete zde půjčovny lodí, elektrolodí, 
paddle boardů, kánoí a šlapadel, hřiště minigolfu, kurty na te-
nis, pétanque, plážový volejbal ad. Množství vyznačených cest 
a krásná příroda okolo přehrady nahrávají pěším procházkám 
a cykloturistice. V zimním období, za ideálních podmínek, je pře-
hrada plná bruslařů a běžkařů.

VI.   Sportovní aktivity

denní provoz

od 23.00 do 5.00

NA PŘEHRADU

* Tram č. 1 směr Bystrc, Ečerova, zastávka Přístaviště
* Tram č. 3 směr Bystrc, Ečerova, zastávka Přístaviště
* Tram č. 11 směr Bystrc, Rakovecká, zastávka Přístaviště
* Bus č. 98 směr Žebětín, Bartolomějská, zastávka Přístaviště
VÍCE: www.dpmb.cz

PO PŘEHRADĚ

Pravý břeh přehrady: bus č. 303 Bystrc, ZOO → Veverská Bítýška, 
náměstí. VÍCE: www.dpmb.cz 

Lodní doprava Bystrc → Veverská Bítýška (od dubna do října). Lodě 
jezdí dle jízdního řádu z přístaviště v Bystrci až k hradu Veveří, 
plavba s několika zastávkami trvá lehce přes hodinu. 
VÍCE: dpmb.cz/cs/lodni-doprava.

výška betonové hráze od základu

délka koruny hráze

šířka koruny hráze

šířka hráze v patě

maximální výška hladiny (vzdutí)

objem nádrže

plocha nádrže

délka přehrady

výkon elektrárny

34,5 m

120 m

7,14 m

27,5 m

17,5 m

21 milionů m3

2,59 km2

7—9,5 km max.

3,1 MW

I.   Úvod II.   Historie
Brněnská přehrada (dříve Kníničská, v brněnské hantýrce Prýgl), 
je vodní dílo na řece Svratce, které vznikalo mezi lety 1936 až 1940 
zatopením obce Kníničky. Brňané i návštěvníci města ji často vy-
užívají jako ideální místo k odpočinku. Důvodem je nejen možnost 
bohatého sportovní vyžití, ale i nádherná okolní příroda tvořená 
z větší části Podkomorskými lesy.

Díky pravidelné lodní dopravě si od dubna do října můžete vy-
chutnat jízdu po celé délce nádrže a výhled na její okolí. Projížďku 
vám zprostředkuje buď jedna z pěti dvoupalubových lodí (Vídeň, 
Dallas, Stuttgart, Lipsko a Utrecht) nebo již historická jednopa-
lubová loď Brno z roku 1949. Na březích najdete také půjčovny 
loděk či šlapadel.

Již v roce 1907 projednával zemský výbor provedení vodního díla 
na řece Svratce nad Brnem, které by umožnilo regulovat průtok 
řeky, ochránilo město před povodněmi a poskytlo mu stabilní 
zdroj užitkové vody. Pro stavbu byla vybrána soutěska pod obcí 
Kníničky, vzdálená tehdy asi pět kilometrů severozápadně od 
Brna. Hráz byla budována převážně ručně v letech 1936—1940. 
Výstavbu narušily tři povodně, z nichž nejhorší v létě 1938 
překročila stoletou vodu. Čtvrtou povodeň v roce 1939 již téměř 
dokončená přehrada dokázala zachytit.

Obec Kníničky byla zcela zatopena a 530 místních obyvatel 
bylo přesídleno do nedalekého údolí Mnišího potoka. Koncem 
2. světové války byla německou armádou hráz podminována 
a připravena k odstřelu a v Brně byly některé budovy dokonce 
označeny světlemodrými pruhy podle očekávané výšky záplavové 
vlny. Přehrada naštěstí válku přežila bez úhony.

Od roku 1946 brázdí hladinu lodě poháněné bateriemi. V roce 1959 
byla přehrada z Kníničské přejmenována na Brněnskou. Obliba 
přehrady a jejího rekreačního potenciálu rapidně stoupala a do 
90. let 20. století na březích vyrostly hotely, restaurace, loděnice 
a stovky chat.

vypouštění nádrže zajišťuje potrubí o průměru 2 m 
(kapacita potrubí: 48,5 m3/s) a 3 ks přepadů o šířce 3 × 7 m, 
které převedou až 400 m3/s vody

PŘEHRADA V ČÍSLECH

CO JE BRNO?
Prýgl

TIC BRNO              ↓
GO TO BRNO.cz  ←

TIC BRNO    ←

foto: TIC BRNO, Skypix

TIC BRNO, p. o. finančně podporuje 
statutární město Brno.

Údaje o otevírací době jsou aktuální 
k roku vydání.

2018

www.ticbrno.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM ZLATÁ LOĎ

V orientaci nejen na Brněnské přehradě 
vám pomůže od června do srpna naše 
IC Zlatá loď, umístěné přímo před vstupem 
na přístaviště. Kromě informací vám tento 
stánek nabídne i suvenýry, zprostředko-
vání služeb a free wifi připojení.
Přístavní 40, Brno-Bystrc, 
PO—NE 10.00  —19.00
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III.   Doprava

IV.   Občerstvení

V.   Ubytování

VII. Památky & výlety

V okolí přehrady se nachází velké množství stánků rychlého ob-
čerstvení i restaurací s celoročním provozem. Vybrat si můžete 
například z české, italské a středomořské kuchyně, ale i z restau-
rací zaměřených především na přípravu ryb.

Nejvíce podniků najdete na ulici Přístavní a Hrázní, ale ani při 
procházce po březích přehrady se nemusíte se bát, že budete 
o žízni a hladu.

Stejně široká je v okolí přehrady i nabídka v oblasti ubytování. 
Víkend nebo delší dovolenou je možné strávit v hotelech, které 
nabízejí rozmanité služby jako např. hotelové restaurace, wellness, 
fitness, bowling, zapůjčení kol nebo pořádání svateb, konferencí 
a jiných akcí.

Pokud dáváte přednost menším podnikům na klidnějším místě 
a s méně hosty, potěší vás přítomnost několika rodinných penzio-
nů. Na dobrodružnější povahy zde čeká nabídka kempů s možností 
stanování, ubytování v chatkách a bungalovech nebo přistavení 
vlastního karavanu.

HRAD VEVEŘÍ 
Veverská Bítýška

Státní hrad na pravém břehu přehrady.

Parkoviště u hradu je zdarma. V areálu 
hradu najdete dva stánky s občerstve-
ním, otevřené dle otevírací doby hradu. 
V nabídce jsou dva prohlídkové okruhy. 
Vstup do hradu možný i se psy na vodítku.

OTEVÍRACÍ DOBA:
1. 4. —  30. 4.   SO—NE  9.00—17.00
1. 5.   — 30. 9.   ÚT  —NE  9.00—18.00
1. 10. — 28. 10.   SO —NE  9.00—17.00

DOSTUPNOST:
* MHD – bus č. 303, zast. Hrad Veveří
* Auto – silnice č. 384
* Loď – zastávka Hrad Veveří

KONTAKT: +420  549  420  164, veveri@npu.cz 
VÍCE: www.veveri.cz

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
U Zoologické zahrady 46

Komentované krmení zvířat, restaurace, 
občerstvení. Možnost vstupu se psem.

OTEVÍRACÍ DOBA:
listopad—únor 9.00—16.00
březen, říjen 9.00—17.00
duben —září 9.00—18.00

DOSTUPNOST:
* Tram č. 1, 3, 11, zast. Zoolog. zahrada
* Bus č. 50, 52 a 54; trolejbus č. 30,  
  zastávka Zoologická zahrada

KONTAKT: +420 546 432 311, zoo@zoobrno.cz 
VÍCE: www.zoobrno.cz

STARÝ PILÍŘ 
Přehradní ulice

Mostní pilíř z plánované tzv. Staré dálnice 
vedoucí z Vratislavi do Vídně. Dnes osa-
mělá technická památka.

PŘEHRADNÍ HRÁZ 
Hrázní ulice

Skýtá pohled na údolí pod přehradou. 
Na levém břehu u silnice najdete pamě- 
tní desku věnovanou hráznému Františku 
Šikulovi, který svým odvážným činem 
zabránil vážnému poškození hráze 
v posledních dnech 2. světové války. 
Poblíž pamětní desky stojí pyramida 
z betonových kvádrů, vzorků betonu pou-
žitého při budování přehradní zdi v letech 
1936—1939.

POMNÍK U LVA 
Rekreační ulice

Na rozcestí ulic Hrázní a Rekreační. 
Památník padlých v první světové válce, 
který sem byl přenesen ze zatopené obce. 
Objektu dominuje plastika lva v životní ve-
likosti, po kterém tato lokalita nese dnes 
svůj název.

KOZÍ HORKA

Vyhledávaná lokalita na pravém břehu 
přehrady. Velké pláže, dobrý přístup do 
vody, půjčovna loděk a šlapadel, hřiště na 
petanque, WC, převlékárny. Areál vodních 
sportů. Další možnost převlékáren a WC je 
v Rakovecké zátoce.

DOSTUPNOST:
* MHD – bus č. 303, zast. Kozí horka
* Auto – silnice č. 384
* Loď – zastávka Kozí horka

ROKLE

Lokalita na pravém břehu přehrady. Trav-
natá pláž, pozvolně se svažující dno, velké 
parkoviště.

DOSTUPNOST:
* MHD – bus č. 303, zastávka Rokle
* Auto – silnice č. 384
* Loď – zastávka Rokle, přístaviště

SOKOLSKÉ KOUPALIŠTĚ 
Hrázní ulice

Lokalita na levém břehu přehrady. 
Kurty na plážový volejbal, občerstvení, po-
hodlný přístup do vody.

DOSTUPNOST:
* Pěšky – ze zastávky MHD Přístaviště
* Loď – zastávka Sokolské koupaliště
* Auto – po ulici Hrázní

VÍCE: www.sokolak.cz

PŘÍRODNÍ PARK 
PODKOMORSKÉ LESY

Chráněné území o rozloze 40 km2, založené 
v roce 1989 za účelem zachování krajinné-
ho rázu lesních komplexů. Zahrnuje lesy 
v okolí Brna, Žebětína a Ostrovačic. V lesích 
se nachází Helenčina a Ríšova studánka, 
Podkomorská hájenka (známá z románu 
Pohádka máje) i dvě naučné stezky: Hrad 
Veveří a Jelení žlíbek.

VÍCE: www.lesweb.brno.cz/clanek/
podkomorske-lesy

PŘÍRODNÍ REZERVACE 
JELENÍ ŽLÍBEK

Přírodní rezervace vyhlášená v roce 1979 
v lokalitě Chrastava, západně od vrcholové 
kóty Chochola, v přírodním parku Podko-
morské lesy. K vidění jsou zde především 
mohutné, až 200 let staré buky lesní a hoj-
ně zastoupený dub zimní.

NAUČNÁ STEZKA: BRNĚNSKÁ 
PŘEHRADA, JAK JI NEZNÁTE  

2 km po levém břehu přehrady

Šest zastavení s informacemi o přehradě. 
Stezka vede od Přístaviště k Sokolskému 
koupališti po levém břehu přehrady, kopí-
ruje červeně značenou turistickou trasu. 
Návštěvník zde nalezne informace o pře-
hradě, o fauně a flóře v blízkosti nádrže 
a také o zatopené vesnici Kníničky či infor-
mace o okolí Sokolského koupaliště.

VÍCE: stezka.nesehnuti.cz

V létě je přehrada dokonalým místem pro plavce a milovníky 
vodních a jiných sportů. Najdete zde půjčovny lodí, elektrolodí, 
paddle boardů, kánoí a šlapadel, hřiště minigolfu, kurty na te-
nis, pétanque, plážový volejbal ad. Množství vyznačených cest 
a krásná příroda okolo přehrady nahrávají pěším procházkám 
a cykloturistice. V zimním období, za ideálních podmínek, je pře-
hrada plná bruslařů a běžkařů.

VI.   Sportovní aktivity

denní provoz

od 23.00 do 5.00

NA PŘEHRADU

* Tram č. 1 směr Bystrc, Ečerova, zastávka Přístaviště
* Tram č. 3 směr Bystrc, Ečerova, zastávka Přístaviště
* Tram č. 11 směr Bystrc, Rakovecká, zastávka Přístaviště
* Bus č. 98 směr Žebětín, Bartolomějská, zastávka Přístaviště
VÍCE: www.dpmb.cz

PO PŘEHRADĚ

Pravý břeh přehrady: bus č. 303 Bystrc, ZOO → Veverská Bítýška, 
náměstí. VÍCE: www.dpmb.cz 

Lodní doprava Bystrc → Veverská Bítýška (od dubna do října). Lodě 
jezdí dle jízdního řádu z přístaviště v Bystrci až k hradu Veveří, 
plavba s několika zastávkami trvá lehce přes hodinu. 
VÍCE: dpmb.cz/cs/lodni-doprava.

výška betonové hráze od základu

délka koruny hráze

šířka koruny hráze

šířka hráze v patě

maximální výška hladiny (vzdutí)

objem nádrže

plocha nádrže

délka přehrady

výkon elektrárny

34,5 m

120 m

7,14 m

27,5 m

17,5 m

21 milionů m3

2,59 km2

7—9,5 km max.

3,1 MW

I.   Úvod II.   Historie
Brněnská přehrada (dříve Kníničská, v brněnské hantýrce Prýgl), 
je vodní dílo na řece Svratce, které vznikalo mezi lety 1936 až 1940 
zatopením obce Kníničky. Brňané i návštěvníci města ji často vy-
užívají jako ideální místo k odpočinku. Důvodem je nejen možnost 
bohatého sportovní vyžití, ale i nádherná okolní příroda tvořená 
z větší části Podkomorskými lesy.

Díky pravidelné lodní dopravě si od dubna do října můžete vy-
chutnat jízdu po celé délce nádrže a výhled na její okolí. Projížďku 
vám zprostředkuje buď jedna z pěti dvoupalubových lodí (Vídeň, 
Dallas, Stuttgart, Lipsko a Utrecht) nebo již historická jednopa-
lubová loď Brno z roku 1949. Na březích najdete také půjčovny 
loděk či šlapadel.

Již v roce 1907 projednával zemský výbor provedení vodního díla 
na řece Svratce nad Brnem, které by umožnilo regulovat průtok 
řeky, ochránilo město před povodněmi a poskytlo mu stabilní 
zdroj užitkové vody. Pro stavbu byla vybrána soutěska pod obcí 
Kníničky, vzdálená tehdy asi pět kilometrů severozápadně od 
Brna. Hráz byla budována převážně ručně v letech 1936—1940. 
Výstavbu narušily tři povodně, z nichž nejhorší v létě 1938 
překročila stoletou vodu. Čtvrtou povodeň v roce 1939 již téměř 
dokončená přehrada dokázala zachytit.

Obec Kníničky byla zcela zatopena a 530 místních obyvatel 
bylo přesídleno do nedalekého údolí Mnišího potoka. Koncem 
2. světové války byla německou armádou hráz podminována 
a připravena k odstřelu a v Brně byly některé budovy dokonce 
označeny světlemodrými pruhy podle očekávané výšky záplavové 
vlny. Přehrada naštěstí válku přežila bez úhony.

Od roku 1946 brázdí hladinu lodě poháněné bateriemi. V roce 1959 
byla přehrada z Kníničské přejmenována na Brněnskou. Obliba 
přehrady a jejího rekreačního potenciálu rapidně stoupala a do 
90. let 20. století na březích vyrostly hotely, restaurace, loděnice 
a stovky chat.

vypouštění nádrže zajišťuje potrubí o průměru 2 m 
(kapacita potrubí: 48,5 m3/s) a 3 ks přepadů o šířce 3 × 7 m, 
které převedou až 400 m3/s vody

PŘEHRADA V ČÍSLECH

CO JE BRNO?
Prýgl

TIC BRNO              ↓
GO TO BRNO.cz  ←

TIC BRNO    ←

foto: TIC BRNO, Skypix

TIC BRNO, p. o. finančně podporuje 
statutární město Brno.

Údaje o otevírací době jsou aktuální 
k roku vydání.

2018

www.ticbrno.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM ZLATÁ LOĎ

V orientaci nejen na Brněnské přehradě 
vám pomůže od června do srpna naše 
IC Zlatá loď, umístěné přímo před vstupem 
na přístaviště. Kromě informací vám tento 
stánek nabídne i suvenýry, zprostředko-
vání služeb a free wifi připojení.
Přístavní 40, Brno-Bystrc, 
PO—NE 10.00  —19.00
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III.   Doprava

IV.   Občerstvení

V.   Ubytování

VII. Památky & výlety

V okolí přehrady se nachází velké množství stánků rychlého ob-
čerstvení i restaurací s celoročním provozem. Vybrat si můžete 
například z české, italské a středomořské kuchyně, ale i z restau-
rací zaměřených především na přípravu ryb.

Nejvíce podniků najdete na ulici Přístavní a Hrázní, ale ani při 
procházce po březích přehrady se nemusíte se bát, že budete 
o žízni a hladu.

Stejně široká je v okolí přehrady i nabídka v oblasti ubytování. 
Víkend nebo delší dovolenou je možné strávit v hotelech, které 
nabízejí rozmanité služby jako např. hotelové restaurace, wellness, 
fitness, bowling, zapůjčení kol nebo pořádání svateb, konferencí 
a jiných akcí.

Pokud dáváte přednost menším podnikům na klidnějším místě 
a s méně hosty, potěší vás přítomnost několika rodinných penzio-
nů. Na dobrodružnější povahy zde čeká nabídka kempů s možností 
stanování, ubytování v chatkách a bungalovech nebo přistavení 
vlastního karavanu.

HRAD VEVEŘÍ 
Veverská Bítýška

Státní hrad na pravém břehu přehrady.

Parkoviště u hradu je zdarma. V areálu 
hradu najdete dva stánky s občerstve-
ním, otevřené dle otevírací doby hradu. 
V nabídce jsou dva prohlídkové okruhy. 
Vstup do hradu možný i se psy na vodítku.

OTEVÍRACÍ DOBA:
1. 4. —  30. 4.   SO—NE  9.00—17.00
1. 5.   — 30. 9.   ÚT  —NE  9.00—18.00
1. 10. — 28. 10.   SO —NE  9.00—17.00

DOSTUPNOST:
* MHD – bus č. 303, zast. Hrad Veveří
* Auto – silnice č. 384
* Loď – zastávka Hrad Veveří

KONTAKT: +420  549  420  164, veveri@npu.cz 
VÍCE: www.veveri.cz

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
U Zoologické zahrady 46

Komentované krmení zvířat, restaurace, 
občerstvení. Možnost vstupu se psem.

OTEVÍRACÍ DOBA:
listopad—únor 9.00—16.00
březen, říjen 9.00—17.00
duben —září 9.00—18.00

DOSTUPNOST:
* Tram č. 1, 3, 11, zast. Zoolog. zahrada
* Bus č. 50, 52 a 54; trolejbus č. 30,  
  zastávka Zoologická zahrada

KONTAKT: +420 546 432 311, zoo@zoobrno.cz 
VÍCE: www.zoobrno.cz

STARÝ PILÍŘ 
Přehradní ulice

Mostní pilíř z plánované tzv. Staré dálnice 
vedoucí z Vratislavi do Vídně. Dnes osa-
mělá technická památka.

PŘEHRADNÍ HRÁZ 
Hrázní ulice

Skýtá pohled na údolí pod přehradou. 
Na levém břehu u silnice najdete pamě- 
tní desku věnovanou hráznému Františku 
Šikulovi, který svým odvážným činem 
zabránil vážnému poškození hráze 
v posledních dnech 2. světové války. 
Poblíž pamětní desky stojí pyramida 
z betonových kvádrů, vzorků betonu pou-
žitého při budování přehradní zdi v letech 
1936—1939.

POMNÍK U LVA 
Rekreační ulice

Na rozcestí ulic Hrázní a Rekreační. 
Památník padlých v první světové válce, 
který sem byl přenesen ze zatopené obce. 
Objektu dominuje plastika lva v životní ve-
likosti, po kterém tato lokalita nese dnes 
svůj název.

KOZÍ HORKA

Vyhledávaná lokalita na pravém břehu 
přehrady. Velké pláže, dobrý přístup do 
vody, půjčovna loděk a šlapadel, hřiště na 
petanque, WC, převlékárny. Areál vodních 
sportů. Další možnost převlékáren a WC je 
v Rakovecké zátoce.

DOSTUPNOST:
* MHD – bus č. 303, zast. Kozí horka
* Auto – silnice č. 384
* Loď – zastávka Kozí horka

ROKLE

Lokalita na pravém břehu přehrady. Trav-
natá pláž, pozvolně se svažující dno, velké 
parkoviště.

DOSTUPNOST:
* MHD – bus č. 303, zastávka Rokle
* Auto – silnice č. 384
* Loď – zastávka Rokle, přístaviště

SOKOLSKÉ KOUPALIŠTĚ 
Hrázní ulice

Lokalita na levém břehu přehrady. 
Kurty na plážový volejbal, občerstvení, po-
hodlný přístup do vody.

DOSTUPNOST:
* Pěšky – ze zastávky MHD Přístaviště
* Loď – zastávka Sokolské koupaliště
* Auto – po ulici Hrázní

VÍCE: www.sokolak.cz

PŘÍRODNÍ PARK 
PODKOMORSKÉ LESY

Chráněné území o rozloze 40 km2, založené 
v roce 1989 za účelem zachování krajinné-
ho rázu lesních komplexů. Zahrnuje lesy 
v okolí Brna, Žebětína a Ostrovačic. V lesích 
se nachází Helenčina a Ríšova studánka, 
Podkomorská hájenka (známá z románu 
Pohádka máje) i dvě naučné stezky: Hrad 
Veveří a Jelení žlíbek.

VÍCE: www.lesweb.brno.cz/clanek/
podkomorske-lesy

PŘÍRODNÍ REZERVACE 
JELENÍ ŽLÍBEK

Přírodní rezervace vyhlášená v roce 1979 
v lokalitě Chrastava, západně od vrcholové 
kóty Chochola, v přírodním parku Podko-
morské lesy. K vidění jsou zde především 
mohutné, až 200 let staré buky lesní a hoj-
ně zastoupený dub zimní.

NAUČNÁ STEZKA: BRNĚNSKÁ 
PŘEHRADA, JAK JI NEZNÁTE  

2 km po levém břehu přehrady

Šest zastavení s informacemi o přehradě. 
Stezka vede od Přístaviště k Sokolskému 
koupališti po levém břehu přehrady, kopí-
ruje červeně značenou turistickou trasu. 
Návštěvník zde nalezne informace o pře-
hradě, o fauně a flóře v blízkosti nádrže 
a také o zatopené vesnici Kníničky či infor-
mace o okolí Sokolského koupaliště.

VÍCE: stezka.nesehnuti.cz

V létě je přehrada dokonalým místem pro plavce a milovníky 
vodních a jiných sportů. Najdete zde půjčovny lodí, elektrolodí, 
paddle boardů, kánoí a šlapadel, hřiště minigolfu, kurty na te-
nis, pétanque, plážový volejbal ad. Množství vyznačených cest 
a krásná příroda okolo přehrady nahrávají pěším procházkám 
a cykloturistice. V zimním období, za ideálních podmínek, je pře-
hrada plná bruslařů a běžkařů.

VI.   Sportovní aktivity

denní provoz

od 23.00 do 5.00

NA PŘEHRADU

* Tram č. 1 směr Bystrc, Ečerova, zastávka Přístaviště
* Tram č. 3 směr Bystrc, Ečerova, zastávka Přístaviště
* Tram č. 11 směr Bystrc, Rakovecká, zastávka Přístaviště
* Bus č. 98 směr Žebětín, Bartolomějská, zastávka Přístaviště
VÍCE: www.dpmb.cz

PO PŘEHRADĚ

Pravý břeh přehrady: bus č. 303 Bystrc, ZOO → Veverská Bítýška, 
náměstí. VÍCE: www.dpmb.cz 

Lodní doprava Bystrc → Veverská Bítýška (od dubna do října). Lodě 
jezdí dle jízdního řádu z přístaviště v Bystrci až k hradu Veveří, 
plavba s několika zastávkami trvá lehce přes hodinu. 
VÍCE: dpmb.cz/cs/lodni-doprava.
výška betonové hráze od základu

délka koruny hráze

šířka koruny hráze

šířka hráze v patě

maximální výška hladiny (vzdutí)

objem nádrže

plocha nádrže

délka přehrady

výkon elektrárny

34,5 m

120 m

7,14 m

27,5 m

17,5 m

21 milionů m3

2,59 km2

7—9,5 km max.

3,1 MW

I.   ÚvodII.   Historie
Brněnská přehrada (dříve Kníničská, v brněnské hantýrce Prýgl), 
je vodní dílo na řece Svratce, které vznikalo mezi lety 1936 až 1940 
zatopením obce Kníničky. Brňané i návštěvníci města ji často vy-
užívají jako ideální místo k odpočinku. Důvodem je nejen možnost 
bohatého sportovní vyžití, ale i nádherná okolní příroda tvořená 
z větší části Podkomorskými lesy.

Díky pravidelné lodní dopravě si od dubna do října můžete vy-
chutnat jízdu po celé délce nádrže a výhled na její okolí. Projížďku 
vám zprostředkuje buď jedna z pěti dvoupalubových lodí (Vídeň, 
Dallas, Stuttgart, Lipsko a Utrecht) nebo již historická jednopa-
lubová loď Brno z roku 1949. Na březích najdete také půjčovny 
loděk či šlapadel.

Již v roce 1907 projednával zemský výbor provedení vodního díla 
na řece Svratce nad Brnem, které by umožnilo regulovat průtok 
řeky, ochránilo město před povodněmi a poskytlo mu stabilní 
zdroj užitkové vody. Pro stavbu byla vybrána soutěska pod obcí 
Kníničky, vzdálená tehdy asi pět kilometrů severozápadně od 
Brna. Hráz byla budována převážně ručně v letech 1936—1940. 
Výstavbu narušily tři povodně, z nichž nejhorší v létě 1938 
překročila stoletou vodu. Čtvrtou povodeň v roce 1939 již téměř 
dokončená přehrada dokázala zachytit.

Obec Kníničky byla zcela zatopena a 530 místních obyvatel 
bylo přesídleno do nedalekého údolí Mnišího potoka. Koncem 
2. světové války byla německou armádou hráz podminována 
a připravena k odstřelu a v Brně byly některé budovy dokonce 
označeny světlemodrými pruhy podle očekávané výšky záplavové 
vlny. Přehrada naštěstí válku přežila bez úhony.

Od roku 1946 brázdí hladinu lodě poháněné bateriemi. V roce 1959 
byla přehrada z Kníničské přejmenována na Brněnskou. Obliba 
přehrady a jejího rekreačního potenciálu rapidně stoupala a do 
90. let 20. století na březích vyrostly hotely, restaurace, loděnice 
a stovky chat.

vypouštění nádrže zajišťuje potrubí o průměru 2 m 
(kapacita potrubí: 48,5 m3/s) a 3 ks přepadů o šířce 3 × 7 m, 
které převedou až 400 m3/s vody

PŘEHRADA V ČÍSLECH

CO JE BRNO?
Prýgl

TIC BRNO              ↓
GO TO BRNO.cz  ←

TIC BRNO    ←

foto: TIC BRNO, Skypix

TIC BRNO, p. o. finančně podporuje 
statutární město Brno.

Údaje o otevírací době jsou aktuální 
k roku vydání.

2018

www.ticbrno.cz

INFORMAČNÍ CENTRUM ZLATÁ LOĎ

V orientaci nejen na Brněnské přehradě 
vám pomůže od června do srpna naše 
IC Zlatá loď, umístěné přímo před vstupem 
na přístaviště. Kromě informací vám tento 
stánek nabídne i suvenýry, zprostředko-
vání služeb a free wifi připojení.
Přístavní 40, Brno-Bystrc, 
PO—NE 10.00  —19.00
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III.   Doprava

IV.   Občerstvení

V.   Ubytování

VII. Památky & výlety

V okolí přehrady se nachází velké množství stánků rychlého ob-
čerstvení i restaurací s celoročním provozem. Vybrat si můžete 
například z české, italské a středomořské kuchyně, ale i z restau-
rací zaměřených především na přípravu ryb.

Nejvíce podniků najdete na ulici Přístavní a Hrázní, ale ani při 
procházce po březích přehrady se nemusíte se bát, že budete 
o žízni a hladu.

Stejně široká je v okolí přehrady i nabídka v oblasti ubytování. 
Víkend nebo delší dovolenou je možné strávit v hotelech, které 
nabízejí rozmanité služby jako např. hotelové restaurace, wellness, 
fitness, bowling, zapůjčení kol nebo pořádání svateb, konferencí 
a jiných akcí.

Pokud dáváte přednost menším podnikům na klidnějším místě 
a s méně hosty, potěší vás přítomnost několika rodinných penzio-
nů. Na dobrodružnější povahy zde čeká nabídka kempů s možností 
stanování, ubytování v chatkách a bungalovech nebo přistavení 
vlastního karavanu.

HRAD VEVEŘÍ 
Veverská Bítýška

Státní hrad na pravém břehu přehrady.

Parkoviště u hradu je zdarma. V areálu 
hradu najdete dva stánky s občerstve-
ním, otevřené dle otevírací doby hradu. 
V nabídce jsou dva prohlídkové okruhy. 
Vstup do hradu možný i se psy na vodítku.

OTEVÍRACÍ DOBA:
1. 4. —  30. 4.   SO—NE  9.00—17.00
1. 5.   — 30. 9.   ÚT  —NE  9.00—18.00
1. 10. — 28. 10.   SO —NE  9.00—17.00

DOSTUPNOST:
* MHD – bus č. 303, zast. Hrad Veveří
* Auto – silnice č. 384
* Loď – zastávka Hrad Veveří

KONTAKT: +420  549  420  164, veveri@npu.cz 
VÍCE: www.veveri.cz

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
U Zoologické zahrady 46

Komentované krmení zvířat, restaurace, 
občerstvení. Možnost vstupu se psem.

OTEVÍRACÍ DOBA:
listopad—únor 9.00—16.00
březen, říjen 9.00—17.00
duben —září 9.00—18.00

DOSTUPNOST:
* Tram č. 1, 3, 11, zast. Zoolog. zahrada
* Bus č. 50, 52 a 54; trolejbus č. 30,  
  zastávka Zoologická zahrada

KONTAKT: +420 546 432 311, zoo@zoobrno.cz 
VÍCE: www.zoobrno.cz

STARÝ PILÍŘ 
Přehradní ulice

Mostní pilíř z plánované tzv. Staré dálnice 
vedoucí z Vratislavi do Vídně. Dnes osa-
mělá technická památka.

PŘEHRADNÍ HRÁZ 
Hrázní ulice

Skýtá pohled na údolí pod přehradou. 
Na levém břehu u silnice najdete pamě- 
tní desku věnovanou hráznému Františku 
Šikulovi, který svým odvážným činem 
zabránil vážnému poškození hráze 
v posledních dnech 2. světové války. 
Poblíž pamětní desky stojí pyramida 
z betonových kvádrů, vzorků betonu pou-
žitého při budování přehradní zdi v letech 
1936—1939.

POMNÍK U LVA 
Rekreační ulice

Na rozcestí ulic Hrázní a Rekreační. 
Památník padlých v první světové válce, 
který sem byl přenesen ze zatopené obce. 
Objektu dominuje plastika lva v životní ve-
likosti, po kterém tato lokalita nese dnes 
svůj název.

KOZÍ HORKA

Vyhledávaná lokalita na pravém břehu 
přehrady. Velké pláže, dobrý přístup do 
vody, půjčovna loděk a šlapadel, hřiště na 
petanque, WC, převlékárny. Areál vodních 
sportů. Další možnost převlékáren a WC je 
v Rakovecké zátoce.

DOSTUPNOST:
* MHD – bus č. 303, zast. Kozí horka
* Auto – silnice č. 384
* Loď – zastávka Kozí horka

ROKLE

Lokalita na pravém břehu přehrady. Trav-
natá pláž, pozvolně se svažující dno, velké 
parkoviště.

DOSTUPNOST:
* MHD – bus č. 303, zastávka Rokle
* Auto – silnice č. 384
* Loď – zastávka Rokle, přístaviště

SOKOLSKÉ KOUPALIŠTĚ 
Hrázní ulice

Lokalita na levém břehu přehrady. 
Kurty na plážový volejbal, občerstvení, po-
hodlný přístup do vody.

DOSTUPNOST:
* Pěšky – ze zastávky MHD Přístaviště
* Loď – zastávka Sokolské koupaliště
* Auto – po ulici Hrázní

VÍCE: www.sokolak.cz

PŘÍRODNÍ PARK 
PODKOMORSKÉ LESY

Chráněné území o rozloze 40 km2, založené 
v roce 1989 za účelem zachování krajinné-
ho rázu lesních komplexů. Zahrnuje lesy 
v okolí Brna, Žebětína a Ostrovačic. V lesích 
se nachází Helenčina a Ríšova studánka, 
Podkomorská hájenka (známá z románu 
Pohádka máje) i dvě naučné stezky: Hrad 
Veveří a Jelení žlíbek.

VÍCE: www.lesweb.brno.cz/clanek/
podkomorske-lesy

PŘÍRODNÍ REZERVACE 
JELENÍ ŽLÍBEK

Přírodní rezervace vyhlášená v roce 1979 
v lokalitě Chrastava, západně od vrcholové 
kóty Chochola, v přírodním parku Podko-
morské lesy. K vidění jsou zde především 
mohutné, až 200 let staré buky lesní a hoj-
ně zastoupený dub zimní.

NAUČNÁ STEZKA: BRNĚNSKÁ 
PŘEHRADA, JAK JI NEZNÁTE  

2 km po levém břehu přehrady

Šest zastavení s informacemi o přehradě. 
Stezka vede od Přístaviště k Sokolskému 
koupališti po levém břehu přehrady, kopí-
ruje červeně značenou turistickou trasu. 
Návštěvník zde nalezne informace o pře-
hradě, o fauně a flóře v blízkosti nádrže 
a také o zatopené vesnici Kníničky či infor-
mace o okolí Sokolského koupaliště.

VÍCE: stezka.nesehnuti.cz

V létě je přehrada dokonalým místem pro plavce a milovníky 
vodních a jiných sportů. Najdete zde půjčovny lodí, elektrolodí, 
paddle boardů, kánoí a šlapadel, hřiště minigolfu, kurty na te-
nis, pétanque, plážový volejbal ad. Množství vyznačených cest 
a krásná příroda okolo přehrady nahrávají pěším procházkám 
a cykloturistice. V zimním období, za ideálních podmínek, je pře-
hrada plná bruslařů a běžkařů.

VI.   Sportovní aktivity

denní provoz

od 23.00 do 5.00

NA PŘEHRADU

* Tram č. 1 směr Bystrc, Ečerova, zastávka Přístaviště
* Tram č. 3 směr Bystrc, Ečerova, zastávka Přístaviště
* Tram č. 11 směr Bystrc, Rakovecká, zastávka Přístaviště
* Bus č. 98 směr Žebětín, Bartolomějská, zastávka Přístaviště
VÍCE: www.dpmb.cz

PO PŘEHRADĚ

Pravý břeh přehrady: bus č. 303 Bystrc, ZOO → Veverská Bítýška, 
náměstí. VÍCE: www.dpmb.cz 

Lodní doprava Bystrc → Veverská Bítýška (od dubna do října). Lodě 
jezdí dle jízdního řádu z přístaviště v Bystrci až k hradu Veveří, 
plavba s několika zastávkami trvá lehce přes hodinu. 
VÍCE: dpmb.cz/cs/lodni-doprava.

výška betonové hráze od základu

délka koruny hráze

šířka koruny hráze

šířka hráze v patě

maximální výška hladiny (vzdutí)

objem nádrže

plocha nádrže

délka přehrady

výkon elektrárny

34,5 m

120 m

7,14 m

27,5 m

17,5 m

21 milionů m3

2,59 km2

7—9,5 km max.

3,1 MW

I.   ÚvodII.   Historie
Brněnská přehrada (dříve Kníničská, v brněnské hantýrce Prýgl), 
je vodní dílo na řece Svratce, které vznikalo mezi lety 1936 až 1940 
zatopením obce Kníničky. Brňané i návštěvníci města ji často vy-
užívají jako ideální místo k odpočinku. Důvodem je nejen možnost 
bohatého sportovní vyžití, ale i nádherná okolní příroda tvořená 
z větší části Podkomorskými lesy.

Díky pravidelné lodní dopravě si od dubna do října můžete vy-
chutnat jízdu po celé délce nádrže a výhled na její okolí. Projížďku 
vám zprostředkuje buď jedna z pěti dvoupalubových lodí (Vídeň, 
Dallas, Stuttgart, Lipsko a Utrecht) nebo již historická jednopa-
lubová loď Brno z roku 1949. Na březích najdete také půjčovny 
loděk či šlapadel.

Již v roce 1907 projednával zemský výbor provedení vodního díla 
na řece Svratce nad Brnem, které by umožnilo regulovat průtok 
řeky, ochránilo město před povodněmi a poskytlo mu stabilní 
zdroj užitkové vody. Pro stavbu byla vybrána soutěska pod obcí 
Kníničky, vzdálená tehdy asi pět kilometrů severozápadně od 
Brna. Hráz byla budována převážně ručně v letech 1936—1940. 
Výstavbu narušily tři povodně, z nichž nejhorší v létě 1938 
překročila stoletou vodu. Čtvrtou povodeň v roce 1939 již téměř 
dokončená přehrada dokázala zachytit.

Obec Kníničky byla zcela zatopena a 530 místních obyvatel 
bylo přesídleno do nedalekého údolí Mnišího potoka. Koncem 
2. světové války byla německou armádou hráz podminována 
a připravena k odstřelu a v Brně byly některé budovy dokonce 
označeny světlemodrými pruhy podle očekávané výšky záplavové 
vlny. Přehrada naštěstí válku přežila bez úhony.

Od roku 1946 brázdí hladinu lodě poháněné bateriemi. V roce 1959 
byla přehrada z Kníničské přejmenována na Brněnskou. Obliba 
přehrady a jejího rekreačního potenciálu rapidně stoupala a do 
90. let 20. století na březích vyrostly hotely, restaurace, loděnice 
a stovky chat.

vypouštění nádrže zajišťuje potrubí o průměru 2 m 
(kapacita potrubí: 48,5 m3/s) a 3 ks přepadů o šířce 3 × 7 m, 
které převedou až 400 m3/s vody
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