Dálkové cyklotrasy na jižní Moravě
EuroVelo 4, 9 a 13

Cyklisté, buďte u nás na jižní Moravě srdečně vítáni!
Pro ty, kteří se rozhodli poznat svou vlast skutečně zblízka, ne jen letem světem
za okénkem automobilu polykajícího stovku kilometrů za pouhou hodinu, těžko
doporučit jiný dopravní prostředek než kolo – dávný vynález, který v poslední
době nabývá na oblíbenosti i u nás. Ať už ji bereme jako zábavu, koníčka nebo
dokonce součást životního stylu, je cyklistika hlavně jedinečnou možností
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k upevnění fyzické kondice, k psychické relaxaci a hlavně k podrobnému poznání
zajímavých cílů i cest, které k nim vedou. Naplánujte si trasu po městě, do přírody, prostě cokoliv Vás napadne pomocí tištěné mapy nebo webové stránky
www.cyklo-jizni-morava.cz v pohodlí domova. A pak už šlápněte do pedálů.
Ve většině cílů vás čeká nejen dobrý pocit z překonání překážek cesty, ale také dobré
jídlo a pití v některé z občerstvovacích oáz s certiikátem „Cyklisté vítáni“ a příležitost k sdílení pocitu volnosti s dalšími milovníky poznávání naší vlasti na kole.
Ne náhodou je mottem našeho regionu „Kraj, kde je radost žít, jíst a pít.“
Na cyklostezkách poznáte krásnou a pohostinnou jižní Moravu, budete mít možnost
poznat srdečnost jejích obyvatel. Díky síti dobrých cest pro cyklisty vaše smysly
okouzlí malebnost úrodných polí a slunných vinohradů, dramatické scenerie
lesních zákoutí, spleť uliček historických měst. V Lednicko-valtickém areálu nebo
na Slavkovském bojišti můžete vzdát hold historii a ještě týž den v Brně pocítit
rytmus moderního města. V Moravském krasu se můžete ponořit do mystického
světa podzemních jeskyní vyzkoušet síť lesních stezek – trailů pro všechny věkové
skupiny a pár hodin nato obdivovat krajinu jižní Moravy z ochozu některé z četných rozhleden nebo hradních ochozů. Slovácko v okolí Baťova kanálu vás osloví
pohostinností a srdečností dobrých lidí, tradicemi i doširoka otevřenou krajinou.
Náš kraj leží na třech významných Evropských trasách sítě EuroVelo, které nás
spojují s Jadranem i Baltickým mořem, s Atlantikem i Uralem a v případě trasy
č. 13, značené jako Stezka železné opony, také s minulostí a budoucností Evropy.
Je mnoho míst v našem kraji, která lákají a vyzývají k návštěvě a delšímu pobytu.
K tomu stačí jen držet řídítka svého kola, opírat se nohama do pedálů, dívat se před
sebe a okolo sebe. Pokud zůstanete delší dobu, pocítíte nejen vůni kvetoucích luk
a chuť dobrého jídla a pití. Poznáte i letoru zdejších obyvatel, jejichž předkové
vlastníma rukama tento kout země přetvořili v krásnou krajinu a obdařili ji bohatstvím lidové kultury, které nemá u nás jinde obdoby. Jižní Morava je předurčena
pro cyklisty. Buďte srdečně vítáni!

Značení cyklistických tras
Cyklistické trasy dělíme na cyklotrasy a cykloturistické trasy.

IS 20 Návěst před křižovatkou

Cyklotrasy vedou po silnicích, dobrých místních a účelových komunikacích.
IS 21a Směrová
tabulka přímo

IS 19d Směrová tabule s dvěma cíli

52 JIHLAVA
3 STUDNICE

IS 21b Směrová
tabulka vlevo

16

16

IS 21c Směrová
tabulka vpravo

5

3

4
RAJHRAD
BLUČINA
401
CHRLICE

Cykloturistické trasy vedou většinou po horších polních či lesních cestách nebo terénem.
Cykloturistická značka a šipka

Cykloturistická směrovka

Příklady značení tematických cyklotras
Moravská vinařská
stezka

Znojemská vinařská
stezka

Lichtenštejnská
cyklostezka

CYKLOTRASA KČT Č. 1846

VOLYNĚ
BAVOROV
1994

20
6

km
km

1846/57

Značení dálkových cyklotras
Eurovelo 9

Eurovelo 13

Cyklostezka Brno–Vídeň

Greenway Praha–Vídeň

Greenway
Krakov–Morava– Vídeň

Středoevropský
zelený pás

1

Legenda značek

2

EuroVelo – dálkové cyklotrasy – obsah
EuroVelo je síť evropských cyklistických stezek, kterou organizuje Evropská cyklistická federace jako projekt 12 dálkových tras napříč celým evropským kontinentem.
Celková délka projektovaných tras je přes 60 000 km, ze kterých je již přes 20 000 km v provozu. Tratě projektu EuroVelo jsou zamýšleny pro cykloturistiku po Evropě,
ale jsou také používány pro místní cestování. Trasy jsou tvořeny jak existujícími cyklostezkami a silnicemi, tak i navrhovanými a plánovanými stezkami, které jsou
potřebné pro jejich propojení. Dosud není žádná z tras zcela dokončena, některé trasy jsou dokončeny více, jiné méně.
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délka km
popsaného úseku

převýšení m
popsaného úseku

typ kola

obtížnost

176

1 650

2 – trekové

1 – rodina; 2 – turista

167

1 653

2 – trekové
1 – rodina; 2 – turista

182,5

1 949

2 – trekové

1 – rodina; 2 – turista
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EuroVelo 4 – popis trasy
Projekt cyklotrasy EuroVelo 4 patří k západovýchodním trasám a po svém vyznačení a vybudování spojí bretaňský atlantský přístav Roskof s hlavním ukrajinským městem Kyjevem, a to napříč celou střední
Evropou, tedy i napříč Českou republikou. Na území Jihomoravského kraje vstoupí v hlubokém údolí řeky Svratky pod hradbami nedobytného mramorového hradu a perly Vysočiny – Pernštejna. Poté navštíví
Tišnovsko, které spojí novou trasou přes Kuřim s jihomoravskou metropolí Brnem.
Svým vedením přes Brno snad naplní i sen brněnských cyklistů o vybudování nové severojižní cyklostezky, kterou by tato evropská páteřní trasa měla protnout Brno od Řečkovic přes Královo Pole a centrum až
po Komárov a velkou cykloturistickou křižovatku u říčního soutoku Svratky a Svitavy. Návštěva evropsky proslulých míst bitvy tří císařů u Slavkova byla evropskými projektanty trasy vyžádána do podmínek pro
vedení, a proto EuroVelo navštíví jak známou Mohylu míru, tak město Slavkov, které dalo bitvě své jméno. Poslední jihomoravskou perlou, která bude na šňůru evropské trasy navlečena před jejím pokračováním
dalšími moravskými kraji, je kyjovské a strážnické Slovácko, tak speciické a etnograicky jedinečné, že jej trasa nemůže minout, i když to pro ni v jejím celkovém průběhu znamená jakousi jižní zajížďku předtím,
než se podél řeky Moravy vydá na Olomoucko a Ostravsko. Celková délka trasy EuroVelo 4 je 4 000 km, na území Jihomoravského kraje se počítá se 150 km trasy.
Projektované vedení trasy na území Jihomoravského kraje: Pernštejn–Nedvědice–Černvír–Doubravník–Prudká–Borač–Štěpánovice–Předklášteří–Tišnov–Drásov–Kuřim–Česká–Brno-Řečkovice–Brno-Královo
Pole–Brno-centrum–Brno-Komárov–Soutok Svratky a Svitavy–Brno-Chrlice–Sokolnice–Mohyla míru–Šaratice–
Hrušky–Vážany–Slavkov u Brna–Křižanovice–Bučovice–Nevojice–Nesovice–Brankovice–Snovídky–Bohuslavice–
Kyjov–Svatobořice–Milotice–Vacenovice–Doubrava–Strážnice–Vnorovy–Veselí nad Moravou
Trasa EuroVelo 4 není na území Jihomoravského kraje dosud vyznačena, ale její vedení je již vyprojektováno.
Vyznačení trasy však předpokládá největší rozsah doprovodných a přípravných prací ze všech EuroVelo projektů
na jižní Moravě. Zatímco druhé dvě projektované trasy EuroVelo 9 a 13 povedou po víceméně určených úsecích

již existujících cyklotras a cyklostezek a objem úprav vedení a povrchů tras nebude tak rozsáhlý, průchod trasy
EuroVelo 4 v projektovaném směru předpokládá vyřešení mnoha speciických míst a úseků.
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Nedvědice–Tišnov
EuroVelo 4 vstupuje do Jihomoravského kraje sice po trase tzv. Pražské cyklotrasy č. 1, úsek mezi hradem Pernštejnem, resp. Nedvědicí, a městem Tišnovem však tuto trasu kopírovat nebude. Projekt EuroVelo předpokládá
zprůjezdnění celého úseku hlubokým údolím řeky Svratky, která se zde prořezává východním úbočím masivu
Českomoravské vrchoviny a tvoří u osady Prudká velmi sevřený kaňon. Tímto místem mezi Doubravníkem a Boračí
prochází nyní jen železniční trať a pěší trasa, která – vedena po břehu řeky – není pro kolo běžně sjízdná. Stávající

Délka popsaného úseku:: 176 km
Převýšení popsaného úseku: 1 560 m
Typ kola:
2 – trekové
Obtížnost: 1 – rodina; 2 – turista
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EuroVelo 4 – popis trasy
Pražská trasa č. 1 obchází toto místo překonáním hřebene nad Lomnicí do paralelního údolí potoka Besénku.
Trasa EuroVelo se chce tomuto náročnému stoupání vyhnout, proto se zde předpokládá vybudování sjízdného
cyklistického chodníku, který propojí silnice od Nedvědice se silnicí u Borače a dále s cyklostezkou spojující Borač
se Branou Vysočiny – Štěpánovicemi, Předklášteřím a Tišnovem.
Tišnov–Kuřim–Brno
Ani v dalším úseku mezi Tišnovem a Brnem nekopíruje EuroVelo 4 stávající trasu Pražské cyklotrasy č. 1. Protože
úsek postrádá spojitou cyklistickou stezku nebo infrastrukturu, vyhýbá se stávající trasa složitě frekventovanému
silničnímu tahu Tišnov –Kuřim za cenu vedení trasy členitým terénem směr Veverská Bítýška a Brněnská přehrada.
Projekt EuroVelo předpokládá vybudování nových cyklistických úseků a stezek, které spojí Tišnov v přímém směru
přes Drásov s Kuřimí s využitím kolejového svršku někdejšího vedení tzv. Staré Tišnovky, čímž se dostane cyklista
rovinatým terénem bez nutnosti křížit frekventované silnice až do severního předpolí Brna. K okraji Brna ho
poté dovede pro cyklistické účely upravený úsek podél říčky Ponávky mezi Kuřimí, Lelekovicemi a Řečkovicemi.
Průjezd Brnem
Severojižní vedení trasy územím brněnské aglomerace bude předpokládat vybudování a vyznačení souvislé
cyklotrasy, která spojí severní brněnské čtvrti Řečkovice a Královo Pole přes lužánecký park s centrem a cyklostezkou na břehu řeky Svratky na Poříčí. Využití zde naleznou severojižně orientované méně frekventované
ulice nebo již vyznačené cyklistické stezky a pruhy, čímž vznikne třetí kontinuální trasa napříč Brnem. Svratecká
cyklostezka dovede posléze EuroVelo na významnou cyklistickou křižovatku u říčního soutoku Svratky a Svitavy.
Slavkovské bojiště
Problematika cyklistického propojení Brna s prostorem slavkovského bojiště spočívá v absenci cyklistické
infrastruktury v oblasti, kde je vedení veškerých stávajících tras soustředěno na silniční síť, která s narůstající
frekvencí automobilové dopravy přestává být pro účely cykloturistiky bezpečná. Propojení cyklistické křižovatky
u Soutoku se Slavkovem předpokládá tedy částečné vybudování cyklostezek vedoucích bezpečným způsobem
polní krajinou jihovýchodního Brněnska na sokolnickou Mohylu míru, jako nejvýznačnější památník bitvy,
a dále za využití méně frekventované silniční sítě nebo nových úseků cyklostezek do centra města Slavkova.

Slavkov–Bučovice–Kyjov a Ždánický les
Zatímco úsek mezi regionálními centry Slavkovem a Bučovicemi je schopen s drobnějšími úpravami využít
vedení stávajících cyklotras, které paralelně přes menší obce míjí frekventovanou silnici I. tř. E50, vedení projektu
od Bučovic do Kyjova předpokládá další stavebně náročnou etapu. Pokud se dle ilozoie budování evropských tras
má EuroVelo 4 vyhnout překonávání hřebene Ždánického lesa a zároveň se musí vyhnout frekventované silnici
I/50, předpokládá se na úseku obcemi Nevojice, Nesovice, Brankovice a Snovídky vybudování nové samostatné
cyklistické stezky kopírující v uvedeném úseku vedení železniční trati. Tímto se trasa dostane do úzkého údolí,
které odděluje dva celky středomoravských Karpat – Ždánický les od Chřibů – a zároveň tvoří vstupní bránu
na Kyjovsko. U Jestřabic se napojí na stávající asfaltovou cestu spojující údolí přes Bohuslavice s městem Kyjovem.
Kyjovsko a Doubrava
Za Kyjovem využije vedení trasy stávající síť vinařských stezek k cestě k milotickému zámku. Dále přes Vacenovice
a rozsáhlou Doubravou ve směru bzeneckého přívozu se předpokládá opět zbudování vhodného vedení trasy,
které se zcela vyhne silniční síti a provede návštěvníka zalesněným srdcem Moravské Sahary.
Strážnicko a stezka Baťova kanálu
Poslední úsek v Jihomoravském kraji využije k dosažení Strážnice zřejmě nově zbudované cyklostezky, paralelní
se stejně vedoucí silnicí od bzeneckého přívozu do města. Zde přejde vedení EuroVela 4 na stávající cyklostezku
podél Baťova kanálu, kterou bude přes Veselí nad Moravou sledovat dále do Zlínského a Olomouckého kraje.
V úseku Strážnicka, kde je budoucí vedení trasy již hotové a nesporné, bude provedeno i vyznačení prvního úseku
EuroVelo 4 v Jihomoravském kraji. Na další úseky si bude třeba chvíli počkat.
Informace o rozvoji evropské sítě tras EuroVelo jsou k nalezení na webech www.ecf.com, připravovaném webu
www.eurovelo.org, nebo webu Nadace Partnerství jako garanta českých úseků sítě EuroVelo.
www.nadacepartnerstvi.cz/greenways/eurovelo.
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EuroVelo 9 – seznam Turistických informačních center
název

adresa

obec

telefon

web

e-mail

Blanenská informační kancelář Blanka

Rožmitálova 6

Blansko

+420 516 410 470

www.blansko.cz/blanka

infocentrum@blansko.cz

Ústřední informační služba Skalní mlýn turistické
informační centrum Blansko

Skalní mlýn

Blansko

+420 516 413 575,
+420 516 410 024

http://www.cavemk.cz/

info@caves.cz

TIC Brno, příspěvková organizace

Radnická 8

Brno

+420 542 427 150

http://ticbrno.cz

info@ticbrno.cz

Turistické informační centrum Židovské obce Brno

Nezamyslova 27

Brno

+420 544 526 737

www.jewishbrno.eu

tic@jewishbrno.eu

Turistické informační centrum Břeclav

U Tržiště 8

Břeclav

+420 519 326 900

www.breclav.eu

tic@ticbreclav.cz

Turistické informační centrum Lednice

Zámecké nám. 68

Lednice

+420 519 340 986

www.lednice.cz/cs/turisticke-informacni-centrum---tic/

tic@lednice.cz

Turistické informační centrum Mikulov

Náměstí 158/1

Mikulov

+420 519 510 855

www.infomikulov.cz

tic@mikulov.cz;
info@infomikulov.cz

Turistické informační centrum Ostrov

Ostrov u Macochy 107

Ostrov u Macochy

+420 516 444 239

www.ostrovumacochy.cz

obec@ostrovumacochy.cz

Turistické informační centrum Pasohlávky

Pasohlávky

Pasohlávky

+420 519 427 624

www.pasohlavky.cz

tic@pasohlavky.cz

Turistické informační centrum Valtice

Nám. Svobody 4 (dočasně
na adrese Nám. Svobody 21)

Valtice

+420 519 352 978

www.valtice.eu

tic@valtice.eu

Turistické informační centrum Veselice

Veselice 17

Vavřinec

+420 725 116 593

www.rozhledna-veselice.cz/tic-veselice/

info@rozhledna-veselice.cz

Dům přírody Moravského krasu

Suchdol 80

Vavřinec (fakticky
Skalní mlýn, Blansko)

+420 516 414 826

www.dumprirody.cz/moravsky-kras

info@dpmk.cz

Regionální turistické informační centrum Židlochovice

Masarykova 100

Židlochovice

+420 547 426 024

www.zidlochovicko.cz

infocentrum@zidlochovice.cz
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EuroVelo 9 – seznam zařízení Cyklisté vítáni
název

adresa

obec

telefon 1

Penzion U Ježků

Lažánky 73

Blansko

+420 731 495 555

Statek Samsara

Klepačov 236

Blansko

+420 727 945 560

telefon 2

web

e-mail

typ

www.penzionujezku.cz

info@penzionujezku.cz

ubytování

+420 516 413 843

www.statek-samsara.cz

info@statek-samsara.cz

ubytování

Statek Samsara – restaurace

Klepačov 236

Blansko

+420 516 413 843

www.statek-samsara.cz

info@statek-samsara.cz

stravování

Otevřená zahrada Nadace Partnerství

Údolní 33, Brno

Brno

+420 515 903 111

www.otevrenazahrada.cz

pship@nap.cz

turistický cíl

Turistické informační centrum Břeclav

U Tržiště 8 (Lichtenštejnský dům)

Břeclav

+420 519 326 900

+420 731 428 235

www.breclav.eu

tic@ticbreclav.cz

turistický cíl

Kemp Apollo

U Apolla 858

Břeclav

+420 519 340 414

+420 702 001 819

www.atcapollo.cz

info@atcapollo.cz

kemp

Lodní doprava Břeclav –
– po Dyji k Janovu hradu

Haškova 3376

Břeclav

+420 725 000 726

+420 723 968 410

www.lodnidoprava.com

info@lodnidoprava.com

turistický cíl

Lodní doprava Břeclav – Novomlýnská trasa

Haškova 3376

Břeclav

+420 723 968 410

+420 725 000 726

www.lodnidoprava.com

info@lodnidoprava.com

turistický cíl

Restaurace Pohoda

Na Řádku 9

Břeclav

+420 608 984 992

+420 724 039 009

www.restauracepohoda.cz

info@restauracepohoda.cz

stravování

Cyklosféra – ubytování

Pod Zámkem 3096/3

Břeclav

420 731 657 980

www.cyklosfera.cz

info@cyklosfera.cz

ubytování

Hotel Imos*** Břeclav

Komenského nábřeží 3125/3a

Břeclav

+420 519 326 118

www.hotelimos.cz

hotelimos@hotelimos.cz

ubytování

+420 602 777 794

PORT Restaurant

Komenského nábřeží 3a

Břeclav

+420 519 326 118

www.portrestaurant.cz

portrestaurant@hotelimos.cz

stravování

Vinařský dvůr na faře

Ivaň 26

Ivaň

+420 739 474 159

www.vinarskydvurnafare.cz

fara@holanek.com

stravování

Hippoclub Lednice, s.r.o.

21. dubna 4

Lednice

+420 736 625 745

www.hippoclub.cz

penzion@hippoclub.cz

stravování

Spa Resort Lednice

Břeclavská 781

Lednice

+420 515 554 100

+420 734 200 222

www.lazne-lednice.cz

recepce@lazne-lednice.cz

ubytování

Hotel Maroli***

K Vápence 609

Mikulov

+420 519 511 670

+420 601 392 744

www.hotelmaroli.cz

booking@hotelmaroli.cz

ubytování

Hotel Maroli*** – restaurace

K Vápence 609

Mikulov

+420 519 511 670

+420 601 392 744

www.hotelmaroli.cz

booking@hotelmaroli.cz

stravování

Hotel Golf Garni

Vídeňská 54

Mikulov

+420 734 792 591

www.hotelgolfgarni.cz

info@hotelgolfgarni.cz

ubytování

Boutique hotel Tanzberg

Husova 331/8

Mikulov

+420 519 510 692

www.hotel-tanzberg.cz

recepce@hotel-tanzberg.cz

ubytování

+420 724 729 707

MiDeli – restaurace

Husova 331/8

Mikulov

+420 608 957 913

www.hotel-tanzberg.cz

recepce@hotel-tanzberg.cz

stravování

Restaurace Marcela Ihnačáka

Husova 331/8

Mikulov

+420 608 957 913

www.hotel-tanzberg.cz

recepce@hotel-tanzberg.cz

stravování
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název

adresa

obec

telefon 1

Vinařství Kovacs s.r.o.

Novosedly č. ev. 5

Novosedly

Penzion Kristýna

Novosedly

Novosedly

Penzion Kristýna – restaurace

Novosedly

Novosedly

web

e-mail

typ

+420 519 521 200

www.vinarstvi-kovacs.cz

vinoteka@vinarstvi-kovacs.cz

turistický cíl

+420 602 169 191

www.penzion-novosedly.cz

info@penzion-novosedly.cz

ubytování

+420 602 169 191

www.penzion-novosedly.cz

info@penzion-novosedly.cz

stravování

Vinařství Víno Kovacs, s.r.o.

Novosedly 35

Novosedly

+420 602 169 191

Jáňův dvůr – kemp

Nový Přerov 43

Nový Přerov

+420 605 820 737

telefon 2

www.penzion-novosedly.cz
+420 732 644 269 www.januvdvur.cz

info@penzion-novosedly.cz

turistický cíl

januvdvur@seznam.cz

kemp

Jáňův dvůr – penzion

Nový Přerov 43

Nový Přerov

+420 530 506 405

+420 732 644 269 www.januvdvur.cz

januvdvur@seznam.cz

ubytování

Jáňův dvůr – výletní hospůdka

Nový Přerov 43

Nový Přerov

+420 605 820 737

+420 530 506 405 www.januvdvur.cz

januvdvur@seznam.cz

stravování

+420 519 427 751 www.kemp-merkur.cz

kemp@pasohlavky.cz

kemp

Autokemp Merkur Pasohlávky

ATC Merkur

Pasohlávky

+420 519 427 714

Aqualand Moravia

Pasohlávky ev. č. 110

Pasohlávky

+420 734 757 001

Penzion Mlýn Sedlec

Sedlec

Sedlec

+420 725 700 111

Penzion Mlýn Sedlec – restaurace

Sedlec

Sedlec

Penzion Nad Sklepem

Sedlec u Mikulova 296

Sedlec

Sedlecká vína – degustační stánek

Sedlec u Mikulova 308

Sedlec

Hotel Stará škola

Sloup 30

Penzion Diana

K Lesíku 800

VALTICKÉ PODZEMÍ – Podzemní město vína & Vinařství

Vinařská č. ev. 47

www.aqualand-moravia.cz

info@aqualand-moravia.cz

turistický cíl

+420 601 300 070 www.mlynsedlec.cz

recepce@mlynsedlec.cz

ubytování

+420 725 700 111

+420 601 300 070 www.mlynsedlec.cz

recepce@mlynsedlec.cz

stravování

+420 774 559 595

www.nadsklepem.cz

info@nadsklepem.cz

ubytování

+420 777 719 110

+420 777 719 116 www.sedleckavina.cz

info@sedleckavina.cz

turistický cíl

Sloup

+420 516 435 489

+420 603 535 043 www.staraskola.cz

info@staraskola.cz

ubytování

Valtice

+420 721 749 555

www.valtice.cz/diana

diana@valtice.cz

ubytování

Valtice

+420 723 600 423

www.valtickepodzemi.cz

info@valtickepodzemi.cz

turistický cíl

Muzeum železné opony Valtice

Hraniční přechod 483

Valtice

+420 777 003 032

www.muzeumopony.cz

info@muzeumopony.cz

turistický cíl

Penzion a školící středisko Addo

Polní 1123

Valtice

+420 734 311 485

www.addo.cz

addo@addo.cz

ubytování

Villa Daniela – Venkovské sídlo milovníků vína

Úvaly 77

Valtice

+420 776 245 851

recepce@villadaniela.cz

ubytování

Vinařská pohotovost CHÂTEAU VALTICE

Vinařská 407

Valtice

+420 519 361 314

www.vsvaltice.cz

odbyt@vsvaltice.cz

turistický cíl

Penzion VERITAS

Sklepní 779

Vranovice

+420 606 540 051

penzionveritas.cz

veritas@penzionveritas.cz

ubytování

Restaurace Za komínem

Cukrovarská 738

Židlochovice

+420 774 033 106

www.zakominem.cz

info@zakominem.cz

stravování

+420 774 111 776 www.villadaniela.cz
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Cyklotrasa EuroVelo 9 –Jantarová stezka – prochází v délce 1 930 kilometrů v severojižním směru napříč střední Evropou od baltského přístavního města Gdaňsku po jadranskou Pulu. Českou republiku a Jihomoravský kraj křižuje ve směru tradičního vedení Jantarové stezky – cyklotrasy č. 5, a stezky Brno–Vídeň – cyklotrasy č. 4, i když se od nich místy lehce odchyluje. Na rakouské pokračování trasy navazuje
až u Poštorné, a proto je do moravského úseku zahrnuto i Mikulovsko a Lednicko-valtický areál, čímž tato evropská páteřní trasa prochází téměř všemi nejvýznačnějšími turistickými regiony jižní Moravy.
Vstupní místo: Repešský žleb
Výstupní místo: CZ/A Poštorná/Reinthal

Repešský žleb – hluboké lesnaté údolí prochází severní částí Vojenského újezdu Březina a z něj zakázáno
odbočení k jihu do nitra VÚ.

Trasa v popisu: Repešský žleb–Repechy–Niva–Vysočany–Šošůvka–Sloup–Pustý žleb–Skalní
Mlýn–Blansko–Adamov–Bílovice n. Svit.–Brno-Obřany–Brno-Zábrdovice–Brno-Černovice–Soutok–
Modřice,Olympia–Rebešovice–Rajhradice–Opatovice–Blučina–Židlochovice–Žabčice–Přísnotice–Vranovice–Ivaň–Dolní Mušovský luh–ATC Merkur–Pasohlávky–Brod n. D.–Stará hora–Novosedly–Nový Přerov–Březí–Mikulov–Sedlec–Úvaly–Valtice–Randezvous–Svatý Hubert–Tři grácie–Nový Dvůr–Lednické
rybníky–Lednice–Lovecký zámeček–Niva Dyje–Břeclav–Poštorná–Františkův rybník–CZ/A (Reinthal)

Vysočany – dříve dvě obce Molenburk a Housko. Molenburku dominuje kostel, mezi oběma částmi
rybník vhodný ke koupání.
Šošůvka – u obce významný vyhlídkový bod Helišova skála (613 m n. m.). Opuštěný lom (kulmské
droby) s jezírkem.

Pasohlávky
170

100

95

178

90

85

80

75

181

Ivaň

Vranovice

Židlochovice
70

186

Rajhradice
181
65

60

193
55

50

45

200

Brno

Bílovice nad Svitavou
226
40

35

233
30

271

25

20

15 412

10

473

561
5

Adamov

Blansko

Punkevní jeskyně

Šošůvka

Sloup

800

1000

1200

hranice JM kraje

Vysočany

600
400

574

m 0
200
579
0
km

soutok Svitavy a Svratky

CHKO Moravský kras – zahrnuje nejrozsáhlejší a nejvíce zkrasovělé území České republiky. Zaujímá
pruh devonských vápenců severně od Brna. Ráz zdejší krajiny je dán plošinami s množstvím závrtů, které
oddělují hluboké kaňonovité žleby. Většina vod, která přitéká z nekrasové části Drahanské vrchoviny, mizí
na hranicích vápenců v ponorech do podzemí, kde během dlouhého geologického vývoje vytvořila složité

Vojenský újezd Březina – zahrnuje 158 km² lesů, zřízen 1. 11. 1935 na vyvlastněných arcibiskupských
lesích. Za II. svět. války v užívání Němců. Obnoven 27. 8. 1953. Veřejnosti nepřístupný s výjimku vymezených okrajových částí.
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jeskynní labyrinty. Severní část Moravského krasu je odvodňována říčkou Punkvou a jejími zdrojnicemi.
Nachází se zde jeskynní systém Amatérské jeskyně, který s navazujícími jeskyněmi měří téměř 35 km,
což jej řadí k nejrozsáhlejším jeskynním systémům ve střední Evropě. Ve střední části Moravského krasu
je hlavním jeskynním systémem 12 km dlouhé Rudické propadání – Býčí skála. Nejznámější jeskyní jižní
části krasu je jeskyně Ochozská s délkou téměř 2 km. Na území Moravského krasu je dnes evidováno přes
1 100 jeskyní. V řadě z nich jsou zachovány doklady dávno vyhynulého života i vývoje lidské společnosti.
Sloup – významné moravské mariánské poutní místo, kostel P. Marie Bolestné s dvěma věžemi vysokými
42 m z l. 1751–1754.
Sloupsko-šošůvské jeskyně – tvoří složitý jeskynní systém protékaný Sloupským potokem, který nyní
protéká spodním patrem (ponor pod skálou Hřebenáč u vchodu do jeskyní), část horního patra (1,2 km)
je zpřístupněna pro veřejnost. Východ z jeskyní je ve výrazné jeskyni Kůlna, která zvenčí připomíná tunel
a je nejvýznamnějším sídlištěm neandrtálského člověka v ČR s nálezy kosterních pozůstatků, kamenných
nástrojů a kostí ulovených zvířat. Za II. světové války zde byla podzemní továrna. Systém Sloupsko-šošůvských jeskyní je propojen s propastí Macochou a Amatérskou jeskyní.

Pustý žleb – bezvodé krasové údolí táhnoucí se od Sloupu ke Skalnímu mlýnu. Ve žlebu se nachází více
než 450 veřejnosti nepřístupných jeskyní a přístupné Punkevní jeskyně. Místy obklopují žleb až 90 m
vysoké vápencové stěny.
Koňský spád – silně zaškrcený meandr v Pustém žlebu, na jehož úpatí je proražen vchod do Amatérské
jeskyně, která s okolními jeskyněmi Sloupsko-šošůvskými, Punkevními a dalšími tvoří jediný systém
o délce 35 km.
Hrad Blansek – nad Pustým žlebem naproti Punkevním jeskyním je fragmentem opevněného sídla
z 13. st. Kola nutno nechat a hlídat ve žlebu a vystoupat po pěší zelené trase, nebo přijet polní cestou
od Nových Dvorů.
Punkevní jeskyně – byly objeveny K. Absolonem v l. 1909–1933. Jsou nejznámějšími veřejnosti přístupnými jeskyněmi v Moravském krasu. Prohlídková trasa vede nejdříve suchou částí, pak na dno propasti
Macocha a zpět plavbou na podzemní Punkvě.

st. hranice CZ/A
186
165

160

155

157

Břeclav

Lednice
150

145

165

Valtice
194
140

135

176
130

125

120

115

204

Sedlec

Mikulov

Novosedly
186

110

105

100

95

170

Ivaň
178

90

Délka popsaného úseku:
167 km
Převýšení popsaného úseku: 1 653 m
Typ kola:
2 – trekové
Obtížnost: 1 – rodina; 2 – turista

Pasohlávky

Cyklotrasy: 5075, 5, 4, 41, 411, 5045,
42, 42A, Lichtenštejnská knížecí, vlastní
značení stezky
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Punkva – krasový tok vznikající v Amatérské jeskyni soutokem Sloupského potoka a holštejnské Bílé vody.
Protéká Macochou a vyvěrá ve výtoku Punkvy. Povrchově teče spodní částí Pustého žlebu a u Blanska
ústí do Svitavy.
Macocha – světově proslulá propast hluboká 138,7 m (měřeno k hladině Dolního jezírka). Jezírko je hluboké 48,9 m, celková hloubka propasti je tedy 187,6 m. Ústí má impozantní rozměry 76 x 174 m a přibližně
oválný tvar. Propast vznikla zřícením stropu mohutné jeskyně. Dnem protéká říčka Punkva, na dně dvě
jezírka: Horní a Dolní. Návštěva dna propasti je součástí prohlídkové trasy Punkevními jeskyněmi. Turistická
chata a horní můstek propasti má spojení s Pustým žlebem kabinkovou lanovkou – přeprava kol povolena.

Blansko – je podobně jako sousední Adamov městem vyrostlým na tradici hutí a železářství, provozovaného zde od konce 17. stol, na což upomíná budova ADASTu ve slohu tudorské gotiky a výstava dějin
železářství a umělecké litiny, kterou hostí zámek z r. 1574, zároveň sídlo Muzea Moravského krasu. Pův.
románský kostel sv. Martina přestavěn v 18. st. má svůj protějšek v nejstarším dřevěném kostelíku v ČR
z r. 1601–1640, přemístěném v r. 1936 z Podkarpatské Rusi. V Blansku působil Dr. Jindřich Wankel, mj.
objevitel významných nálezů z doby halštatské v jeskyni Býčí skála.
Nový hrad – zřícenina rozlehlého gotického hradu nad Svitavou. Tvoří jej Starý hrad na JZ a Nový hrad
na SV ostrohu. V okolí přírodní rezervace bučin a doubrav na podkladu hlubinných vyvřelých hornin.

13
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Adamov – průmyslové město v úzkém a hlubokém údolí Svitavy, jehož ráz určily někdejší Adamovské
strojírny se starou tradicí a pozdější ADAST s moderní panelovou výstavbou. Unikátní památkou je novogotický kostel sv. Barbory, hostící v interiéru část oltáře z kláštera v rakouském Zwettlu (tzv. Světelský
oltář), vynikající dílo pozdní gotiky z poč. 16. st.
Bílovice n. Svit. – představují oblíbené turistické letovisko v údolí Svitavy a východisko do „kraje lišky
Bystroušky“, literárně podchyceného v díle R. Těsnohlídka. V minulosti sem zavítaly i známé osobnosti
(Rudolf Těsnohlídek, S. K. Neumann, bratři Čapkové). Návrší nad údolím zdobí novogotický kostel sv.
Cyrila a Metoděje.
Brno-Obřany – nad řekou Svitavou vých. od obce hradiště lidu popelnicových polí, opevněné přes 2 km
dlouhým valem. Stráň nad tunelem chráněna jako přírodní památka teplomilné květeny. V zahradě domu
č. 35a na Mlýnském nábřeží funguje o víkendech zahradní miniželeznice s možností svezení pro děti.
Brno-Židenice – osada založená při zábrdovickém klášteře v roce 1210. Později centrum průmyslového
rozvoje Brněnska a největší židovská obec v okolí. Místo povýšení na město byly Židenice připojeny v roce
1919 k Brnu; dodnes jsou jeho největší a nejzalidněnější čtvrtí. Ve zrušeném zábrdovickém klášteře dnes
vojenská nemocnice. V židovské části zachován největší židovský hřbitov na Moravě. Nedaleko kláštera
městské lázně a koupaliště.
Brno-Komárov – nejstarší stojící budovu v Brně představuje kostel sv. Jiljí, stojící v místě někdejšího
benediktinského proboštství Na luhu, založeného roku 1104, které zde trvalo až do roku 1527. Kostel
s románským portálem nese stopy mnoha přestaveb. Na břehu řeky Svratky cyklo- a in-line areál.
Soutok Svratky a Svitavy – významná cyklistická křižovatka na soutoku dvou řek protékající Brnem,
začátek Pražské cyklotrasy č. 1, cyklotrasy Brno–Vídeň č. 4 a cyklotrasy Brno–Kraków č. 5; v budoucnu 14
Punkevní jeskyně
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Vinice u Ivaně

Brno-Komárov

15
Janohrad

Adamov, kostel sv. Barbory
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místo křížení tras evropských tras Eurovelo 4 a 9. Spolu s přilehlými obchodními centry představuje
rekreační zónu brněnských obyvatel.
Modřice – v obci barokní kostel sv. Gottharda z l. 1723–1726, původně románský. Barokní fara v Masarykově ulici z doby kolem r. 1726. Na náměstí kaple sv. Václava novobarokní s kubistickými prvky.
Rebešovice – na návsi z r. 1830 zámeček s kaplí sv. Doroty.
Rajhrad – podle tradice místo návštěvy sv. Cyrila a Metoděje, r. 1048 založeno na místě velkomoravského
hradiště proboštství břevnovských benediktinů. Podle projektu J. Santiniho postaven v l. 1722–1739
barokní kostel sv. Petra a Pavla na místě starší trojlodní baziliky. Konvent a prelatura kláštera až z 19. stol.
V části upravených klášterních budov se nachází Památník národního písemnictví na Moravě. V parku
u kláštera barokní socha sv. Jana Nepomuckého z pol. 18. stol. V obci pozdně barokní kostel Nalezení sv.
Kříže z l. 1722–1739 a pozdně barokní socha sv. Floriána z 18. stol. Technickou památkou je most přes
rameno Svratky z l. 1760–1761.
Opatovice – kostel sv. Karla Boromejského.
Židlochovice – renesanční zámek r. 1592. Přestavba na reprezentační barokní sídlo v l. 1722–1728,
empírové stavební úpravy v l. 1844–1845. Od r. 1918 v majetku československého státu. Od r. 1924 letní
sídlo prezidenta T. G. Masaryka. Dnes reprezentační místo významných mezistátních setkání. U zámku
přístupný přírodně-krajinářský park. Renesanční radnice z r. 1559, přestavěná empírově. Naproti secesně
přestavěný dům r. 1911, na nám. Míru secesní Národní dům z r. 1912 a novorenesanční dům č. 28 z 2. pol.
19. stol. Vrcholně barokní farní kostel Povýšení sv. Kříže z l. 1717–1730.
Rajhrad, benediktinský klášter, kostel sv. Petra a Pavla
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Žabčice – sýpka z r. 1713 na dvoře statku. Nedaleko od vsi na tzv. Kulatém kopci stávala ve středověku
tvrz Koválov a u ní malá vesnička stejného jména s kostelíkem (podle zprávy z r. 1307).
Přísnotice – kříž při silnici do Vranovic ze 17. stol. připomíná vpád Tatarů na Moravu r. 1663.
Vranovice – stavba železnice Vídeň–Břeclav–Brno r. 1839. Dne 7. 7. 1839, kdy byl vypraven první vlak,
došlo zde k první železniční nehodě ve střední Evropě
Ivaň – klasicistní kostel sv. Bartoloměje z r. 1791 a pozdně barokní fara z 2. pol. 18. stol. V sousedství
soustava tří velkých (Starý, Vrkoč a Novoveský) a čtyř malých rybníků (sádky Starého rybníka, Zarostlý,
Nohavice a Čahoun) tvoří známé Pohořelické rybníky. Území (cca 500 ha) je významnou ornitologickou
lokalitou. Pravidelně zde zimuje mj. i orel mořský.
Dolní mušovský luh – nachází se u severního břehu Věstonické nádrže, při ústí řeky Jihlavy do Novomlýnských nádrží. Území o rozloze 48,6 ha je chráněno od roku 1990. Jedná se o poslední pozůstatky
typických tvrdých podpálavských luhů.
Vodní dílo Nové Mlýny – tři přehradní nádrže na Dyji (v součtu 32 km2), voda pro závlahy, energetické
využití (Dolní nádrž), možnost regulovat vodní stavy (pozitivní vliv na odtok při povodních r. 1997) a široké
možnosti rekreace a rybaření. Stavbou zničen ekosystém lužních lesů na soutoku Jihlavy, Svratky a Dyje,
které zůstaly zachovány jen v okrajových rezervacích. Střední nádrž je rovněž přírodní rezervací. „Věstonická
nádrž“ je chráněna jako hnízdiště vodního ptactva na mnoha ostrovech a poloostrovech. Uprostřed ní stojí
zachován na ostrůvku kostel sv. Linharta z původní zatopené obce Mušov.
Hradisko – návrší sev. od Horní Novomlýnské nádrže. Pozůstatky římské vojenské stanice z l. 166 až 181
na severní hranici římského impéria na styku s germánskými kmeny. Unikátní nálezy velitelské budovy,
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Pasohlávky – raně barokní kostel sv. Anny ze 17. stol. V obci termální bazény. Koupání a rekreace u Horní
novomlýnské nádrže v prostoru Velké a Malé laguny, počet obyvatel obce se v době rekreační špičky
výrazně zvyšuje. Rybolov, vodní sporty, kempy a penziony. Na vodní ploše nádrže provozována od května
do října lodní doprava. Cyklistický okruh okolo autokempu Merkur vede po březích nádrží Nové Mlýny.

Dunajovické kopce – národní přírodní památka chrání kopcovitou oblast paralelně se táhnoucí s Pavlovskými vrchy. Ještě za války se všude kolem rozkládaly vinohrady, sady a polnosti – strmé terasy starých vinic
jsou ostatně dobře patrné dodnes. Po válce, především po odsunu původního obyvatelstva a po následné
kolektivizaci zemědělství, zůstalo toto území z větší části ležet ladem. Staré kříže a kapličky, opuštěné
vinohrady a neobdělávaná pole vytvářejí zvláštní dojem země bez lidí. Na neobdělávaných plochách se
vytvořila různá sukcesní společenstva rostlin. Typickými jsou zde drnové stepi s několika druhy kavylů
a řadou dalších stepních druhů rostlin, přičemž mnohé z nich náležejí u nás k velmi vzácným.

Brod n. Dyjí – kostel sv. Jana Nepomuckého z r. 1770 z období přechodu baroka do klasicismu. Výrazný
dvojdům č. p. 83 klasicistní.

Novosedly – raně gotický kostel sv. Oldřicha ze 13. stol. Na návsi mariánský sloup z 18. stol. Nedaleko obce
lokalita vzácných druhů slanomilných rostlin a slanomilného hmyzu Slanisko Novosedly.

lázní s přívodem vody, cihel s římskými nápisy, mincí, keramiky, spon a brnění. Ojedinělá lokalita na našem
území. Expozice v ATC Merkur.

Stará hora – naučná stezka viniční tratí Stará hora s panely s popisem pěstovaných odrůd.
Nový Přerov – původní kaple přestavěna r. 1690 na barokní kostel. V obci ekofarma a cyklokemp Jáňův
dvůr. Nad obcí kavylová step na Přerovském vrchu.
CHKO Pálava – zahrnuje hřebeny Pavlovských vrchů, Milovický les a sníženinu jižně od něj až po státní
hranici s Rakouskem. Ochraňuje nejcennější biotopy druhově bohatých skalních, drnových a lučních stepí,
lesostepí, teplomilných doubrav a suťových lesů vyvinutých na vápencových kopcích Pavlovských vrchů.
Lesní komplex Milovického lesa tvoří teplomilné doubravy a panonské dubohabřiny se dvěma oborami
pro chov zvěře. V nivě Dyje mezi Novými Mlýny a Bulhary se střídají lužní lesy s jinými mokřadními nebo
vodními společenstvy

Mikulov, zámek

Mikulov – město s jádrem chráněným jako památková rezervace na hlavní trase z Brna do Vídně. Nebývale velké soustředění architektonických památek. Majetek Lichtenštejnů (1249–1560) a Dietrichštejnů
(1575–1945). Město bylo tolerantní k menšinám, o čemž svědčí v 16. stol. přítomnost pronásledované 18
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sekty novokřtěnců – habánů – a dále velikost židovské obce, která byla od pol. 16. stol. do pol. 19. stol.
správním centrem moravských Židů a sídlem zemského rabína. Centrem Moravy se Mikulov stal za doby
kardinála Františka Dietrichštejna. Stagnace nastala poté, kdy železnice Vídeň–Brno minula město, dále
po 2. svět. válce vysídlením Němců a polohou při železné oponě. Situace se změnila po r. 1989, kdy se
zvýšil ruch na hraničním přechodu a byla nově zrekonstruována silnice do Brna. Dodnes se dochovaly
poměrně souvislé úseky opevnění, které bylo budováno od pol. 14. stol. Zámek, původně hrad z poč. 13.
stol., přestavěn hlavně poč. 17. stol. za kardinála Dietrichštejna. Dnešní pozdně barokní podoba po požáru
r. 1719. V zámku je muzeum. Součástí expozice je i zámecký sklep s obřím sudem. Proboštský kostel sv.
Václava uváděn již r. 1173. Městská věž poblíž kostela sv. Václava je gotická. Piaristický klášter s kostelem sv.
Jana Křtitele – kostel pův. raně barokní z l. 1666–1689. Pálava – v minulosti městské lázně, připomínané
již r. 1362. Dům spisovatelů s barokní fasádou. Synagoga – založena patrně kolem r. 1450. Náměstí: sloup
Nejsv. Trojice z r. 1724, kašna z r. 1680. Radnice, pův. pivovar, na radnici přebudován kolem r. 1660. Dům č.
p. 3, renes. budova se síťovou klenbou v průjezdu. Dům č. p. 27 U rytířů, renesanční, mimořádně hodnotná
stavba ze 60. let 16. stol. Dům č. p. 32 – nejvýznamnější světská barokní stavba, Dietrichštejnská hrobka,
pozdně klasicistní objekt v dolní části náměstí. Věž na Kozím vrchu z 15. stol. sloužila jako dělostřelecká
věž a prachárna. Židovský hřbitov s 2 500 náhrobky pochází z pol. 15. stol. Svatý kopeček, dominanta
města v italském stylu na vrcholu vápencového kopce. Dnešní raně barokní podoba je ze 70. let 17. stol.
Biosférická rezervace Dolní Morava – území o celkové rozloze přesahující 300 km2 zahrnuje jedinečné
spojení ekosystémů vápencového bradla Pálavy, unikátního středoevropského nížinného luhu na dolních
tocích řek Kyjovky, Dyje a Moravy a kulturní komponované krajiny Lednicko-valtického areálu. Existuje
od roku 2003 a náleží do soustavy chráněných území UNESCO.
Nesyt – největší rybník na Moravě (302 ha), u Sedlece slanisko.
19
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Kolonáda na Reistně – objekt postavený v l. 1814–1823, zdoben sochami a reliéfy. Výborný rozhled
na Lednicko-valtický areál z přístupného ochozu stavby.
Lednicko-valtický areál – krajinný celek na ploše 283 km2 je se svými historickými objekty, zahradní
architekturou, rybníky a sítí cyklistických tras považován za nejrozsáhlejší člověkem uměle vytvořené
území Evropy. Zformován v průběhu 18. a 19. století rodem Lichtenštejnů do podoby přírodního parku
s prvky úpravy anglických parků. Kromě obcí Valtice, Lednice a Hlohovec jsou hlavními krajinářskými celky
uměle vysázený Boří les a Lednické rybníky, vč. lužních lesů při řece Dyji jižně od Břeclavi. V krajině kolem
hlavních zámků v Lednici a ve Valticích jsou roztroušeny drobné stavby, tzv. salety, v romantickém stylu
(Skleník, Lovecký zámeček, Minaret, Apollonův chrám, Rybniční zámeček, Nový dvůr, Hraniční zámeček,
Chrám Tří grácií, Janův hrad, Obelisk a Randez-vous). Od roku 1996 areál zapsán v Seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO.

Františkánský klášter z l. 1662–1668. V některých částech města zachovány zbytky opevnění z 15. až
16. stol. Neptunova kašna ve Sklepní ulici pochází z konce 18. stol. Expozice Národního zemědělského
muzea v objektu na náměstí.
Randez-vous – lovecký zámeček ze začátku 19. století ve tvaru vítězného římského oblouku.
Svatý Hubert – novogotická otevřená trojboká kaple uprostřed parkově upravené paseky se sochami
andělů. Poslední stavba areálu postavena v roce 1855 a zasvěcena patronovi lovců.
Tři grácie – empírový zámeček: 12 iónských sloupů obklopuje sousoší tří řeckých bohyň – Athény,
Afrodité a Artemis –, vytesané z jednoho kusu kamene. Původně umístěno v lednickém zámeckém parku,
později přemístěno k Prostřednímu rybíku, kde vytvořilo pohledovou protiváhu Rybničnímu zámečku
na protějším břehu rybníka.

Úvaly – zemědělská a vinařská obec, kostel sv. Stanislava Kostky.
Valtice – součást Lednicko-valtického areálu, jádro města vyhlášeno památkovou zónou. V l. 1391–1945
v majetku rodu Lichtenštejnů, kteří město i okolí dlouhodobě plánovitě přetvářeli. K českému území
Valtice připojeny až 31. 7. 1920. Barokní zámek je jedna z nejvýznamnějších staveb na Moravě, národní
kulturní památka. Bývalé rodové sídlo Lichtenštejnů. Dobové interiéry, bohatě zdobená barokní kaple,
rekonstruovaný čestný dvůr s kašnou a sochami. Kolem rozsáhlé hospodářské budovy, v jízdárně a konírně
se každoročně konají Valtické vinné trhy. Zahrada rozšířena a přebudována na přírodní krajinářský park,
v něm dendrologická sbírka. V zámku sídlí Národní vinařské centrum s expozicí Národního salonu vín
České republiky. Vinařská naučná stezka Valtice navštěvuje mimo jiné i významné sklepy – Zámecký
a Křížový. Muzeum zahradnických výrob a životního prostředí. Na náměstí kostel Nanebevzetí P. Marie,
velmi hodnotný, raně barokní, z l. 1631–1671. Novorenesanční radnice z l. 1887–1889. Mariánský morový
sloup pochází z r. 1680 a historizující kašna z r. 1896. Klášter: klášterní kostel sv. Augustina z r. 1670.

Valtice, zámek
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Nový Dvůr – empírové hospodářské stavení z roku 1809, rozvržené kolem čtvercového dvora, původně
určené pro chov merinových ovcí. V současné době je v soukromém vlastnictví a nachází se zde konírny.
Lednické rybníky – chráněny jako národní přírodní rezervace, tvoří důležitou hnízdní lokalitu vodního
ptactva, křižovatku a odpočinkovou zastávku ptačích tahů. Koupání umožňuje Mlýnský rybník u autokempu Apollo.

Lednice – v majetku rodu Lichtenštejnů od 13. stol. nepřetržitě do r. 1945. Na místě pův. gotické tvrze
postaven v l. 1544–1585 renesanční zámek. Dnešní podoba je novogotická z l. 1846–1858. Vých. křídlo
zámku je zpřístupněno návštěvníkům 2 prohlídkovými okruhy. Na vých. straně zámku zaujme Palmový
skleník z l. 1843–1845. Ve své době byl mimořádným technickým dílem.
Lednický park – má rozlohu asi 210 ha, naposled úpraven v 19. stol. v duchu romantismu. V parku přes
110 druhů jehličnanů a více než 460 druhů listnáčů. Horní část ve francouzském stylu, zatímco v dolní
přírodně-krajinářské části parku je část řeky Dyje
svedena do systému kanálů a rybníků, na nichž jsou
navršeny ostrovy, a ty navzájem spojeny mosty. Park
doplněn romantickými stavbami minaretu, ruinou
římského akvaduktu aj. Při posledních úpravách parku
v l. 1884–1887 jižně od zámku byla zrušena část obce,
vybudováno nové novogotické náměstí a park značně
rozšířen až k budově nádraží. Směrem k Břeclavi park
volně přechází v krajinu lužního lesa. Na zámeckém
rameni řeky Dyje jsou organizovány plavby loděmi.
Jízda na kole je ale v parku zakázána.
Biosférická rezervace Dolní Morava – území
o celkové rozloze přesahující 300 km 2 zahrnuje
jedinečné spojení ekosystémů vápencového bradla
Pálavy, unikátního středoevropského nížinného
luhu na dolních tocích řek Kyjovky, Dyje a Moravy
21
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a kulturní komponované krajiny Lednicko-valtického areálu. Existuje od roku 2003 a náleží do soustavy
chráněných území UNESCO.
Přírodní park Niva Dyje – rovinatá niva lužního lesa s mnoha meandry a slepými rameny řeky mezi
Lednicí a Břeclaví. Parkem prochází Naučná stezka Lužní les.

Břeclav – město a dopravní uzel. Železniční úsek z Vídně do Břeclavi, první na území Rakouska-Uherska,
zahájil provoz 6. 6. 1839. Renesanční zámek z l. 1540–1570 na místě přemyslovského hradu a pozdější
středověké tvrze. V okolí zámku park, volně navazující na okolní lužní les. Kostel sv. Václava dokončen r.
1995 na místě původního kostela z pol. 18. stol., který byl při náletu 20. 11. 1944 zničen. Synagoga z r.
1868. Židovský hřbitov s kamennými náhrobky ze 17. až 20. stol
Poštorná – založena v 16. stol. v době
charvátské kolonizace, dnes součást Břeclavi.
Mohutný kostel Navštívení P. Marie z konce
19. stol. v historizujícím slohu. Při jeho stavbě
použita glazovaná keramika místní cihelny.
Františkův rybník – přírodní rezervace
lužních lesů.

Lednice, zámek
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EuroVelo 13 – seznam Turistických informačních center
název

adresa

obec

telefon

web

e-mail

Přeshraniční informační centrum Hevlín

Hevlín 491

Hevlín

+420 515 221 726

www.hevlin.cz

infocentrum@hevlin.cz

Turistické informační centrum Mikulov

Náměstí 158/1

Mikulov

+420 519 510 855

www.infomikulov.cz

tic@mikulov.cz; info@infomikulov.cz

Turistické informační centrum Valtice

Nám. Svobody 4 (dočasně
na adrese Nám. Svobody 21)

Valtice

+420 519 352 978

www.valtice.eu

tic@valtice.eu

Turistické informační centrum Vranov nad Dyjí

Náměstí 47

Vranov nad Dyjí

+420 515 296 285

www.vranov-region.cz

infocentrum@ouvranov.cz

Turistické informační centrum Znojmo

Hradní ul.

Znojmo

+420 515 261 668

www.znojemskabeseda.cz

hrad@znojemskabeseda.cz;
tic@znojemskabeseda.cz

Turistické informační centrum Znojmo

Obroková 10

Znojmo

+420 515 222 552

http://www.znojemskabeseda.cz

tic@znojemskabeseda.cz
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název

adresa

obec

telefon 1

telefon 2

web

e-mail

typ

+420 515 266 620

www.znovin.cz

znovin@znovin.cz

turistický cíl

www.penzionstarevinice.cz

info@penzionstarevinice.cz

ubytování
stravování

ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. – ochutnávkový stánek Staré vinice

Havraníky

Havraníky

+420 728 482 966

Penzion Staré vinice

Havraníky 107

Havraníky

+420 604 924 843

Picérka Restaurant & Pizza

Náměstí 103

Jaroslavice +420 728 841 364

www.picerka.eu

picerka.jaroslavice@email.cz

Penzion Podzámčí

Družstevní 79

Jaroslavice +420 739 088 927

ubytovanijaroslavice.cz

svetlana.gazdova@seznam.cz ubytování

Penzion U Hrádku****

Lukov 25

Lukov

+420 603 757 990

www.penzionuhradku.cz

info@penzionuhradku.cz

ubytování

Hotel Maroli***

K Vápence 609

Mikulov

+420 519 511 670

+420 601 392 744

www.hotelmaroli.cz

booking@hotelmaroli.cz

ubytování

Hotel Maroli*** – restaurace

K Vápence 609

Mikulov

+420 519 511 670

+420 601 392 744

www.hotelmaroli.cz

booking@hotelmaroli.cz

stravování

Hotel Golf Garni

Vídeňská 54

Mikulov

+420 734 792 591

www.hotelgolfgarni.cz

info@hotelgolfgarni.cz

ubytování

Boutique hotel Tanzberg

Husova 331/8

Mikulov

+420 519 510 692

www.hotel-tanzberg.cz

recepce@hotel-tanzberg.cz

ubytování

+420 724 729 707

MiDeli – restaurace

Husova 331/8

Mikulov

+420 608 957 913

www.hotel-tanzberg.cz

recepce@hotel-tanzberg.cz

stravování

Restaurace Marcela Ihnačáka

Husova 331/8

Mikulov

+420 608 957 913

www.hotel-tanzberg.cz

recepce@hotel-tanzberg.cz

stravování

ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. – ochutnávkový stánek Šobes

Šobes

Podmolí

+420 721 942 271

www.znovin.cz

znovin@znovin.cz

turistický cíl

Vinařství Gotberg

U Sadu 394

Popice

+420 530 330 132

www.gotberg.cz

gotberg@gotberg.cz

turistický cíl

Penzion Mlýn Sedlec

Sedlec

Sedlec

+420 725 700 111

+420 601 300 070

www.mlynsedlec.cz

recepce@mlynsedlec.cz

ubytování

Penzion Mlýn Sedlec – restaurace

Sedlec

Sedlec

+420 725 700 111

+420 601 300 070

www.mlynsedlec.cz

recepce@mlynsedlec.cz

stravování

Penzion Nad Sklepem

Sedlec 296

Sedlec

+420 774 559 595

www.nadsklepem.cz

info@nadsklepem.cz

ubytování

Sedlecká vína – degustační stánek

Sedlec 308

Sedlec

+420 777 719 110

www.sedleckavina.cz

info@sedleckavina.cz

turistický cíl

Penzion U Fandy

Šatov 355

Šatov

+420 733 224 549

www.penzionufandy.cz

heurigen.fanda@seznam.cz

ubytování

Restaurace U Fandy

Šatov 355

Šatov

+420 733 224 549

www.penzionufandy.cz

heurigen.fanda@seznam.cz

stravování

+420 515 266 620

+420 777 719 116
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název

adresa

obec

telefon 1

telefon 2

web

+420 603 111 552

e-mail

typ
ubytování

Privát Bohemia

Šatov 174

Šatov

+420 603 181 830

www.bohemia-privat.cz

info@bohemia-privat.cz

Penzion Na Kolářce

Uherčice 4

Uherčice

+420 725 904 987

www.nakolarce.cz

info@nakolarce.cz

ubytování

Penzion Na Kolářce – restaurace

Uherčice 4

Uherčice

+420 725 904 987

www.nakolarce.cz

info@nakolarce.cz

stravování

Penzion Diana

K Lesíku 800

Valtice

+420 721 749 555

www.valtice.cz/diana

diana@valtice.cz

ubytování

VALTICKÉ PODZEMÍ – Podzemní město vína & Vinařství Vinařská č. ev. 47

Valtice

+420 723 600 423

www.valtickepodzemi.cz

info@valtickepodzemi.cz

turistický cíl

Muzeum železné opony Valtice

Hraniční přechod 483

Valtice

+420 777 003 032

www.muzeumopony.cz

info@muzeumopony.cz

turistický cíl

Penzion a školící středisko Addo

Polní 1123

Valtice

+420 734 311 485

www.addo.cz

addo@addo.cz

ubytování

Villa Daniela – Venkovské sídlo milovníků vína

Úvaly 77

Valtice

+420 776 245 851

www.villadaniela.cz

recepce@villadaniela.cz

ubytování

Vinařská pohotovost CHÂTEAU VALTICE

Vinařská 407

Valtice

+420 519 361 314

www.vsvaltice.cz

odbyt@vsvaltice.cz

turistický cíl

ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. – Loucký klášter

Loucká

Znojmo

+420 515 267 458

www.znovin.cz

nc@znovin.cz

turistický cíl

+420 774 111 776

+420 606 624 648

Hotel N

Přímětice 62

Znojmo

+420 515 228 164

+420 737 728 917

www.hoteln.cz

recepce@hoteln.cz

ubytování

Hotel N – restaurace

Přímětice 62

Znojmo

+420 515 228 164

+420 737 728 917

www.hoteln.cz

recepce@hoteln.cz

stravování

1. Cykloturistické centrum služeb a informací v ČR

Centrum Vodárna – U Obří hlavy 7 Znojmo

+420 608 736 135

www.cykloklubkucera.cz

cykloklubkucera@seznam.cz

turistický cíl

Penzion Eden

Šatovská 2947/8

Znojmo

+420 777 611 429

www.edenpenzion.cz

penzioneden@seznam.cz

ubytování

Hotel LAHOFER

Veselá 13

Znojmo

+420 515 220 323

www.hotel-lahofer.cz

hotel@lahofer.cz

ubytování

Penzion Alma

Popice 93

Znojmo

+420 724 009 055

www.penzion-alma.cz

info@penzion-alma.cz

ubytování

Motorest penzion u Benziny

Pražská 94

Znojmo

+420 515 221 259

+420 608 863 167

www.motorestpenzion.cz

info@motorestpenzion.cz

ubytování

Motorest penzion u Benziny – restaurace

Pražská 94

Znojmo

+420 515 221 259

+420 608 863 167

www.motorestpenzion.cz

info@motorestpenzion.cz

stravování

Hotel TGM

Masarykovo náměstí 12

Znojmo

+420 515 331 222

www.hoteltgm.cz

info@hoteltgm.cz

ubytování
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Cyklotrasa podél železné opony (Iron Curtain Trail, ICT) ve své délce přibližně 6 800 kilometrů prochází napříč celou Evropou od Barentsova moře na norsko-ruské hranici až na Bospor u turecko-bulharské
hranice. Je třináctou trasou sítě dálkových evropských cyklotras EuroVelo a prochází tzv. Zeleným pásem Evropy (European Green Belt), který vznikl sekundárně jako výsledek přísně střežených hranic Železné
opony a nyní zahrnuje množství národních parků a území s chráněnou přírodou. V prostoru Jihomoravského kraje kopíruje moravsko-rakouskou hranici střídavě na jedné i druhé straně a pomáhá nahlédnout
do kraje na obou stranách dříve nepropustné hranice.
Uherčice – slovanské osídlení z 9. st. V 15. st. postavena gotická tvrz, na jejím místě v 16. st. vybudován
renesanční zámek, patřící k nejcennějším stavebním památkám na Moravě. Od r. 1996 probíhá generální
památková obnova. Barokní zahrada a lesopark s hradní zříceninou a obeliskem s arkádami. Dochovány
hospodářské a lidové stavby. V obci i okolí památné stromy a aleje.

Vstupní místo: Vratěnín
Výstupní místo: CZ/A Poštorná/Reinthal
Trasa v popisu: Vratěnín–Uherčice–Stálky–Šafov–Bergwerksee–Riegersburg–Felling–Hardegg–Čížov–Lukov–Podmolí–Mašovice–Králův stůl–Hradiště sv. Hyppolita–Znojmo–Kraví
hora–Konice–Popice–Havraníky–Šatov–Mitterretzbach–Retz–Ragelsdorf–Jetzelsdorf–Haugsdorf–
Aberndorf–Seefeld–Jaroslavice–Hrádek–Dyjákovice–Hevlín–Laa a.d.Thaya–Wildendürnbach–Mikulov–Sedlec–Úvaly–Valtice–Boří Dvůr–CZ/A (Reinthal))

Stálky – kostel původně gotický, do dneška dochována gotická okna, některé pilíře a oblouky klenby.
Přestavbami a opravami byl původní sloh setřen. Největší přestavbu podnikl majitel velkostatku r. 1631.
Zajímavé občerstvovací zařízení Hospoda na konci světa.
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Šafov – židovský hřbitov patří k nejstarším na celé Moravě. Založen už na konci 17. st., velký počet
zachovaných náhrobků (přes 700) dodnes svědčí o významu místní židovské obce. Lanavská Boží muka
na cestě z Langau do Šafova – barokní umělecké dílo na mírně vyvýšeném místě na místě hromadného
hrobu šafovských obyvatel pobitých švédskými vojáky za třicetitileté války.
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Hardegg

Riegersburg
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Vratěnín

Uherčice

400

m 0
200
460
0
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Délka popsaného úseku:
178 km
Převýšení popsaného úseku: 2 135 k m
Typ kola:
2 – trekové
Obtížnost: 1 – rodina; 2 – turista

431

Cyklotrasy: 48, 5003, 5000, Znojemská
vinařská, Moravská vinná, Greenway
Praha–Wien, vlastní značení stezky

1000

Vratěnín – památková zóna vesnického typu, bývalý klášter řádu bosých augustiniánů, bývalá barokní
stanice dostavníkové pošty, na okraji obce mohutný dub.
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Riegersburg – barokní zámek na místě vodní tvrze, přestavěn v 18. st. Bývá považován za nejkrásnější
zámek Rakouska.

Čížov – na jižním okraji obce je ponechána část ženijně-technických zátarasů hraničního pásma s hlídkovou
věží. Návštěvnické a informační středisko Národního parku Podyjí. Kaple Bolestné Panny Marie a Čtrnácti
svatých pomocníků v obci barokní, s mladšími úpravami.

Národní park Podyjí/Nationalpark Thayatal – rozkládá se podél řeky Dyje protékající 40 km dlouhým,
hlubokým meandrujícím údolím mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem po obou stranách státní hranice.
Na jihovýchodním okraji NP se na spojnici Znojmo– Hnanice nalézá unikátní pásmo stepních vřesovištních
lad. Údolí řeky Dyje má kaňonovitý charakter a Dyje zde vytváří mnoho meandrů, lemovaných skalními
útvary a kamennými moři. Údolí se vyznačuje jedinečnou geomorfologií a celkovou přírodní zachovalostí.
Jde o nejméně dotčené říční údolí v Česku. Podyjí rovněž patří mezi druhově nejbohatší velkoplošná
území. Krajinné podmínky umožňují růst jak rostlin chladno- a stínomilných v hlubokých údolích, tak
i teplomilných na slunných stráních.

Lukov – barokní kostel sv. Jiljí přestavěný v 19. st. Pranýř z r. 1609 u kostela. Nedaleko zřícenina hradu
Nový Hrádek.
Podmolí – kaple Panny Marie pozdně barokní z roku 1753. Na okraji obce zděná boží muka z roku 1796.
Dochovány hodnotné lidové stavby.

státní hranice ČR/A
175

203

Valtice
170

165

195

Sedlec
176
160

204
155

150

145

232

Mikulov

Ottenthal

Wildendürnbach
205
140

135

130

125

180
120

115

188

Hevlín

Dyjákovice

Hardegg – nejmenší rakouské město uprostřed dyjského údolí a národního parku. Hrad založený r. 1145
roku 1506 vyhořel, v roce 1745 poškozen zemětřesením, v letech 1878–1905 proběhla rozsáhlá rekonstrukce, v roce 1956 byl navrácen původním majitelům. Dnes v soukromých rukou.

Hardegg, hrad
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Mašovice – gotický kostel sv. Jana Křtitele upravován v 17. a 18. st. U školní zahrady kamenná boží muka
z doby po r. 1630. Andělský mlýn v Mločím údolí, JV od obce, renesanční, rozvaliny Čertova mlýna dále
v údolí. U obce velký zatopený granitový lom.
Králův stolec – vyhlídkový bod nad údolím Dyje s dřevěným altánem. Dle legendy název od skutečnosti,
že z tohoto místa údajně sledoval r. 1683 polský král Jan III. Sobieski přechod svých
vojsk přes řeku Dyji při pochodu na pomoc obležené Vídni. Lesní terasy v blízkosti
vyhlídky jsou býv. vinice.

ního pozdně románského půdorysu z poč. 13. st., oddělené od nového města z velké části zachovanými
hradbami. Radniční věž, postavená v l. 1445–1448, patří k nejvýznamnějším pozdně gotickým stavbám
u nás. Podzemí (vchod Slepičí trh 2) z 13.–17. st. tvoří propojené několikapatrové býv. sklepy měšťanských
domů. Z řady měšťanských domů je nejstarší gotický dům v Mikulášské ul. 13 z poč. 14. st. Původní
hrad na skalním ostrohu nad údolím potoka Gránice, přestavěn v l. 1710–1721 na barokní zámek (dnes

Hradiště sv. Hyppolita – pův. velkomoravské hradiště nad soutokem Dyje a Gránického potoka, poč. 13. st. zde byl postaven románský kostel sv. Hyppolita. Proboštství
– barokní z pol. 17. st. Nad údolím Gránice barokní kaple a křížová cesta. Z opevnění
obce se zachovala na jejím SZ okraji středověká kamenná hradba s bránou ze 17. st.
Zbytky starých středověkých sadů a vinic se rozkládají na skalních stupních nad Dyjí.
Znojemská přehrada – postavena v l. 1962–1966. Slouží jako rezervoár pitné vody
pro Znojmo a k vyrovnání špičkových odtoků z elektrárny na Vranovské přehradě.
Délka vzdutí asi 5 km, největší hloubka 17 m.
Znojmo – regionální centrum JZ Moravy, historické sídlo údělných knížat a jedno
z nejstarších moravských měst. Již r. 1190 zde založil Konrád Otta premonstrátský
klášter v Louce. V roce 1437 zde zemřel král Zikmund. R. 1628 po bitvě na Bílé hoře
se konal ve Znojmě zemský sněm, na němž bylo pro Moravu vyhlášeno obnovené
zřízení zemské, uzákoňující dědičnost Habsburků na českém trůnu a rekatolizaci.
Okurky sem dovezl koncem 16. st. opat louckého kláštera jako lék proti moru.
Městská památková rezervace zahrnuje Staré město s křivolakými uličkami původ-
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expozice Jihomoravského muzea). V jeho areálu je hradní rotunda sv. Kateřiny (národní kulturní památka)
s románskými nástěnnými malbami s přemyslovskou tematikou z r. 1134, které jsou nejstarší malbou
s historickým námětem u nás. Gotický kostel sv. Mikuláše (Mikulášské nám.) na románských základech
byl budován od r. 1338 až do 2. pol. 15. st. Svatováclavská kaple (Mikulášské nám.) postavena po r. 1512.
Kostel Povýšení sv. Kříže (Dolní Česká ul.), pův. gotický, přestavěn renesančně a pak barokně. V přilehlém
dominikánském klášteře je zachována křížová chodba z konce 15. st. Jezuitský kostel sv. Michala (Jezuitské
nám.). Kostel sv. Jana Křtitele s kapucínským klášterem (Masarykovo nám.) pochází z 1. pol. 17. st. Kostel
sv. Alžběty (Vídeňská ul.), pův. gotický z 3. čtvrti 15. st., rozšířen barokně v 2. pol. 17. st. V pův. gotickém
minoritském klášteře z pol. 13. st. (Přemyslovců 6) byl v l. 1279–1297 po bitvě na Moravském poli pohřben
král Přemysl Otakar II. Dnes sídlo Jihomoravského muzea s veřejnosti přístupnými archeologickými,
historickými, zoologickými a botanickými sbírkami.

Havranické vřesoviště – nejrozsáhlejší vřesoviště v Národním parku Podyjí, v němž převládají keříčkovité
formace s vřesem a kručinkou chlupatou.
Havraníky – kostel sv. Linharta klasicistní z první čtvrtiny 19. st. V obci převážně barokní sochařská díla
a další drobné historické stavby. Dochovány hodnotné lidové stavby, zvláště vinné sklepy. Na S okraji
obce při trase v sezoně otevřen stánek s ochutnávkou vín. Odtud velmi pěkné pohledy do vinic i do Dyjskosvrateckého úvalu.
Šatov – v jádru pozdně gotický kostel sv. Martina z 15. st. Fara z 18. st. Sídlo vinařských závodů Znovín
Znojmo, a. s., které provozují mj. „Malovaný sklep“, vyzdobený naivním uměním přímo na pískovcových
stěnách. V okolí obce četná předválečná opevnění, pěchotní srub „Zahrada“ zpřístupněn v rámci sezonní

Kraví hora – okrajová partie Národního parku Podyjí, tvořená návrším (324 m n. m.) naproti ostrohu
s městem Znojmem, s překrásným vřesovištěm porostlým typickou vegetací.
Konice – kostel sv. Jakuba St. novogotický z r. 1909. V obci zajímavá farní budova a na okraji obce hřbitov
v historizujícím pojetí. Na katastru obce převážně barokní sochařská díla a další drobné historické stavby.
Vinařská obec, dochovány hodnotné lidové stavby, zvláště vinné sklepy.
Popice – v jádru raně gotický kostel sv. Zikmunda z 2. pol. 13. st., přestavěný v 17. st. U kostela bývalá
křižovnická fara z 1. pol. 18. st. a barokní socha sv. Floriána. Rodiště spisovatele Charlese Sealsielda,
vlastním jménem Karla Postla, emigranta do Ameriky. JZ od obce na okraji Havranického vřesoviště kaple
P. Marie Bolestné z r. 1816 na památném místě ukončení moru r. 1620. Kaple obnovena r. 1993. Vinařská
obec, dochovány hodnotné lidové stavby, zvláště vinné sklepy.
Šatov, pěchotní srub Zahrada
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prezentace. Dochovány hodnotné lidové stavby, zvláště vinné sklepy. Vesnická památková zóna. U hranice
s Rakouskem vyhlídka na rakouské i moravské vinařské obce, za mimořádné viditelnosti i na Alpy.

Hevlín – pozdně barokní kostel Nanebevzetí P. Marie z 18. st. s bohatě vybaveným interiérem. Gotická
kamenná boží muka u kostela a sochy sv. Filipa, sv. Jana Nepomuckého a sv. Rocha z pol. 19. st.

Retz – město vína, založené na konci 13. st. na křižovatce obchodních cest. Sklepení města je největším
vinným sklepem střední Evropy – 21 km dlouhé a 30 m hluboké, dvou až třípodlažní. Dochováno v původním stavu, sklepy jsou vzájemně propojeny. Dochovány 2 větrné mlýny, první, z roku 1772, byl roku
1928 zahrnut mezi památkově chráněné objekty, dodnes je provozuschopný, druhý je z roku 1775, v roce
1890 byl přestavěn na obytný dům.

Laa a. d. Thaya – původně vodní hrad ze 13. st., dnes v soukromém vlastnictví; sídlo prvního rakouského
Pivovarského muzea. Pozůstatky hradeb na SZ města. V tzv. Reckturm zazděny „švédské koule“ z doby
obléhání města Švédy. Kostel sv. Víta, románský. V areálu nemocnice raně gotická kaple, původně šlo
o hospic pro poutníky, a proto je zasvěcena sv. Jakubovi. Zrekonstruovaná budova starého pivovaru je
jedním z kulturních a historických skvostů města. Stará radnice na náměstí byla dominantou centra

Obce Ragelsdorf, Jetzelsdorf, Haugsdorf, Aberndorf i Seefeld – ležící na říčce Pulkau, tvoří dohromady
Pulkautal, region zelených polí a plodných vinic. Pochází odtud proslulá červená vína Zweigelt, Burger
a Modrý Portugal.
Jaroslavice – na návrší původní renesanční zámek z 16. st., barokně přestavěn v 18. st., v současnosti
ve velmi zchátralém stavu. Klasicistní kostel sv. Jiljí z 18. st. Radnice z r. 1889. Pranýř z konce 16. st. na hlavní
ulici. Na náměstí mariánský sloup, v obci několik barokních soch. R. 1871 archeologové odkryli stanici lovců
mamutů. Pod zámkem Zámecký rybník, jeden z největších na Moravě (206 ha).
Hrádek – soubor mimořádně hodnotných památek kolem barokního kostela sv. Petra a Pavla z let
1761–1764. U kostela zajímavá trojdílná brána. Kaple sv. Oldřicha u kostela je bývalý románský karner.
Fara v jádru středověká, kdysi sídlo maltézských rytířů.
Dyjákovice – pozdně barokní kostel sv. Michala z let 1757–1761 s velmi hodnotným areálem a pozdně
barokní farou.
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města. U příležitosti 50. výročí panování císaře Františka Josefa I. byla v letech 1898 až 1899 postavena
nová radnice v historizujícícm stylu.
Trávní Dvůr – národní přírodní rezervace, zbytky lužního lesa kolem starého ramene Dyje. Olšové lesíky,
louky, rákosiny, malé trvalé vodní plochy. Ornitologicky významná lokalita.
CHKO Pálava – zahrnuje hřebeny Pavlovských vrchů, Milovický les a sníženinu jižně od něj až po státní
hranici s Rakouskem. Ochraňuje nejcennější biotopy druhově bohatých skalních, drnových a lučních stepí,
lesostepí, teplomilných doubrav a suťových lesů vyvinutých na vápencových kopcích Pavlovských vrchů.
Lesní komplex Milovického lesa tvoří teplomilné doubravy a panonské dubohabřiny se dvěma oborami
pro chov zvěře. V nivě Dyje mezi Novými Mlýny a Bulhary se střídají lužní lesy s jinými mokřadními nebo
vodními společenstvy.

Mikulov – město s jádrem chráněným jako památková rezervace na hlavní trase z Brna do Vídně. Nebývale velké soustředění architektonických památek. Majetek Lichtenštejnů (1249–1560) a Dietrichštejnů
(1575–1945). Město bylo tolerantní k menšinám, o čemž svědčí v 16. st. přítomnost pronásledované sekty
novokřtěnců – habánů – a dále velikost židovské obce, která byla od pol. 16. st. do pol. 19. st. správním
centrem moravských Židů a sídlem zemského rabína. Centrem Moravy se Mikulov stal za doby kardinála
Františka Dietrichštejna. Stagnace nastala poté, kdy železnice Vídeň–Brno minula město, dále po 2. svět.
válce vysídlením Němců a polohou při železné oponě. Situace se změnila po r. 1989, kdy se zvýšil ruch
na hraničním přechodu a byla nově zrekonstruována silnice do Brna. Dodnes se dochovaly poměrně
souvislé úseky opevnění, které bylo budováno od pol. 14. st. Zámek, původně hrad z poč. 13. st., přestavěn
hlavně poč. 17. st. za kardinála Dietrichštejna. Dnešní pozdně barokní podoba po požáru r. 1719. V zámku
je muzeum. Součástí expozice je i zámecký sklep s obřím sudem. Proboštský kostel sv. Václava uváděn
již r. 1173. Městská věž poblíž kostela sv. Václava je gotická. Piaristický klášter s kostelem sv. Jana Křtitele
– kostel pův. raně barokní z l. 1666–1689. Pálava – v minulosti městské lázně, připomínané již r. 1362.
Dům spisovatelů s barokní fasádou. Synagoga – založena patrně kolem r. 1450. Náměstí: sloup Nejsvětejší
Trojice z r. 1724, kašna z r. 1680. Radnice, původně pivovar, na radnici přebudován kolem r. 1660. Dům
č. p. 3, renesanční. budova se síťovou klenbou v průjezdu. Dům č. p. 27 U rytířů, renesanční, mimořádně
hodnotná stavba ze 60. let 16. st. Dům č. p. 32, nejvýznamnější světská barokní stavba, Dietrichštejnská
hrobka, pozdně klasicistní objekt v dolní části náměstí. Věž na Kozím vrchu z 15. st. sloužila jako dělostřelecká věž a prachárna. Židovský hřbitov s 2 500 náhrobky pochází z pol. 15. st. Svatý kopeček, dominanta
města v italském stylu na vrcholu vápencového kopce. Dnešní raně barokní podoba je ze 70. let 17. st.
Nesyt – největší rybník na Moravě (302 ha), u Sedlece slanisko.
Kolonáda na Reistně – objekt postavený v l. 1814–1823, zdoben sochami a reliéfy. Výborný rozhled
na Lednicko-valtický areál z přístupného ochozu stavby.
Mikulov, Svatý kopeček
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EuroVelo 13 – Stezka železné opony – popis trasy
Úvaly – zemědělská a vinařská obec, kostel sv. Stanislava Kostky.
Valtice – v l. 1391–1945 v majetku rodu Lichtenštejnů, kteří město i okolí dlouhodobě plánovitě
přetvářeli do podoby krajinného parku. K českému území Valtice připojeny až 31. 7. 1920. Barokní
zámek je jedna z nejvýznamnějších staveb na Moravě, národní kulturní památka. Bývalé rodové sídlo
Lichtenštejnů. Dobové interiéry, bohatě zdobená barokní kaple, rekonstruovaný čestný dvůr s kašnou
a sochami. Kolem rozsáhlé hospodářské budovy, v jízdárně a konírně se každoročně konají Valtické
vinné trhy. Zahrada rozšířena a přebudována na přírodní krajinářský park, v něm dendrologická

sbírka. V zámku sídlí Národní vinařské centrum s expozicí Národního salonu vín České republiky.
Vinařská naučná stezka Valtice navštěvuje mimo jiné i významné sklepy – Zámecký a Křížový.
Muzeum zahradnických výrob a životního prostředí Na náměstí kostel Nanebevzetí P. Marie, velmi
hodnotný, raně barokní, z l. 1631–1671. Novorenesanční radnice z l. 1887–1889. Mariánský morový
sloup pochází z r. 1680 a historizující kašna z r. 1896. Klášter: klášterní kostel sv. Augustina z r. 1670.
Františkánský klášter z l. 1662–68. V některých částech města zachovány zbytky opevnění z 15. až
16. st. Neptunova kašna ve Sklepní ulici pochází z konce 18. st. Expozice Národního zemědělského
muzea v objektu na náměstí.
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Valtice, zámek

EuroVelo 13 – klad listů
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Cyklistické desatero
1. Dbejte na stav kola a jeho výbavu
Používejte odpovídající velikost kola, mějte kolo funkční a seřízené s důrazem
na brzdy, relexní prvky, přední bílé a zadní červené odrazky a světla (blikačky),
zvonek. Vhodné je mít nářadí a rezervní duši. Zejména v provozu a při rychlejší jízdě
používejte přilbu (do 18 let věku je povinná vždy) a ochranné brýle (proti slunci
a hmyzu). Nezapomínejte na vhodný pitný režim.
2. Snažte se vidět a být viděni
Vizuální kontakt výrazně snižuje riziko kolize – proto mějte na sobě a na kole relexní
prvky a přinejmenším za snížené viditelnosti buďte vždy osvětlení vpředu i vzadu.
3. Vyhněte se alkoholu a omamným látkám
Alkohol a omamné látky neužívejte před jízdou, ale ani během ní. Jízdou pod vlivem
alkoholu či omamných látek ohrožujete sebe i ostatní. V případě postihu je na vás
pohlíženo stejně jako na řidiče motorového vozidla.
4. Vydejte se jen na cestu, kterou zvládnete
Trasu, na kterou se vydáváte, volte podle svých zkušeností a možností. Snažte se vyhnout
komunikacím silně zatíženým automobily, na provoz si zvykejte postupně. Nezapomínejte, že chodník je pouze pro chodce – s výjimkou dětských cyklistů ve věku do deseti
let. V maximální míře využívejte vyznačené cyklopruhy, koridory a stezky.
5. Buďte ohleduplní a předvídaví
Chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se chovali ostatní k vám. Nespoléhejte se
však na své okolí a předpokládejte, že všichni kolem vás mohou kdykoli chybovat.
A také že cesta před vámi nemusí být volně průjezdná – nevjíždějte proto bezhlavě
tam, kam nevidíte. Dejte si pozor na přijíždějící a předjíždějící vozidla.
6. Komunikujte s okolím
V případě jakékoliv změny směru dávejte včas znamení paží, obzvlášť při odbočování
vlevo, a ujistěte se, že jej ostatní zaregistrovali. Teprve potom proveďte potřebnou změnu.

Sledujte stav vozovky, koleje, příčné prahy či mříže kanálů a v případě potřeby se jim včas
vyhýbejte, vždy však s ohledem na bezpečnost vlastní i bezpečnost ostatních. Používejte
všechny smysly – vyvarujte se poslechu hlasité hudby či telefonování a psaní sms za jízdy,
protože výrazně omezují vaši soustředěnost a kontakt s okolím.
7. Jezděte při pravém okraji a s rozestupy
Ve vozovce i na stezce jezděte vpravo, přitom dodržujte bezpečný odstup od překážek,
zejména od parkujících automobilů. Dejte si pozor na vozidla, která zastavila nebo
zastavují, především na vystupující – otevřené dveře. Při jízdě ve skupině jezděte za sebou
s dostatečnými rozestupy a ve velké skupině se rozdělte na několik menších.
8. Dávejte pozor na mrtvé úhly
Především řidič rozměrnějšího vozidla (autobus, nákladní vozidlo), které začíná odbočovat nebo vyjíždět ze zastávky, kvůli mrtvému úhlu ve zpětném zrcátku prakticky
nemá šanci cyklistu vedle svého vozidla vidět. Proto nepodjíždějte odbočující vozidla
a neobjíždějte zleva vozidlo, které signalizuje, že se rozjede. Nezapomínejte také, že
rozměrnější vozidla při zatáčení vybočují do stran.
9. Kolo zamykejte s rozmyslem
Bytelným zámkem připoutejte kolo k pevnému objektu a na dobře viditelném místě,
a to současně za rám a alespoň přední kolo (zadní se hůře demontuje).
10. Kolizi se zraněním ohlaste
Pokud dojde ke kolizi se zraněním nebo podezřením na zranění, okamžitě ji telefonicky
ohlaste. Přivolejte na místo Policii ČR (tel.: 158), v případě závažnějšího zranění také
záchrannou službu (tel.: 155), kde v případě potřeby dostanete též instrukce pro
nejnutnější pomoc zraněným.
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Cyklistické produkty v Jihomoravském kraji
www.cyklo-jizni-morava.cz
Na tomto portálu najdete přehledně uspořádané
informace formou interaktivní mapy s detailní
a stále aktualizovanou sítí cyklotras, stovky fotograií
turistických cílů, informace o délkách a výškových
proilech cyklostezek a popisy desítek výletů na kole.
www.cyklo-jizni-morava.cz
Trasy EuroVelo na jižní Moravě
Ze seznamu 14 dálkových tras sítě EuroVelo, které
křižují Evropu v celkové délce téměř 80 000 km,
vedou naším krajem hned tři.
www.greenways.cz
Stezka Železné opony – EuroVelo 13
Tato stezka má v budoucnu směřovat od Barentsova moře celou Evropou až k Černému moři. Na jihomoravské části stezky u Břeclavi a jižně od Znojma
najdete poslední zbytky zábran z ostnatého drátu,
u Valtic Muzeum železné opony.
www.greenways.cz
Greenway Praha–Vídeň
Zelená stezka srdcem Evropy Praha a Vídeň –
brány do střední Evropy. Již 10 let je spojuje zelená
stezka Greenway.
www.greenways.cz
Moravské vinařské stezky
Jižní Morava – to je slunce a víno. Jižní Morava
na kole – to jsou Moravské vinařské stezky.
www.vinarske.stezky.cz

Cyklistická stezka Brno–Vídeň
Cyklistická stezka Brno–Vídeň je více než symbolickým spojením sousedních regionů: jižní Moravy
a Dolního Rakouska.
www.cyklobrnowien.cz

Cyklisté vítáni
Zelené kolo se na nás usmívá a zve nás do penzionů, hotelů a restaurací, kde bude o cyklistu a jeho
kolo dobře postaráno.
www.cyklistevitani.cz

Lichtenštejnské stezky
Jedinečné, neopakovatelné, úžasné – takové jsou
zápisy návštěvníků Lednicko-valtického areálu,
někdejšího panství rodu Lichtenštejnů.
www.lichtenstejnske-stezky.cz

Vlakem s kolem pohodlně za zážitky
Na jižní Moravě můžete svoje cyklistické výlety
plánovat velmi jednoduše i s využitím vlaků. Ze
čtyř brněnských nádraží vyjíždí v sezoně od jara
do podzimu speciální cyklovlaky s cílem ve třech
cyklisticky nejatraktivnějších regionech.

Greenway Kraków–Morava–Wien
Tři zelené stromy v logu této stezky symbolizují
nekonečnou alej ovocných stromů, která by
jednou měla lemovat cyklistickou trasu z Krakova
do Vídně.
www.greenways.cz
Za templáři, horníky, pivem i energií
Oslavansko je romantickým krajem říčních údolí,
skal a skautských tábořišť.
www.cyklo-jizni-morava.cz
Brno – město s cyklistickou budoucností
Nejen pro rekreaci, ale i pro každodenní cyklistickou dopravu slouží obyvatelům Brna nově značené
cyklistické pruhy a cyklistické stezky.
www.brnonakole.cz

Automatické sčítání cyklistů a pěších
Rozvoj šetrné dopravy a turistiky se v současnosti
neobejde bez využití moderních technologií, díky
kterým lze zjistit návštěvnost konkrétních stezek,
lokalit nebo celých oblastí.
www.cyklo-jizni-morava.cz
Informační panely našich stezek
Nejen příroda, ale i výtvory šikovných lidských
rukou odjakživa zdobily jihomoravskou krajinu
Bezpečné cyklistické stezky
Od roku 1997, kdy byla Greenway Praha–Vídeň
vyznačena jako první cyklistická trasa žlutými
tabulkami s kolem, je téma bezpečnosti cyklistů
na trasách naléhavou prioritou.

Cyklisté na bývalých železničních tratích
Příkladem atraktivního využití zrušených železničních tratí je úsek bývalé Baťovy úzkorozchodné
dráhy u Ratíškovic na Kyjovsku pro provoz šlapací
drezíny. Zrealizovaná cyklostezka Mutěnka využívá trasy zrušené trati Mutěnice–Kyjov. Cyklistické
stezky zbudovaly obce i na tratích se zrušenou
železniční dopravou mezi Ždánicemi a Uhřicemi.
Obnova cesty do zaměstnání – bezpečně, mimo
silniční síť.
www.cyklo-jizni-morava.cz
Terénní cyklistika
Jedna z velmi oblíbených forem rekreační jízdy
na kole je terénní cyklistika. Podpora terénní
cyklistiky spočívá i v harmonizaci hospodářského
a rekreačního využívání lesů, především lesní
dopravní sítě. Lokality Blanenska, Boskovicka,
Vyškovska, Mariánského údolí v Brně a Strážnicka
jsou velmi oblíbeny pro aktivní trávení volného
času v přírodě. Jsou realizovány projekty Singletrail
Moravský Kras Boskovické stezky a TRAIL OF
LIFE – BÍLÉ KARPATY. Projekty terénní cyklistiky
zahrnují vybudování přírodních i nových lesních
stezek-trailů pro vyznavače terénní cyklistiky
všech kategorií.
www.cyklo-jizni-morava.cz

www.jizni-morava.cz
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