Naučná stezka Květnice
(11. 7. 2021)
Dobré ráno, Lucie, dobré ráno, Moravo!
Do Tišnova jezdím často a pokaždé mé oči pohlédnou ke kopci nad městem – ke
Květnici. Jistě nejen k ní, ale když jsem si nedávno uvědomil, že už je to docela dlouho, co
jsem naposledy prošel po značené cestě celý kopec, rozhodl jsem se, že se na Květnici vydám
a že se následně s dojmy podělím s vámi, Lucie, a s našimi posluchači.
Začneme u tišnovského nádraží. Už zde je zajímavý úsek. Není úplně obvyklé, že se
sejdou současně všechny čtyři barvy turistických značek. A to je právě zde. Nejprve se odpojí
značka žlutá, zbývající tři nás přivedou k Müllerovu domu, kde je už několik roků Muzeum
města Tišnova. Následně začneme stoupat, to už nás povede jen značka zelená. Upozorňuji na
občasné vyhlídky, z nichž je vidět Tišnov, Předklášteří i okolí krajina. Teď, kdy jsou olistěné
stromy, není těch vyhlídek tolik, co jich je třeba v zimním období. Postupně nás čeká několik
informačních tabulí, občas lavička.
Uvedu aspoň několik informací z tabulí. Chráněným územím byla Květnice vyhlášena
už roku 1928. Byly kolem toho ovšem nejasnosti, a tak po druhé světové válce proběhla další
jednání a kopec byl prohlášen státní přírodní rezervací definitivně roku 1950. Území má
docela velkou rozlohu – 127 ha. Majitelem většiny pozemků je Město Tišnov.
Na své si mohou přijít znalci rostlin – s tím souvisí připomenutí hned několika
významných botaniků, kteří buď v Tišnově žili, nebo sem zajížděli: Jan Šmarda (1904 –
1968), Josef Podpěra (1878 – 1954), Jindřich Suza (1890 – 1951), Jan Lacina (1944 – 2020).
Uvedu také aspoň jednoho zástupce mineralogů: Vladimír Josef Procházka (1862 – 1913).
Připomínám, že Květnice je chráněným územím a že sběr jakýchkoliv přírodnin je zde
zakázán.
Postupně projdeme celý okruh, stále nás povede zelená značka a ta má i tři odbočení:
na Velkou skálu, na hlavní vrchol hory (470 m n. m.) a na Malou skálu. Pomalu začneme zase
klesat, až přijdeme k potoku Besénku. Kolem Besénku půjdeme mezi kopci Květnice
a Dřínová (zde se těží vápenec). Přijdeme k železniční trati a řece Svratce. Dáme se vlevo
a přijdeme zpátky do Tišnova.
Připomenu ještě větu, kterou znají a rádi připomínají všichni, kdo mají rádi Květnici
a město Tišnov: „Květnice hora, Besének voda, dražší než celá Morava.“
Celá dnešní trasa i s odbočeními má devět kilometrů.

