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Ahoj Borku! 

 Dnes se vydáme vlakem z Brna do Bohutic. Provoz na této trati číslo 244 byl zahájen 

už roku 1870. Cestou mě toho zaujalo více. Prvně jsem si všiml vodojemu „trychtýř“ 

v Kohoutovicích. Je z roku 1969, třicet metrů vysoký, ale hlavně: tento vodojem je viditelný 

na obzoru z některých vyšších míst Nedvědicka. Co mě zaujalo dále? Tunely. Už je pryč 

doba, kdy ve vlaku, který jel tunelem, bývala tma, ale i tak si člověk může uvědomit, že 

projíždí kopcem, zajímavosti lze vždycky někde vyhledat. Za Střelicemi je jeden, dva jsou 

u Moravského Krumlova. Lesy jsou tu převážně listnaté s málo borovicemi, nejvíce je tu asi 

akátů, které v době květu mohou barvou a vůní velmi oživit krajinu. Všiml jsem si i několika 

pěkných nádražních budov, třeba v Moravských Bránicích. 

 Když jsme přejížděli po viaduktu u Moravských Bránic, vzpomněl jsem si na svoji 

babičku. Ta tudy jezdívala za sestrou do Znojma a o tomto viaduktu se zmiňovala. Když tudy 

vlak jel, zavírala oči, jak se bála té výšky! Viadukt přes údolí řeky Jihlavy z roku 1870 byl 

prvním železným mostem v Rakousku-Uhersku. Byl 370 metrů dlouhý a výška nad zemí byla 

40 metrů. Těžko se udržoval a chátral, a tak byl postaven nový. Pro něj se vžil název Nový 

ivančický viadukt, je z roku 1978. Torzo starého je zachováno. Nový most má délku 387 

metrů a výšku nad zemí 44,5 metrů. 

 Vystoupil jsem v Bohuticích. Pro ty, kdo neznají, upozorním, že toto je oblast 

meruněk. V Bohuticích je zámek s vystavenými 54 sochami křížové cesty. Sochy mají 

zajímavou historii, informace lze najít, nebo lépe je Bohutice navštívit. 

 Dočetl jsem se, že velký vliv na duchovní rozvoj obce měl farář Antonín Prášek, který 

zde působil na začátku 20. století. Když se od nádraží vydáme po červené značce směr 

Moravský Krumlov, přijdeme nejprve k místní Lurdské jeskyni. Hned vedle je busta Antonína 

Práška. Odsud o kousek dál je turistický rozcestník se žlutou značkou. Doporučuji tu žlutou 

odbočku absolvovat, je to přibližně kilometr převážně akátovým porostem ke dvěma bunkrům 

(„řopíkům“) z konce třicátých let 20. století. Místo je uváděno jako Minimuzeum opevnění. Je 

tu několik informačních tabulí, texty velmi podrobně seznamují s budovaným opevněním 

před druhou světovou válkou. 

 V Bohuticích je toho k vidění více, výlet velmi doporučuji. 

 

 

 


