
... na běžkách na Sněžný Vrch

Opakovaná sněhová nadílka v průběhu ledna 2010 po několika letech opět 
připravila dobré podmínky pro vyznavače bílé stopy. Pro první číslo naší in-
spirační prospektové edice jsme proto z několika možností vybrali trasu na 
Sněžný Vrch a dále po kopcích západním směrem. Že vám to místní jméno 
nic neříká ? - tak se třeba i něco zajímavého dozvíte.

Začátek (Z) a současně i konec popisované trasy je na odbočce polní cesty z 
Tyršovy ulice - u budovy s reklamou dýmky, přesun z města sem je nutný pěšky. 
Nasadíme běžky a vydáme se západním směrem po cestě, resp. rovnoběžně s 
ní po stopě vpravo v poli. Nepůjdeme ale stále rovně v její trase, ale přibližně 
v místě, kde se u skupiny keřů láme její sklon, odbočíme šikmo doprava mír-
nou sníženinou ke skupině stromů nahoře na kopci. Dnes je tam uprostřed polí 
myslivecký posed a v zimě krmelec. Ale taky tam stojí jedna z nejstarších dobře 
zachovaných modřických stavebních památek - boží muka z roku 1604 (1). 
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začátek vycházky, pohled od (Z)

Inspirační prospektová edice pro občany a návštěvníky města,
vyšlo jako samostatně oddělitelný dvojlist ve Zpravodaji Modřice č. 2/2010 

U stavby (4) přejdeme silnici a dále po poli nás asi po 1 km západním směrem 
stopa nálevkovitě mezi dvěma lesíky zavede do malého sedla (5). Jsme na okra-
ji poměrně široké a různě členité povlovné kotliny pod Kozí Horkou - to je kopec 
vlevo, za kterým už je želešický lom. Před sebou vidíme Nebovidy a chatovou 
oblast kolem kopce Nebovid. Na různě skloněných svazích areálu si můžeme 
dle chuti a kondice „běžkařsky zasjezdovat“ a pak se po trase (5) - (4) - (3) - 
(Z),  už bez odbočky na (2) - (1), vrátíme na začátek (Z). Přímá zpáteční cesta 
je dlouhá asi 2,7 km s výškovým rozdílem 80 m, takže většinou jedeme mírně 
z kopce.
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trasa vycházky na turistické mapě Okolí Brna - Ivančicko, KČT-83
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Na mapě z konce 19. století se můžeme přesvědčit, že vlastně jdeme po trase 
staré polní cety z Modřic do Moravan. Mapa zde taky uvádí německý název 
„Schneeberg“ - Sněžný Vrch, ale ten se vztahuje k výškové kótě 265 m n.m., 
která je od (1) ještě asi 400 m dál. V ochranné betonové skruži je tam zasazena 
nivelační značka (2) a hned vedle - z dálky to vypadá jako menší postava - stojí 
lišejníkem porostlý starobylý kámen. Na webu  [kříže] v databázi smírčích křížů 
je bez dalších údajů pouze zmínka, že jde o řecký kříž.  Publikace [Moravany] 
pak na str. 22 uvádí, že snad ve středověku plnil funkci mezníku mezi moravan-
ským a modřickým katastrem – oba byly v majetku církevních vrchností.

po trase staré cesty k (1) boží muka z r. 1604 (1)

na Sněžném Vrchu (2) - leden 2010 na Sněžném Vrchu (2) - leden 2007
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Již od (1) jsme na hřebenu, kde se nám jízdou směrem ke (2) postupně otevírá 
perfektní, prakticky kruhový rozhled. Z opakovaných návštěv v zimním období 
na běžkách mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že Sněžný Vrch je pro tento kopec 
skutečně výstižné pojmenování. Pokud sníh je, tak ho zde vždycky bývá dost - a 
taky tady na něm někdy i pěkně ostře fouká.

stará mapa okolí Brna na hřebenu Sněžného Vrchu

stopa z místa (3) směrem na Modřice sjezd v areálu pod sedlem (5)

Od kříže na Sněžném Vrchu (2) se vydáme asi 300 m směrem západním do velice 
nízké prolákliny, kde zpravidla narazíme na projetou stopu (3). Po ní se můžeme 
příjemným mírným sjezdem vrátit na začátek trasy (Z). Časově i fyzicky nároč-
nější variantou pak je pokračování do kopců západním směrem. Prvním cílem je 
menší technický stavba (4) u místní silnice z Moravan k rozsáhlému zemědělské-
mu areálu v lese za 400 kV elektrickým vedením. Dnes je v něm snad chov drů-
beže, ale my starší zde pamatujeme pověstný a obávaný „prasečák“ VEPA, často 
nepříjemně zapáchající do okolí několika kilometrů.

Kam v Modřicích1 1


