
Zveme na průzkum úchvatných říčních meandrů ve stometrových slepencových  

stěnách a skalních amfiteátrech. 

NÁROČNOST TRASY Délka výletu je 15 km. Téměř celá trasa vede mírně z kopce, podél řeky.  

ZAČÁTEK A KONEC TRASY autobusová zastávka Moravský Krumlov, stezka a Ivančice, železniční stanice (či vlaková stanice  Ivančice) 

POPIS CESTY  

 

Cestu začněte na jedné z nejúchvatnějších vyhlídek – od zastávky autobusu jděte na skalní vyhlídku ke kapli sv. Flori-

ána (bod 2 na mapce). Pokračujte po červené turistické značce, sejděte po svahu dolů, přes řeku a projděte si město. 

Trasa vás dovede k místnímu zámku (bod 3), který od roku 2021 opět hostí slavnou Muchovu Slovanskou epopej. 

Kromě zámku můžete projít i rozsáhlý zámecký park. Jděte po modré turistické trase (a zároveň naučné stezce 

Krumlovsko-rokytenské slepence) podél řeky, kolem místa přemyslovského hradiště Rokyten (bod 4), do Rokytné. 

Za Rokytnou se vraťte zpět do údolí řeky. Nedaleko od vás je vysoký vodopád, ale nachází se mimo 

značené turistické trasy v národní přírodní rezervaci, tedy mimo přístupná místa. Pokračujte podél 

řeky. Za pramenem pod svahem můžete otestovat svou sílu a zručnost na lanovém přechodu řeky 

(bod 5). Na rozcestí Pod Budkovicemi odbočte do vsi a prohlédněte si zajímavý sochařský výtvor, 

zatavení Zvěrokruh (bod 7). Po návratu na modrou trasu vystoupejte k pozůstatkům hradiště  

Budkovice (bod 8). Modrá turistická značka vás dovede až k vlakovému nádraží v Ivančicích. Při 

příchodu do města, hned za řekou, zaujmou sluneční hodiny U Šneka.  

OBČERSTVENÍ studánky Pod Floriánkem, U Rokytné, Nad Němčickou hájenkou, restaurace v Krumlově i Ivančicích 

ZAJÍMAVOSTI  Označení kaple evokuje malou sakrální stavbu, ale poutní kaple sv. Floriána je opravdu mohutná. 

Dle pověsti se právě zde, na okraji skalního srázu, knížeti Floriánovi zastavili splašení koně.  

Rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence chrání rostlinná společenstva dubohabřin a doubrav 

a teplomilných stepních porostů.  

Hradiště Budkovice bylo osídleno už 

v době kamenné. Dnes tu najdete 

terénní val a pozůstatky příkopu.  

Ivančice skýtají mnoho zajímavého –  

městskou památkovou zónu, židov-

ský hřbitov i synagogu, pozůstatky 

historického železničního viaduktu, 

rozhlednu Alfonze Muchy… 

MAPA  A VÝŠKOVÝ  

PROFIL 

 

zdroj: mapy.cz 

TRASU DOPORUČUJE Malví z Rychty 

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz 

ÚDOLÍ 

ROKYTNÉ 

https://1url.cz/mKfYm
http://www.lipka.cz

