
IVANÈICKO

NA KOLE KRAJEM HORNÍKÙ A TEMPLÁØÙ          
Mo�nosti obèerstvení a stravování na trase:
Oslavany
- Zámecká restaurace
- hotel  Horník
- restaurace Dìlnický dùm
- Esspresso
- bufet Honza
- pohostinství �U �ildù�

Ketkovice
- Pohostinství u Mohelských

Senorady
- Pohostinství
- Penzion

Biskoupky
- Pohostinství �Rosnièka�

Templ�týn
- Hospùdka v táboøe
  (pan Gruntorád)
-Rekreaèní zaøízení
  (pan Stehlík)

Ivanèice - Hrub�ice
- Pohostinství na zámku

Ivanèice - Øeznovice
- Pohostinství

Ivanèice - Alexovice
- Restaurace �Pod kaplièkou�

Ivanèice - Letkovice
- Pohostinství �Ve �kolce�
- Pohostinství �U jablíèka�

Templáøská
cyklostezka

PODÉLNÝ PROFIL TEMPLÁ�SKÉ CYKLOTRASY
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Podélný profil Templáøské cyklotrasy

Mo�nosti ubytování:

Oslavany Hrub�ice
- Hotel Horník - Zámek
- Sporthotel Stadion
- ubytovna na zámku

Templ�týn
- rekreaèní zaøízení �Tábor pod Templ�týnem� (pan Gruntorád)
- rekreaèní zaøízení pod Templ�týnem (pan Stehlík)

Opravy kol:
Jízdní kola Zdenìk Berka - Ivanèice, Na Brnìnce 1, tel. 546 452 818
Opravy a prodej kol Jaroslav Kubálek - Zbý�ov, Oslavanská 342, 
tel. 546 431 801, 604 727 915

Znaèení
Závady a po�kození dopravního znaèení cyklotras prosím oznamte na firmu:
GS Plus s.r.o., tel +420 547 244 374



Templáøská cyklostezka

Okruhová tématická cyklostezka �Templáøská� 
Kolem zøícenin hradù na Oslavì a Jihlavì za pivem Templáø
5170, 5199, 403, 403a, 403, 5170 a modré  pásové znaèení

Oslavany � Ketkovice � Senorady � Biskoupky � Templ�týn � Hrub�ice 
� Øeznovice � Ivanèice,Alexovice - Ivanèice,Letkovice � Oslavany
délka 39 km

Zámek Oslavany, (renesanèní 
zámek ze 16. stol. vzniklý pøe-
stavbou románského klá�tera 
za 13. stol. Muzeum Hornictví 
a energetiky a Hasièské muze-
um, zámecký pivovar a restau-
race) je místem startu. Stezka 
vede lesem okolo pomníèku 
z roku 1765 a s malými pøestáv-
kami vystoupáme o více ne� 200 
metrù do Ketkovic. Následuje 
ostrý sjezd po lesní cestì okolo 
zøíceniny hradu Levnova (na hrad 

Historie zámku Oslavany
Zámek Oslavany - pùvodnì první �enský cisterciácký klá�ter na Moravì 
�Vallis s. Mariae� ( Údolí Mariino ) byl zalo�en v roce 1225. V roce 1228 
byl vysvìcen za pøítomnosti krále Pøemysla Otakara I. Klá�ter se zaèal 
pøestavovat na zámek po rozsáhlém po�áru v roce 1517. Panství vlastnili 
Kunové z Kun�tátu,  Krajíøové z Krajku a následnì Althanové. Adolf z Al-
thana provádí rozsáhlou renesanèní pøestavbu v letech 1580 - 1590.
Roku 1654 se dostává sòatkem do vlastnictví rodu Mollartù.1789 byl 
zámek prodán do dìdièného vlastnictví Janu Nepomuku Scharffovi. Po-
sledními majiteli zámku byli Gomperzové.  v roce 1939 byl zámek zabrán 
nìmeckou armádou jako kasárna Wehrmachtu.
Po roce 1945 byl zámek zabaven státem jako nìmecký majetek. Byl zde 
národní výbor, �kolka a rùzné organizace ho vyu�ívaly na skladovací 
prostory. 
V roce 1993 pøechází zdevastovaný zámek do majetku mìsta a je opravo-
ván v Programu záchrany architektonického dìdictví Ministerstva kultury 
ÈR. Zámek je rozsáhlá renesanèní stavba s arkádovým nádvoøím. Zacho-
val se pùvodní klá�terní gotický kostel, který slou�il jako zámecká kaple, 
nyní je vyu�íván ke koncertùm a svatebním obøadùm.
V zámku jsou muzejní expozice �Historie hornictví a energetiky v ro-

sicko-oslavanském revíru� 
a  muzeum hasièské historic-
ké techniky. Tradièní  akce 
jsou �Den otevøených dveøí� 
1. kvìtna, Karmelská pou� 
16. èervence nebo první 
nedìli po 16. a �Oslavanské 
historické slavnosti� v�dy 
druhý víkend v záøí. 
V roce 2002 si pronajala 
velkou èást zámeckého ob-
jektu firma G&C Pacific ke 
komerèním úèelùm. Vybudo-
vala zde stylovou zámeckou 
restauraci, která je otevøena 
dennì a zámecký pivovar, 
který vaøí pivo Templáø. Dále 
je zde fitcentrum se saunou 
a sály pro koncerty, výstavy 
a dal�í kulturní akce. 

odboèka  asi 1 km) do roman-
tického údolí øeky Oslavy. Od 
øeky musíme vystoupat do 
Senorad. Pokraèujeme po 
silnici smìrem na Oslavany. 
Ta  vede po rozvodí Oslavy 
a Jihlavy s výhledy do údolí 
obou øek, na Jevi�ovskou 
pahorkatinu a Brnìnskou 
vrchovinu. Odboèíme vpravo 
a sjedeme do Biskoupek  
(rodi�tì básníka V.Nezvala). 
Polní cestou zase musíme 
vystoupat na Biskoupský 
kopec (pøírodní park). Ná-
sleduje obtí�ný a dlouhý 
sjezd po kamenité cestì 
k øece Jihlavì do tábora 
a rekreaèního støediska 
pod Templ�týnem (mo�nost 
ubytování a obèerstvení) 
Zøícenina hradu Templ�týn 
je na kopci nad øekou asi 
1,5 km pì�ího výstupu. 
Posledních 15 km stezky 
je ji� rovina.Po proudu øeky 
skalnatým kaòonem øeky 
Jihlavy  kolem Biskoupské 
stepi dojedeme do Hrub�ic 
s hospùdkou na zámku  
a Øeznovic s románským 
kostelem sv. Petra a Pavla. 
Kolem slepencové skály 
�Pekárka� (pøírodní památka) 
pøes Ivanèické èásti Alexovi-
ce a Letkovice se vracíme 
zpìt do Oslavan
Trasu je mo�no zkrátit tak, 
�e se vynechá údolí Jihlavy 
a od Biskoupecké køi�ovatky 
se pokraèuje pøes Novou 
Ves do Oslavan (asi 20 km) 
a nebo sjet z Biskoupek 
k øece a pokraèovat na Hrub-
�ice(asi 30km)


