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CYKLOJÍZDA  

uskute ční se tentokrát také v rámci projektu  
„Zažít kraj památek a vína na kole“, který je spolu financován Evropskou unií z Evropského fondu pro re gionální rozvoj.  

 
Orienta ční časový harmonogram jízdy ve sm ěru  
od Brna  
 
Brno – hala Rondo km 0,00  Start 9,00 hod  

Modřice – odpo čívka km 7,43 9,25 hod  

Rebešovice – to čna bus km 12,35 9,40 hod  

Rajhradice – odpo čívka km 13,95 9,50 hod  

Opatovice – obec km 16,44 10,05 hod  

Blučina – odpo čívka km 19,17 10,15 hod  

Židlochovice – nám ěstí km 23,04 10,30 hod  

Žabčice – náves  km 26,77 10,45 hod 

Přísnotice – náves km 28,44 10,50 hod 

Vranovice – kostel km 32,64 11,10 hod 

Ivaň – náves km 37,70 Cíl 11,30 hod 

 
 

Orienta ční časový harmonogram jízdy ve sm ěru  
od Hevlína  
 
Hevlín – náves (info 

centrum)  km 0,00  Start 9,00 hod  

Hrabětice km 9,20  9,40 hod 
Hrušovany nad Jev.  – 
křižovatka km 13,00 10,00 hod 

Jevišovka – odpo čívka km 16,50 10,15 hod 
Nový P řerov – hospoda km 20,00  10,30 hod 

Novosedly – hospoda km 22,50 10,40 hod 
Brod nad Dyjí – radnice km 29,20 11,10 hod 
Pasohlávky – TIC km 33,08 11,25 hod 
Ivaň – náves km 37,03 Cíl 11,45 hod 
 
 
Kontakt:  
Cyklistická stezka Brno-Vídeň, svazek obcí, www.cyklobrnowien.cz   
Libor Šrámek, tel. 732 673384, e-mail:  info@cyklobrnowien.cz    
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PROGRAM  

Ve spolupráci s obcí Iva ň, svazkem obcí Cyklistická stezka Brno – Víde ň  
a projektem "Zažít kraj vína a památek na kole" je připraven program: 

 
► společná jízda po trase cyklistické stezky v pelotonu z Brna do obce Ivaň (cca 37,7 km) a z Hevlína do Ivaně (cca 37,03 km)  
► možnost cestovat (částečně) vlakem:  

⇒ Brno, hl. nádraží (odj. 9,12 / 10,12  /11,12 hod)  - Vranovice (příj. 9,44 / 10,44 / 11,44 hod) a dále na kole do Ivaně (po cyklotrase cca 5 
km)   

► každý cyklista obdrží v Ivani upomínkový předmět formou daru (s logem cyklostezky Brno – Vídeň a s vyznačením místa a roku konání ak-
ce) 

► k poslechu živá hudba kapela „Paradox“ – od 11,30 hod do 18,00 hod     
► zahájení programu v Ivani v cca 12,30 hod - přivítání starostkou obce Ivaň, zdravice hostů 
► doprovodný program:   

- vystoupení taneční country skupiny „Novoveská štístka“ 
- otevřena výstava „Zpřístupnění mušovského kostela“ na obecním úřadě 
- otevřen „Vinařský dvůr u Holánků“ s možností občerstvení 
- cyklookruhy a nově vybudované bezpečné úseky      

► propagační materiály obce Ivaň s vyznačením cyklotras v okolí 
► občerstvení 
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ZÁVĚR 

 
► ukončení individuální s možností cestovat (částečně) vlakem: 

⇒ z Vranovic (odj. (16,13 / 17,13 /  18,13 / 19,13 hod) - Brno (příj. 16,46 / 17,46 / 18,46 / 19,46 hod) 
 

► možnost ubytování p římo v Ivani:  
⇒ Penzion „U Stehlíků“  tel.: 519 427 500 
⇒ Penzion „Mahulka“ tel.“ 607 231 916 
 
 

 

DALŠÍ INFORMACE  
ubytování, stravování v Ivani a v blízkém okolí 

 
Obec Ivaň:  

www.obecivan.eu        
tel.:  +420 519 427 459, e-mail:  ouivan@iol.cz 

 
Turistické informa ční centrum Pasohlávky:   

www.pasohlavky.cz 
tel., fax:  519 427 624, e-mail:  info@pasohlavky.cz 


