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NA KOLE DIVOKOU
PŘÍRODOU
ŽDÁNICKÉHO LESA
Snovídky, Rašovice, Křižanovice
Vlakem a na kole
Délka trasy: 24 km

Aktuálně

Sedněte na kolo a vydejte se s námi na cyklovýlet,
který Vás provede divokou přírodou Ždánického
lesa. Krásná krajina a čarovné hvozdy Vás přímo
vtáhnou do svého nitra, poznáte místa, kudy se
dříve proháněli loupeživí rytíři, místa připomínající
hrdinství partyzánů či unikátní přírodní rezervace,
kde roste vzácná květena a žije divá zvěř. Přejeme
Vám, krásnou projížďku!

Co vše po cestě uvidíte?
Jelikož se nejedná o okružní trasu, doporučujeme zvolit k přejezdu do startovního místa vlakovou dopravu. Vaše trasa začíná v obci Snovídky, odkud se vydáte po cyklistické trase číslo
473 směrem na Dambořice. Prvním zajímavým bodem, okolo
kterého budete projíždět, je nejvyšší vrchol Ždánického lesa
U Slepice. Ve výšce 437 m. n. m. si můžete přečíst pověst, jež
se váže k tomuto místu a po vydatném výšlapu na vrchol se
také posilnit na další etapy cesty.
Po svačině a odpočinku se dále vydáte okolo památníku U Zlatého jelena, kde odbočíte na rozcestí vpravo na c. 5098 ve
směru na Rašovice a Křižanovice. V Rašovicích určitě doporučujeme dát si pozdní oběd v místní restauraci Na Vyhlídce.
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Cesta končí v obci Křižanovice, odkud se dostanete vláčkem
zpět domů.

Památník U Zlatého jelena
Památník U Zlatého jelena je místem, kde kdysi stávala hájenka Zlatý jelen, u které se odehrál první partyzánský boj oddílu
Olga s německými policisty a protektorátními četníky. V roce
1944 zde došlo k ozbrojenému střetnutí, při kterém bylo zraněno mnoho mužů, přičemž byl zabit partyzán Jiří Jírovský. Na
jejich počet zde byl vystavěn památník, který připomíná jejich
hrdinství. Podrobnou pověst popisující vznik názvu tohoto místa
si můžete přečíst na informační tabuli poblíž památníku.
U Slepice
Místo zvané U Slepice je nejvyšším vrcholem Ždánického lesa,
jež se nachází ve výšce 437 m. n. m. V těchto místech stávala
NÁŠ TIP

Pokud si chcete cestu prodloužit a zajímají Vás, jak se
zde žilo ve středověku, určitě se vydejte od rozcestníku
U Zlatého jelena ještě kousek dál po c. 473 a uhněte
vpravo až na rozcestníku U Andělíčka. Zde se vydejte po
žluté turistické značce směrem na Vrčavu, kde se napojíte
na klasickou trasu po c. 5098 na Rašovice. Po cestě zde
můžete spatřit především starodávné tvrziště Konůvky či
pověstmi opředené hradiště Kepkov. Určitě si tato krásná
zákoutí Ždánického lesa nenechte ujít!
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kdysi hájovna, kterou ve čtyřicátých letech 18. století vystavěl
revírník Petr Orlich ze Ždánic. Revírník zde našel slepici, která
v dutém stromě vyseděla kuřátka. Následně zde vystavěl hájovnu a pojmenoval ji U Slepice. Místu se také říká U Nácinka,
protože je zde pochován pastýřův pacholek Nácinek, který se
oběsil na vrbě pod Hédami ze strachu před trestem za ztracenou kozu.
Tvrziště Konůvky
Hluboké hvozdy Ždánického lesa mají své kouzlo, které ještě umocňuje skutečnost, že se jimi kdysi dávno proháněli na
koních středověcí loupeživí rytíři. Také zde žilo mnohem více
Odjezd

Vlakem

Start

Snovídky

Trasa
Hlavní cíle

Další
zajímavosti
v okolí

Cyklostezka č. 473 ve směru na Dambořice
Na rozcestí u Zlatého jelena odbočka vpravo na
c. 5098 až do Křižanovic
Památník U Zlatého jelena
Vrchol U Slepice
Tvrziště Konůvky
Hradiště Hrádek u Snovídek
Přírodní rezervace U Vrby
NS Motýlí ráj
Tvrziště U Janíčka
Hradiště Kepkov

Občerstvení
po cestě

Restaurace Na Vyhlídce – Rašovice
Restaurace Křižanovice u Bučovic
Doporučujeme přibalit si s sebou pořádnou
svačinu (občerstvení se nacházejí pouze na
začátku a na konci trasy).

Návrat

Křižanovice
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lidí než dnes, což dosvědčují vykopávky zaniklé středověké
vsi Konůvky. Po celá staletí od svého zániku zarůstala tato ves
vegetací a mizela pod nánosy hlíny. Až v šedesátých letech minulého století ji opět objevili archeologové pod vedením Dagmar Šaurové, díky nimž je dnes místo turistům a zájemcům
o historii dobře přístupné.
Vesnice vznikla v době vrcholného středověku zřejmě v souvislosti s německou kolonizací ve 13. století. Tehdy býval
Ždánický les mnohem méně rozlehlý než dnes. Zatímco dnes
obklopuje Konůvky kolem dokola hustý porost, před staletími
bývaly v místě smrků a statných buků políčka a dokonce i vinohrady či sady.
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