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(Údolím Jihlavy z Mohelna do Ivančic)  

 

sobota 27. června 2020 

 
Odjezd: v 6:30 hod. z parkoviště na nábřeží u zimního stadionu 

Trasa autobusu: Pardubice – Chrudim – Ždírec n/D – Žďár n/S – Velká Bíteš – Jinošov – 

Kralice n/O – Březník – Mohelno (vystoupí všechny skupiny, autobus vyčká III. skupinu) – 
Senorady (vystoupí III. skupina) – Nová Ves – Letkovice – Řeznovice – Hrubšice 
(autobus čeká příchodu II. a III. skupiny) – Řeznovice – Letkovice – Ivančice (vystoupí II.  

a III. skupina, autobus vyčká příchodu všech skupin) – Velká Bíteš – Žďár n/S – Ždírec 
n/D – Chrudim - Pardubice. Celkem (tam i zpět) 300 km. 

Odjezd zpět: v 18:00 hod. z Ivančic   

Předpokládaný příjezd do Pardubic: mezi 20. a 21. hodinou 

Turista musí mít během cesty autobusem na obličeji roušku. 

Přihlášený turista se účastní výletu na vlastní nebezpečí. 

Trasy jednotlivých pěších skupin:  

I. skupina vystoupí společně se skupinou II. v Mohelně [1] na parkovišti u Mohelenské 
hadcové stepi [2], odkud sestoupí po NS do údolí Jihlavy, kde se napojí na Č (1,5 km), po 
níž pokračuje po proudu řeky kolem přírodních rezervací Havran [3], Pod Havranem [4] a 
Velká skála [5] s odbočkami na vyhlídky Na Babách a Velká skála až na rozcestí Pod 
Templštejnem (+7,5 km, od startu 9 km). Zde se občerství a nedochození mohou vylézt 
po Ž na Templštejn [6], prohlédnout si zbytky hradu a seběhnout stejnou cestou zpět dolů 
(+1 km, Pozor: převýšení 100 m na 500 m!!!). Po delší pauze pokračuje stále po Č již 

většinou podél řeky kolem přírodních rezervací Pustý mlýn [7], Biskoupská hadcová step 
[8] a Nad řekami [9] a přes místní části Ivančic Hrubšice [10], Řeznovice [11] a Letkovice 
[12] až do centra Ivančic [13], kde bude závěr výletu a příležitost občerstvit se a 
prohlédnout si pamětihodnosti města (+13 km, celkem 22 km, s výstupem na Templštejn 
23 km). 

II. skupina vystoupí společně se skupinou I. v Mohelně [1] na parkovišti u Mohelenské 
hadcové stepi [2], odkud půjde po stejné trase jako skupina I. až do Hrubšic [10] (celkem 
14 km, s výstupem na Templštejn [6] 15 km)., kde bude čekat autobus a kde společně se 
skupinou III. ve smluvený čas odjedou do Ivančic [13], kde bude závěr výletu a příležitost 
občerstvit se a prohlédnout si pamětihodnosti města.   

III. skupina vystoupí společně se skupinami I. a II. v Mohelně [1] na parkovišti 
u Mohelenské hadcové stepi [2] a prohlédne si ji společně s částí NS. Poté ve smluvený 
čas přejede do Senorad [14], kde na konci obce vystoupí a odbočí ze silnice po Ž 

doprava a přes Biskoupský kopec [15] sestoupí na rozcestí pod Templštejnem (5 km), 
kde se občerství. Poté pokračuje stejně jako skupina II. po Č údolím po proudu Jihlavy do 
Hrubšic [10] (+5 km, celkem 10 km), kde bude čekat autobus a kde společně se 
skupinou III. ve smluvený čas odjedou do Ivančic [13], kde bude závěr výletu a příležitost 
občerstvit se a prohlédnout si pamětihodnosti města.   

Převýšení: I když se jde převážně údolím po proudu řeky, terén je místy skalnatý a 
hodně členitý, zejména u skupin I. a II.. 

V případě nepříznivého počasí bude zvolen přiměřený náhradní program. 

Vstupné: Expozice Vladimíra Menšíka – dospělí  20 Kč, zlevněné 10 Kč    
       Městské muzeum – dospělí 20 Kč, zlevněné 15 Kč 
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       Muzeum RAF Emila Bočka 
Ivančická věž – dospělí 50 Kč, zlevněné 30 Kč  

Možnosti občerstvení: pod Templštejnem, Hrubšice, Ivančice   

Mapa: zelená edice (1:50 000) KČT č. 83 Okolí Brna, Ivančicko (nejnovější je 5. vydání 
z roku 2017) 

Cena: dospělí členové 150 Kč; děti členové 70 Kč. 
dospělí nečlenové 250 Kč; děti nečlenové 100 Kč 

Přihlášky: přijímá Dagmar Ehrenbergerová, e-mail: egova@seznam.cz, mobil 
739 569 070. Při odhlášení od 14. dne před termínem akce a při nedostavení se 
k autobusu zaplatí každý stanovenou cenu v plné výši. 

Trasy připravil, výlet vede a příjemné zážitky přeje všem: David Šebesta 

(776 823 797 Vodafon) 
 

Turisticko-vlastivědný text. 
 
[1] Mohelno – městys 
doložený již v roce 1234 
jako městečko (název po 
prehistorické neolitické 
mohyle odkryté na 
návrší). Zeměpanský 
statek předal moravský 
markrabě Jan Jindřich 
v roce 1368 Jindřichovi 
z Vartenberka. V roce 
1527 jej prodal Jan 
z Pernštejna Václavovi 
z Lomnice (připojen 
k náměšťskému panství). 
Památkově chráněný 
farní (bývalý hřbitovní) 
areál – původně raně 
gotický kostel Všech 
svatých z 2. poloviny 13. století několikrát upravovaný po požárech a klasicistně v 1. polovině 19. 
století (s kostelem spojena tzv. Senoradská kaple z 2. poloviny 14. století), mohutná zděná 
zvonice (konec 15. století nebo období po roce 1512, kdy kostel vyhořel) a původně pozdně 
barokní fara z roku 1775, upravená klasicistně po požáru v roce 1825. Na náměstí stojí 
památkově chráněná barokní socha 
sv. Jana Nepomuckého z 1. poloviny 
18. století. Asi 2,5 km severně od 
městyse na ostrožně mezi řekou 
Oslavou a Skřipinským potokem se 
nachází hradisko Skřipina 
(pozůstatky příkopů a valů) osídlené 
od eneolitu (5000 let př. Kr.) až po 
mladší dobu hradištní (11.-12. 
století).     
[2] Mohelenská hadcová step – 

národní přírodní rezervace (108,94 
ha, vyhlášena v letech 1933 a 2012) 
– 4 oddělené lokality přirozených 
lesních porostů (především 
společenstva suťových lesů a 
hadcových teplomilných doubrav) a 

mailto:egova@seznam.cz
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skalních a drnových stepí 
s typickou vegetací 
(kostřava sivá) a 
populacemi vzácných a 
ohrožených druhů rostlin 
(podmrvka hadcová) a 
živočichů (motýl 
přástevník kostivalový, 
hlodavec sysel obecný) 
vázaných na specifické 
životní podmínky a 
chemické složení 
hadcové horniny 
(serpentinitu). Okružní 
naučná stezka 
Mohelenská hadcová 
step (délka 3,5 km, 10 
zastávek) začíná a končí 
na jz. okraji městyse 
Mohelno u parkoviště, 
kde je možno rovněž 
zakoupit tištěného průvodce. Poblíž řeky Jihlavy se nachází památná lípa malolistá (obvod kmene 
600 cm, výška 23 m, stáří asi 310 let).       
[3] Havran – přírodní rezervace (8,66 ha, vyhlášena v letech 2015 a 2016) – komplex prudkých 

svahů s biotopy skalní vegetace  (kostřava sivá), vegetace skal a drolin a suťové lesy s výskytem 
významných druhů rostlin a živočichů.    
[4] Pod Havranem – přírodní rezervace (12,03 ha, vyhlášena v roce 2014) – suťové lesy, 
vegetace silikátových skal a drolin a suchá vřesoviště nížin a pahorkatin. Chráněná rostlina 
šikoušek bezlistý a motýl přástevník kostivalový.  
[5] Velká skála – přírodní rezervace (57,42 ha, vyhlášena v letech 2000 a 2015) – zbytky 
reliktních borů a teplomilných doubrav na skalních útvarech a suťových svazích s výskytem 
chráněné flóry a fauny, hnízdiště výra velkého. Skalní útvary Na Babách jsou využívány jako 
horolezecké terény a místa horolezeckých srazů.   
[6] Templštejn – památkově chráněná zřícenina hradu postaveného řádem templářů mezi lety 
1282 – 97 (doložen v roce 1298). Po zrušení řádu v roce 1312 připadl králi, který jej postoupil 
Pirknerům z Pirkenštejna, po nichž jej drželi páni ze Šelmberka a od roku 1379 páni z Lipé. Zanikl 
po požáru v 2. polovině 15. století. Dochovány zbytky zdí, příkopů, kaple a studny.   
[7] Pustý mlýn – přírodní památka (34,92 ha, vyhlášena v roce 2014) – pestrá škála přírodních 

stanovišť s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů s důrazem na významný druh motýla 
přástevníka kostivalového.  
[8] Biskoupská hadcová step – přírodní památka (2,21 ha, vyhlášena v letech 1979 a 1990), 

skalnatá stepní stráň se vzácnou 
flórou.   
[9] Nad řekami – přírodní rezervace 
(12,92 ha, vyhlášena v letech 1979 a 
2016) – úzkolisté suché stepní 
trávníky na hadcových strmých 
stráních s vyskytem řady 
významných druhů rostlin (koniklec 
velkokvětý) a živočichů (motýl 
přástevník kostivalový, sysel 
obecný).   
[10] Hrubšice – část města Ivančice. 

Ves uváděna již v roce 1225. 
Původní tvrz ze 14. století 
přebudoval Oldřich z Lipé po roce 
1568 na renesanční zámek 
s patrovými nádvorními arkádami 
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(dnes hostinec). Pozdně renesanční dům čp. 20 s portálem z roku 1580. Naproti zámku stojí 
bývalý vodní mlýn (čp. 13) z 2. třetiny 19. století. Na návsi stojí původně renesanční kaple Panny 
Marie (profilovaný portál) v dnešní podobě z roku 1832. Objekty jsou památkově chráněny.    
[11] Řeznovice – část města Ivančice. Památkově chráněný farní kostel sv. Petra a Pavla 

románské trojapsidové centrální dispozice z 2. poloviny 12. století je jednou z našich 
nejvýznamnějších románských památek – hranolové jádro s trojicí apsid přechází v osmiboký 
věžovitý útvar zastřešený kamenným jehlancovým krytem, v 16. století přistavěna loď, v letech 
1986-87 koncilní úprava od M. Vochty (v interiéru se nacházejí zbytky pozdně gotických maleb a 
renesanční náhrobky z 2. poloviny 16. století a počátku 17. století). Prohlídka kostela je možná po 
dohodě s panem Řezáčem (tel. 546 437 539).   
[12] Letkovice – část města Ivančice. Ves uváděna již v roce 1228. Zvonice z roku 1806 byla 

rozšířena v roce 1864 na kapli sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie. Severně od vsi při silnici 
stojí kamenný kříž (krucifix) z roku 1806. Kaple a kříž jsou památkově chráněny.  
[13] Ivančice – město 20 km jz. od Brna, v Boskovické brázdě, při soutocích řeky Jihlavy 

s Oslavou a Rokytnou. V Ivančicích bydlí přibližně 9 700 obyvatel. Město je centrem širšího okolí 

a mikroregionu Ivančicko. Jedná se o vinařskou obec ve znojemské vinařské podoblasti Jméno 
Ivančice je odvozeno od Ivaň nebo Na Ivani, jak se nazývalo hradiště na ostrožně dnešního 
kopce Réna, který se nachází jižně od města. Lidově jsou označovány jako Vančice nebo též 
Vangl. Ivančice byly založeny počátkem 13. století, první zmínka pochází z roku 1221, kdy jsou 
uváděny v predikátu Mikuláše z Ivančic, který byl zřejmě knězem. Město je poprvé doloženo 
v roce 1288. Středověké měšťanské domy na náměstí se dochovaly do dnešní doby. Svého 
vrcholu dosáhly v 16. století, kdy zde sídlili českobratrští biskupové a pracovala zde jejich 
tiskárna. V letech 1558-71 stál v čele biskup Jan Blahoslav, který zde založil v roce 1564 tiskárnu. 
Byl zde vytištěn mj. jeho překlad Nového zákona a Kancionál Ivančický. Byla zde rovněž založena 
bratrská střední škola (ulice Ve sboru, čp. 15). Třicetiletá válka ukončila blahobyt města. V letech 
1660-64 je zde uváděna textilní manufaktura, pravděpodobně nejstarší na Moravě. Ivančice také 
měly historicky jednu z nejstarších a nejvýznamnějších židovských obcí na Moravě, v bývalé 
židovské čtvrti je dodnes dochována empírová synagoga a severně od města také místní hřbitov, 
jedno z nejstarších a nejrozlehlejších židovských pohřebišť na Moravě. Po roce 1848 se město 
stalo centrem hospodářského života celého okolí. V roce 1859 byla zřízena ivančická nemocnice. 
V roce 1866 byla založena rolnická škola (2. česká zemědělská škola na Moravě), v roce 1889 
ústav pro hluchoněmé, v roce 1919 Blahoslavovo gymnázium. Od 20. let 19. století do 70. let 20. 
století se v okolí města pěstoval chřest. Od 90. let 20. století zde každoročně probíhají tradiční 
slavnosti věnované této zelenině, je plánována také realizace malé chřestové zahrady 
u Stříbského mlýna.  

 Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Na Palackého náměstí se nachází 
řada historických domů. Například Frušauerův dům (čp. 195 – datován do roku 1583, 
upravován koncem 19. století, jednopatrový s dolní dvoulodní síní s toskánskými sloupy a 
zdobeným vstupním renesančním portálem), dům čp. 5 (pozdně renesanční s rozsáhlými 
úpravami), čp. 12 (z konce 16. století, upravován v 2. polovině 19. století, ve dvoře 
dochována renesanční okna a pavlač), čp. 14 (z konce 16. století, upravován v 2. polovině 
19. století, jednopatrový se zaklenutou dolní síní a průjezdem) a čp. 16 (datován rokem 
1603, upravován koncem 19. století, jednopatrový s nevyvinutou dolní síní přístupnou nyní 
uzavřeným zdobeným 
vstupním renesančním 
portálem). V popředí stojí 
barokní mariánské sousoší 
z roku 1726 se sochami od 
Štěpána Pagana a kašna 
z počátku 18. století se 
soškou sv. Floriána. Na 
jednom místě dochována i 
původní dlažba. 

 Farní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie je gotická 
stavba, která pochází ze 14. a 
15. století. Hranolovitá věž 
kostela tvoří dominantu 
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města. Původně stála samostatně a měla strážní funkci. 

 Kaple sv. Trojice (ulice J. Fibicha) – bývalá hřbitovní kaple, vybudována v roce 1560, 
v roce 1838 přistavěna věž a kruchta. Jednolodní stavba s odsazenou apsidou a 
hranolovou věží na západě. V podvěží se nachází renesanční portál. Uvnitř oltář z roku 
1655 a obraz sv. Trojice přemalovaný A. Muchou. 

 Poutní kaple sv. Jakuba stojí na jednom z nejvýše položených míst nad Ivančicemi. 
Původní stavba vznikla v roce 1481. Křížová cesta je z 19. století. Každý rok se zde konají 
svatojakubské pouti. 

 Kostel jednoty bratrské (ulice Ve sboru) – zříceniny stavby náležející rozsáhlejšímu 
souboru staveb, jehož počátky se datují po roce 1536. Po roce 1623 zbořeno kněžiště 
kostela, požárem v roce 1757 pobořena loď. Do dnešních dnů zachována z kostela 
věžovitá stavba a převážně zakonzervované základy zdí. Za šestibokým kněžištěm 
s opěráky se nalézala studna. Archeologický výzkum zde byl proveden v roce 1980. 
V okolí se nalézají další stavby z původního souboru bratrských staveb, dnes většinou 
silně přestavěné. Nedaleko stojící Bratrská škola (akademie) je z konce 16. století, 
rozsáhle upravovaná v roce 1919. Zachována klenutá síň a průjezd a některá okna se 
šambránami. Dále se nachází jednopatrový tzv. Bratrský dům s renesančním portálem. 

 Synagoga 

 Dům pánů z Lipé (správně Pírkův dům) je renesanční palác, dnes je zde sídlo městského 
úřadu. Vystavěn v letech 1607–1611 Antoniem Valdim, stavebníkem byl Šimon Pírko. 
Patrně na přelomu 17. a 18. století jej získalo město. Úpravy v roce 1636 (dvorní křídlo) a 
v 19. století (polopatro nahrazeno druhým patrem). Nárožní dvoupatrová budova se 
zdobným nárožním válcovým arkýřem. Přízemí a první patro má renesanční okna, vstup 
bohatě zdobeným renesančním portálem. Za portálem se nachází dvoulodní síň. Ve 
dvorním křídle jsou v přízemí arkády a v patrech dřevěné ochozy. 

 Stará radnice (Palackého náměstí čp. 9) – datovaná do roku 1544, upravovaná po požáru 
v roce 1763 a po roce 1850. Nárožní jednopatrová budova s nárožním hranolovým 
arkýřem v patře, nad ním hodinová vížka. Okna mají kamenná ostění. Uvnitř budovy 
v přízemí se nachází místnost s bohatou sklípkovou klenbou, toutéž klenbou je vybaven i 
arkýř. V budově je pamětní síň A. Muchy a V. Menšíka. 

 Panský dům (ulice Široká) – z let 1597–1607, rozsáhle upravován v 19. a 20. století. 
 Židovský hřbitov patří k nejstarším v České republice. Je zde 1500 zachovaných náhrobků 

od poloviny 16. stol. do roku 1946. Pohřebiště obětí nacistické rasové perzekuce za druhé 
světové války. 

 Hradby – vybudovány v pozdním 15. až v 1. polovině 16. století na místě staršího asi 
valového opevnění. Dochovány na severu, východě a jihu, místy až do výše 2,5 m. 
Zachovány jsou též některé poloválcové dovnitř otevřené bašty. Dochován i zbytek zřejmě 
branské věže.  

 Viadukt přes řeku Jihlavu postavený v roce 1870 pro železniční trať Brno - Vídeň je vysoký 
42 m a 360 m dlouhý. V 19. století byl nejvýznamnějším technickým dílem svého druhu na 
území Rakouska-Uherska. V roce 1999 byl tento most sejmut a část s jedním pilířem byla 
ponechána jako technická památka. 

 Rozhledna Alfonse Muchy – stojí na kopci Réna jižně od Ivančic. 
 Rozhledna Na Oklikách 

[14] Senorady – v obci se nacházejí památkově chráněné objekty. Na návsi stojí klasicistní 

zvonice datovaná rokem 1807 se zasklenými nikami. Dále stojí za zmínku 2 kamenné kříže 
(krucifixy) pravděpodobně z kamenické dílny rodiny Mayerů z Nové Vsi u Oslavan – na západním 
okraji obce naproti domu čp. 99 stojí kříž datovaný rokem 1794 a na východním okraji obce 
u domu čp. 127 kříž datovaný rokem 1803. Na sz. okraji obce tvrziště Šance (hrádek Senorady) – 
dvoudílná tvrz (hrádek) doložená v roce 1358 a existující ještě na počátku 15. století zanikla 
pravděpodobně za husitských válek, dochovány pahorky obíhané příkopem a valem 
(archeologická lokalita). Ssv. od obce se nachází pravěké hradiště z doby eneolitu (2200 let př. 
Kr.).  
[15] Biskoupský kopec – přírodní památka a evropsky významná lokalita (8,31 ha, vyhlášena 

v letech 1979 a 2011) – stepní trávníky (bývalé pastviny), významná lokalita koniklece 
velkokvětého a další zvláště chráněné a vzácné flóry a fauny.     
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