
VÝLET Z BRNA PĚŠKY A NA KOLE
KDE BYSTE ROZHODNĚ NEMĚLI CHYBĚT

Slavnosti moravského uzeného a vína
hrad Veveří Brno, březen
www.moravskeuzene.cz

Minerály, šperky a drahokamy
Tišnov, duben a listopad
www.mineraltisnov.cz

Slavnosti chřestu a vína
Ivančice, květen
www.slavnostichrestu.cz

Bučovice 1645, městské slavnosti
Bučovice, červen
    Bučovice 1645

Hornické slavnosti
Zastávka, září
www.hornickeslavnosti.cz

Bitva u Slavkova 1805
Slavkov u Brna a okolí, prosinec
www.1805.cz

OD DUBNA DO ŘÍJNA

Víno, chřest, 
rozmarné léto

CZ
www.gofrombrno.cz
www.destinace-brnensko.cz
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https://www.facebook.com/Bucovice1645/


Víno, chřest, 
rozmarné léto
Jednodenní výlet tam, kde čas plyne 
pomaleji než voda v řece Jihlavě

Prvorepublikový šarm Dolních Kounic 
a Ivančic

Dávná vinařská a chřestová tradice

Koupání v řece a galerie soch v plenéru

JAK TAM?

Vlakem: z hlavního nádraží v Brně 
do stanice Silůvky (výlet na kole) 
nebo Moravské Bránice (výlet pěšky), 
linka S41 
Autem: k nádraží Silůvky nebo Morav-
ské Bránice, zaparkujte u nádraží a vy-
berte si itinerář na kole nebo pěšky.

JAK DOMŮ?

Vlakem: ze stanice Ivančice směr 
Brno, linka S41

„Tento způsob léta zdá se mi poněkud 
nešťastným,“ psal Vladislav Vančura. 
My říkáme, že výlet do kraje mezi Dol-
ními Kounicemi a Ivančicemi patří k mi-
mořádně šťastným. Čas zde plyne po-
maleji, slunce se třpytí ve sklence vína 
a chřest se mírně vlní v teplém vánku. 
Kdy jste se naposledy koupali v řece? 
A kdy jste se procházeli krajinou se so-
chami? V Ivančicích na vás navíc čeká 
expozice zdejších slavných rodáků, 
Alfonse Muchy a Vladimíra Menšíka.
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Výlet na kole 22 km

Od nádraží se dejte po cyklotrase 5171 
Brněnská. Po třech kilometrech na křižo-
vatce odbočte prudce vlevo přes trať do 
kopce (to je jediný kopec výletu, stoupá-
ní asi jeden kilometr, trasa není značena 
jako cyklistická). Odměnou vám budou 
krásné výhledy /1/ přes vinohrady až do 
půvabných Dolních Kounic /2/. Sjeďte do 
městečka, přejeďte přes most přes řeku 

Na konci Nových Bránic odbočte dopra-
va přes most, po cca jednom kilometru 
narazíte na vinařství Jan Plaček /4/. Krás-
ně upravený prodejní sklep s vybranými 
víny nenechá chladným žádného milov-
níka tohoto ušlechtilého nápoje. Po pro-
hlídce se vraťte zpět přes most do No-
vých Bránic.
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SILŮVKY – HRAD DOLNÍ KOUNICE

VINAŘSTVÍ JAN PLAČEK

Jihlavu a za ním se dejte vlevo k hradu 
/3/. Po prohlídce Dolních Kounic se vraťte 
zpět do centra a pokračujte podél řeky 
proti jejímu proudu po pravém břehu 
(tedy nepřejíždějte přes řeku) Skalní ulicí. 
Zde opět narazíte na značení cyklotrasy 
5171 Brněnská. Pokračujte do Nových 
Bránic.
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Zastavte se zde na chvíli a odpočiňte 
si. Tady je to pravé rozmarné léto, tady 
se pořád ještě můžete koupat v řece 
u splavu /6/. Majitelé louky dělají vše pro 
to, abyste se zde cítili jako mistr plová-
renský Antonín Důra v Rozmarném létě 
od Vladislava Vančury.

STŘÍBSKÝ MLÝN

Za mostem před Novými Bránicemi za-
hněte doprava po cyklotrase 403. Drž-
te se jí až k železničnímu mostu vysoko 
nad vámi. Zbyl tu i krátký kousek starého 
mostu „železňáku“ /5/, dnes kulturní pa-
mátky, který sloužil od roku 1870. Tehdy 
to byl první celoželezný most v Rakous-
ku-Uhersku. Připomíná vám konstrukci 
ei�elovky? To je jenom zdání, Gustave 
Ei�el tento most neprojektoval. Od této 
chvíle opustíte značení cyklostezky 403, 
která by vás dovedla na frekventovanou 

silnici, a budete pokračovat po lesní pě-
šině po pravém břehu řeky proti jejímu 
proudu. Je velmi dobře sjízdná, jenom 
v  jednom místě je třeba přenést kolo 
přes kamení. Pěšina vás zavede až k láv-
ce na Stříbský mlýn.

ŽELEZŇÁK

připomínají květnové Slavnosti chřestu 
a vína (www.slavnostichrestu.cz) a také 
nová městská chřestovna /8/. Zdá se 
vám chřest povědomý? No jistě, je to 
známý asparágus do kytic.

Kdysi byl ivančický chřest slavnější než 
plzeňské pivo. Vozil se do Vídně a cí-
sařovna Sissi jej milovala. Světové vál-
ky a komunisté však pěstování chřestu 
v  Ivančicích zničili. Jeho slávu tak dnes 

MĚSTSKÁ CHŘESTOVNA

Pokud by vám chyběl výhled do kraje, 
napravíte to výstupem na rozhlednu 
Réna /9/. Odbočka na ni je u mostu, kte-
rý vás převede přes řeku a nasměruje na 
ivančické náměstí.

ROZHLEDNA RÉNA

Na první ze souboru plastik od Josefa 
Zahradníka narazíte v meandru řeky Jih-
lavy asi 800 metrů od lávky na Stříbský 
mlýn. Jmenuje se Ptačí hotel /7/. Další 

IVANČICKÁ ZASTAVENÍ – UMĚNÍ V KRAJINĚ

plastiku najdete podle malého průvodce 
Ivančická zastavení, kterého dostanete 
v infocentru na náměstí v Ivančicích.



UŽITEČNÉ ODKAZY

www.hradkounice.cz –  Hrad a zámek Dolní Kounice /3/  – víkendové prohlídky, 
folklorní večery, svatební obřady a hostiny, zážitkové 
programy      

www.vinoplacek.cz –  Vinařství Jan Plaček /4/ – výroba a prodej vín z vlastních vi-
nic, řízené degustace, dárkové balení vín, tel. kontakt: Hana 
Plačková, 723 067 276

www.slavnostichrestu.cz – program Slavností chřestu
www.kic.ivancice.cz – Kulturní a informační centrum Ivančice
www.pekarstvi-u-filipinu.cz

Výlet pěšky – 9 km
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Ivančice /10/ jsou starobylým městem 
(založeny ve 13. století) a svůj nepo-
chybný půvab si zachovaly do dneška. 
Dominantami půvabného náměstí je far-
ní chrám Nanebevzetí Panny Marie /11/ 
a Dům pánů z Lipé – dnešní radnice. 
Ivančice se v 16. století staly významným 
centrem moravské vzdělanosti. V letech 
1558–1571 ve městě sídlil biskup jedno-
ty bratrské Jan Blahoslav, který zde zří-
dil tajnou tiskárnu a bylo zde započato 
s  překladem Bible kralické. Součástí 
města bývala odedávna také židovská 
komunita. Mezi nejznámější rodáky pa-

tří malíř Alfons Mucha a herec Vladimír 
Menšík, kterým jsou věnovány stálé ex-
pozice v  Památníku A. Muchy, bývalé 
radnici z  16. století. Zde sídlí také míst-
ní Kulturní a informační centrum. Věděli 
jste, že i tak slavný malíř jako Alfons Mu-
cha jako kluk zlobil? Do kostelní lavice 
vyryl svůj monogram, dodnes ji v kostele 
opatrují. Jste v Ivančicích ve všední den? 
Pak se určitě zastavte v pekařství U Fili-
pínů /12/. Rodina si zde řemeslo i recep-
tury předává z generace na generaci od 
roku 1821.

PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, IVANČICE

Od nádraží v Moravských Bránicích se-
jděte k hlavní silnici a dejte se doleva 
kolem hasičské zbrojnice. Ignorujte po 
cca 120 metrech odbočku vpravo pro 
auta na Dolní Kounice, popojděte ještě 
o nějakých 50 metrů dále až k další ulici 

a teprve zde zahněte doprava. Přijdete 
rovnou k vinařství Jan Plaček /4/. Po pro-
hlídce pokračujte přes most do Nových 
Bránic. Odtud se držte popisu pro cyklis-
ty (odstavec Železňák).

MORAVSKÉ BRÁNICE – NOVÉ BRÁNICE

Za mostem v Nových Bránicích na kři-
žovatce, jakmile narazíte na červenou 
turistickou značku, zahněte doleva po 
proudu řeky po jejím pravém břehu 
a držte se jí. U obecního úřadu zahýbá 
do vinohradů s krásnými výhledy a ko-

lem židovského hřbitova vás zavede 
do centra Kounic. Po prohlídce se dejte 
zpět do Nových Bránic ulicí Skalní kolem 
řeky. Odtud se držte popisu pro cyklisty 
(odstavec Železňák).

DO DOLNÍCH KOUNIC – plus 7 km




