
Cyklostezka Oslavany - Ivančice

Od vyhledávací studie k realizaci 
to trvalo dlouhých třináct let, 
ale výsledek stojí za to!!!



Třešnička na dortu. Byla nám udělena 
Cena Víta Brandy 2022 v hlasování veřejnosti!!!



Vyhlášení na pražské Kampě



Tady byl začátek.  
2002 byla zpracována Vyhledávací studie a Studie proveditelnosti



20. 10. 2007
Byla společná vyjížďka 
Po budoucí cyklostezce.



Jeli jsme cestou 
necestou  a tam, 
kde jsme brodili, 
je nyní přemostění 
s propustkem.



Podzim 2014
Vyšla dotace ze SFDI
Začalo se stavět!!!  
Stavbu realizovala
Firma Colas.cz



Snímky dokumentují stav stavby 
cyklostezky k 10. 12. 2014.
Obrázky jsou řazeny ve směru 
z Ivančic do Oslavan

Stavba cyklostezky Oslavany – Ivančice.
Vyhledávací studii zadalo a financovalo město Oslavany za pomoci dotace 
ČEZ v roce 2002.
Autorem vyhledávací studie pro nejvhodnější vedení trasy (byly 
3 alternativy) byl ing. Adolf Jebavý z projekčního ateliéru ADOS Brno.
Byl zároveň autorem PD pro Územní rozhodnuti (které muselo být, 
bohužel, 2x prodlužováno kvůli problémům s vypořádáváním pozemků).  
Zpracoval rovněž PD pro stavební povolení a pro  provedení stavby.







Dokončení stavby a zkušební 
jízda.
V půlce dubna 2015 proběhla 
instalace lávky a byly položeny 
poslední asfaltové vrstvy a 
upraveny krajnice.
Cyklisté Cykloklubu Oslavany 
mohli provést 26. 4. 2015 zkušební 
jízdu  z Oslavan do Ivančic
a zpět.



První mapka
nové 
cyklostezky



Miloš Musil zahájil slavnostní 
otevírání nové cyklostezky

představování hostů Ivy Zajíčkové 
a  Ivana  Křivánka



Slavnostní start 
Odemykání 
Templářské
a zároveň zahájení

provozu na cyklostezce
Provedl místostarosta
Svaťa Staněk.



Stříhání pásky

stříhali ing Armutidis z Colasu, 
oba starostové a ing Havlíčekze SFDI

asistovali Musil, Zajíčková, Křivánek 
a Štork

páska byla přestřižena



začátek cyklostezky v Oslavanech úsek cyklostezky pod kopcem Koblih

lávka přes Oslavu



Nájezd na lávku
A pamětní kámen





Záběry z cyklostezky

Autorem odpočívek
na cyklostezkách 
je Ivančický umělec 
Josef Zahradník

30.7.2016 byl slavnostní křest odpočívek .
Křtilo se oslavanský pivem a vodou z Oslavy.



MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI CYKLOSTEZKY 
OSLAVANY-IVANČICE 
V období od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016 proběhl       
v rámci Jihomoravského kraje monitoring 
návštěvnosti osmi cyklostezek, mezi kterými 
nechyběla ani cyklostezka Oslavany-Ivančice. 

Na cyklostezce bylo ve sledovaném období 
zaznamenáno 142 005 průchodů, což bylo ze 
sledovaných cyklostezek zdaleka nejvíce.



Z Novoročních 
vyjížděk









Začínáme u soutoku Oslavy a Jihlavy.

Po cyklostezce z Ivančic do Oslavan



Pokračujeme kolem rybníka Pancíř II



Na odpočívce U raka 
jsou herní prvky pro 
děti (ba i pro dodpělé), 
je zde dostatek míst 
pro odpočinek  
i ohniště

Kolem odpočívky U raka



Lužním lesem proti proudu Oslavy



Toto je nejdelší rovina na trase, souběžně s železniční vlečkou do sila.



Josef Zahradník  svými 
nápaditými a často i humorně 
laděnými instalacemi dělá z naší 
cyklostezky galerii v přírodě.

Dojedeme k odpočívce U ledňáčka, která je u bývalého Dívčího splávku



Cyklostezka nás vede kolem řeky dál k lávce u sila



Odpočívka U padlého 
cyklisty je velmi 
frekventovaná. Šlapání 
na kole a zvonění 
na zvonek láká nejen děti. 
K Milošovi  chodí 
i „pěšáci“ na procházce. 
Je totiž v půlce cyklostezky.

Před lávkou je odpočívka
U neznámého padlého cyklisty



Socha padlého cyklisty je pro děti velká a tak po ní lezou, rádi si sedají na botu. 
Kolo je poctivým kovářským dílem o výšce dospělého člověka.





Přejedeme na pravý břeh



Pohled z lávky po proudu Oslavy



Odpočívka U ryby je vyhledávaná
hlavně chodci a bruslaři protože  

od Ivančic je vzdálená 
asi dva a půl kilometru.

Kolem odpočívky
U ryby dojedeme 
do Oslavan



Cíl je na zámku v Oslavanech



cyklostezka nám slouží již sedmý 
rok. Využívají ji cyklisté i „pěšáci“ 
k cestám do zaměstnání nebo pro 
rekreaci. 

Chodí po ní pejskaři a jezdí 
bruslaři. Jsou zde maminky s 
kočárky, či s dětmi, které začínají 
seznamovat s cyklistikou na 
odrážedle. 

Cyklostezka je místem setkávání. 

Často je provoz hustý a někdy 
dochází i ke kolizím. 
Proto je na ní žádoucí 
SLUŠNOST a OHLEDUPLNOST.


