Dálkové cyklotrasy na jižní Moravě
Pražská stezka • Greenway Praha–Wien • Beskydsko-karpatská magistrála

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 k upevnění fyzické
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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.
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Trasa č. 1 – Pražská stezka – seznam Turistických informačních center
název

adresa

obec

telefon

web

e-mail

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 Nedvědice

Nedvědice 42

Nedvědice

+420 511 119 173

http://www.pernstejnsko.cz/turisticke-informaci-centrum/

ticmikroregionpernstejn@seznam.cz
info@pernstejnsko.cz

Turistické informační centrum Tišnov

Brněnská 475

Tišnov

+420 549 410 211

http://www.mekstisnov.cz/turisticke-informacni-centrum

tic@kulturatisnov.cz

Trasa č. 1 – Pražská stezka – seznam zařízení Cyklisté vítáni
název

adresa

obec

telefon

web

e-mail

typ

Otevřená zahrada Nadace Partnerství

Údolní 33

Brno

+420 515 903 111

www.otevrenazahrada.cz

pship@nap.cz

turistický cíl

Penzion Červený mlýn – restaurace

Červený mlýn 170

Tišnov

+420 549 410 461

www.cervenymlyntisnov.cz

cervenymlyn@morico.cz

stravování

Penzion Červený mlýn

Červený mlýn 170

Tišnov

+420 549 410 461

www.cervenymlyntisnov.cz

cervenymlyn@morico.cz

ubytování

Muzeum města Tišnova

Jungmannova 80

Tišnov

+420 777 506 019

www.mekstisnov.cz

muzeum@kulturatisnov.cz

turistický cíl

Jarošův mlýn – Muzeum řemesla mlynářského

Na Bílém potoce 89

Veverská Bítýška

+420 777 140 523

www.jarosuvmlyn.cz

info@jarosuvmlyn.cz

turistický cíl

4

Trasa č. 1 – Pražská stezka – popis
Páteřní cyklotrasa spojující druhé největší město České publiky Brno s hlavním městem Prahou. V oblasti Brna představuje nejdůležitější a nejfrekventovanější městskou cyklotrasu, zatímco za Brnem přivádí cyklisty
do překrásné přírody Tišnovska a do hlubokých údolí a strmých kopců Svratecké hornatiny. Trasa začíná na významné cyklistické křižovatce u říčního soutoku Svratky a Svitavy, odkud vede převážně po nových
příjemných cyklostezkách nebo vedlejších ulicích podél řeky Svratky až na periferii u Brněnské přehrady. Přehradu kopíruje po jejím pravém břehu po frekventované silnici II. třídy okolo hradu Veveří. Tento úsek
je z hlediska nárazové hustoty provozu a také členitosti terénu relativně náročný. Za Veverskou Bítýškou od závěru Brněnské přehrady prochází kopcovitým terénem Boskovické brázdy do města Tišnova převážně
po silnicích III. třídy. Za Tišnovem vstupuje cyklotrasa do kopcovitého terénu Českomoravské vrchoviny údolím potoka Besénku do starobylé Lomnice a po překonání hřebene mezi Sýkoří a Veselským chlumem se
vrací do hlubokého údolí řeky Svratky v Doubravníku, kudy přes Nedvědici dospěje k hradu Pernštejnu a dále pokračuje směrem na Bystřici nad Pernštejnem a Žďársko.
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Délka popsaného úseku:
Převýšení popsaného úseku:
Typ kola:
Obtížnost:

a Svitavy

Trasa v popisu: Soutok–Brno-Komárov–Brno-centrum–Staré Brno–Červený kopec–Riviéra–Brno-Pisárky–Brno-Jundrov–Brno-Komín–Brno-Bystrc–Brněnská přehrada–Obora–hrad Veveří–Veverská
Bítýška–Sentice–Čebín–Drásov–Tišnov–Lomnička–Šerkovice–Lomnice–Ochoz–Běleč–Prudká–
Doubravník–Černvír–Nedvědice–Pernštejn

Soutok Svratky a Svitavy – nejvýznamnější křižovatka dálkových a páteřních cykloturistických tras
(vedle Pražské trasy č. 1); zde začíná trasa Brno–Wien č. 4, Jantarová stezka č. 5, a prochází zde Greenway
Kraków–Morava–Wien, v budoucnu i EuroVelo 4 (Bretaň–Kyjev) a EuroVelo 9 (Gdaňsk–Pula). Soutok
dvou řek protékajících Brnem představuje spolu s probíhajícími cyklostezkami a přilehlými obchodními
a kulturními centry významnou rekreační zónu brněnských obyvatel.

Drásov

Počátek: Brno, soutok Svratky a Svitavy
Výstupní místo z kraje: Pernštejn

Trasa č. 1 – Pražská stezka – popis
Brno-Komárov – nejstarší stojící budovu v Brně představuje kostel sv. Jiljí 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 za fotbalovým stadionem FC Sparta nový
cyklistický a in-line areál.
Brno-centrum – jako druhé největší město ČR s 400 000 obyvatel a historické správní středisko Moravy
je Brno dnes krajským městem Jihomoravského kraje. Město se pyšní řadou památek, které jsou důkazem
jeho bohaté, osm století trvající historie. Historické centrum města je městskou památkovou rezervací.
Brno, Biskupský dvůr

Výčet nejvýznamnějších historických památek zahrnuje hrad a pevnost Špilberk, gotickou Starou radnici,
jedinou zachovanou městskou Měnínskou bránu (ul. Orlí), skalnatý vrch Petrov s katedrálou sv. Petra
a Pavla a souborem budov biskupství, gotický kostel sv. Jakuba (Jakubské nám.) s nově otevřenou podzemní kostnicí, barokní kostel sv. Tomáše s býv. augustiniánským klášterem (Moravské nám.), dnes sídlo
Moravské galerie, dále kapucínský klášter (Kapucínské nám.), minoritský klášter (Minoritská ul.), Novou
radnici (Dominikánské nám.) s podzemním sklepením býv. Mincmistrovského dvora, Dietrichštejnský palác,
kde sídlí Moravské zemské muzeum (Zelný trh), Biskupský dvůr (Zelný trh) a řadu dalších architektonicky
a historicky významných městských domů. Pod Zelným trhem je přístupný labyrint sklepení. Město se
Brno, hrad Špilberk
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Trasa č. 1 – Pražská stezka – popis
do evropských dějin zapsalo za třicetileté války, kdy jako jediné město ve střední Evropě odolalo obléhání
švédskými vojsky. Poté se začalo dynamicky rozvíjet a v 18. a 19. století dominovalo ve výrobě textilu
a ve strojírenství. Moderní tvář velkoměsta získalo zásluhou funkcionalistické architektury. K nejvýznamnějším dílům patří areál brněnského výstaviště, založený v roce 1928, a proslulá vila Tugendhat z roku
1930, zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO. Dnes je Brno městem univerzit, sídlem nejvyšších
orgánů justice a dalších významných institucí, centrem obchodu, podnikání, kultury, sportu i vědy, výzkumu
a inovací. Každoročně jsou ve městě pořádány kulturní akce, festivaly (např. Brno – město uprostřed Evropy
s přehlídkou ohňostrojů Ignis Brunensis) a významné sportovní podniky (Grand Prix silničních motocyklů).
Staré Brno – historická čtvrť situovaná stranou centra Brna při břehu řeky Svratky a mlýnském náhonu
zahrnuje komplex někdejšího kláštera cisterciaček, založeného roku 1323 královnou Eliškou Rejčkou. Roku
1783 se stal majetkem augustiniánů. Jedním z opatů tohoto řádu byl i Johann Gregor Mendel, zakladatel
genetiky. Výjimečný gotický chrám Nanebevzetí Panny Marie obdržel v roce 1987 od papeže Jana Pavla
II. titul basilica minor. Bazilika je nejjižnější stavbou cihlové gotiky v Evropě.
Riviéra – rekreační areál na břehu řeky Svratky naproti brněnskému veletržnímu areálu výstaviště
s funkcionalistickými pavilony.
Brno-Pisárky – unikátní archeologické muzeum prehistorie, pavilon Anthropos, s maketou mamuta
ve skutečné velikosti.
Brno-Komín – původně gotický kostel sv. Vavřince založen v roce 1323 Eliškou Rejčkou, novogoticky
přestavěn s lodí vestavěnou do kříže mezi původní věž a presbytář v letech 1912–1913. U řeky původní
středověký vodní mlýn přestavěný roku 1923 na dodnes funkční vodní elektrárnu.

Brno-Bystrc – obec založená roku 1373 s původním názvem Bystré, od roku 1960 součást Brna. Kostel
sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty v dnešní podobě z přestaveb v 19. stol. Rodiště malíře a sochaře
Jakuba Obrovského. Ve středu obce více než 400 let stará lípa malolistá, považovaná za nejstarší strom
na území Brna. Na levém břehu Svratky ZOO.
Brněnská přehrada – starším názvem Kníničská, podle zatopené vsi Knínice, vystavěna v letech
1936–1940, s hrází vysokou 34,5 m, zadržuje 21 mil. m3 vody. Délka vzdutí je 10 km. Slouží rekreačním
účelům. Lodní doprava provozována od přístaviště u hráze po Veverskou Bítýškou, s možností přepravy kol.
Přírodní park Podkomorské lesy – zahrnuje rozsáhlé lesy v členitém hřebenu mezi Bystrcí, Moravskými
Knínicemi, hradem Veveří a Ostrovačicemi. Dějiště Pohádky máje, románu V. Mrštíka.
Obora – autokempink
Pod hradem Veveří, přístav – břehy přehrady spojeny v minulosti mostem zničeným za II. svět. války
a obnoveným až v r. 2003 jako lávka pro pěší a cyklisty. Mezi přístavištěm a hradem nová stezka s hezkým
dřevěným mostem.
Hrad Veveří – původně románský hrad, doložený od r. 1222. Z této doby dochována věž. Na konci 13. stol.
vznikl raně gotický hrad s válcovou břitovou věží, palácem a kaplí. Současná stavební dispozice pochází
z roku 1406. V 17. a 18. stol. byl hrad barokně upraven a dále rozšířen. Ve 20. stol. hrad značně utrpěl
necitlivými stavebními zásahy a dlouhou dobu pustnul bez využití. V současnosti probíhá postupná
a úspěšná obnova celého areálu. Sezonně se zde konají kulturní akce, výstavy a koncerty.
U Matky Boží – kaple pův. pozdně románská z konce 12. stol. Interiér barokní. Gotický nástěnný obraz
7
Madony s dítětem pravděpodobně od Mistra vyšebrodského cyklu.

Trasa č. 1 – Pražská stezka – popis

Brněnská přehrada, hrad Veveří
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Trasa č. 1 – Pražská stezka – popis
Veverská Bítýška – pův. ves, doložená od r. 1446, pak r. 1481 povýšena na městečko. Kostel pův. pozdně
gotický z 15. stol., přestavěný pozdně barokně v l. 1771–1782. Nedaleko od středu obce na Bílém potoce
technická a kulturní památka vodní Jarošův válcový mlýn, zařízený jako muzeum mlynářství.
Chudčice – připomínány roku 1235. Kaple Nalezení sv. Kříže je z let 1993–1996 od Ladislava Müllera.
Sentice – v obci rodinný pivovar Jiřího Jelínka, produkující unikátní medové pivo Kvasar, které můžete
ochutnat v místní hospůdce, kousek od pivovaru na horním konci obce.
Čebín – starobylá obec s původně románským kostelem sv. Jiří. Presbytář kostela s žebrovou klenbou
přistavěn v 1. pol. 14. stol., se stěnami pokrytými igurální malbou. Dnešní podoba kostela vznikla
přestavbou po požáru v roce 1772.
Čebínka – izolovaná výrazná vápencová hora (431 m n. m.) s reliéfem značně pozměněným někdejším
vápencovým velkolomem. Od roku 2003 je na vrcholu umístěna telekomunikační věž s vyhlídkovým
ochozem, přístupná jako rozhledna o víkendech v turistické sezoně.
Drásov – raně gotický farní kostel Povýšení sv. Kříže z pol. 13. stol. má freskovou výzdobu presbytáře.
Na okraji obce Zahradní železnice a muzeum úzkorozchodných průmyslových, polních a důlních drah.
Tišnov – kostel z doby před r. 1235. V centru několik barokních domů, radnice s prvky secese z r. 1905,
funkcionalistická spořitelna z r. 1931 od B. Fuchse. Na v minulosti požívající status klimatických lázní
upomíná jak lázeňská budova (dnes nemocnice), tak čtvrť reprezentativních letních vil a lázeňských domků.
V místní sokolovně se pravidelně 2x do roka (jaro, podzim) konají mineralogické burzy. Nad městem se
vypíná nápadná homole hory Květnice, přírodní rezervace s nalezišti minerálů, vzácnou stepní květenou
na vápenci a jeskyněmi Tišnovského krasu. Cesty pro kola naprosto nevhodné.
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Předkláštěří u Tišnova, klášter Porta Coeli

Trasa č. 1 – Pražská stezka – popis
Předklášteří – klášter Porta Coeli („Brána nebe“) založen r. 1233 královnou Konstancií, vdovou po Přemyslu Otakarovi I., nedaleko Tišnova. Klášterní kostel Nanebevzetí P. Marie v románsko-gotickém slohu
s unikátním gotickým portálem. V části prostor kláštera možno navštívit expozice Podhoráckého muzea.

dnes využívána jako kulturní a výstavní sál. Židovský zájezdní hostinec slouží jako restaurace a internát.
Na okraji města židovský hřbitov s náhrobky z 18.–20. stol.
Prudká – u žel. zastávky krytá dřevěná lávka přes Svratku z r. 1899. Technická památka.

Lomnička – středověký poplužní dvůr kláštera Porta Coeli ze 17. stol. dochován v původním stavu. Kaple
sv. Bedřicha z roku 1756. Na domě číslo 4 pamětní deska ruského legionáře Bronislava Hromka.
Přírodní park Svratecká hornatina – vyhlášen v letech 1988–1995 o celkové rozloze přes 36 000 ha.
Zahrnuje velmi rozsáhlé území Hornosvratecké vrchoviny, jehož osou je hluboké skalnaté údolí řeky
Svratky s připojenými údolími jejích přítoků z obou stran. Krajina představuje nejčlenitější region celé
Českomoravské vrchoviny s tak značnými výškovými rozdíly mezi vrcholy kopců a dny údolí, že nese
po právu přídomek hornatina.

Doubravník – osada založená při klášteře augustiniánek na poč. 13. stol. Dnešní městys chráněn jako
městská památková zóna, která zahrnuje radnici z poč. 17. stol., dům č. p. 35, kapli sv. Anny z r. 1696
a především dominantní goticko-renesanční kostel Povýšení sv. Kříže z l. 1535–1557 postavený na místě

Šerkovice – připomínají se již v roce 1293. V okolí operovala za II. svět. války partyzánská skupina „Jermak“.
U obecního úřadu zachována původní roubená budova sušárny ovoce.
Lomnice – starobylé město vzniklo jako podhradí hradu založeného v pol. 13. stol. rodem Meziříčských,
kteří se zvali poté z Lomnice. Roku 1662 získává hrad i městečko uherský rod Serényiů, který provedl zásadní
barokní přestavbu, jejíž urbanistika je zachována do současnosti. Dnešní městská památková zóna zahrnuje
náměstí s mohutným raně barokním chrámem Navštívení P. Marie z l. 1669–1682, barokní patrovou faru,
radnici, budovu někdejšího panského pivovaru se sochou krále Gambrina, 300 let starý morový sloup
ve středu náměstí a původní obytné domy na náměstí i v přilehlých ulicích. Původní hrad při zachování
dispozice přestavěn na zámek, dnes účelově využíván jako střední škola. Na zámku vzácná pozdně gotická
kaple sv. Františka z Assisi, arkádové nádvoří a původní hradní studna. Hradní kopec obklopuje původní,
dnes zpustlá zámecká obora, chráněná jako přírodní památka Zámecký les. V severní části města zachována
bývalá židovská čtvrť, založená v pol. 17. stol.; sestávala z 35 domů. Barokní synagoga z let 1780–1785 je

Doubravník, kostel Povýšení svatého Kříže
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Trasa č. 1 – Pražská stezka – popis
někdejšího kláštera jako hrobka Pernštejnů. V roce 1857 přistavěna ke kostelu novogotická hrobka
Mitrovských, v níž jsou dodnes uloženy sarkofágy se železnými náhrobními deskami. Nad městysem
na vrchu Bozinka poutní kaple sv. Maří Magdaleny z r. 1897, zřejmě přestavěná z původní strážní věže
(ve zdivu kaple objeveny střílny).
Černvír – pův. románský kostel Nanebevzetí P. Marie, později upravený goticky a barokně, stojí na opačném
konci nápadné ostrožny než někdejší tvrz pánů z Černvíru, která zanikla před pol. 14. stol. Usedlost č. 2

naproti kostelu je památkou zděné lidové architektury. Krytý trámový most přes řeku Svratku z r. 1718 (délka
32 m, šířka 2,6 m) je nejstarším stojícím objektem svého druhu na Moravě. Chráněn jako technická památka.
Nedvědice – název obce souvisí s nedalekým hradem Pernštejnem (Baerstein – Medvědí kámen).
Vznikla jako hornická osada a její osudy byly spjaty s hradem. V období první republiky vyhledávané
klimatické lázně, na což jako památka zachováno množství rekreačních vil. Barokní kostel sv. Kunhuty
z roku 1720, postavený na místě staršího. V osadě Pernštejně krytý dřevěný most přes potok Nedvědičku,
technická památka.

11
Černvír, krytý most přes údolí Svratky

Předklášteří, Porta Coeli

Trasa č. 1 – Pražská stezka – popis
Pernštejn – největší moravský hrad, zvaný mramorový podle použitého stavebního materiálu, patří
k nejzachovalejším goticko-renesančním stavbám u nás. Poprvé zmíněn roku 1285 jako majetek rodu
Pernštejnů. Poslední větší přestavby se dočkal od 70. let 15. do pol. 16. stol. V historii nebyl nikdy dobyt.

Po roce 1596 měnil hrad majitele, posledními byli Mitrovští z Mitrovic a Nemyšle. V současnosti v majetku
státu. Na severní straně hradu při přístupové cestě mohutný tis; stáří odhadováno na 400 let, podle pověsti
však má 1 000 let a osud hradu je úzce spjat s jeho osudem.

Hrad Pernštejn
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Trasa č. 48 – Greenway Praha–Wien – 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

TIC mikroregionu Hrušovansko

Nám. Míru 9

Hrušovany nad Jevišovkou

+420 601 563 140

www.hrusovansko.cz

info@hrusovansko.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

Pohled na Mikulov ze Svatāho kopečku

U Šatova
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Trasa č. 48 – Greenway Praha–Wien – seznam zařízení Cyklisté vítáni
název

adresa

obec

telefon 1

web

e-mail

typ

Hostinec u Ciboušů

Dunajovická 15

Březí

+420 604 236 550

www.ucibousu.cz

cibousi@cibousi.eu

stravování

Hotel Happy Star – restaurace

Hnanice 111

Hnanice

+420 515 210 360

+420 515 210 330

www.hotelhappystar.cz

recepce@hotelhappystar.cz

stravování

Hotel Happy Star

Hnanice 111

Hnanice

+420 515 210 360

+420 515 210 330

www.hotelhappystar.cz

recepce@hotelhappystar.cz

ubytování

Osada havranů

Sklepní 107

Hnanice

+420 606 767 786

www.osadahavranu.cz

hnanice@osadahavranu.cz

ubytování

Sportovní areál – kemp

Chvalovice 96

Chvalovice

+420 515 230 129

www.chvalovice.cz

chvalovice@seznam.cz

kemp

Hotel Savannah

Hatě 198

Chvalovice

+420 515 284 084

www.znojmo.twhotels.cz

hotel@hotel-savannah.com

ubytování

Freeport Fashion Outlet

Chvalovice-Hatě 196

Chvalovice

+420 515 266 999

www.freeport.cz

informace@freeport.cz

turistický cíl

VINAŘSTVÍ WALDBERG VRBOVEC s.r.o.

Chvalovická sklepní
ulička č. 58

Chvalovice

+420 736 631 547

www.waldberg.cz

vino@waldberg.cz

turistický cíl

Picérka Restaurant & Pizza

Náměstí 103

Jaroslavice

+420 728 841 364

www.picerka.eu

picerka.jaroslavice@email.cz

stravování

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

www.hotelmaroli.cz

booking@hotelmaroli.cz

ubytování

telefon 2

+420 602 771 574

+420 601 392 744
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Trasa č. 48 – Greenway Praha–Wien – seznam zařízení Cyklisté vítáni
název

adresa

obec

telefon 1

telefon 2

web

e-mail

typ

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

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

Jáňův dvůr – kemp

Nový Přerov 43

Nový Přerov

+420 605 820 737

+420 732 644 269

www.januvdvur.cz

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

ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. – ochutnávkový stánek
Šobes, Podmolí

Šobes

Podmolí

+420 721 942 271

+420 515 266 620

www.znovin.cz

znovin@znovin.cz

turistický cíl

Penzion Mlýn Sedlec

Sedlec 221

Sedlec

+420 725 700 111

+420 601 300 070

www.mlynsedlec.cz

recepce@mlynsedlec.cz

ubytování

Penzion Mlýn Sedlec – restaurace

Sedlec 221

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

+420 724 729 707
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název

adresa

obec

telefon 1

telefon 2

web

e-mail

typ

Sedlecká vína – degustační stánek

Sedlec 308

Sedlec

+420 777 719 110

+420 777 719 116

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

Privát Bohemia

Šatov 174

Šatov

+420 603 181 830

www.bohemia-privat.cz

info@bohemia-privat.cz

ubytování

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

Camping Vranovská pláž

Štítary 432

Štítary

+420 724 101 725

www.vranovska-plaz.cz

recepce@vranovska-plaz.cz

kemp

Chatová osada U Lesa

Vranovská pláž 680

Štítary

+420 603 238 055

www.chatyvranov.cz

info@chatyvranov.cz

ubytování

Penziony a restaurace GAUDEO

Vranovská pláž 779

Vranov nad Dyjí

+420 774 869 840

www.penzionygaudeo.cz

recepce@penzionygaudeo.cz

ubytování

Penzion Relax

Přední Hamry 243

Vranov nad Dyjí

+420 607 758 045

www.vranovnaddyji.cz

relax@vranovnaddyji.cz

ubytování

Penzion Inspira

Komenského stezka 430

Vranov nad Dyjí

+420 731 468 997

www.penzioninspira.cz

e.czernaiova@seznam.cz

ubytování

Babyhotel Karolínka

Náměstí 55

Vranov nad Dyjí

+420 777 886 206

www.babyhotelvranov.cz

info@babyhotelvranov.cz

ubytování

+420 603 111 552

+420 723 560 485
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Trasa č. 48 – Greenway Praha–Wien – popis
Greenway Praha–Wien je páteřní cyklotrasou spojující dvě středoevropské metropole. Prochází historickými městy a vesnicemi, míjí romantické hrady, středověké kláštery, staré židovské hřbitovy, staré řemeslné dílny a moravské vinné sklepy. Stezka přichází do Jihomoravského kraje z kraje Jihočeského do Podyjí a Znojemska a pokračuje z Valticka do Dolních Rakous. Na celé trase v Jihomoravském kraji kopíruje
moravsko-rakouskou hranici a postupně prochází odlehlou krajinou západně od Vranovské přehrady, přírodním klenotem Národního parku Podyjí, vinařským a zemědělským Znojemskem a konečně pod
vápencovými bradly Pálavy vinicemi osázenými kopci Mikulovska. Na značné části průběhu se setkává s dalšími dálkovými cyklotrasami jako EuroVelo 9 a 13. Trasa je vedena převážně po klidných asfaltových
komunikacích, v některých krátkých úsecích však také po nezpevněných cestách.
Vstupní místo do kraje: Vratěnín
Výstupní místo z kraje: Valtice

Vratěnín – památková zóna vesnického typu, bývalý klášter řádu bosých augustiniánů, bývalá barokní
stanice dostavníkové pošty, na okraji obce mohutný dub.

Trasa přichází z Jihočeského kraje ze směru od historického moravského města Slavonice.

Uherčice – slovanské osídlení z 9. stol. Koncem 15. stol. gotická tvrz, na jejímž místě byl koncem 16. stol.
vybudován renesanční zámek, patřící k nejcennějším stavebním památkám na Moravě. Od r. 1996 probíhá
generální památková obnova zámku. Barokní zahrada a lesopark s hradní zříceninou a obeliskem s arkádami.
Dochovány hodnotné hospodářské a lidové stavby. V obci i okolí hodnotné stromy a aleje.

Hrádek

Jaroslavice

Strachotice

Slup

Chvalovice

Hnízdo

Šatov

Lukov

Čížov

Lesná

Vranov nad Dyjí

Stálky

Vratěnín

Uherčice

1000
800
200

192

190
80

190

198
70

213

218

250
60

50

418

434
40

462
30

362
20

434
10

429

26
464

133 km
1 413 m
2 – trekové
2 – turista

m 0
468
0
km

Délka popsaného úseku:
Převýšení pospaného úseku:
Typ kola:
Obtížnost:

Podhradí nad Dyjí – významné rekreační středisko. Dochovány hodnotné lidové stavby. Nad obcí
zřícenina hradu Frejštejn, postaveného na počátku 13. stol. za Přemysla Otakara II. jako strážní hrad

400

600

Cyklotrasy: 48, vlastní Greenway

hranice JM kraje

Trasa v popisu: Vratěnín–Uherčice–Stálky–Šafov–Podmyče–Vranov nad Dyjí–Šumná–Lesná–Lusthaus–Čížov–Lukov–Podmolí–Šobes–Hnanice–Šatov–Chvalovice–Dyjákovičky–Hnízdo–Strachotice–Slup–Jaroslavice–Hrádek–Dyjákovice–Hevlín–Trávní Dvůr–Nový Přerov–Březí–Mikulov–Sedlec–Úvaly–CZ/A (Schrattenberg)

Trasa č. 48 – Greenway Praha–Wien – popis
na česko-rakouské hranici. V 15. stol. na příkaz moravských stavů zbořen. Přestavba na pevnost již nebyla
dokončena a hrad zůstal zříceninou.

Podmyče – barokní kaple sv. Markéty, upravená v 19. stol. Na návrší nad obcí pozdně barokní poklona.
Dochovány hodnotné lidové stavby.

Stálky – farní kostel Nanebevzetí Panny Marie původně zbudován ve slohu gotickém, po němž se do dneška
dochovaly jen zbytky, hlavně gotická okna, některé pilíře a oblouky klenby. Přestavbami a opravami byl
však původní sloh setřen. Největší přestavbu podnikl majitel velkostatku r. 1631. Zajímavé občerstvovací
zařízení Hospoda na konci světa.

Vranov nad Dyjí – pův. zeměpanský hrad na ochranu jižní hranice zmiňován již r. 1100. Koncem 17. stol.
přestavba na barokní zámek. Kostel Nanebevzetí P. Marie s karnerem je v jádru pozdně románský
z pol. 13. stol., přestavěn kolem r. 1717. Z téže doby pochází i fara, upravená na přelomu 18. a 19. stol.
Na skalnatém návrší nad silnicí na Znojmo kříž hraběnky Mniszkové z r. 1846 a u první serpentiny nahoře
barokní kaple Nejsv. Trojice z konce 18. stol. U kostela pozdně románská rotunda – karner sv. Ondřeje,
barokní morový sloup na náměstí, barokní socha Madony za kostelem na starém hřbitově, barokní socha

státní hranice ČR/A

27

130

248

Sedlec

Mikulov
202
120

176

Březí
187

Nový Přerov
183
110

100

Hrádek
192

Hevlín

Jaroslavice
190

180
90

Slup
190

80

Hnízdo

Strachotice
198

70

Chvalovice

213

Šafov – židovský hřbitov patří k nejstarším na celé Moravě. Založen byl s největší pravděpodobností už
na konci 17. století, 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.

Uherčice, zámek

Trasa č. 48 – Greenway Praha–Wien – popis
sv. Jana Nepomuckého u mostu přes Dyji, barokní vodní mlýn s kamenným jezem, pozdně barokní dům
zámeckého zahradníka u hřiště a další historické domy městečka. V Zadních Hamrech empírová kaple sv.
Heleny, pod starou školou rozsáhlé sklepní prostory. Severozápadně, severovýchodně i jižně od zámku
rozsáhlé krajinné, lesoparkové a zahradní úpravy. Budovány byly od doby kolem roku 1700.
Vranovská přehrada – vybudována v l. 1930–1933, hráz vysoká 59,9 m a dlouhá v koruně 292 m, jezero
o délce asi 30 km. Na přehradě provozována lodní doprava.
Lesná – na vých. okraji obce obnovený větrný mlýn holandského typu, v němž je zřízena vinárna. Muzeum
motocyklů. Klasicistní kostel sv. Terezie z 19. století. Dochovány hodnotné lidové stavby.

Vranov nad Dyjí, zámek

Vranovská přehrada
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Národní park Podyjí – rozkládá se podél řeky Dyje, protékající 40 km dlouhým, hlubokým meandrujícím
údolím mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. 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. Na rakouské straně navazuje
NP Thayatal. Hodnoty parku spočívají v jedinečné geomorfologii a celkové zachovalosti dyjského kaňonu.
Najdeme zde téměř neobydlené říčního údolí – je to nejzachovalejší a nejméně dotčené říční údolí v Česku.
Podyjí patří mezi druhově nejbohatší velkoplošná území ČR. Krajinné podmínky umožňují růst jak rostlin
chladno- a stínomilných v hlubokých údolích, tak i teplomilných na slunných stráních.

Lusthaus – přírodní památka, lokalita bledule jarní. Dochovány zahradní stavby: novogotický altán Lusthaus, klasicistní altán Sibyla a obelisk. Na severním svahu dyjského údolního meandru se nachází unikátní
pseudokrasové jeskyně, známé jako ledové sluje. Geomorfologická situace a příhodné mikroklima lokality
vytvářejí podmínky pro výskyt ledové výplně jeskyní a dutin, která setrvává až do pozdního léta a ovlivňuje
i lokální výskyt chladnomilných druhů rostlin a živočichů. Podzemní prostory patří k nejvýznamnějším
stanovištím netopýrů na Moravě. Nyní je registrováno 20 jeskyní puklinového, rozsedlinového a suťového
typu. Nejdelší systém je přes 400 m dlouhý. Místo je nepřístupné, protože skalní svahy a stěny jsou velmi
nestabilní a stále dochází k řícení i mnohatunových bloků skal.
Čížov – východiště k hraničnímu přechodu pro pěší a cyklisty do Hardeggu. Na sev. okraji obce parkoviště,
kde je nutno odstavit všechna motorová vozidla. 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, pozdně barokní s mladšími úpravami.
Lukov – pozdně barokní kostel sv. Jiljí přestavěný v 19. stol. Pranýř z r. 1609 u kostela.
Nový Hrádek – národní kulturní památka na nejužším místě skalnaté šíje, asi 80 metrů nad hladinou
Dyje, vybudován Janem Jindřichem Lucemburským jako opevněné sídlo plášťového typu využívané
k příležitostným loveckým pobytům. V roce 1420 byla pevnost majetkem rakouských Eitzingerů, kteří
na protilehlém břehu Dyje vlastnili i hrad Kaju. Po mnoha přestavbách utrpěla za třicetileté války, kdy byla
v roce 1645 obsazena a částečně pobořena švédským vojskem generála Torstensona. Po roce 1800 adaptoval
pozdější majitel starší budovu na hájovnu a v dolní části zříceniny zřídil prodejní sklad kameninového zboží
z vlastní vranovské továrny. V současnosti hrad přístupný od května do června s prohlídkou. Od roku 2002
je národní kulturní památkou. Z hradu je zajímavá vyhlídka na údolí Dyje, meandrující kolem rakouského
29
Umlaufbergu a našeho Ostrohu (jsou vidět tři řečiště tekoucí různými směry).

Lednicko-valtický areál, Minaret

Trasa č. 48 – Greenway Praha–Wien – popis
Lesná, větrný mlýn

Hnanice, vinohrady
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Šobes – skalnatý hřeben v hluboce zaklesnutém meandru řeky Dyje. Z cesty po hřebenu ostrohu jsou
pěkné výhledy na obě strany do údolí Dyje. Na jižních svazích velmi kvalitní vinice, známé již od římských
dob, nyní jsou odtud dodávána špičková vína na Pražský hrad. Prohlídku vinice možno v době od 15. 6.
do 31. 9. spojit se zakoupením a degustací šobeských vín ve stánku na vinici.

Hnanice – pozdně gotický kostel sv. Wolfganga z l. 1480–1496. U celnice pomník čs. důstojníka Otmara
Chlupa, který se stal na podzim r. 1938 jednou z prvních obětí nacistů. Vinařská obec, dochovány hodnotné
lidové stavby, zvláště vinné sklepy.
Šatov – v jádru pozdně gotický
kostel sv. Martina z 15. stol. Fara
z 18. stol. 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 prezentace. Dochovány
hodnotné lidové stavby, zvláště
vinné sklepy. Vesnická památková
zóna.
Hatě u Znojma – netradiční
rozhlednou je vyhlídková věž
nákupního a zábavního centra
„Excalibur City“ v Hatích u Znojma.
V současnosti uzavřená a v opravě.
31
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Chvalovice – v jádru pozdně gotický kostel sv. Markéty z 15. stol. s pozdějšími úpravami. Naproti kostelu
pozdně barokní býv. klášterní rezidence, upravená dnes pro společenské potřeby obce. V obci několik
hodnotných barokních soch. Záp. od obce vinný sklep, původně klášterní.

Vrbovec – kostel sv. Jana Křtitele ze 16. stol. stojí patrně na románských základech; stavebně později
upravován.
Strachotice – barokní kostel sv. Jiří z 18. stol. Sousoší Nejsv. Trojice. Částečně zachována lidová architektura.

Vinice Šobes

Slup – pozdně gotický kostel
Jména P. Marie z konce 15. stol.
Dodnes plně funkční vodní
mlýn připomínán již v 16. stol.,
unikátní technická památka
Uvnitř expozice mlynářství.
Dům č. p. 81 Panská rybárna.
Jaroslavice – na návrší pův.
renesanční zámek z 16. stol.,
barokně přestavěný v 1. pol.
18. stol. V současnosti ve velmi
zchátralém stavu. Klasicistní
kostel sv. Jiljí z 18. stol. Radnice z r. 1889. Pranýř z konce
16. stol. na hlavní ulici. Na náměstí mariánský sloup, v obci
několik barokních soch. R.
1871 archeologové odkryli
stanici lovců mamutů. Pod
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zámkem Zámecký rybník, jeden z největších na Moravě (206 ha), napájen Mlýnskou strouhou. Délka
hráze 2 160 m, šířka až 4,8 m.
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 býv. románský karner. Fara
v jádru středověká, kdysi sídlo maltézských rytířů.

Šatov, malovaný sklep

Dyjákovice – pozdně barokní kostel sv. Michala z let 1757–1761 s velmi hodnotným areálem a pozdně
barokní farou.
Hevlín – pozdně barokní kostel Nanebevzetí P. Marie z 18. stol. s bohatě vybaveným interiérem. Gotická
kamenná boží muka u kostela a sochy sv. Filipa, sv. Jana Nepomuckého a sv. Rocha z pol. 19. stol.
Trávní Dvůr – národní přírodní rezervace, zbytky lužního lesa kolem starého ramene Dyje. Olšové lesíky,
33
louky, rákosiny, malé trvalé vodní plochy. Ornitologicky významná lokalita.
Hnanice
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Nový Přerov – původní kaple přestavěna r. 1690 na barokní kostel. V obci ekofarma a cyklokemp Jáňův dvůr. Nad
obcí kavylová step na Přerovském vrchu.
Dobré Pole – obec pův. obydlená Chorvaty (moravští
Charváti). Kostel sv. Cecílie s jádrem z období přechodu
gotiky a renesance.
Slanisko Dobré Pole – přírodní rezervace, zbytek slaniska.
Březí – obec mj. v 18. a 19. stol. obydlená chorvatskou
menšinou. Kostel sv. Jana Křtitele z l. 1691–1696.

Slup, vodní mlýn

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 hra- 34

Trasa č. 48 – Greenway Praha–Wien – popis
ničním 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., hlavní přestavba
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
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. 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.
Chráněná krajinná oblast a biosférická
rezervace 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, 35
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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. Celá oblast je součástí Biosférické rezervace UNESCO Dolní Morava.
Nový rybník – přírodní rezervace, významná hnízdiště vodních ptáků.
Sedlec – kostel sv. Víta, pův. gotický. Velká barokní sýpka z konce 17. stol.
Nesyt – největší rybník na Moravě (302 ha), u Sedlece slanisko.
Biosférická rezervace Dolní Morava – území o celkové rozloze přesahující 300 km2 zahrnuje jedinečné
spojení ekosystémů vápencového bradla Pálavy, unikátního středoevropského nížinného luhu na dolních

Lednicko-valtický areál, kolonáda na Reistně

tocích řek Kyjovky, Dyje a Moravy a kulturní komponované krajiny Lednicko-valtického areálu. Existuje
od roku 2003 a náleží do soustavy chráněných území UNESCO.
Úvaly – zemědělská a vinařská obec, kostel sv. Stanislava Kostky.
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.

Lednicko-valtický areál, Chrám tří grácií
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Kolonáda na Reistně – objekt postaven v l. 1814–1823, zdoben sochami a reliéfy. Ze silnice k němu
nutno odbočit stoupající polní cestou (pěší červená značka). Výborný rozhled na Lednicko-valtický areál,
ochoz přístupný. K jízdě Kolonáda–Valtice lze použít i úsek býv. signálky s mimořádně prudkým sklonem
(po trase Mikulovské vinařské).
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. 1662–1668. 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.
Trasa dále pokračuje do Dolních Rakous směr Wien.
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Valtice, zámek

Valtice, zámek
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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

http://www.cavemk.cz/

info@caves.cz

Ústřední informační služba Skalní mlýn turistické
informační centrum Blansko

Skalní mlýn

Blansko

+420 516 413 575
+420 516 410 024

Turistické informační centrum Radějov

Radějov 7

Radějov

+420 725 975 974

www.radejov.cz

starosta@radejov.cz

Turistické informační centrum Strážnicko

Vinohradská 35

Strážnice

+420 518 325 721

www.straznice-mesto.cz/tic.asp

infocentrum@straznice-mesto.cz

Turistické informační centrum Veselska

Náměstí Míru 664

Veselí nad Moravou

+420 518 321 881

www.tic-veseli.cz

info@tic-veseli.cz
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název

adresa

obec

telefon 1

web

e-mail

typ

Penzion U Černého potoka

Vápenky 262

Nová Lhota

+420 518 321 051 +420 608 464 789

www.vapenky.cz

info@vapenky.cz

ubytování

Na Baťáku Petrov

Petrov 506

Petrov

+420 732 288 960 +420 724 970 834

www.vodni-turistika.cz

vojtek.petrov@seznam.cz

turistický cíl

Muzeum vesnice jihových. Moravy

Zámek 672

Strážnice

+420 518 306 611 +420 518 332 173

www.skanzenstraznice.cz

skanzen@nulk.cz

turistický cíl

Autokempink Strážnice

Bzenecká 1533

Strážnice

+420 518 332 037

www.camp-straznice.cz

info@camp-straznice.cz

kemp

Zámecké sklepy Strážnice

Boženy Hrejsové 1201

Strážnice

+420 602 670 051

www.zameckesklepy.cz

zdolezelova@vinova.cz

turistický cíl

Půjčovna lodí Pod Výklopníkem, Baťův kanál

Sudoměřice 195

Sudoměřice

+420 732 141 614

www.batak-pujcovnalodi.cz

pujcovnalodi.sudomerice@seznam.cz

turistický cíl

telefon 2
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Náročná dálková cyklotrasa vedoucí východomoravskými pohraničními pohořími Bílých Karpat a Beskyd. V jihomoravském kraji prochází nejatraktivnějšími partiemi Bílých Karpat od Strážnického podhůří do nitra
hor. Prochází tak svérázným regionem slováckého Horňácka, který představuje ve vší pestrosti – přírodní i národopisné. Zprvu rovinatý terén u řeky Moravy se vstupem do masivů Karpat mění v kopcovitý, se
značnými nároky na fyzickou kondici. Fyzická obtížnost je však vyvážena rostoucí atraktivitou přírodního prostředí a dalekými výhledy do krajiny. Trasa vede střídavě po silnicích III. tř., ale také po zpevněných
polních a lesních cestách. Za hranicí kraje dále pokračuje do kraje Zlínského a Moravskoslezského.
Počátek: Sudoměřice
Výstupní místo z kraje: Vápenky

Baťův kanál – plavební cesta vedoucí souběžně s řekou Moravou, vybudovaná zlínským podnikatelem
T. Baťou v úseku Rohatec–Otrokovice, sloužící dříve k přepravě jihomoravského lignitu pro baťovské
elektrárny v Otrokovicích. V provozu 1938–1945. Po r. 1989 postupně zprovozňován pro výletní a sportovní
(motorové) lodě. Plout se musí mj. přes plavební komory (je jich 13), průjezd lodí přes komory zdarma.
Na některých výletních lodích přeprava kol povolena. Na březích půjčovny lodí a možnost objednat si
program s jízdou na vlastní nebo pronajaté lodi.

Trasa v popisu: Sudoměřice–Petrov–Strážnice–Radějov–Lučina–Malá Vrbka–Hrubá Vrbka–Velká
nad Veličkou–Javorník–Mlýny–Vápenky
Sudoměřice – lidová architektura, usedlost č. p. 125/126. Nedaleko obce technická památka, tzv. Výklopník, postavená v r. 1939. Tato zařízení sloužilo k překládání lignitového uhlí, které se přiváželo po železniční
trati z nedalekého dolu TOMÁŠ v Ratíškovicích, na lodě plující dále po Baťově kanálu do Otrokovic.

Vápenky

Velká nad Veličkou

Hrubá Vrbka

Strážnice

Petrov

200

468
30

287

262
20

10

179

51
172

46
39 km
656 m
1 – horské
2 – turista

m 0
185
0
km

Cyklotrasy:
Délka popsaného úseku:
Převýšení popsaného úseku:
Typ kola:
Obtížnost:

400

600

hranice ČR/SK

800

1000

Chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace Bílé Karpaty – zahrnují severozápadně orientovanou
moravskou stranu pohoří, které bylo po mnoho staletí kultivováno člověkem. Přesto se zde dochovaly
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mimořádně cenné přírodní hodnoty harmonické krajiny. Nejcennějšími zde jsou tisíce hektarů jedinečných
květnatých luk s roztroušenými dřevinami, představující dnes typický krajinný ráz Bílých Karpat. Z přírodovědného hlediska patří k nejcennějším lučním biotopům Evropy a jsou studijní plochou světového významu.
Dalším neméně cenným prvkem jsou rozsáhlé lesní komplexy v centrální a severní části pohoří s celou řadou
typických prvků karpatské květeny i fauny. Celá oblast je zařazena mezi Biosférické rezervace UNESCO.
Petrov – známá vinařská obec. Z doby prvních Přemyslovců pochází vodní hradiště na jižním okraji obce,
narušené výstavbou plavebního kanálu. Proslulé vinné sklepy Plže ve svahu naproti nádraží se čtrnácti
sklepy z 18. a 19. st. tvoří vesnickou památkovou rezervaci, vyhlášenou r. 1983. Nový kostel z r. 2000.
Výklopník u Sudoměřic

Přírodní park Strážnické Pomoraví – 31 km2 takto chráněné plochy představuje ukázku harmonické
krajiny bezprostředního okolí přirozeného vodního toku se zbytky starých slepých ramen, mokrými
loukami a fragmentem každoročně zaplavovaného lužního lesa. Tyto zlomky přirozené lužní krajiny
doplňují staré sady.
Strážnice – hrad ve Strážnici vystavěn po roce 1260. Samotné jméno města je odvozováno od strážní
funkce, kterou měl hrad položený v těsné blízkosti moravské hranice vykonávat. Za třicetileté války v majetku
Žerotínů. V době jejich vlády prožívala Strážnice dobu svého největšího rozmachu, městu a řemeslnickým
cechům byla udělena rozsáhlá privilegia. Město bylo obklopeno valem s dřevěnou palisádou a vestavěnými
malými baštami, hlavní přístupové cesty byly chráněny mohutnými branami s polokruhovými baštami,
Petrov-Plže, vinné sklepy

52

Trasa č. 46 – Beskydsko-karpatská magistrála – popis
schopnými odolávat i zbraním těžšího kalibru a dodnes zachovanými pod názvy Skalická a Veselská.
Ve své době byly nejmohutnější na Moravě, do dnešní doby se dochovaly pouze boční bašty bez krovů.
Nové opevnění spojilo dohromady všechny tři části města – Nové město, Staré město i Předměstí. Starý
vodní hrad byl přestavěn do podoby renesančního zámku s vnitřními arkádami. Zámek je dnes sídlem
Ústavu lidové kultury a muzea s expozicemi slovácké keramiky, lidových nástrojů a Strážnických slavností.
V jeho sousedství skanzen s vesnickými stavbami JV Moravy. Městské muzeum ve Strážnici sdílí expozice
historické a přírodopisné. Synagoga a židovský hřbitov jsou pozůstatkem strážnického židovského města,
které mělo vlastní špitál a dvě školy. Nejstarší náhrobek, přenesený z původního hřbitova, pochází z roku
1448. Památník bratrského školství se nachází se za kostelem Nanebevzetí P. Marie, kde bývala škola, kterou
navštěvoval Jan Amos Komenský v letech 1604–1605, když žil ve Strážnici u své tety. Muzeum mlynářství
je k vidění ve středověkém mlýně s kompletním zařízením válcového mlýna.

Radějov – novorománský kostel sv. Cyrila a Metoděje, postavený počátkem 20. st. Několik malebných
domků lidové architektury, převážně z přelomu 19. a 20. st. V daňčí oboře je přírodní rezervace Kútky.
Lučina – umělá vodní nádrž a významné rekreační místo s travnatou pláží s postupným sklonem do vody
a s bezpečným vstupem do vody po schodech. V areálu vodní nádrže se nachází stánky s občerstvením
a záchody.
Travičná – ocelová rozhledna vysoká 52,6 m s ochozem ve výšce 33,6 m, postavena v roce 2002 v lokalitě
známé jako Vrchy. Je první rozhlednou v CHKO Bílé Karpaty. „Salaš Travičná“ je součástí stejnojmenného
areálu – 7 zastavení s tabulemi i úkoly pro návštěvníky na 7 biotopech (louka, les, mokřad, vodní plochy,
lidská obydlí, skalky, zahrada) vytváří 0,6 km dlouhou naučnou stezku – především pro školní výlety.
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Strážnice, skanzen

Radějov, kostel sv. Cyrila a Metoděje
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Tvarožná Lhota – funkcionalistický kostel sv. Anny je z r. 1931. V památném selském domě č. p. 187
Muzeum selského života a tvarohu. Muzeum oskeruší (Tvarožná Lhota č. p. 148) tvoří infocentrum o přírodě
a krajině spolu s expozicí o tradici pěstování jeřábu oskeruše v kraji. Na muzeum navazuje Oskerušová
naučná stezka – pěší i cyklistický okruh vinohrady okolím Tvarožné Lhoty a Radějova pod bělokarpatskými
lesy se zastávkami u několika velkých exemplářů oskeruší pod vrchem Žerotín.

Výzkum – vrchol s výhledem jižním směrem na hlavní hřbet Bílých Karpat a na Vojšické louky (Čertoryje),
pojmenované po zaniklé osadě.

Žerotín – (322 m n. m.) je místem krásného výhledu na celé Pomoraví, jeho svahy jsou pokryty množstvím
vinohradů a sadů. Na vrcholu moderní kaple sv. Marty z r. 1949. Přírodní památka Žerotín na vrcholu tohoto
kopce (1,4 ha) je jediný zachovalý fragment šipákové doubravy v Bílých Karpatech – loučky s křovinami
dřínů, kaliny či klokočí a stromy dubu šípáku (Quercus pubescens). Mezi vinicemi se tyčí mohutné stromy
oskeruší, které byly vyhlášeny stromem Slovácka. Největší je Adamcova oskeruše, nacházející se pod
kopcem Žerotín. S obvodem kmene 462 cm je považována za největší ve střední Evropě. Koruna je vysoká
11 a široká 18 metrů, stáří je odhadováno na 400 let.

Hrubá Vrbka – v 16. st. středisko jednoty bratrské. Zachována lidová architektura, rovněž tak horňácký
kroj, proslavené jsou cimbálové muziky a lidoví zpěváci. Rodiště pravoslavného biskupa Gorazda (vl.
jménem Matěj Pavlík), popraveného nacisty za ukrývání atentátníků na říšského protektora Heydricha
v pravoslavném kostele v Praze.

Čertoryje – národní přírodní rezervace, rozsáhlý komplex bělokarpatských luk s roztroušenými stromy. Přístupová cesta po zelené pěší značce od informačního místa Traviska je za suchého počasí sjízdná i pro kolo.

Velká nad Veličkou – v 16. st. důležité středisko českých bratří a poté evangelíků. Od 19. st. národopisné
středisko slováckého Horňácka, trvale udržující tradici souborů písní a tanců a cimbálových muzik. Na Strážní
hůrce si malíři Slovácka vybudovali r. 1929 malířský pavilon, v němž byly konány výstavy. 7 domů zařazeno
mezi památky lidové architektury. Gotický kostel sv. Maří Magdalény z pol. 14. st.
Javorník – za protireformace bašta českých bratří. Řada zachovaných lidových staveb a tzv. Podhájský
mlýn. Při slavnostních příležitostech se dosud objevují kroje. Evangelický kostel z 2. pol. 18. st. a stará
fara (býv. bratrská modlitebna) ze 17. st.
Jazevčí – národní přírodní rezervace, typické karpatské louky a pastviny na svazích podél vých. strany
silnice.
Vápenky – rekreační osada s koupalištěm.

Javorník, lidová stavba

Trasa dále pokračuje do Zlínského a Moravskoslezského kraje směr Vizovice, Vsetín, Český Těšín. 54
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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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