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VýlTní tAs 
CyLoTeKa
Západně od centra Ivančic blízko soutoku řek
Jihlavy a Oslavy narazíte na cyklostezku
Oslavany-Ivančice. Má pouhých 3 200 metrů,
je tedy ideální i pro pěší. Prochází krajinou
kolem řeky Oslavy. Blíže k Ivančicím je vedle
cyklostezky vybudované zastavení U Raka s pět metrů dlouhou sochou raka a ohništěm.
Na cyklostezce se také nachází zastavení
U Ledňáčka a u lávky přes řeku je umístěn
Pomník padlému cyklistovi. Když budete
pokračovat dál, dorazíte až do města
Oslavany.

VýlTní tAs  
sRoOkUhNeOTačí hTe?
Hledáte spíše kratší trasu ? Nedaleko centra
na pravém břehu řeky Jihlavy najdete další
zastavení z dílny Josefa Zahradníka - Ptačí
hotel, které se tematicky věnuje ptactvu u řeky
Jihlavy a okolí. Pokud byste měli chuť
pokračovat po zpevněné a upravené cestě
dál, dojdete až ke Stříbskému mlýnu, kde
dřevěné sochy přichází k životu.

Když se vydáte po levé straně řeky, dojdete
k zastavení Stromokruh Evropy, v němž je
vysázeno 27 stromů v kruhu o průměru
50 metrů, uprostřed je na dřevěné konstrukci
zavěšená kovová zvonička ve tvaru srdce.

VýlTní tAs  
KoEmRoYté d bDkVi
Další příjemná, ale delší trasa, vede z Ivančic
po modré turistické značce směrem na
Moravský Krumlov. Budete zde moci
obdivovat nejen přírodu kolem řeky Rokytné,
ale i další dřevěná zastavení. V Ivančicích
u mostu přes řeku Jihlavu narazíte na první
z nich - U Šneka - můžete zde využít ohniště
a opéct si špekáček. Když přejdete přes most
a poté zabočíte doleva, dorazíte po chvilce
na soutok řek Jihlavy a Rokytné, kde se
nachází druhé zastavení - U Dvou bobrů.
Dále budete pokračovat proti proudu řeky
Rokytné, kolem kopce Kumán, až opět
narazíte na modrou značku, která vás
povede do Budkovic. Kdo by se chtěl osvěžit
u místní studánky, může si za mostem přes
řeku Rokytnou udělat menší zacházku
a navštívit zastavení U Žáby, která střeží
místní pramen. Z cesty vás ke studánce
nasměruje Strakapoud. Na úplném konci
této trasy narazíte na zastavení Zvěrokruh v kruhu je umístěno 12 soch měsíčních
znamení. Toto zastavení se nachází pod obcí
Budkovice, jeho součástí je i ohniště.
K zastavení je potřeba z modré trasy odbočit.
Z Budkovic jezdí autobusová linka 432,
kterou si můžete zkrátit cestu zpět do Ivančic.

VýlTní tAs  

VýlTní tAs  

Pře rén n rZhEdUAKlKác KoEmŘEk jHlVyNaTePlŠTeN
Pokud se z Ivančic vydáte po červené
turistické trase směrem na Dolní Kounice,
hned za mostem přes řeku Jihlavu vás čeká
strmý kopec Réna, na jehož vršku najdete
rozhlednu Alfonse Muchy. Cesta na
rozhlednu prošla v roce 2018 rekonstrukcí,
a tak si můžete výšlap zpříjemnit zastávkou
u některé vyhlídky nebo dřevěné sochy, které
cestu lemují. Pokud budete pokračovat ještě
dál, můžete se po lesní cestě dostat až
k zastavení U Lišky, které je umístěno na
hřebeni kopců na Réně vedle červené
turistické trasy. Po červené pak dorazíte
k ivančickému viaduktu - torzu původního
železničního mostu. Zpět do Ivančic se
dostanete cestou kolem řeky, kde si můžete
v létě vydechnout u občerstvení Na Parníku,
které se nachází na louce mezi splavem
a budovou bývalého Stříbského mlýna. Od
Stříbského mlýna se můžete vydat po
červené trase vedoucí od Moravských
Bránic, která vás do Ivančic dovede
příjemnou procházkou. Na této trase je
kousek před Ivančicemi umístěna rozhledna
Na Oklikách.

Poslední z tras vede krásným údolím proti
proudu řeky Jihlavy. Má dvě varianty - pokud
jste pěší, bude nejlepší jít po červené
turistické značce z Palackého náměstí
- směr Hrubšice. Cesta vede po levém břehu
řeky. Pokud chcete vyrazit na kole, využijte
Templářskou cyklostezku, vedoucí po
opačném břehu. První zajímavost, kterou na
cestě potkáte, je přírodní památka Pekárka
(pouze cyklotrasa) - strmý svah se skalami
z červených permských rokytenských
slepenců - kolem které vede naučná stezka.
Po dalším kilometru dorazíte do Řeznovic,
kde se nachází románský kostel sv. Petra
a Pavla z 12. století. Zde se spojuje červená
turistická značka s cyklostezkou. Po dalších
třech kilometrech se ocitnete v Hrubšicích,
kde se nachází zámek z 16. století, který je
v soukromém vlastnictví a slouží jako výletní
hostinec. Nedaleko za Hrubšicemi u mostu
přes řeku Jihlavu naleznete zastavení U Tří
templářů - název zastavení a stejně tak
cyklostezky je odvozen od zříceniny hradu
Templštejn, ke které dorazíte také po
červené značce/templářské cyklostezce.
Poslední kilometr budete sledovat žlutou
značku vedoucí prudce do kopce. Kola se
dají zamčít u rozcestníku, kde se také
nachází stánek s občerstvením. Komu by
trasa zpět do Ivančic připadala dlouhá, může
využít autobusové linky 431, která má
zastávku v Hrubšicích i Řeznovicích.

StOmKrHVrPy
Gp sUřaNiE: .063n/1.343e
29. března 2009 bylo v kruhu o průměru 50 m vysázeno 27 stromů, které
reprezentují vždy jeden členský stát Evropské unie. Byly zasazeny národní
stromy nebo stromy, které jsou pro daný stát typické. Uprostřed kruhu je na
dřevěné konstrukci zavěšeno kovové srdce Evropy se zvonem.
ZASTAVENÍ U LIŠKY
GPS souřadnice: 49.0881306N/16.3928006E
V roce 2011 byl na hřebeni kopců na Réně, na trase červené turistické
cesty, vybudován dřevěný altán s lavicemi a stolem, odkud je krásný výhled
do údolí, kudy vede železniční trať Brno – Znojmo. Vedle altánu je dřevěná
lavička ve tvaru lišky, proto zastavení U Lišky.
ZaTaEnÍ uŽÁBy
Gp sUřaNiE: .003n/1.356e
V roce 2012 byla vyčištěna studánka nad němčickou hájenkou a upraveno
její okolí - osazena pískovcová socha žáby a lavička. Proto zastavení
U Žáby. Cestu k zastavení ukazuje 3 metry vysoká dřevěná socha
strakapouda, umístěná na okraji asfaltové cesty vedoucí kolem hájenky.
ZASTAVENÍ U RAKA
GPS souřadnice: 49.1020522N/16.3606139E
V roce 2014 vzniklo na břehu řeky Oslavy lesní zákoutí U Raka, v jehož
blízkosti byla v roce 2015 otevřena cyklostezka z Oslavan do Ivančic. Rak
je 5 metrů dlouhý, vyzděný z lomového kamene v kombinaci s kovanými
prvky a dřevem. Součástí tohoto zastavení jsou lavičky, ohniště a kovové
šlapací kolo. V roce 2016 byla cyklostezka Oslavany - Ivančice obohacena
o další malá zastavení U Ledňáčka (49.1047889N,16.3553731E)
a Pomník padlému cyklistovi ( 49.1081181N, 16.3505450E). Blíže
k Oslavanům byla vystavěna lavička z lomového kamene v kombinaci se
dřevem ve tvaru ryby.
ZaTaEnÍ uŠNeA
Gp sUřaNiE: .046n/1.323e
V roce 2015 vzniklo zastavení U Šneka u řeky Jihlavy na Malovansku před
klubovnou skautů. Stylizovaný šnek je 5 metrů dlouhý a 3 metry vysoký, je
vyzděn z lomového kamene v kombinaci s kovanými prvky. Součástí tohoto
zastavení jsou sluneční hodiny, jejichž jednotlivé - číslicí označené - body
mají podobu sedaček. Dále je zde stůl, lavice, hrazda, houpačka a ohniště.

ZaTaEnÍ zĚRoRu
Gp sUřaNiE: .028/1.353
V roce 2016 bylo vystavěno zastavení Zvěrokruh v Budkovicích (5 km od
Ivančic směrem na Moravský Krumlov). Dvanáct soch podle měsíčních
znamení, některé z kamene, některé ze dřeva, některé v kombinaci obou
materiálů a doplněné kovanými částmi. Některé figury jsou stylizované, jiné
zase s realistickou řezbou daného znamení. Většina soch je koncipována
jako lavičky. Figury jsou vysoké 3 - 5 metrů, jsou postavené do kruhu,
uprostřed je ohniště.
zStVeí uDvUObů
GPS souřadnice: 49.0960186n/16.3825278E
Zastavením, které vzniklo v roce 2017, je posezení „U Dvou bobrů“. Bylo
vybudováno na soutoku řek Jihlavy a Rokytné. Tematické je právě tím, že
obě řeky obývají tito vodní hlodavci. Lavička nabízí skvělé místo
k odpočinku i v parných letních dnech, protože je zastíněna hustými
korunami stromů.
Zastavení ptačí hotel
gps souřadnice: 49.0948903N/16.3960461E
V roce 2017 bylo vybudováno další zastavení - s názvem „Ptačí hotel”.
Vzniklo na pravém břehu řeky Jihlavy mezi parkem Réna a Stříbským
mlýnem u cesty, která byla u této příležitosti zpevněna a zajištěna
tematickými dřevěnými bariérami. Cesta je nyní bezpečná pro cyklo i pěší
turisty.
Zastavení U Tří templářů
GPS souřadnice:49.0947094N, 16.2944444E
Zastavení bylo vybudováno v roce 2019 za obcí Hrubšice v údolí řeky
Jihlavy. V oblasti kolem zastavení „U Tří templářů” se krajina kolem řeky
Jihlavy začíná proměňovat. Směrem proti proudu se z kopcovitého údolí
dostanete až do skalnatého, romantického kaňonu, tolik vyhledávaného
a obdivovaného turisty. Nebojte se navštívit „Templák” - cesta je
zabezpečena - střeží ji „Tři templáři”.

