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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá Ivančickým viaduktem, který se nacházel 

nedaleko města Ivančice na jižní Moravě. V úvodní části se práce věnuje historii 

železničních tratí na jižní Moravě. Jedná se o trať Brno - Hrušovany nad Jevišovkou a trať 

Vídeň – Brno. Podstatná část bakalářské práce popisuje budování Ivančického viaduktu, 

jeho aktivní provoz, stavbu nového viaduktu a demolici starého, po kterém dnes zůstalo 

pouhé torzo. Jedno zachované pole se stalo kulturní památkou. V závěrečné kapitole je 

rozebrána úroveň cestovního ruchu  Mikroregionu Ivančicko, jeho současný stav a návrhy 

na začlenění této kulturní a technické památky do turismu dané oblasti. 

Klíčová slova: 

železniční trať, Ivančický viadukt, město Ivančice, Mikroregion Ivančicko, 

Summary 

In my Bachelor's dissertation, I will be dealing with Ivančice's Viadukt which was 

located close to Ivančice - South Moravia. First of all, I will be talking about history of 

railway on South Moravia. It is specifically Brno-Hrusovany upon Jevisovka and Vienna-

Brno. Main part of my bachelor's dissertation will be describing Ivančice Viadukt and his 

active transport, building the new one and demolition the old one, due to we can find only 

torso nowadays. Its maintained center has became a historical monument. In the last 

chapter, I will go through tourism in microregion Ivancicko and his current status and ideas 

for integration this cultural and technical monument into the specific tourist areas. 
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1 ÚVOD 

 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma Ivančický viadukt – železniční 

most na trati Brno – Hrušovany nad Jevišovkou. Toto téma je mi velmi blízké, protože má 

rodina pracuje už 20 let u Českých drah, a proto vím, že mi s danou problematikou 

dokážou pomoc. Například mi dokážou vysvětlit technické pojmy týkající se železnic, 

které jsou pro mě cizí.   

Ivančický viadukt neboli Viadukt přes řeku Jihlavu se nacházel mezi obcemi 

Ivančice a Moravské Bránice. Ve své minulosti byl most velkolepým dílem naší země. 

Nacházel se na trati mezi Brnem a Hrušovany nad Jevišovkou, která spojovala Brno 

s Vídní a patřila společnosti Rakouské státní dráhy. Dnes se tato trať označuje číslem 244. 

Most byl postaven z důvodu překonání údolí řeky Jihlavy. Ivančický viadukt byl unikátní 

 z pohledu technické stavby mostu, ale také ze strany jeho funkčnosti,  

a proto se již v roce 1979 stal technickou památkou. Projektantem mostu byl Ing. Karel 

Von Ruppert, který se pro tento projekt nechal inspirovat ve Francii na Orleánských 

dráhách. Ivančický viadukt navrhl jako jednokolejný. V letech, kdy byl viadukt plně 

funkční a projelo přes něj 37 vlaků denně, byl brán jako jeden z nejdůležitějších uzlů 

železniční dopravy v Rakousko - Uhersku [26]. 

Již po několika letech provozu most postihly první technické problémy. 

V průběhu jeho aktivního provozu bylo zapotřebí hned několik a zásadních oprav na jeho 

konstrukci. Jedna z největších oprav, kterou most zažil, byla výměna jeho nosných pilířů. 

Prvními majiteli mostu byla společnost Rakouské státní dráhy. Viadukt vystřídal v historii 

několik majitelů, ale ani jednomu se nedařilo most držet v bezvadném technickém stavu.  

A proto v roce 1999 došlo k jeho rozřezání a sešrotování velké části mostu. Dodnes se 

zachovalo pouhé torzo, jeden pilíř s podpěrou a mostním polem. Tato zbylá část zůstává  

na seznamu kulturních památek ČR. 

Ještě před demolicí Ivančického viaduktu započala stavba nového, který se  

na provozu tratě Brno – Hrušovany nad Jevišovkou podílí dodnes. Je však 

neoddiskutovatelnou skutečností, že se starý Ivančický viadukt může chlubit svou 

velkolepou technickou historií, která je názorným příkladem pro mostní stavitele  
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a architekty. 

V poslední kapitole své bakalářské práce se budu věnovat cestovnímu ruchu 

v Mikroregionu Ivančicko a jeho okolí, zaměřím se na jeho aktuální atraktivní místa, místa 

pro turisty a zhodnotím jejich současný stav. Následně uvedu návrhy pro zlepšení rozvoje 

cestovního ruchu v tomto Mikroregionu. 
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2 HISTORIE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ BRNO – HRUŠOVANY NAD 

JEVIŠOVKOU  

 

V roce 1866 po skončení prusko-rakouské války bylo rozhodnuto a provedeno 

společností Rakouské státní dráhy vybudovat novou železniční trať spojující Vídeň 

s Brnem ve směru Hrušovany nad Jevišovkou – Střelice – Brno (Obrázek 1). V dnešním 

jízdním řádu je tato trať označována číslem 244. Historii tratě lze rozdělit na dvě etapy. 

První etapou bylo budování tratě Brno – Střelice, která patřila Brněnsko-rosické dráze. 

Druhá etapa se týkala tratě Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou a ta spadala  

pod společnost Rakouské státní dráhy (StEG) [6]. 

 

Obrázek 1 - Vyznačená trať Hrušovany nad Jevišovkou - Brno [29] 

Jedním z důvodů výstavby těchto drah byl rozvoj průmyslu v Brně po roce 1850, 

kdy město pro svůj průmysl potřebovalo uhlí. To se dobývalo v Zastávce u Brna, známé 

také pod názvem z roku 1875 „Boží požehnání“. V roce 1850 se spojili brněnští 

průmyslníci a majitelé uhelných dolů na Rosicku, aby získali oprávnění ke stavbě 

Brněnsko-rosické dráhy. Roku 1856 byl zahájen provoz na 23 kilometrové trati. Na dráze 
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jezdilo 10 lokomotiv, 100 nákladních vozů a 6 vozů osobních, z nichž byl jeden 

poschoďový [6], [23]. 

Společnost Rakouské státní dráhy bojovala o přímé spojení z Vídně do Brna,  

a to nezávisle na Severní dráze císaře Ferdinanda, ta vedla přímé spojení přes Břeclav. 

Firma StEG zdědila dvě zcela oddělené sítě, jižní a severní. Doposud je mezi Vídní  

a Brnem spojovala Ferdinandova severní dráha, což se společnosti Rakouské státní dráhy 

nelíbilo, a proto tyto dvě společnosti vedly mezi sebou dlouhé konflikty. Ve sporu zvítězila 

společnost Rakouské státní dráhy pod podmínkou, že nová trať nesmí vést souběžně s tratí 

Ferdinandovy dráhy. Komplikaci společnost Rakouské státní dráhy vyřešila poměrně 

rychle, a to prostřednictvím Brněnsko-rosické dráhy, na níž se trať vedená z Vídně  

přes Hrušovany nad Jevišovkou napojovala ve Střelicích u Brna. Vybudování nové tratě 

bylo velmi ekonomicky náročné, protože nová trať vedla v kopcovitém terénu, překonávala 

5 řek, musely být vybudovány tunely a několik viaduktů a její směrové a sklonové poměry 

byly mnohem méně příznivé než u tratě přes Břeclav [23], [24], [26]. 

Tato trať vstoupila do dějin železničního stavitelství díky výstavbě tunelů  

a viaduktů. Při stavbě tunelů byl poprvé použit dynamit na místo střelného prachu. 

Dynamit se používal na rozdrcení skal, které bránily ve výstavbě tunelů. Vrchní inspektor 

A. Köstlin s vrchním inženýrem M. Pischofem tímto krokem ušetřili 45% nákladů. Hlavně 

byl dynamit účinnější a bezpečnější než černý střelný prach. Od počátku 70. let 19. století 

dynamit ovládl železniční tunelové stavitelství [24]. 

Dne 15. září 1870 Rakouská společnost státní dráhy poprvé zahájila provoz  

na trati Hrušovany nad Jevišovsku (dříve Grussbach-Schönau) – Střelice. Mezi Střelicemi 

a Brnem využívaly vlaky společnosti StEG tratě pronajaté od společnosti  

Brněnsko – Rosické dráhy (BRD). A to do splynutí obou společností dne 1. ledna 1879. 

Příčinou spojení byla snaha společnosti StEG získat vlastní trať Brno – Vídeň. Společnost 

StEG získala většinu akcií společnosti BRD a tím rozhodující vliv v její správní radě [26]. 

Společnost StEG sama celou trať projektovala a to jako trať dvoukolejnou.  

Přes údolí řeky Jihlavy u Moravských Bránic (dříve stanice Kanitz – Eibenschitz) byl 

vybudován most, který byl projektován jako jednokolejný. Trať je vedena mimo známá 

města a obce nejkratším směrem, protože tuto trať měla převzít hlavní část přepravy 

z Rakouska do Pruska a do Saska. Město Brno bylo významným železničním uzlem.  
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Přes Brno vedlo 6 tratí, z toho čtyři patřily společnosti StEG a dvě Severní dráze císaře 

Ferdinanda [26]. 

Na historické trati Brno – Hrušovany nad Jevišovkou dodnes při historických 

jízdách jezdí parní lokomotiva řady 434.2 (Obrázek 2), která vyjíždí ze seřaďovacího 

nádraží Brno – Maloměřice včele nákladních vlaků. Tato lokomotiva jezdí na trati už  

přes šedesát let. Ani konstruktér Dr. Ing. Karl Gölsdorf by nevěřil, že jeho lokomotivy 

budou jezdit i v  70. letech 20. století. Lokomotiva 434.2 je nenahraditelná, kvůli její nízké 

nápravové hmotnosti na kolejnici a vynikajícím jízdním vlastnostem při průjezdu oblouky 

[6]. 

 

Obrázek 2 - Parní lokomotiva 434.2 [27] 

2.1 Železniční trať Vídeň – Brno 

První železniční trať byla vybudována díky projekční práci a pod technickým 

vedením Franze Bretschneidera, který projektoval trať z Vídně do Břeclavi a Carla Ghega, 

který projektoval železniční trať z Břeclavi do Brna. Technologie, které byly nezbytné 

ke stavbě železnice, byly dovezeny z Anglie. Jednalo se o kolejnice, výhybky a točny, 

protože domácí železárny tato nová zařízení zatím neuměly vyrobit. Firma Robert 

Stephenson & Co z  New Castle patří mezi jednu z prvních firem, která dodávala 

lokomotivy, osobní a nákladní vozy.  V Anglii byl železárenský průmysl rozvíjen dříve  

než u nás, a proto naše pracovníky železnic zaučovali pracovníci z Anglie. Jednalo se  

o kladeče kolejnic, strojvůdce, strojníky, mechaniky (oprava a údržba lokomotiv) a další. 

Trať je dlouhá 144 km (Obrázek 3). Na stavbě proběhly také tesařské práce, které 

zahrnovaly 150 m dřevěných mostních konstrukcí na zděných pilířích a 1126 m 
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celodřevěných mostů, zednické práce 116 propustků, 21 mostů se 139 oblouky, 31 

silničních a cestních podjezdů, 6 nadjezdů a tři zděné viadukty s 89 oblouky v délce 737 

metrů [15], [24], [26]. 

 

Obrázek 3 – Schéma tratě Brno-Vídeň [29] 

2.2 Problémy během výstavby tratě 

Největším problémem při stavbě železnic byly řeky. Jedno z nejlepších řešení 

bylo postavit mosty. Z počátku se stavěly dřevěné mosty. První úsek s dřevěným mostem 

měl pouhých 13 kilometrů a vedl v úseku mezi Floridsdofrem a Wagramem (dnešní 

Deutsch Wagram). Úsek byl poprvé uveden do provozu 4. března 1838 [26]. 
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Dřevěný most přes řeku Dyji v Břeclavi později nahradil most na kamenných 

pilířích. Z Floridsdorfu byla stavba tratě bezproblémová, protože byla vedena poměrně 

rovinatou krajinou. V červnu roku 1839 byl zahájen pravidelný provoz z Vídně  

do Břeclavi. S podobným problémem při výstavbě mostu se také potýkal Carl Ghega, který 

v tentýž roce dokončoval trať z Břeclavi do Brna. I na této trati bylo nutno přemostit řeku 

Svratku – obrázek č. 4 [26]. 

 

Obrázek 4 – Viadukt přes řeku Svratku [22] 

Vrcholným dílem byl viadukt před Brnem známý pod názvem Brněnský viadukt. 

Tento most se stal chloubou Severní dráhy císaře Ferdinanda a ozdobou města Brna,  

ve kterém přemosťuje řeku Svratku (Obrázek 4). Přes tento viadukt přijel první vlak 

z Vídně do Brna. Celková délka viaduktu je 637 m. Jedná se o most o 5 obloucích světlosti 

9,5 m, z vlastního viaduktu 72 oblouky světlosti 7,6 m s cihelnými eliptickými klenbami  

a z mostu o třech šikmých segmentovaných klenbách světlosti 9,5 m přes mlýnský náhon  

a promenádní cestu. Most byl postaven do 5 měsíců. Na viadukt bylo použito 7 000 m
3
 

zdiva, přes 2 milióny cihel, 780 m
3
 vápna a 1 580 m

3
 písku, to vše o celkové hmotnosti 

90 000 t. Tento most projektovala roku 1838 firma Franze Kleina. Při výstavbě byl viadukt 

projektován jako jednokolejový, ale v roce 1869 byla přidána druhá kolej. Dodnes z mostu 

zbylo jen pouhé torzo, zbytek viaduktu je skryt v mohutném náspu, který byl z větší části 

zasypán v 90. letech 19. století. Ze 72 oblouků byly použity tři oblouky pro stavbu 
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nynějšího viaduktu. Oblouky jsou z obou stran obklopeny pozdějšími přístavbami,  

ale dodnes lze rozpoznat cihelné zdivo původního viaduktu. Dalších 15 kleneb lze vidět  

ve vnitřních prostorech brněnského nádraží [15], [19], [26]. 

 

Obrázek 5 - Brněnský viadukt [37] 
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3 TECHNICKÁ PAMÁTKA IVANČICKÝ VIADUKT 

 

Ivančický viadukt (Obrázek 6) přemosťuje údolí řeky Jihlavy poblíž Moravských 

Bránic (Obrázek 7). V minulosti nesl viadukt několik názvů jako například: Iglawa-viadukt 

(tzn. Viadukt přes řeku Jihlavu), Kounický viadukt, Bránický viadukt, Jihlavský viadukt 

nebo most. Název Ivančický viadukt byl poprvé použit v roce 1925 a zůstal dodnes,  

i když zmíněné město na této trati vůbec neleží [24]. 

 

Obrázek 6 - Ivančický viadukt [7] 

Viadukt byl postaven v letech 1868-1870. Železniční most byl vybudován na trati 

společnosti StEG směrem z Vídně do Brna přes Hrušovany nad Jevišovkou. Hlavním 

důvodem vybudování viaduktu bylo to, že trať musela překonat široké a hluboké údolí 

řeky Jihlavy. Ivančický viadukt byl projektován Ing. Karlem von Ruppertem,  

který projektoval jeho železniční spodek jako jednokolejný. Projektant pracoval jako 

stavební ředitel ve firmě StEG a svůj návrh mostu předal v roce 1868. Statický výpočet 

měl včetně titulní strany 23 ručně psaných stran a obsahoval posouzení všech částí 

konstrukce a grafické rozdělení materiálu hlavních nosníků. Jeho inspirací byly mosty 

postavené na tratích Orleánské dráhy ve Francii [24]. 
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Obrázek 7 - Poloha Ivančického viaduktu na mapě s vlastní fotografií viaduktu [29] 

3.1 Technický a technologický popis výstavby mostu 

Most patřil mezi nejpozoruhodnější mosty naší země, protože to byl první most, 

který byl vybudován jako celokovový v Rakouskou – Uherské monarchii. Konstrukce 

(Obrázek 8) byla tvořena ze svářkového železa firmy Fives – Lille. U Ivančické opěry byla 

vykopána jáma, kde se prováděla montáž mostní konstrukce. Opěra byla posouvaná  

přes opěru ivančickou na stojící pilíře až na opěru postavenou na straně bránické  

(Obrázek 9). Jeho délka byla 373,5 m rozdělena na 6 stejných polí a po 60 metrech byl 

podepřen 5 pilíři. Na každém pilíři bylo uložení provedeno ve dvou bodech vzdálených  

od sebe 2,7 m. Pilíře byly vyrobeny z litinových trub s vnějším průměrem 50 cm. Každá 

trubka měla jinou tloušťku v rozmezí od 25 mm do 45 mm, způsobené vodorovným litím. 

Trubky byly vyplněny betonem. Pilíře byly uloženy do nestabilního pískového podloží  

na obrovských základech z kamenných kvádrů. Otázka byla, z čeho budou pilíře 

postaveny. Z důvodu co nejrychlejšího dokončení zvítězila volba použít litinové opěry 

podle řešení francouzského inženýra Nördlinga, který tuto metodu využil při výstavbě již 

dříve zmiňované Orleánské dráhy ve Francii firmou Cail et Comp. Příhradové pilíře měly 

tvar komolého jehlanu z litinových trub o průměru půl metru, vyplněné betonem. Na obou 

stranách mostu byly zbudovány mohutné kamenné podpěry. Most byl postaven ve výšce 

42 metrů nad hladinou řeky Jihlavy a jeho niveleta koleje je vodorovná. Hlavní nosníky 

konstrukce mostu byly příhradové, přímopasové dvojnásobně ztužené soustavy. Hlavní 

nosníky jsou od sebe vzdáleny 3,6 m ve výšce 5,6 m [6], [24]. 

Ivančický viadukt 
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Obrázek 8 - Nákres Ivančického viaduktu přes řeku Jihlavu [2] 

Na hlavní nosníky byla u jejich horních pásů uložena mostovka. Plnostěnné, 

nýtované příčníky jsou v místech příčných ztužidel a mají rozpětí 3,6 m ve vzdálenosti  

2,5 m. Na ně je symetricky uloženo sedm podélníků v osových vzdálenostech 465 mm.  

Na tyto podélníky byla uložena železa Zorés a na železech upevněna kolej prostřednictvím 

zvláštních podkladnic. Popsané atypické uspořádání mostovky mělo zabránit propadnutí 

vlaku při vykolejení. Uspořádání mostovky bylo později upraveno [9]. 

 

Obrázek 9 - Stavba Ivančického viaduktu [13] 

Velmi zajímavá byla také montáž nosné konstrukce, která byla prováděna 

neobvyklou metodou podélného vysouvání. Metoda podélného vysouvání se prováděla  

na válečcích pomocí kladkostrojů a řehtačkových navijáků, kdy francouzští dělníci 

postupně vysouvali ocelovou konstrukci složenou z plnostěnných nýtovaných příčníků, 

dvou příhradových hlavních nosníků a válcovaných podélníků (Obrázek 10), (Obrázek 11). 

Posuv proběhl ve třech etapách. V první etapě od 5. do 9. srpna 1869 bylo za pomoci 20 

dělníků vysunuto 380 tun o 55,5 m. Ve druhé etapě od 5. do 15. září 1869 575 tun o 76,1 m 

s pomocí 30 dělníků. Nakonec ve třetí etapě, kdy už musela být soustava lan a kladek 
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zdvojena, bylo vysunuto v době od 10. do 21. listopadu 1869 635 tun opět o 55,5 m se 36 

dělníky. Vlastní vysouvání konstrukce probíhalo rychlostí asi 2 m za hodinu a vysunutí 

celé konstrukce trvalo jen 154 pracovních dnů. Celá tato akce byla prováděna s pomocí 

provizorních dřevěných pilířů. Ještě dnes stavba mostu překvapuje svou rychlostí, 

jednoduchostí a malou potřebou lidské práce. Celou stavbu provedla francouzská firma 

Cail et comp. Spotřebovaný materiál představoval 206 tun litiny a 1238 tun svářkového 

železa. Výstavba mostu stála 755 000 zlatých. Dne 20. srpna 1870 proběhly první 

zatěžovací zkoušky mostu, kdy most vyhověl zatížení 7,551 t/m. Most byl vhodný  

pro čtyřosé lokomotivy o hmotnosti 44 tuny [26]. 

 

Obrázek 10 - Nákres železné konstrukce Ivančického viaduktu [2] 
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Obrázek 11 - Detailní pohled na železnou konstrukci viaduktu [31] 

Vrchní inženýr Pischof, který řídil stavbu, uspořádal po dokončení velkolepého 

železničního mostu hostinu s taneční veselicí, která trvala celý týden. Po svém dokončení  

napsal šéf konstrukční kanceláře společnosti A. Köstlin – „dosáhl most všeobecné 

pochvaly a obdivu jak u laiků, tak i odborníků, jako první objekt svého druhu v Rakousko-

Uhersku“ [26]. 

I přes toto slavné dílo se Ivančickému viaduktu nedařilo. Podle legendy první 

nepříjemnosti začaly, když František Josef I. během slavnostní jízdy na trati  

Vídeň – Hrušovany – Brno odmítl jet přes most vlakem a prošel přes něj pěšky. Roku 1876 

byly zjištěny pohyby na hrušovanské opěře. Od této doby byl most pravidelně kontrolován 

bezpečnostními prohlídkami, které nařídilo okresní hejtmanství v Brně. Prohlídky si 

vyžadovala nedůvěřivá veřejnost, ale také politické orgány. Mezi místními obyvateli začali 

kolovat pověsti o tom, že se most naklání na jednu stranu [26]. 

3.2 Výměna pilířů Ivančického viaduktu 

V roce 1879 bezpečnostní kontrola objevila nemalý počet trhlin na litinových 

částech pilířů. Trhliny byly způsobovány vibracemi mostu, které vznikaly průjezdem 

vlaků, které byly přenášeny na nosnou konstrukci mostu. Hlavní příčinou těchto trhlin byly 

vady materiálů, vzniklé při lití trub ve vodorovné poloze. Prvotním řešením těchto trhlin 
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bylo stahování trhlin železnými prstenci a nahrazením přímého uložení kolejnic 

z železných příčníků na dubové mostnice. Jedno z opatření bylo snížit rychlost vlaků 

projíždějících přes viadukt. Osobní vlaky mohly jet maximální rychlostí 25 km/h  

a nákladní vlaky maximálně 15 km/h. Toto opatření mostu sice pomohlo, ale přes všechny 

stížnosti veřejnosti pověřila roku 1889 Rakousko – Uherská státní železniční společnost 

inženýra Franze Pfeuffera o vypracování projektu rekonstrukce pilířů. Jeho projekt 

spočíval ve vybudování nových příhradových pilířů z železných válcovaných nosičů uvnitř 

původní litinové konstrukce a v následném odstranění původních pilířů litinových. Nové 

pilíře dodaly železárny Resicza v dnešním Rumunsku [24], [26]. 

Při revizi mostních pilířů byl vždy spouštěn jeden zámečník v železném koši.  

Zámečníci byli čtyři, tři zámečníci spouštěli jednoho zámečníka v koši zavěšeném  

na lanovém kladkostroji 150 m dlouhém a 30 mm silném, který kontroloval pilíř. Konopné 

lano bylo vyrobeno panem Moudrým z města Ivančic. Při průběhu revize uslyšeli 

spouštějící zámečníci slovo „halt“. Slovo „halt“ neslo význam první příční trhliny,  

která byla objevena na sloupu třetího pilíře [9]. 

Pilíře se stavěly v roce 1892. Během rekonstrukce bylo změněno i dosavadní 

dvoubodové podepření hlavních nosníků na podepření na jednom bodě. Hlavní nosníky 

byly na všech pilířích uloženy na pohyblivá ložiska a pilíře byly zatíženy excentricky.  

Na ivančickou opěru bylo uloženo pevné ložisko. Celá rekonstrukce trvala 7 měsíců  

za stálého železničního provozu na viaduktu. Na rekonstrukci se potřebovalo 376 tun 

materiálu, náklady činily 120 000 zlatých. Tato technologie byla opravdu jedinečná.  

Po mostě jezdilo denně kolem 36 vlaků a celý proces opravy nevyžadoval žádné výluky 

[24], [26]. 

3.3 Další opravy na Ivančickém viaduktu 

Prvním problémem byl nestabilní svah na hrušovanské straně mostu. V podloží se 

stále objevovalo velké množství vody, která dostávala podpěru do pohybu. Roku 1876 

odborníci navrhli sanační opatření a to příčnou odvodňovací štolu v délce 60 metrů.  

Ta však bohužel mostu nepomohla a pohyby přetrvávaly i nadále. V roce 1879 byl 

Ivančický viadukt prohlášen za bezpečný odbornou komisí, ale i přesto na něm probíhaly 

přísné a pravidelné bezpečnostní prohlídky [26]. 
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Kolem roku 1880 se stal Ivančický viadukt předmětem přehnaných  

a neoprávněných pověstí o jeho stavebním stavu. Pod mostem byly nalezeny nýtové hlavy 

a šrouby, které byly zřejmě odhozeny při údržbě mostu. Tyto součástky byly příčinou 

vzniku pověsti o „dešti“ nýtů, padajících z mostu pod každým projíždějícím vlakem. Tato 

pověst začala znepokojovat cestující, širokou veřejnost, obyvatelé okolních měst, ale také 

železniční správu. Po provedené mimořádné úřední prohlídce se potvrdilo, že se opravdu 

jednalo o výměnné nýty a šrouby [9]. 

Následující oprava mostu byla uskutečněna v roce 1908, kdy dochází k odstranění 

zbývajícího Zores železa z mostovky a následně se pokládá dřevěná mostnice po celé délce 

mostu. V témže roce bylo zesíleno horní podélné ztužení v rovině pod dolními pásy 

příčníku a na počátku 20. let byly vybudovány bezpečnostní výstupky pro traťové dělníky.  

V roce 1915 došlo k větším opravám příčných trhlinek v diagonálách hlavních nosníků  

po celé délce konstrukce. Na opravu se používaly příložky [9]. 

Další opravné práce pokračovaly v roce 1921. V tomto roce se opravovaly 

diagonály, podélníky, příčníky a stojina dolního pásu hlavního nosníku. Nad 2. a 4. pilířem 

se vytvářejí bezpečnostní výstupníky [6]. 

U hrušovanské opěry bylo v roce 1924 instalováno nové dilatační zařízení. 

Zařízení umožňovalo pro dilatující délku 373,5 m při rozdílu teplot 57° C dilataci 250 mm. 

Během dilatace vznikaly v kolejnicích spáry široké až 125 mm. Spáry se vyplňovaly 

vložkami, vložky se při změnách teploty v určitém rozmezí ručně vyměňovaly.  

Pro obsluhu dilatačního zařízení bylo zapotřebí jednoho dělníka, který vykonával službu 

od 6 hod. až do 19 hod. Nové dilatační zařízení (dilatace 264 mm) už připomínalo 

používaný systém v 19. století 20. let [6]. 

Další bezpečnostní výstupky byly na mostě zřízeny v roce 1926. Jednalo se  

o mostní výstupky na 1., 3. a 5. pilíři. V letech 1935 – 1938 se opět opravují menší závady 

v diagonálách. Roku 1938 se rozhoduje o obnově Ivančického viaduktu. Bylo navrženo 

několik možností: výměna nosné konstrukce s pozdějším zesílením pilířů, stavba nového 

mostu vedle, nahrazení viaduktu násypem a menšími objekty přes řeku a silnici, přeložení 

tratě ve směru Moravský Krumlov – Ivančice. Finanční náklady se odhadovaly od 7,5  

do 25 mil. korun československých. V roce 1940 bylo rozhodnuto o výměně staré 

konstrukce za novou na dosavadních pilířích. Tehdy viadukt vlastnila společnost Říšských 
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drah. Pod viaduktem vedla protektorátní hranice a jen čtvrtina mostu byla na území 

protektorátu. Z důvodu válečné činnosti nebyla oprava konstrukce mostu dokončena. 

Během válečných události most nebyl podstatně poškozen [9]. 

Po válce nebylo dostatek finančních prostředků na opravy mostu. Nejbližší 

uvažovaný termín byl rok 1952 – 1953. Po válečných událostech se na mostě prováděly jen 

drobné opravy a nátěr konstrukce. Poslední nátěr je z let 1955 – 1956. Po roce 1955 se 

znovu obnovily práce na rekonstrukci viaduktu a to z důvodu většího provozního zatížení. 

Byl proveden podrobný průzkum Výzkumným ústavem dopravy. Průzkum obsahoval 

statický přepočet, odběr vzorků konstrukce, zatěžovací zkoušky včetně tenzometrického 

měření. Průzkum byl ukončen v roce 1963. V roce 1964 byl Ivančický viadukt zapsán  

na seznam kulturních památek České republiky [6]. 

Závěrem průzkumu bylo jednoznačné stanovisko: ponechat viadukt v původním 

stavu ještě 5 let a připravovat stavbu nového viaduktu. Od tohoto stanoviska se na viaduktu 

prováděly jen nejnutnější opravy [6]. 

Další vážná závada se na mostě objevila roku 1966, tentokráte ne na konstrukci, 

ale na ivančické opěře. Na opěře praskly úložné kamenné kvádry pod pevnými ložisky  

pod oběma hlavními nosníky. Od dříku opěry se uvolnila část zdiva, což způsobilo trhlinu 

přes celou šířku opěry a pod ložisky byla široká asi 5 cm. Tato závada byla způsobena 

posunem pevného ložiska vlivem smrštění konstrukce při nesprávné funkci pohyblivých 

válečkových ložisek na pilířích a druhé opěře. Při opravě ložiska se ukázalo, že pohyblivá 

ložiska byla vlastně nepohyblivá. V čepech byly válečky zrezivělé a prostory mezi válečky 

byly ucpány ptačími hnízdy a trusem. Závadu se podařilo v krátkém čase odstranit. 

Uvolněná část zdiva byla ukotvena ocelovým rámem a táhly k dříku opěry a ložiska byla 

vyčištěna [9]. 

V roce 1968 středisko Brno zpracovalo ve spolupráci s projekčně-konstrukční 

pobočkou VŽKG v Brně další studii, ve které už bylo rozhodnuto o charakteru nového 

viaduktu. Projekt byl schválen Ministerstvem dopravy v říjnu 1969, a tím vlastně začíná 

historie nového Ivančického viaduktu [6]. 

Během projekčních prací projevilo Technické muzeum v Brně zájem o možnost 

snesení jednoho nepoškozeného mostního pole konstrukce pro instalaci tohoto pole jako 

technického exponátu. K tomuto jednání však nikdy nedošlo. V roce 1977 muzeum 
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projevovalo vážný zájem o zachování Ivančického viaduktu a nabízí Správě Střední dráhy 

v Olomouci, že po zrušení železničního provozu převezme viadukt jako kulturní památku 

do své správy. V platnost tento záměr vstoupil až po oboustranném podepsání smlouvy. 

Ivančický viadukt se po 108 letech provozu stává technickou památkou a spadá správě 

Brněnského technického muzea od roku 1979. Most však po celou dobu provozu 

vyžadoval velké a nákladné opravy. Správa Brněnského technického muzea trpěla 

nedostatkem finančních prostředků na opravu mostu. Most postupem času začal chátrat, 

celá konstrukce mostu byla zkorodována a pomalu rozkrádána. Brněnské technické 

muzeum po 8 letech vrací Ivančický viadukt do vlastnictví Československých státních drah 

[6], [24]. 

Velkým zlomem pro Ivančický viadukt byl počátek 90. let 20. století, kdy se 

velmi zhoršil stav hrušovanské podpěry, která znovu poklesla vlivem obrovské tíhy 

zeminy, která byla navezena při stavbě nového mostu. Při navážení zeminy došlo také 

k zasypání drenážního systému. Postupně došlo ke zkracování dilatační délky mostu.  

Už před první světovou válkou byla podpěra osekávána. Nyní byl stav opravdu kritický, 

protože čelní stěna začala celou konstrukci posouvat směrem k Brnu. Nosník mostu byl 

velmi namáhán na vzpěry. Podpěra se posunula o necelý metr. ŽS Brno bylo pověřeno 

havarijní stav mostu řešit a vytvořili demoliční výměr. Lešení pod prvním mostním polem 

se začalo stavět v únoru 1991. Dne 8. března byla poprvé svařována konstrukce 

Ivančického viaduktu. Vše šlo podle plánu až do 15. května, kdy do akce vstoupilo 

Ministerstvo kultury. ŽS Brno bylo nuceno provést na mostě jen nejnutnější práce 

k statickému zajištění konstrukce. Mezitím Ministerstvo kultury zahájilo řízení od udělení 

statutu technické památky [31]. 

Během dalších let se opravy viaduktu zaměřily na zpevnění podpěry nového 

mostu. I přesto narušená konstrukce stále chátrala a začala ohrožovat i své okolí. Opět se 

situace musela hned řešit. Během roku 1994 byly odstraněny všechny části mostu, které by 

dříve nebo později mohly z mostu spadnout. Například se jednalo o odstrojení revizní 

lávky. Převislá část prvního pole musela být ještě zkrácena, protože neprošla měřením 

 na dynamické namáhání větrem. Bohužel ani nástupní majitel České dráhy neměl finanční 

prostředky na rekonstrukci mostu. Most už po několikáté změnil majitele a přešel  

do vlastnictví města Ivančic. Město si sice historickou hodnotu mostu uvědomovalo,  

ale také jeho opravu nedokázalo profinancovat. Most nadále chátral. V červenci roku 1996 
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bylo na Ministerstvu kultury ČR po zvážení finanční stránky věci pracovníky doporučeno 

využít pro památkové účely jen jedno mostní pole a zbývající části mostu zlikvidovat [31]. 

Odhady nákladů (v cenové úrovni roku 1996) viz tabulka (1,2 a 3) na zachování 

mostu pro památkové účely [9]: 

1. Varianta zachování mostu ve stávající podobě [9] 

Tabulka 1 - Odhad nákladů pro variantu č. 1 

Oprava ocelové konstrukce 19 mil. Kč 

Oprava a úpravy opěr 2 mil. Kč 

Celkem 21 mil. Kč 

 

2. Varianta uvedení mostu do původní podoby [9] 

Tabulka 2 - Odhad nákladů pro variantu č. 2 

Oprava ocelové konstrukce, doplnění 

demontovaných částí 
50 mil. Kč 

Oprava opěr, dostavba hrušovanské opěry 3 mil. Kč 

Rozšíření sanačních prací podloží 24 mil. Kč 

Celkem 77 mil. Kč 

3. Roční náklady na údržbu [9] 

Tabulka 3 - Odhad nákladů pro variantu č. 3 

Roční náklady na údržbu v cenové úrovni 1996 500 tis. Kč 

Za most v roce 1996 odpovídali České dráhy. Ministerstvo kultury chtělo, aby se 

České dráhy o most postaraly. Tuto odpovědnost České dráhy přenesly na konkrétního 

zaměstnance, přímého správce SDC Znojmo, který zodpovídal za bezpečnost železničního 

provozu na sousedním novém mostě (mohl být ohrožen např. zřícením mostu starého),  

ale odpovídal i za bezpečnost osob silničního provozu pod mostem.  Pracovníci SDC 

Znojmo přitom neměli možnost cokoliv ve věci učinit, a proto v zájmu řešení problému 
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starého Ivančického viaduktu navrhovalo SDC Znojmo následující aktivní postup Českých 

drah [9]. 

1. Prostřednictvím SDC Znojmo opakovaně oslovit Technické muzeum v Brně,  

zda má zájem převzít formou bezúplatného převodu tento objekt do majetku 

v současném stavu [9]. 

2. Stejným způsobem a s obdobným dotazem se obrátit na okolní obce [9]. 

3. Nebudou-li uvedené kroky úspěšné, zveřejnit celou věc prostřednictvím 

Generálního ředitelství ČD s cílem plošného zjištění možných zájemců o tento 

objekt. Ke zveřejnění využít veřejné sdělovací prostředky, oslovit odbornou 

veřejnost v odborném tisku [9]. 

4. Dalším krokem by bylo seznámení zahraniční technické a železniční veřejnosti 

s tímto problémem prostřednictvím odboru mezinárodního Generálního ředitelství. 

Toto seznámení by se provedlo formou zveřejnění v rámci organizace UIC a bylo 

by zaměřeno především na francouzské železnice s možností využití propagace 

francouzského výrobce mostu [9]. 

Během rozhodování se na mostě stalo několik úrazů a jeden dokonce smrtelný. 

Jednalo se o vyznavače bungee – jumping. Dne 3. září 1998 Ministerstvo kultury České 

republiky rozhodlo o kompromisním vyjmutí větší části mostu ze seznamu kulturních 

památek. I přes velké snahy o zachování této velkolepé technické stavby se odsouhlasilo 

k demolici mostu. Poslední vlak projel po Ivančickém viaduktu dne 9. 11. 1978 v 7.02 

hodin [31]. 

Ministerstvo kultury ČR prohlásilo rozhodnutím ze dne 26. 3. 1997, č. j. 189/1994 

přímopásovou příhradovou konstrukci mostovky v Moravských Bránicích a Ivančicích, 

parc. č. 2791/17 až 19, k. ú. Kounické Předměstí, okr. Brno-venkov, za kulturní památku. 

Dnes 3. 9 1998, č. j. 6.749/1998, bylo vydáno rozhodnutí o zrušení prohlášení jednoho pole 

přímopásové příhradové konstrukce mostovky v Moravských Bránicích a Ivančicích, k. ú. 

Kounické předměstí, okr. Brno-venkov, za kulturní památku. V rozhodnutí o zrušení se 

dále uvádí, že druhé pole mostovky, doposud pevně spojené s předmostím, zůstává i nadále 

kulturní památkou. Ministerstvo kultury ČR vymezuje rozsah kulturní památky tzv. 

Ivančického viaduktu takto: kulturní památkou je jedno pole mostovky Ivančického 
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viaduktu, které spojuje mostní podpěru na pozemku parcelní číslo 1496 a mostní podpěru 

na pozemku parcelní číslo 1491 a dvě mostní podpěry na pozemku parcelní číslo 1496 a  

na pozemku parcelní číslo 1491, vše v k. ú. Moravské Bránice, okr. Brno-venkov [10]. 

3.4 Stavba nového viaduktu 

Vzhledem k tomu, že stav starého Ivančického viaduktu nebyl v dobrém stavu, 

bylo rozhodnuto most zdemolovat a vedle něj postavit most nový. Nový Ivančický most 

(Obrázek 12) je postaven ve vzdálenosti 15 m po proudu řeky rovnoběžně se starým 

mostem. Most je jako jeho předchůdce jednokolejný. Niveleta koleje je vodorovná a přímá 

ve výšce 44,5 m nad hladinou řeky. Celková délka mostu je 409,2 m. Most má 5 ocelových 

pilířů a 6 otvorů. Délka přemostění je 382,1 m. Nosnou konstrukci tvoří ocelový komorový 

spojitý nosník lichoběžníkového průřezu, bez mostovky, s přímým uložením koleje. Délka 

konstrukce je 386,56 m. Výška nosníku je 4,450 m. Na stavbu mostu bylo zapotřebí 2540 

tun oceli [17]. 

Nosnou konstrukci mostu vyrobily Vítkovické železárny – závod 65 Mostárna 

Frýdek-Místek. Stavba ocelové konstrukce prováděly Hutní montáže Ostrava. Montáž 

ocelové konstrukce trvala 2 roky a probíhala od Hrušovan ke Střelicím. Díly o hmotnosti 

20 tun, byly převáženy k novému mostu nákladními vlaky ze stanice Moravské Bránice. 

Poté byly jeřáby vytahovány na staveniště. Smontovaná pole byly usazeny kladkostroji, 

umístěnými na montážních věžích. Jediné pole, které se nachází nad skalním výběžkem  

a pozemní komunikací Ivančice – Moravské Bránice bylo smontováno v předpolí 

ivančické opěry a pak podélným výsunem přemístěno do prvního mostního otvoru. Montáž 

byla úspěšně dokončena vyzvednutím druhého pole nad řekou. Ochrana ocelové 

konstrukce proti korozi byla provedena uvnitř mostu základním nátěrem a dvěma krycími 

nátěry fermežovou barvou. Dále pak na vnějších plochách, které byly montážně otrýskány 

křemičitým pískem a metalizovány zinkem a hliníkem. Bez nátěru zůstaly jen odvodňovací 

žlaby vyrobené z plechu 4 mm tlustého oceli [17], [24]. 
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Obrázek 12 - Nový Ivančický viadukt [18] 

 Před zatěžovací zkouškou proběhlo na mostě několik revizních prohlídek. 

V roce 1978 byly zjištěny závady na železničním svršku. Po odstranění těchto závad byl 

udělen souhlas k provedení zatěžovací zkoušky. V roce 1978 probíhala na mostě statická 

zkouška a dynamická zkouška. Při stavbě bylo na mostní konstrukci namontováno  

400 tenzometrů, které měřily rozkmit skutečných napětí. Během dynamické zkoušky byla 

použita parní lokomotiva 524.117 a motorová lokomotiva řady T 679.1200. Na novém 

mostě bylo dosaženo maximální rychlosti 85 km/h, vzhledem k malé rozjezdové dráze. 

Další den zkoušky pokračovaly jízdami nákladní soupravy sestavené z 20 výsypných vozů, 

která měla na každém svém konci lokomotivu řady T 679. Další zkouška počínala 

v rozkmitání konstrukce odpálením raket. Veškeré zkoušky, které na mostě proběhly, 

prováděli pracovníci Vysoké školy dopravní v Žilině s dalšími odborníky. Při poslední 

prohlídce dne 3. 11. 1978 byl most prohlášen schopným železničního provozu. Nákladní 

vlak s rychlostí 55 km/h byl prvním vlakem, který po novém mostě projel [17]. 

3.5 Demolice Ivančického viaduktu  

Demolice začala v polovině srpna roku 1999 ohrazením prostoru a vykácením 

stromů pod viaduktem. Dělníci do konce tohoto měsíce odstranili kolejový svršek v celé 

délce mostu. Pod viadukt byly shazovány dřevěné části postranních lávek i dubové 

mostnice. Po tomto kroku musel být prostor pod viaduktem vyklizen, aby pod něj mohla 
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nastoupit těžká technika, jako jsou například jeřáby, které zajistily Hutní montáže Ostrava 

[32]. 

 

Obrázek 13 - Mostní pole pod viaduktem během demolice [32] 

 

  Další rozebírání mostu začalo v pátek 3. září z hrušovanské strany, kde byl 

poprvé viadukt narušen. Dělníci, kteří ovládali výškové práce na mostě, byli zaměstnanci 

firmy Balance z Prahy. Demolice mostu musela být kvůli bezpečnosti dobře organizována. 

Jako první dělníci uchytili lana jeřábu do zářezů v podélnících, připravených předešlého 

dne, aby mohly být následně odpáleny a shozeny na zem. Důležité bylo, aby rozpalování 

jednotlivých příček probíhalo vždy souběžně na obou stranách nosníku směrem od spodu 

nahoru. Demontáž pilířů následovala až po odstranění celých polí (Obrázek 13). V první 

den demolice most přišel o pole mezi 5. a 4. pilířem (číslováno od Bránic). Druhý den 

ztratil most další jedno a půl mostního pole, po které následovalo položení dalších dvou 

pilířů [32]. 
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Obrázek 14 - Demontáž Ivančického viaduktu [32] 

Třetí den nastaly problémy s demolicí, když se jeřáby blížily k řece Jihlavě. Břeh 

řeky Jihlavy začal pod pásy těžkého jeřábu měknout, a proto musel být zpevněn vrstvami 

vyřazených pražců. Tehdy přišel most o další dvě poloviny mostních polí před a za druhým 

pilířem společně s dvěma pilíři (Obrázek 14). Čtvrtý den se demolovala zbylá polovina 

pole. Tato část byla až za řekou, takže dělníci toto pole museli snášet po krátkých cca 2 m 

kouscích. Během celé demolice museli být přítomní hasiči, protože při rozpálení železných 

konstrukcí autogenem, upadávalo rozžhavené železo na zem a podpalovalo trávu [32]. 

V pondělí 6. září byla dokončena demolice mostu. Prostor pod viaduktem byl 

vyklizen a části mostu odvezena. Po celém historickém mostě zbyl jen jeden pilíř 

s podpěrou a mostním polem. Zbylé torzo viaduktu zůstalo na seznamu kulturních památek 

České republiky a je provizorně staticky zajištěno. V následujících letech měla být 

památka zrekonstruována. O využití této památky se spekulovalo o naučné stezce  

nebo vyhlídkové ploštině nad údolím. U těchto možností je problém s přístupem k mostu 

po strmém svahu ze silnice [32]. 
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Během demolice starého viaduktu už po jeho boku stál viadukt nový  

(Obrázek 15), který byl po celou dobu demolice v provozu.  

 

Obrázek 15 - Pohled na nový a starý Ivančický viadukt [7] 
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4  VIADUKT V KONTEXTU MÍSTNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU 

 

Mým cílem je ukázat Ivančický viadukt jako objekt v místním cestovním ruchu, 

který se nachází v obcích do 25 km od Ivančického viaduktu. Například město Ivančice, 

ležící nedaleko Brna je zajímavé svou krajinou, kulturními a historickými památkami. Dále 

se v této kapitole budu zabývat současným stavem cestovního ruchu, návštěvností, 

stravováním a ubytováním v dané lokalitě a budoucností cestovního ruchu v Mikroregionu 

Ivančicko (Obrázek 16) a jeho okolím. Mezi kulturní zážitky jsem zařadila například 

expozici dvou rodáků z Ivančic Vladimíra Menšíka a Alfonse Muchy, rozhlednu Alfonse 

Muchy, zámky v Oslavanech, Moravském Krumlově a Rosicích nebo Klášter Rosa Coeli  

a další. Kulturní zážitky jsem seřadila podle vzdáleností a návazností na sebe. Závěrem 

připravím jednodenní exkurzi kolem Ivančického viaduktu. V další části této kapitoly 

doporučím strategické cíle Mikroregionu Ivančicko pro rozvoj cestovního ruchu. 

 

Obrázek 16 - Mikroregion Ivančicko a okolí [29] 
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4.1 Mikroregion Ivančicko a okolí 

Mikroregion Ivančicko je dobrovolný svazek obcí okresu Brno-venkov, který byl 

založen 25. 9. 2003. Jedná se o 9 obcí a 3 města: Čučice, Mělčany, Hlína, Ketkovice, 

Moravské Bránice, Neslovice, Nová Ves, Nové Bránice, Oslavany, Ivančice a Dolní 

Kounice. Tyto obce a města se spojily v Mikroregion za účelem podpory školství, 

zdravotnictví, sportu, likvidaci odpadů, turistiky, společenského života a další. Hlavním 

orgánem, který má právo rozhodovat je valná hromada, která je zastoupena vždy jedním 

členem z obce nebo města. Všechny obce a města dávají roční příspěvek na společenské 

aktivity pro Mikroregion. Roční příspěvky se různě liší. Město Ivančice daruje největší 

příspěvek až 140 000 Kč za rok a nejméně darují obce Hlína, Čučice a Mělčany,  

kde příspěvek činí 6 000 Kč za rok. I přesto, že se roční příspěvky obcí liší, rozhodování 

v oblasti společných aktivit pro Mirkoregion je rovný, každá obce a město má jeden hlas. 

 Mikroregion Ivančicko má několik kulturních zážitků, které stojí za to je vidět. 

K Mikroegionu jsem přiradila další okolní města, která nabízí další atraktivní místa  

pro turisty. Například město Dukovany, kde je možno navštívit jadernou elektrárnu, 

Ořechov s Army muzeem, Bratčice s pískovnou a Zbýšov s jeho významným hornictvím 

[14]. 

4.1.1 Expozice Vladimíra Menšíka 

Při návštěvě města Ivančic stojí za zhlédnutí expozice Vladimíra Menšíka, která 

se nachází v centru města Ivančic na Palackého náměstí. Ivančice jsou rodným městem 

tohoto umělce. V této expozici můžeme vidět rodinné fotografie, fotografie z filmů, 

oblečení, osobní potřeby nebo například sádrový odlitek jeho hlavy z filmu Létající 

Čestmír. Rodný dům se nachází na ulici Rybářská s číslem popisným 6, kde herec strávil i 

část svého dětství. Na domě je pamětní deska (Obrázek 17) s jeho podobiznou a s vrytým 

textem: V tomto domě se narodil 9. října 1929 český herec Vladimír Menšík. Expozice 

Vladimíra Menšíka se nachází společně s expozicí Alfonse Muchy v Kulturním 

informačním centru [30], [45]. 
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Obrázek 17 - Pamětní deska Vladimíra Menšíka na jeho rodném domě [45] 

4.1.2 Expozice Alfonse Muchy 

Alfons Mucha je také rodákem města Ivančic. Byl proslulým malířem, grafikem  

a zakladatelem české školy klasického fotografického aktu. Umělec se proslavil kolekcí 

monumentálních pláten cyklu „Slovanská epopej“. Expozice se v Ivančicích otevřela roku 

2003 v den 143. výročí umělcova narození. Výstava je rozdělena do čtyř místností,  

ve kterých můžeme vidět dokumentární fotografie, osobní věci, korespondenci,  

která zachycuje jeho kontakt s rodným městem. Čtvrtá místnost je věnována jeho 

fotografické práci [38]. 

4.1.3 Rozhledna Alfonse Muchy 

Rozhledna se nachází na jihu Ivančic nad řekou Jihlavou (Obrázek 18). Podle 

kopce, na kterém stojí, se ji také říká Réna. Roku 1930 proběhlo její slavnostní otevření. 

Stavitelem je Karel Feith [34]. 

 

Obrázek 18 - Rozhledna Alfonse Muchy na Réně [18] 

4.1.4 Rozhledna Vladimíra Menšíka 

Rozhledna se nachází v obci Hlína nedaleko Ivančic na Hlínském kopci. Věž je 

pojmenovaná po známem herci a baviči Vladimíru Menšíkovi. Byla postavena v roce 2007 
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v nadmořské výšce 450 m a lze z ní vidět Pavlovské vrchy, Bílé Karpaty. Za příznivého 

počasí jdou vidět i vrcholy Alp. Věž je vysoká 22 m [35]. 

4.1.5 Farní chrám Nanebevzetí Panny Marie 

Dominantou centra města Ivančic je Farní chrám Nanebevzetí Panny Marie, 

najdeme jej na Palackého náměstí (Obrázek 19). Původní vzhled kostela byl dřevěný z dob 

Přemyslovců, v této době stála jeho věž samostatně a měla obrannou funkci. Věž je vysoká 

53 m. V roce 1288 byl přestavěn do gotického slohu. Kostel během své historie zažil 

několik poškození. Musel být několikrát obnoven. V roce 1763 kostel i město zažili požár. 

Jednou ze zajímavostí kostela je jeho krypta asi 3 metry vysoká, která byla v roce 1947 

otevřena. Do krypty byly vhozeny kosti z hřbitova, který byl do roku 1560 kolem kostela. 

Na kostech se usadila v drobných krystalcích sůl [12], [25]. 

 

 

Obrázek 19 - Farní chrám Nanebevzetí Panny Marie [12] 

4.1.6 Renesanční zámek Oslavany 

Zámek byl v historii prvním ženským cisterciáckým klášterem na Moravě  

pod názvem „Vallis s Mariae“, který byl založen v roce 1225. Až po požáru v roce 1517 

byl přestavěn na zámek. V roce 1996 byl tento zámek zařazen do Programu záchrany 

architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky [33]. 
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4.1.7 Zámek Moravský Krumlov 

Jedná se o čtyřbokou stavbu s dvorem uprostřed. V historii sloužil jako 

středověký hrad, který byl v 16. století přestavěn na zámek. Zámek během svého života 

prošel několika přestavbami. První byla renesanční v roce 1593 a v 18. století proběhla 

barokní přestavba. Mezi významné prostory zámku patří zámecká kaple s rytířský sál.  

Pro návštěvníky je k dispozici expozici známého renesančního lékaře Paracelsa, který žil 

v Krumlově v roce 1537 [46]. 

Moravský Krumlov byl také známý Slovanskou epopejí Alfonse Muchy. Jedná se 

o cyklus velkoformátových obrazů, kterými Alfons Mucha ztvárnil dějiny Čechů  

a slovanských národů. Alfons Mucha svou epopej věnoval městu Praha. Od roku 1963 byla 

vystavena na Zámku v Moravském Krumlově. V roce 2016 se epopej vydává na turné  

do Japonska, Číny, Jižní Koreje a USA. Do Moravského Krumlova se epopej už nikdy 

nevrátí. Po svém turné se vrátí do hlavního města Prahy. Pro Moravský Krumlov je to 

významná ztráta [36]. 

4.1.8 Renesanční zámek v Rosicích 

Zámek se nachází na kopci nad soutokem řeky Bobravy a Říčanským potokem. 

Předchůdce zámku byl hrad ze 13. století, který byl v 16. století přestavěn. Veřejnost si 

dnes může prohlídnout interiéry zámku např. kaple a komnaty. Unikátem zámku je 

návštěva protiatomového krytu. Součástí zámku je stálá expozice hraček. Na zámku se lze 

zúčastnit akce Rytířské klaní a mnoha dalších [47]. 

4.1.9 Benediktinský klášter v Rajhradě 

Klášter je nejznámější a nejstarší na Moravě. Svou slávu si získal díky 

moravskému písemnictví. V klášteře se nachází knihovna Benediktinského opatství 

Rajhrad, která patří mezi největší v České republice. V knihovně je kolem  

65 000 historických svazků. V 14. století se v klášteře začalo vařit pivo. Nachází se zde 

dva pivovary: klášterní a pivovar městečka. Dále je možnost návštěvy funkční sakristie, 

chrámu sv. Petra a Pavla, kde probíhají bohoslužby. Celý objekt je vyhlášen za kulturní 

památkou společně s knihovním fondem [21]. 

4.1.10 Klášter Rosa Coeli  

Nachází se v malebné obci Dolní Kounice. Je to nejstarší ženský klášter  

na Moravě. Klášter byl postaven v roce 1181. Název Rosa Coeli znamená v překladu Růže 
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nebes. Během husitských válek v roce 1420 byl vypálen a v roce 1516 zrušen úplně. Dnes 

už zde uvidíme jen zříceninu kláštera, která je významná svou syrovou gotickou 

architekturou [20].   

4.1.11 Historické jízdy parních vlaků 

Na jižní Moravě probíhají pravidelné historické jízdy parních vlaků. V roce 2008 

jely vlaky na trase Brno – Oslavany za příležitostí historických oslav města. Turisté  

a návštěvníci si s sebou do vlaku mohli vzít kolo a využít jednu z cyklostezek v okolí. Vlak 

stál ve všech zastávkách: Troubsko, Střelice Dolní, Střelice, Radostice, Silůvky, Moravské 

Bránice, Ivančice letovisko, Ivančice město, Ivančice a Oslavany. Turisté se tak mohli 

rozhodnout, kde budou chtít z vlaku vystoupit, a které místa navštívit. Na zpáteční cestě 

vlak jede ještě z Oslavan do Moravského Krumlova a poté zpět do Oslavan a pak do Brna. 

Vlak je složený z historických osobních vozů s parní lokomotivou vpředu pod názvem 

„Šlechtična“ [43]. 

Pálavský okruh patří mezi další tradiční historické jízdy vlaků na jižní Moravě.  

Vlaky jezdí na 4 trasách [43]:  

1. Brno hl. n. – Novosedly – Mikulov na Moravě – Valtice město – Lednice; 

2. Lednice – Vlatice město – Mikulov na Moravě; 

3. Mikulov na Moravě – Břeclav – Brno hl. n.; 

4. Lednice – Břeclav – Brno hl. n.; 

Vlaky povede parní lokomotiva Albatros vyrobená v roce 1954 a dielektrická 

lokomotiva Bardotka. Ve městech bude pro turisty připraven bohatý program. Ve vlaku 

bude opět možnost přepravy jízdních kol [43]. 

4.1.12 Hornictví ve Zbýšově 

Zbýšov je malá obec vzdálená 23 km od Brna. Před objevením černého uhlí  

na kopci, byl Zbýšov obyčejnou obcí. V 18. století bylo objeveno černé uhlí a v zápětí 

započala jeho těžba. V obci fungovalo 5 dolů: Důl Jindřich, Důl Jindřich II., Důl Antonín, 

Důl Anna a Simson. Důl Jindřich II. byl nejhlubším dolem na černé uhlí v České republice. 

Dosažená hloubka byla 1 550 m. Poslední vytěžené uhlí z toho dolu bylo v roce 1991. Důl 

Antonín byl zaražen v roce 1846. V rosicko-oslavenském uhleném revíru to byla první 

svislá jáma. Těžba byla ukončena v roce 1992. Důl Simson započal svou těžbu v roce 
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1853. U tohoto dolu byl zabudován parní stroj. V dole se těžilo pouze kvalitní uhlí. Byl 

hluboký 625 m. Těžní věž dolu Simson byla prohlášena památkově chráněným objektem 

[16]. 

4.1.13 Pískovna Bratčice 

Obec Bratčice leží 21 km jihozápadně od Brna. Obec je významná těžbou písku. 

Jedná se o nejstarší a největší pískovnu na Brněnsku. Těžba zde započala v roce 1992  

pod společností Štěrkopísek Bratčice, s. r. o. Štěrkovnu dnes vlastní firma Pískovny 

Morava, spol. a. s. Surovina se těží suchou cestou pomocí elektrického bagru. V roce 2003 

byla postavena nová stacionární linka s praním a systémem mokrého třídění. V pískovnách 

si dnes můžeme zakoupit: písek, okrasné valouny, soliterní kámen, netříděný štěrkopísek  

a další. Odvoz výrobků je zajištěn kolovými nakladači s vážním systémem. Pro finální 

odvoz je používána mostová váha [28]. 

4.1.14 Jaderná elektrárna Dukovany 

Elektrárna se nachází 20 km západně od Ivančic. Je první jadernou elektrárnou 

v České republice. Její historie spadá do 70. let 20. století, kdy Československo a Sovětský 

svaz podepsaly dohodu o postavení dvou elektráren. Jaderná elektrárna Dukovany 

započala svou výstavbu v roce 1978. Celý komplex byl dokončen v roce 1987. Nedaleko 

jaderné elektrárny byly vybudovány jiné elektrárny, např.:Vodní elektrárna v Dalešicích  

na řece Jihlavě a sluneční elektrárna, která je umístěna přímo v objektu [11]. 

4.1.15 Army muzeum Ořechov 

Muzeum se nachází v areálu Army park v obci Ořechov. V minulosti byl tento 

areál využíván jako areál protivzdušné obrany města Brna. Muzeum je rozděleno do 5. 

sekcí: Historie české armády, Výzbroj a výstroj našich vojáků, Těžká vojenská technika, 

Prohlídka podzemních prostor, Skladiště raket a velitelský bunkr. Muzeum zachycuje 

historii armády od roku 1945 do roku 1989. Prohlídka muzea trvá 1 hodinu. Mimo 

prohlídky muzea jsou v areálu k dispozici i další aktivity jako je např. paintball, jízda  

na čtyřkolkách, jízda ve vojenské technice, střelnice, opičí dráha, segway a minohledačka 

[3]. 

4.1.16 Cyklostezky 

Jihomoravský kraj je často navštěvován za účelem cykloturistiky. Mikroregion 

Ivančicko se může chlubit svými cyklostezkami. K dnešnímu dni existují v mikroregionu  
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4 tematické cyklostezky: Energetická, Templářská, Pivovarská, Hornická a jedna Brněnská 

vinařská stezka. Cyklotrasy jsou řádně vyznačeny [42]. 

1. Energetická cyklostezka 

Tematická cyklostezka o délce 48 km s bílým pásovým značením vede  

přes dvě přehrady na řece Jihlavě. Začíná se na zámku v Oslavanech a pokračuje  

se do Nové Vsi, Senohrady, Mohelno, přehradní hráz Mohelenské přehrady, 

Mohelenská hadcová step, Dukovany, IC Elektrárny Dukovany, hráz Malešické 

přehrady, IC Malešice, Kramolín, rozhledna Babylon, Mohelno, Oslavany [42]. 

2. Templářská cyklostezka 

Okruhová cyklostezka vede na Oslavě a Jihlavě kolem zřícenin hradů  

za pivem Templář (Obrázek 20). Označení cyklostezky je modré pásové a její délka je 

39 km. Trasa: Oslavany, Ketkovice, Senorady, Biskoupky, Templštýn, Hrubšice, 

Řeznovice, Ivančice (Alexovice), Ivančice (Letkovice) – Oslavany [42]. 

 

Obrázek 20 - Templářská cyklostezka vyznačená na mapě-modrá barva [42] 
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3. Pivovarská cyklostezka 

Je další okruhová cyklostezka s tématem pivovarství. Vhodná pro krosová 

 a horská kola. Označení trasy je zelené. Vede z pivovaru v Oslavanech do pivovaru 

v Dalešicích, který je proslulý filmem Postřižiny. Trasa: Oslavany, Čučice, U Jána, 

Ketkovský mlýn, Senorady, Mohelno, rozhledna Babylon, Kramolín, hráz přehrady 

Dalešice, pivovar Dalešice, kolem zříceniny hradu Rabštejn - přehrada Mohelno, 

Mohelenská hadcová step, Mohelno, Lhánice, Biskupský kopec – Biskoupky, Nová 

Ves, Oslavany. Délka trasy je 60 km [42]. 

4. Hornická cyklostezka 

Tematická cyklostezka s červeným pruhovým označením. Vede z údolí 

Oslavy k Bílému potoku bývalým kamenouhelným Rosickým revírem za hornickými 

památkami. Trasa: Zámek Oslavany, Zbýšov, Babice, Zastávka, Mariánské údolí, 

Okrouhlík, Říčky, Javůrek, Domašov, Rudka, Litostrov, Zbraslav, Příbram, Vysoké 

Popovice, Dukovany, Ketkovice, Oslavany. Délka 50 km. Krátký okruh: Oslavany, 

Zbýšov, Zakřany, Dukovany, Ketkovice, Oslavany. Délka trasy je 25 km [42]. 

5. Brněnská vinařská stezka 

Brněnská vinařská stezka je dlouhá 130 km. Trasa začíná v Moravanech  

a pokračuje směrem na jih. Stezka vede přes obec Dolní Kounice, Pavlov, Pohořelice, 

Ivaň a končí za obcí Vranovice.Trasa je sjízdná na kole v dobrém technickém stavu. 

Tvoří ji 85% silnic a 15% cyklostezek. Na stezku se napojují další trasy  

např. Mikulovská vinařská stezka nebo Cyklistická stezka Brno – Vídeň. Nejvyšší bod 

na trase je ve výšce 320 m. n. m. Trasa je značena turistickými a cyklistickými 

značkami (Obrázek 21) [5]. 

 

Obrázek 21 - Značka pro cyklostezku [5] 
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4.2 Současný stav cestovního ruchu v Mikroegionu Ivančicko 

Mikroregion Ivančicko je bohatý kulturně – historickými památkami. Tyto 

památky lze rozdělit na světské, církevní a technické. Mezi světské památky patří 

například renesanční zámek v Dolních Kounicích nebo zámek v Oslavanech. Církevní 

památky lze vidět v Ivančicích, kde se nachází židovský hřbitov a Farní chrám 

Nanebevzetí Panny Marie nebo v Dolních Kounicích, kde je Klášter Rosa Coeli a mnoho 

dalších. Mezi největší technické památky v tomto Mikroregionu patří Ivančický viadukt, 

který je významný svou bohatou technickou historií. Další technické památky je možné 

navštívit ve Zbýšově, který se chlubí svými 5 doly, v Dukovanech, kde je možné projít 

expozicí jaderné elektrárny. 

Památky jsou v Mikroregionu rozmístěny nerovnoměrně. Toto rozmístění má vliv 

na návštěvnost turistů Mikroregionu. Nejvíce kulturně – historických památek mají 

Ivančice a Dolní Kounice, ostatní obce mají 1 až 2 památky. Mělčany a Nové Bránice 

nemají ani jednu. V celém Mikroregionu je 86 kulturně – historických památek. 

Mikroregion Ivančicko je oblíbený svými cyklostezkami a turistickými trasami, 

které spadají pod sportovní – turistický cestovní ruch. Cyklostezky jsou jednou z priorit 

pro rozvoj cestovního ruchu Mikroregionu Ivančicko. Nachází se zde 4 cyklostezky 

s tématikou, vinařská stezka a ostatní cyklostezky. Tematické cyklostezky patří  

mezi nejoblíbenější. Většina členských obcí je mezi sebou propojena, ať už turistickou 

trasou nebo cyklostezkou. Existuje zde také jedna Naučná stezka permokarbonu 

boskovické brázdy, která je dlouhá 1 km. Můžeme zde vidět bohatou geologii a historii 

boskovické brázdy [1]. 

Důležitou roli v rozvoji cestovního ruchu hrají služby stravování a ubytování, je 

to jeden z ukazatelů, který nám určuje, jak dlouho se návštěvníci v Mikroregionu 

Ivančicko zdrží. Pokud je kapacita a výběr ubytování nebo stravování nedostačující, lze 

říct, že toto je jeden z faktu, proč zde návštěvníci netráví více času. Alternativou je 

ubytování ve větších městech poblíž Mikroregionu, např.: Znojmo. Tato varianta může být 

pro některé turisty nepohodlná, z důvodu dopravy.  
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V následujících tabulkách lze vidět statistiky týkající se cestovního ruchu 

v Jihomoravském kraji. 

Tabulka 4 - Počet hostů přijíždějících do Jihomoravského kraje za rok 2015 [8] 

2015 
Jihomoravský kraj 

celkem rezidenti nerezidenti 

Počet hostů 633 788 189 591 444 197 

 

Tabulka 5 - Počet hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie ubytovacího zařízení v turistickém 

regionu Jižní Morava (2012-2015)[8] 

Rok 

region Jižní Morava 

celkem 
hotely 

***** 

hotely 

**** 

hotely 

*** 

hotely 

** 

hotely 

* 
penziony kempy 

chatové 

osady 

turistické 

ubytovny 

2012 739 1 27 139 13 10 412 41 32 64 

2013 736 1 28 136 17 11 407 40 33 63 

2014 707 1 30 136 18 11 387 44 31 49 

2015 709 - 38 128 15 11 392 42 31 52 

 

Z tabulky č. 5 nám vyplývá, že v turistickém regionu Jižní Morava je několik 

možností ubytování. V tabulce nejsou uvedeny ostatní ubytovací zařízení. Těchto zařízení 

je 94 k roku 2015. Z celkového počtu 803 ubytovacích zařízení je 14, které se nachází 

v Mikroregionu Ivančicko. V Mikroregionu má ubytovací zařízení jen polovina obcí. 

V některých obcích není žádná možnost ubytování. 

Dalším ukazatelem je kapacita hromadných ubytovacích zařízení.  

V  Mikroregionu Ivančicko je kapacita lůžek 286, což je 0,6 % z celkového počtu 

v regionu. 
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Tabulka 6 - Kapacita hromadných ubytovacích zařízení v turistickém regionu Jižní Morava (2012-2015)[8] 

 

region Jižní Morava 

Rok počet zařízení počet pokojů počet lůžek počet míst pro stany a karavany 

2012 739 18 417 46 324 5 340 

2013 736 18 264 46 074 4 845 

2014 707 17 635 44 213 5 666 

2015 709 18 143 45 236 5 353 

Následující tabulka ukazuje využití lůžek hromadných ubytovacích zařízení 

regionu Jižní Morava. 

Tabulka 7 - Využití lůžek regionu Jižní Morava vyjádřena v procentech (2012-2015)[8] 

Rok 
region Jižní Morava 

využití lůžek využití pokojů 

2012 23,1 24,2 

2013 24,0 29,6 

2014 25,2 32,1 

2015 26,0 31,3 

 

Návštěvnost turistů, přenocování a průměr délky pobytu a počtu přenocovaní  

v hromadných ubytovacích zařízení lze vidět v tabulce č. 8. 

Tabulka 8 - Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení v Jihomoravském kraji (2012-2015)[8] 

 

Jihomoravský kraj 

2012 2013 2014 2015 

hosté 1 107 312 1 178 724 1 499 974 1 536 172 

přenocování 2 174 688 2 318 768 2 972 285 3 072 995 

průměrná doba pobytu 3 3 3 3 

průměrný počet přenocování 2 2 2 2 

 

Dalším důležitým ukazatelem pro cestovní ruch je oblast stravování. Jestliže je 

stravování v dané oblasti nedostačující, opět to způsobuje negativní vliv pro návštěvníky. 
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Návštěvníci si musí obstarat jídlo na celý den, popřípadě se dopravit do jiného města, 

 či obce, kde jim bude poskytnuta strava. Nutno poznamenat že se bavíme stravovacích 

zařízení s teplou kuchyní. Počet stravovacích zařízení v Mikroregionu Ivančicko je 21.  

Ve 4 obcích nenajdeme žádné stravovací zařízení. Konkrétně se jedná o tyto  

obce: Mělčany, Čučice, Hlína a Nové Bránice. V těchto obcích najdeme jen zařízení  

se studenou kuchyní například pohostinství, hostince nebo hospody. Celkový počet 

kapacity míst těchto stravovacích zařízení je 1336. Z toho nejvíce míst je k dispozici 

v městě Ivančice, kde se nachází 9 stravovacích zařízení z 21. Kapacita míst v Ivančicích 

je 480 [40], [44]. 

Z předešlých informací můžeme konstatovat, že Mikroregion a jeho členské obce 

jsou v cestovním ruchu postaveny nerovnoměrně, to se také odráží v ročních členských 

příspěvcích, k rozvoji cestovního ruchu. Hlavní rozdíly najdeme v ubytovacích  

a stravovacích službách. V Mikroregionu se nachází obce, které jsou vybaveny lépe 

například: Ivančice, Dolní Kounice nebo Oslavany, ale jsou zde také obce, které jsou 

naopak vybaveny hůř. Jedná se o tyto obce: Čučice, Hlína a Mělčany [41]. 

V současném cestovním ruchu Mikroregionu můžeme hodnotit pozitivně velké 

množství kulturně – historických památek, existenci expozic Vladimíra Menšíka a Alfonse 

Muchy, pravidelné pořádání výstav, folklorní akce, akce pořádané členskými obcemi, 

výskyt rozhleden, značené turistické trasy, značené cyklostezky, předpoklad pro rozvoj 

vinařské turistiky, výskyt ubytovacího a stravovacího zařízení. Naopak negativní stránky 

Mikroregionu jsou například služby stravování, ubytování a místní výstavy jen ve větších 

obcích jako jsou Ivančice, Oslavany a Dolní Kounice. Dále pak nedostatek aktuálních 

propagačních materiálů akcí a turistických zajímavostí na vlastních webových stránkách 

Mikroregionu Ivančicko. 

4.3 Budoucnost cestovního ruchu v Mikroregionu Ivančicko 

Jak už bylo v předešlé kapitole zmíněno, Mikroregion Ivančicko má několik 

možností na to, aby nalákal turisty do svého Mikroregionu, ale otázkou je jestli všechny 

turistické atrakce využívá dostatečně. V následující kapitole se budu věnovat potenciálu 

rozšíření rozvoje cestovního ruchu v dané oblasti.  
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Začneme propagační stránkou Mikroregionu. Nahlédneme-li na webové stránky 

Mikroregionu, tak zde nalezneme základní informace Mikroregionu, členských obcí, 

stručný popis kulturně - historických památek a turistických atrakcí jako jsou cyklotrasy  

a turistické stezky. Pro rozvoj cestovního ruchu a webových stránek bych doporučila 

rozšířit informace o památkách, cyklostezkách a ostatní trasách, přidat informace  

o ubytování a stravování. 

Každá členská obec má také svou webovou stránku. Tyto webové stránky bych 

srovnala podobně jako služby ubytování a stravování v obcích. Větší obce jako Ivančice, 

Dolní Kounice a Oslavany mají webové stránky s dostačujícími informacemi pro turisty, 

zatímco obce Čučice, Ketkovice a Mělčany mají stránky složeny opravdu jen  

ze základních informací. Právě této situace by se Mikroregion mohl chytit a vytvořit stejně 

dostačující informace pro turisty na všech webových stránkách obcí. Mezi další propagační 

materiály řadíme průvodce Mikroregionu Ivančicko a mapy cyklostezek a turistických tras.  

Informace o pořádání akcí členskými obcemi lze zjistit na stránkách Mikroregionu [1]. 

Mezi další propagační činnost bych zařadila využít nejvíce nejnavštěvovanějších 

míst, například Rozhlednu Vladimíra Menšíka, kde by byl poutač na další atraktivní místa 

v okolí například na expozici Vladimíra Menšíka a Alfonse Muchy v Ivančicích.  

Tato propagační činnost není finančně náročná a lze ji využít i na internetových stránkách.  

V další řadě bych navrhovala využít potenciál zbylého torza Ivančického 

viaduktu. Místo kulturní památky bych doporučila obohatit informačními tabulemi, kde by 

byla vysvětlena jeho technická historie. Dále bych zmínku o Ivančickém viaduktu přidala 

do průvodce Mikroregionu Ivančicko, aby se dostal do podvědomí turistů. Na silničních 

cestách bych nechala vystavět poutače k Ivančickému viaduktu se vzdáleností k němu. 

Dalším návrhem, jak dostat Ivančický viadukt do povědomí turistů, by byla historická akce 

se vzpomínkou na jeho výstavbu. Město Moravské Bránice nebo Ivančice by mohli  

do svých městských slavností zařadit vzpomínkový přechod přes Ivančický viadukt, který 

se váže na legendu o panovníkovi Františkovi Josefu I., který most prošel pěšky, protože se 

bál, že most neunese projíždějící vlak. Také by se tato tradice dala využít  

při historických jízdách na trati z Brna do Oslavan, při příležitosti historických slavností 

v Oslavanech. 
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Dalším problémem, se kterým se Mikroregion potýká, jsou služby ubytování  

a stravování. Mikroregion by měl své služby stravování a ubytování rozšířit do každé 

z obcí. V každé obci by mělo být alespoň jedno zařízení k ubytování a jedno ke stravování 

s teplou kuchyní. Pro turisty to bude mnohem jednodušší, když si budou moct vybrat  

ze širší nabídky služeb. 

Na rok 2016 – 2017 si Mikroregion stanovil strategické cíle pro rozvoj cestovního 

ruchu [48]:  

1. Výstavba cyklostezky Oslavany – Ivančice 2. etapa 

2. Výstavba cyklotrasy Ivančice – Dolní Kounice 

Cíl č. 1: Stavební práce na této cyklostezce začaly v roce 2015, kdy byl položen asfaltový 

povrch. Její délka je 3 km. Momentálně se Mikroregion snaží sehnat další finanční 

prostředky, které budou nutné k rozvoji této trasy. Mikroregion má v plánu doplnit trasu  

o cyklistické značení, lavice, odpočívadla, informační tabule a zrealizovat naučnou trasu 

[48]. 

Cíl č. 2: Předpokládané ukončení tohoto cíle se odhaduje na rok 2022. Výstavba se bude 

muset rozdělit do tří etap. Cyklotrasa se dotkne také obcí Moravské Bránice, Nové 

Bránice, Němčičky, Pravlov, Kupařovice. Výstavba cyklotrasy je momentálně ve fázi 

navrhnutí přesné trasy na její realizaci. Mezi obcemi Ivančice a Moravské Bránice je 

náročný terén pro výstavbu asfaltové cyklotrasy, a proto bude muset část trasy vést přes les 

po lesní cestě. Tuto cyklotrasu budou financovat členské obce Mikroregionu Ivančicko. 

Další finance má v plánu Mikroregion získat z dotací Státního fondu dopravní infrastruktury, 

Programu podpory rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji,  

či grantového programu Nadace ČEZ – Podpora regionů [48]. 

Pro rozvoj cestovního ruchu Mikroregionu Ivančicko níže navrhuji další 

strategické cíle: 

1. Plné využití webových stránek Mikroregionu Ivančicko a všech členských obcí.  

2. Zlepšení distribuce propagačních materiálů jak pro návštěvníky,  

tak mezi členské obce. 
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3. Rozšíření informovanosti o pořádaných akcí v členských obcích i mimo 

Mikroregion. 

4. Rozšíření naučných stezek v návaznosti na cyklostezky a turistické stezky. 

5. Plné využití kulturně-historických památek v Mikroregionu, jejich informovanost a 

propagace. 

6. Propagace zbylého torza Ivančického viaduktu na webových stránkách 

Mikroregionu, v turistické příručce a mimo Mikroregion pomocí propagačních 

materiálů. 

Jestliže Mikroregion své cíle pro rozvoj cestovního ruchu splní, věřím, že se počet 

návštěvníků výrazně zvýší, aby návštěvníci setrvali v Mikroregionu delší dobu, doporučila 

bych rozšířit služby ubytování a stravování. Alespoň toto rozšíření zařadit do 

dlouhodobých cílů Mikroregionu. 
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5 ZÁVĚR 

 

Jsem moc ráda, že jsem si vybrala toto téma, opravdu mi bylo velmi blízké  

a rodina mi při práci dala několik užitečných rad. Literaturu ke své práci jsem čerpala 

z knihoven z Ostravy a okolí. Při návštěvě Ivančického viaduktu jsem se cestou zastavila 

v Brně. Tam jsem navštívila Správu železničních dopravních cest, kde mi pracovníci 

poskytli dokumentace stavby a další sborníky z jejich archivu. 

Ivančický viadukt bych zařadila do technických památek se smutným koncem.  

Při studii o Ivančickém viaduktu jsem byla udivena, jak se dokážou lidé zachovat 

k technické památce. Ivančický most si jeho majitelé přehazovali jako „horký brambor“  

a nikam tohle řešení bohužel nevedlo. Stalo se to, co se stát nemělo a most skončil  

ve sběrně. Dnes na jeho počest stojí jeho zbylé torzo, kde se dnešní mostní stavitelé mohou 

přijít inspirovat. Chtěla bych ocenit práci všech dělníků a stavitelů, kteří se podíleli  

na stavbě mostu. Pro dnešního člověka je neuvěřitelné, že takový most zvládli dělníci 

postavit bez moderní techniky. Stavba nového mostu sice problém na trati vyřešila,  

ale most už není tak oceňován, jako starý Ivančický viadukt, který byl technickou 

památkou.  

V závěru své práce jsem zhodnotila cestovní ruch v Mikroregionu Ivančicko. 

Zabývala jsem se současností turistických atrakcí, návštěvností, službami ubytování  

a stravování. V těchto službách jsem Mikroregion Ivančicko porovnala s Jihomoravským 

krajem. V této kapitole jsem došla k závěru, že Mikroregion Ivančicko má ještě mnoho 

rezerv, jak rozšířit svůj cestovní ruch. Například ve službách stravování a ubytování,  

dále s propagačními materiály.  

Vzhledem ke stanoveným cílům regionu se podaří cestovní ruch rozšířit,  

ale také turisty v dané oblasti udržet, co nejdéle. 
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