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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

CO UVIDÍTE, BUDETE-LI NAŠLAPOVAT 
NA TLAPKÁCH KOČIČÍCH.

Ocitli jste se na okraji obecního lesa. Připravujeme pro vás pěšiny 
vedoucí k osobitým stromům, které se s přibývajícím věkem stanou 
skutečnými osobnostmi lesního porostu. Budete to vy, trpěliví pozo-
rovatelé, kdo bude jejich osud sledovat a těšit se jejich majestátem.

Za večerního šera nebo za svítání, nezradí-li vás vítr, spatříte štíhlono-
hé srny, vzácněji jelena či laň, tlupu divokých prasat, zrzavou kmotru 
lišku, mrzoutského jezevce, nebo hravou a veselou kunu lesní. Vylekat 
dokáže svým funěním dobromyslný ježek s rodinkou, když se prodírá 
mlázím. Vzácně se vám podaří spatřit na okraji pole lovící lasičku, ne-
bo hranostaje. 

V korunách stromů se vám nad hlavou mihne čiperná zlodějka lísko-
vých oříšků, veverka a na začátku zimy můžete přistihnout 
v teplém hnízdečku sedmispáče plcha.

Hranostaj

Kuna lesní
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

CO SE PLAZÍ MŮŽE BÝT … 

Zmije obecná, slepýš křehký, užovka obojková, užovka stromová.
Bleskurychle se mihne suchou trávou plachá ještěrka obecná, vzácněji 
ještěrka zelená. 

V koruně překrásného buku na jarní vycházce uslyšíte jásavé hlásky 
zpěvného ptactva. Sýkory, koňadry, modřinky, kosové, drozdi, pěn-
kavy, zvonci, čížci, stehlíci, konopky a spousta dalších koncertních 
mistrů vám nezištně předvede své umění. O zdraví mohutného buku 
se svědomitě stará doktor strakapoud a brhlík s doktorkou žlunou ze-
lenou. Vysoko nad lesy zahlédnete svobodně kroužit káně či chraptivě 
krákajícího krkavce. V blankytu nebe se nad polem třepotá skřivan         
a svým vrzáním vítá jaro.

NAŠE PŘÍRODA JE KRÁSNÁ, JE PRO VŠECHNY S OTEVŘENÝMA OČIMA 
A CITLIVOU DUŠÍ. 

Pěkné zážitky přeje OBEC BŘEZINA

Žluna zelená

Strakapoud malý

Užovka obojková

Zmije obecná

Brhlík lesní
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Opustili jste náruč rozlehlých lesů a před vámi se rozprostřela krajina 
polí vonících kvetoucí řepkou nebo dozrávajícím obilím. Dopřejte 
si klidného spočinutí pod blankytným nebem na břehu vlnícího se 
pšeničného moře. Klasy zlátnou a ve větru šustí jako písek přesýpa-
cích hodin věků. Zemědělská krajina lidskou rukou po věky hýčkaná, 
utrpěla v posledních desetiletích na své malebnosti. Zmizely meze, 
remízky, dosloužily aleje ovocných stromů.

Tytam jsou doby, kdy v máji oblékla krajina bílý třešňový šat nevěsty, 
navoněla se parfémem okvětních plátků a v povětří se vznášel pra-
covní hymnus včel. 

Zamysleme se, zda jí něco nedlužíme, té naší krajině. Vždyť posekat 
plevel, zasadit ovocný strom je v silách každého z nás.

Kukuřice

Řepka olejná

Mák vlčí

Žito

Lnice květel
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

ZELENÝ STROM - SYMBOL ŽIVOTA. 

V  pobídce: „POSTAV DŮM, ZPLOĎ SYNA, ZASAĎ STROM“ se odráží 
odvěká pravda o důležitosti zeleně a stromů, zvlášť pro náš život. Má-
lokterý organizmus na Zemi dává tolik užitku jako vzrostlý strom. Je-li 
ovocný, o to více. Vydechuje kyslík, zadržuje vodu v půdě, chrání před 
větrem, poskytuje stín a útočiště ptactvu, plodí zdravé ovoce, krášlí 
krajinu květem i listem, a když se naplní jeho čas, poskytne dřevo, 
surovinu, jak říkali předkové, k výrobě kolébky i rakve.
PROSBA ČI RADA? I na omezeném pozemku v zahuštěné výstavbě sa-
telitních městeček, může růst jeden skutečný strom. NEBUDETE SICE 
MÍT NA ZEMI STERILNÍ KANADSKÝ TRÁVNÍČEK A CESTIČKU JAKO PO-
DLE PRAVÍTKA, ZATO ZÍSKÁTE NOVÉHO ČLENA RODINY, KTERÝ S VÁMI 
BUDE RŮST, ŽÍT A STÁRNOUT. NEOBKLOPUJTE SVÁ SÍDLA THŮJEMI A 
EXOTY. PATŘÍ JINAM - NA HŘBITOVY. ČESKÁ KRAJINA BY MĚLA ZŮSTAT 
TAK LÍBEZNOU, JAK JI PRO NÁS PŘIPRAVILI PŘEDKOVÉ. 

Doporučujeme krajové staré, odolné odrůdy: 
jabloně MATČINO, PANENSKÉ, JADERNIČKA MORAVSKÁ, MALINOVÉ 
HOLOVOUSKÉ, GRÁVŠTÝNSKÉ

James Grieve

Matčino
Malinové hornokrajské

Williamsova

Panenské



 VLČINEC

0 

7 

5 

1

4 
2 

3 

6

8

7 ZASTAVENÍ 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

NA VLČINCI - VZNIK NÁZVU

Mnohdy se ptáme, jak vlastně vzniklo to či ono jméno. Některá jsou 
tak podivná, že nalézt uspokojivé řešení je téměř nemožné. Jméno 
trati VLČENEC či VLČINEC vzniklo pravděpodobně již za vlády Přemysla 
Otakara II. V tehdejších dobách bylo nejrozšířenějším způsobem lovu 
vlků a lišek lov do takzvaných vlčích jam. Jámy musely být dostatečně 
hluboké a příkré, mnohdy až 4m, aby chycený vlk nemohl vyskočit. Do 
jam se dávala živá návnada (husa, sele, jehně, kůzle, …). Vlčí jámy byly 
často zakazovány, neboť se do nich chytala užitková zvěř, dobytek 
i lidé. Avšak za vlády krále Přemysla Otakara II. bylo přikázáno vykopat 
vlčí jámu u každé vesnice. Tak asi přišel ke jménu i náš Vlčinec.

Nalezeno v myslivecké kronice.
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

STŘÍPKY Z NAŠÍ HISTORIE. Dnešní obec Březina vznikla sloučením 
dvou vesnic, Proseče a Březiny, v jeden celek. Březina byla založena 
nejspíše ve 13. nebo 14. století. První historická zmínka je až k roku 
1365. Majitelem byl Čeněk řečený Krušina z Lichtenburka sídlící na 
hradě Ronově. V 15. a 16. století byla ves součástí zeměpanského 
panství Nový hrad, zastaveného rodu Černohorských z Boskovic.                     
V předbělohorské době patřila Březina mezi největší vsi v okolí. Číta-
la 14 domů a asi 75 lidí. Obyvatelstvo se živilo zemědělstvím, těžbou 
dřeva a především vápenictvím. 
Proseč se poprvé připomíná jako tvrz a dvůr v roce 1395. Zemské 
desky uvádí jako majitele tvrze a dvora Mikuláše Kněze z Prose-
če, Protivu strýce z Proseče a jeho dceru Dorotu. Majitelé dvora se 
pravděpodobně často střídali až do doby, kdy ves Proseč se dvorem 
převzal do vlastnictví premonstrátský klášter v Brně-Zábrdovicích. 
Po zrušení premonstrátského kláštera císařem Josefem II. byl dvůr 
Proseč roku 1785 rozparcelován na 30 samostatných usedlostí.

KE SLOUČENÍ PROSEČE A BŘEZINY V JEDNU OBEC DOŠLO V ROCE 1950. 
DNEŠNÍ BŘEZINA V ROCE 2010 ČÍTÁ 260 DOMŮ A 780 OBYVATEL. Leží 
na okraji Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce 420 – 430 m a tvoří 
přirozenou bránu do tajemných krasových údolí Moravského krasu.



 PARČÍK

0 

7 

5 

1

4 
2 

3 

6

8

1 ZASTAVENÍ 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

BŘEZINA JAKO FÉNIX, KTERÝ POVSTAL Z POPELA. Nejstrašnější požár 
jaký kdy v obci a okolí řádil, vzplanul 24. dubna 1901. Ve dvě hodiny 
odpoledne v domě č. p. 24 u Kocmanů na Proseči došlo ke vznícení 
škvařícího se sádla. Hořící sádlo vyletělo otevřeným komínem a za-
pálilo střechu, která byla v té době kryta slaměným šindelem. Díky 
silnému větru, který vál směrem k Březině, byly obě vesnice zakrátko 
v plamenech. Celkem lehlo popelem na Proseči 11 domů a v Březině 
domů 26. Tragickou událost zaplatilo životem 6 lidí z toho 3 děti. Ne-
štěstí vzedmulo velkou vlnu solidarity v širokém okolí i u státní správy 
a vlivných osobností tehdejší doby. Od této doby byly při výstavbě 
domů nahrazeny došky a šindele krytinou z pálené hlíny. 
Každoročně je v upomínku na smutnou událost ve výroční den na        
sv. Jiří sloužena mše svatá v březinském kostele Panny Marie, Matky 
církve.
Jiný požár - pravděpodobně husitské války, zcela vylidnil a zničil ves 
Lhotu. Dva kilometry severovýchodně od Březiny se nachází pozůs-
tatky deseti usedlostí, z nichž jedna byla větším selským dvorem. Ves 
je poprvé i naposledy zmiňována roku 1365 v držbě hradu Ronova. 
Na rozdíl od Březiny se ves z pohromy nevzpamatovala a pohltil ji les.
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Jeskyně Malý lesík byla objevena roku 1949 březinským rodákem Aloi-
sem Ševčíkem inspirovaným nálezy jeskyní již z roku1898, kdy byla 
v důsledku těžby vápence v Knechtově lomu odkryta první jeskyně 
zvaná dodnes Knechtův lom. Romantická krajina skal a strží rodí ro-
mantické a zvídavé duše, a tak amatérské výzkumy okolí pokračovaly. 
V r. 1948 byla v lokalitě U studánek nalezena další podzemní prostora, 
která způsobila založení březinské speleologické skupiny. Jejími čle-
ny se stali původně amatérští nadšenci, pánové J. Opletal, J. Hromek 
a L. Černohlávek, kteří se časem stali členy Brněnského speleologic-
kého klubu. Dnes se o správu Malého lesíka a o jeho další průzkum 
stará speleologická skupina ZO ČSS 6-12.

Další nalezené jeskyně v „březinském“ krasu se nazývají Ve skalce, Na 
technice, Tereza, Kulichova díra, Ponorný hrádek. Jedná se o jeskyně 
malé, nikoliv však bezvýznamné, neboť jistě souvisejí s těžko dostup-
ným labyrintem podzemních vod. 
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

TAJEMNÉ PODZEMÍ
Toužíte-li po romantice, kráse a tajemství, pak máte jedinečnou šanci 
uspokojit svoje potřeby. Nejen propast Macocha a Sloupsko-Šošův-
ské jeskyně mají tu moc vás okouzlit. Nedaleko, asi 2 km odtud, pro-
téká malebným údolím Křtinský potok. Za dlouhé věky své existence 
pro vás připravil nevšední podívanou na povrchu i v podzemí. Máte 
možnost seznámit se s dávnou minulostí v Býčí skále, poznat tajuplné 
prostory jeskyní Vokounky, Kostelíka, Jestřábky a dalších divů přírody. 

Prastará historie se snoubí s novověkem v jeskyni Výpustku vzdálené 
pohodlnou chůzí sotva hodinu odtud. Její návštěvou se stanete svěd-
ky využití podzemí od středověku až po současnost. Bohaté kosterní 
nálezy pravěké fauny, historie objevů a válečná přeměna jeskyně na 
továrnu pro výrobu leteckých motorů s následnou poválečnou pře-
stavbou na supertajný kryt - to a mnoho dalšího zajisté stojí za vaši 
návštěvu. Býčí skála

propast Macocha

Sloupsko-Šošůvské 
jeskyně

 jeskyně Výpustek
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Díky devonským vápencům, kterými zdejší lid obdařila příroda, rozvi-
nulo se ve zdejším kraji, hlavně na BŘEZINSKU A OCHOZSKU vápenic-
tví. Především v 18. a 19. století se stala výroba vápna velmi význam-
ným vedlejším zaměstnáním místních rolníků. Pálili a rozváželi vápno 
do blízkého okolí, ale i do krajů značně vzdálených. Kromě Brna až 
na ZNOJEMSKO, MIKULOVSKO, KYJOVSKO a do okolí MORAVSKÉHO 
KRUMLOVA. Domkaři (ti, co nevlastnili půdu neboli chalupníci, kteří 
obývali chalupu bez zahrady a pozemků) a řemeslníci se mimo sezónu 
přiživovali při výrobě vápna kácením stromů, lámáním vápence 
v povrchových lomech a jeho dopravě k vápenným pecím. Přírodní 
bohatství tak přispívalo 
k obživě místního lidu.
Kamkoliv vkročíte do místních lesů, najdete zaváté stopy této činnos-
ti. Povrchové lůmky, milíře se zbytky dřevěného uhlí a kousky vápna 
v půdě jistě při hledání hub neujdou vaší pozornosti. Nejvíce pozůs-
tatků selských vápenic se nachází v okolí Malého lesíka, na Vysoké                         
a v lokalitě mezi Novým dvorem a ochozskou Hlubnou najdete do-
konce unikátní zděné vápenické pece. V roce 1918 byla knížetem Ja-
nem z Lichtenšteinu vybudována velká šachtová vápenka v březinské 
Hlubné. Na tomtéž místě vyrostla roku 1927 nová kruhová družstevní 
vápenka. Tak zanikla činnost četných březinských vápenických rodů. 
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

V LETECH 1849-1850 SE VÝRAZNĚ ZVÝŠILA PRODUKCE ŽELEZA 
V ADAMOVSKÝCH ŽELEZÁRNÁCH. 

Tato skutečnost vyvolala snahu po nalezení lokalit bohatých na kva-
litní železnou rudu. Na trati v lese Vysoká došlo k neúspěšným poku-
sům o dolování. Jako důkaz této marné snahy můžete najít odvaly na 
železo chudé rudy limonitu na lokalitě vzdálené zhruba 150 m jižně 
od tohoto stanoviště. 

Součástí informační tabule je vzorek limonitu a devonského vápence. 
Prosíme, nepoškozujte jej! Slouží k poznání těm, kteří chtějí vědět. 

DĚKUJE OBEC BŘEZINA
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Naším krajem se přehnala Druhá světová válka a usídlil duch Stude-
né války. Zajímáte-li se o podobnou tématiku, pak máte jedinečnou 
příležitost, doslova si historii osahat. Půl hodiny cesty travnatými 
loukami do údolí Křtinského potoka a pak kousek po lesní pěšině 
a jste u Výpustku. Co můžete očekávat? Přírodní památku zčásti pře-
měněnou roku 1937 Československou armádou na vojenské skladiš-
tě, posléze německou armádou na továrnu, kde se za Druhé světové 
války vyráběly letecké motory. Po skončení války přebudovala tyto 
prostory Československá armáda na superutajovaný protiatomový 
kryt - velitelské stanoviště. Tato část jeskyně byla pochopitelně tako-
vou činností zcela zdevastována. Je však dobré vidět, kolik úsilí vyvine 
člověk, jde-li o válku.
Prohlídka jeskyně trvá celou hodinu a je provázena velmi zajímavým 
výkladem. Mimo jiné se v přírodních částech jeskynního systému ko-
nají různé zajímavé kulturní akce, které doporučujeme navštívit.
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

V době prvních speleologických výzkumů v 18. století byl Výpustek 
považován za největší jeskyni na Moravě. Celková délka dnes známé-
ho podzemí je 1300 m, a i když těžbou fosfátových hlín v minulém 
století přírodní prostředí utrpělo, stále se ve Výpustku nacházejí krásná 
místa. Je evropsky významným nalezištěm pozůstatků pravěké fauny. 
Celistvé kostry jeskynních lvů a medvědů stejně jako kompletní kostra 
pravěkého kozoroha a spousty dalších kosterních pozůstatků svědčí 
o bohatství života v dávných pralesích Moravského krasu. 
Kromě Výpustku naleznete v celém údolí Křtinského potoka spoustu 
krásných a zajímavých míst: ve Křtinách nádherný barokní chrám po-
stavený architektem Santinim, směrem po toku potoka romantické 
skály s jeskyněmi Drátenickou, Vokounkou, Jestřábkou, Kostelíkem        
a Býčí skálou.

PŘEJEME PĚKNÉ ZÁŽITKY. OBEC BŘEZINA
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

NA VESNICI ŽÍT - NEBO BYDLET?

Zdánlivě jsou tyto pojmy totožné, avšak ve skutečnosti mezi nimi zeje 
významová propast. Bydlet znamená - mít střechu nad hlavou, mít 
odkud ráno odcházet a kam se večer vracet. Žít na vesnici znamená 
- mít střechu nad hlavou, sžít se s krajinou a stát se součástí svého 
okolí. Pro mnohé se vesnice stala jen místem k bydlení. Živobytí na 
vesnici bylo vždy těžší než ve městech, a tak mnohokrát obejít se bez 
pomoci souseda nebylo možné. Jednou pomůžeš ty mně, podruhé já 
tobě, aneb půjčka za oplátku. I to je jeden z rysů vesnického života. 
Snad se nevytratí. 

Co se však zcela vytrácí ze života vesnických obyvatel, je chov dříve 
nepostradatelných domácích zvířat. Namítnete: „Netřeba, neekono-
mické, neefektivní, namáhavé a vše co poskytují lze koupit na každém 
rohu“. Bezesporu pravdivé argumenty. Představte si však naši krajinu 
bez hospodaření. Nejprve by úrodnou půdu pohltil plevel, následo-
valy by trávy a ve finále bychom se mohli znovu nastěhovat do větví 
hlubokých hvozdů. Přitažené za vlasy? Jen se podívejte na některá 
místa v našem nejbližším okolí. 



8 BŘEZINSKÝCH ZASTAVENÍ

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.
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