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

CZ

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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SLAVNOSTI MORAVSKÉHO UZENÉHO 
A VÍNA na hradě Veveří

MINERÁLY A DRAHOKAMY v Tišnově

SLAVNOSTI CHŘESTU A VÍNA v Ivančicích

SVATOGODHARDSKÉ SLAVNOSTI VÍNA

BUČOVICE 1645

TIŠNOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO

VETERANFEST SLAVKOV

MERUŇKOBRANÍ v Židlochovicích

SETKÁNÍ PIVOVARŮ v Rosicích

SLAVNOSTI TUŘANSKÉHO ZELÍ

NÁRODOPISNÉ SLAVNOSTI v Těšanech

OSLAVANSKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI

ČESNEKOVÉ SLAVNOSTI v Rosicích

NOSISLAVSKÉ OTEVŘENÉ SKLEPY

HISTORICKÉ SLAVNOSTI ROSA COELI

SLAVKOV 1805

NEJLEPŠÍ AKCE ŠIROKO DALEKO

březen, www.moravskeuzene.cz

duben a listopad, www.mineraltisnov.cz

květen, www.slavnostichrestu.cz

květen, www.dolnikounice.cz

červen,      Bucovice1645

červen, www.veteranfest.cz

červenec, www.merunkobrani.cz

září, www.turany.cz/slavnosti-zeli

září, www.narodopisneslavnosti.cz

září, www.cesnekovky.com

září, www.zidlochovicko.cz

září, www.dolnikounice.cz

listopad, www.1805.cz

Další akce a výlety do mobilu na: 
www.gofrombrno.cz

červen–srpen, www.mekstisnov.cz/kulturni-akce

červenec, www.pivovarrosice.cz

září, www.ohis.oslavany.info
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Výlet začněte v Moravských Bránicích. 
Od nádraží a po většinu výletu vás pove-
de červená turistická značka. 

První místní vína můžete ochutnat ještě 
v Moravských Bránicích ve vinařství Jan 
Plaček /4/. Skvělá vína z krásně uprave-
ného prodejního sklepa nenechají chlad-
ným žádného milovníka tohoto ušlechti-
lého nápoje. Z druhé strany bloku domů 
má pak vinařství pan Rathouzský.

PĚŠKY DO DOLNÍCH KOUNIC 
A NOVÝCH BRÁNIC – 13,8 km

Obklopeni vinicemi projděte Kamenný 
vrch a Kobylky. Krásný výhled se vám na-
bídne nad Dolními Kounicemi /2/, u kaple 
sv. Antonína. Postavena byla v 17. století, 
aby chránila město od přírodních po-
hrom. Pokračujte dolů do města a na dru-
hý břeh řeky Jihlavy. Prohlédněte si měs-
tečko a jeho památky (klášter Rosa coeli 
/3a/, zámek /3b/, synagoga /3c/). Od sy-
nagogy a židovského hřbitova zamiřte 
po červené zpět mezi vinohrady, kde vás 
čekají další nádherné výhledy. Pokračujte 
po červené až na konec Nových Bránic. 
Na nádraží se dostanete přes most nebo 
můžete pěšky dále do Ivančic.

Cyklovýlet začněte v Silůvkách. Od ná-
draží se dejte po cyklotrase 5171 Brněn-
ská. Po třech kilometrech na křižovatce 
odbočte prudce vlevo přes trať do kopce 
(to je jediný kopec výletu, stoupání asi 
jeden kilometr, trasa není značena jako 
cyklistická). Odměnou vám budou krásné 
výhledy /1/ přes vinohrady. Kvůli nim stojí 
za to odbočit také ke kapličce sv. Antoní-
na. Po prohlídce Dolních Kounic /3a, b, c/
pokračujte podél řeky proti jejímu proudu 
Skalní ulicí. Zde opět narazíte na značení 
cyklotrasy 5171 Brněnská. Pokračujte do 

NA KOLE DO DOLNÍCH KOUNIC 
A NOVÝCH BRÁNIC – 14,4 km

Nových Bránic. Malou odbočku na konci 
Nových Bránic doprava přes most do-
poručujeme všem milovníkům skvělých 
vín. Vinařství Jan Plaček /4/ nabízí vy-
braná vína v krásně upraveném prodejní 
sklepě, což nenechá chladným žádného 
milovníka tohoto ušlechtilého nápoje. 
Z druhé strany bloku domů pak má vi-
nařství pan Rathouzský. Pokud chcete 
pokračovat až do Ivančic, po prohlídce se 
vraťte zpět přes most do Nových Bránic, 
v opačném případě pokračujte na nádra-
ží v Moravských Bránicích.

Místo dnešních Dolních Kounic bylo osíd-
leno již v pravěku i v době bronzové. 
Pozdější dějiny města jsou spjaty pře-
devším s klášterem premonstrátek Rosa 
coeli (z lat. Růže nebes) /3a/, postaveným 
v 11. století. Klášter zpustl již v 16. století, 
dnes můžete obdivovat jeho až mystic-
kou atmosféru, která láká jak fi lmaře, tak 
svatebčany, kteří se zde fotografují poté, 
co měli svatbu na kounickém hradě /3b/. 
Ten byl vystavěn na obranu kláštera a na 
rozdíl od kláštera se dočkal stavební ob-
novy z peněženky současných majitelů. 
V Dolních Kounicích bylo i významné 
židovské osídlení, o čemž svědčí pozů-
statky židovského ghetta, hřbitov nad 
městem i udržovaná synagoga /3c/ na 
západní straně náměstí. Komentované 

DOLNÍ KOUNICE

prohlídky nabízejí všechny tři hlavní pa-
mátky – synagoga, hrad i klášter. A měs-
to by se klidně mohlo jmenovat Krokovy 
Vary – tak silně připomínají svým půva-
bem a maloměstským šarmem Vančuro-
vo Rozmarné léto.    

Kounická vína můžete ochutnat například 
ve sklepě U Dvořáků (ve stejném místě je 
i cukrárna) nebo v prodejně Schůzka 7.13. 
Proslulá je zejména kounická frankovka, 
která mívá v Dolních Kounicích a  okolí 
svou slavnost v režii Bratrstva vinařů a ko-
páčů 1737. Samotné město Dolní Kounice 
pořádá na jaře Svatogothardské slav-
nosti na počest patrona zdejších vinařů, 
na podzim pak Historické slavnosti Rosa 
coeli (www.dolnikounice.cz). 
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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 u řeky dělají 

STŘÍBSKÝ MLÝN

vše pro to, abyste se zde cítili jako mistr 
plovárenský Antonín Důra v Rozmarném 
létě od Vladislava Vančury.
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dnes připomínají květnové Slavnosti 
chřestu a vína (www.slavnostichrestu.cz) 
a také nová městská chřestovna /8b/. 
Zdá se vám chřest povědomý? No jistě, 
je to známý asparágus do kytic.

Kdysi byl ivančický chřest /8a/ slavněj-
ší než plzeňské pivo. Vozil se do Vídně 
a císařovna Sissi jej milovala. Světové 
války a komunisté však pěstování chře-
stu v  Ivančicích zničili. Jeho slávu tak 

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

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

Pokračujte po červené turistické podél 
řeky (značena i jako cyklo 403). Držte 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 
Eiffelovky? To je jenom zdání, Gustave 
Eiffel tento most neprojektoval. Ignorujte 
značení cyklostezky 403, která by vás do-
vedla na frekventovanou silnici, pokračuj-

Z NOVÝCH BRÁNIC DO IVANČIC 
PĚŠKY NEBO NA KOLE – 7,6 km

te po červené turistické ještě asi 100 me-
trů. Pak odbočte doprava na neznačenou 
lesní cestu těsně kolem vody. Je velmi 
dobře sjízdná i na kole, jenom v jednom 
místě je třeba přenést přes kamení. Pě-
šina vás zavede až k lávce na Stříbský 
mlýn /6/, kam se místní chodí ke splavu 
koupat. Nezkusíte to také?

UŽITEČNÉ ODKAZY

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

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

http://tic.dolnikounice.cz – Turistické informační centrum Dolní Kounice
www.kic.ivancice.cz – Kulturní a informační centrum Ivančice
www.sklep-u-dvoraku.cz – vinotéka a vinný sklep U Dvořáků, Dolní Kounice
www.schuzka7-13.cz – prodejna vín, Dolní Kounice
www.rathouzsky.cz – vinařství Rathouzský, Moravské Bránice
www.pekarstvi-u-filipinu.cz – pekařství U Filipínů, Ivančice
www.slavnostichrestu.cz – program Slavností chřestu, Ivančice
www.dolnikounice.cz –  program Svatogothardských slavností  

a Historických slavností Rosa coeli
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Ivančice /10/ jsou starobylým městem (za-
loženy ve 13. století) a svůj nepochybný 
půvab si zachovaly do dneška. Dominan-
tami půvabného náměstí je farní chrám 
Nanebevzetí Panny Marie /11/ a Dům 
pánů z Lipé – dnešní radnice. Ivančice se 
v 16. století staly významným centrem mo-
ravské vzdělanosti. V letech 1558–1571 
ve městě sídlil biskup jednoty bratrské 

Jan Blahoslav, který zde zřídil tajnou tis-
kárnu, a bylo zde započato s překladem 
Bible kralické. Součástí města bývala 
odedávna také židovská komunita. Mezi 
nejznámější rodáky patří malíř Alfons Mu-
cha a herec Vladimír Menšík, kterým jsou 
věnovány stálé expozice v  Památníku 
A. Muchy, bývalé radnici z 16. století. Zde 
sídlí také místní Kulturní a informační cen-

PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, IVANČICE

trum. Věděli jste, že i tak slavný malíř jako 
Alfons Mucha jako kluk zlobil? Do kostel-
ní lavice vyryl svůj monogram, dodnes ji 
v kostele opatrují. 


