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Termín konání: 2. – 9. září 2017 

Ubytování: Penzion u Pitrů v Dolních Dunajovicích, http://www.penzionupitru.cz  

Cena za ubytování: 350 Kč/osobu a noc při plně obsazeném penzionu 

Doprava do místa ubytování: individuální, sraz účastníků v sobotu 2. září 2017 do 14:00 hod. v místě 

ubytování. Pro zájemce o dopravu vlakem bude odjezd:  

Pardubice hl. n. 7:05 - Brno dolní. n. 09:06 přesun na Brno hl. n.odjezd 10:36 - Šakvice 10:57 hod. Z Šakvic 
na kole asi 18 km. 

Kdo má zájem o cestu vlakem, ať se přihlásí do 31. 8. 2017 na e-mail: dracinsky@tiscali.cz, nebo na 
mobil 732 959 402 

Zakončení: v sobotu 9. září 2017. Odjezd individuální. 

Stravování: z vlastních zásob, v restauracích v místě ubytování a na trasách. V penzionu je k dispozici 

kuchyňka 

Přihlášky: nejpozději do 31. května 2017 se zálohou na ubytování ve výši 2 000, - Kč. Kapacita ubytování 

je omezena (max. 20 osob).  

V případě odhlášení je nutné počítat se stornopoplatkem. Přihlášky zasílejte Dáše Ehrenbergerové:  

e-mail: egova@seznam.cz, mobil 739 569 070. Zálohu uhraďte převodem na klubový účet; ČSOB a.s., čú.: 
131627997/0300. Viz pravidla přihlašování na webových stránkách klubu http://www.kct-slovan-
pardubice.info 

Trasy vedou převážně po silnicích 3. třídy, některé úseky po silnicích 2. třídy a po značených 
cyklotrasách na lesních a polních cestách. 

Trasy mohou být upraveny v závislosti na počasí a na stavu nezpevněných cest. 

Účastníci akce jedou na vlastní nebezpečí, jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu,  
dodržovat pokyny vedoucího akce a dbát o svou bezpečnost. 

Trasa ve středu 6. září je vedena po rakouském území. Je nutné mít sjednané cestovní pojištění pro 
cesty do zahraničí. Pojištění si vyřizuje každý sám. 

Doporučené vybavení: vhodné je jakékoliv kolo mimo galuskového. Vhodné oblečení a obuv na kolo i na 

ubytování, pláštěnku a cyklistickou přilbu. S sebou vezměte náhradní duši a lepení, zámek, blikačku, světlo, 
náhradní oblečení atd. 

Kromě aktivního ježdění na kole je plánováno po návratu z trasy také posezení při víně a koštování 
dobrého burčáku. 

Při této akci je možno plnit podmínky turistického odznaku: TTO – Moravský sklípkan. 

Trasy připravil a výlet vede: ing. Petr Dračínský  

(mobil 732 959 402, operátor T-Mobile CZ) 
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Plánované trasy: 

1. den – sobota 2. září 

Individální doprava do Dolních Dunajovic. Sraz v penzionu U Pitrů do 14:00 hod. 

Odpoledne krátká projížďka nebo procházka po okolí Dolních Dunajovic. 

Pro ty, kdo pojedou vlakem – délka trasy 18 km, stoupání 132 m   
Šakvice, ž. st. - Šakvice [32], cyklo SA2 - Strachotín [4], cyklo 5043 - Dolní Věstonice [3], cyklo 5044  - 
Horní Věstonice [2] - Spálená hospoda, po silnici - Dolní Dunajovice [1] 

2. den – neděle 3. září – délka trasy 65 km, stoupání 591 m 
Dolní Dunajovice [1], po silnici - Spálená hospoda, cyklo 5044 - Horní Věstonice [2] - Dolní Věstonice [3], 
cyklo 5043  - Strachotín [4], cyklo SR1, P06 - Popice [5], cyklo Moravská vinná - Žebrák, doleva kousek 
neznačeně pak doprava cyklo Velkopavlovická - Starovice [6], doleva po silnici - Uherčice [7], cyklo 
Velkopavlovická, později po silnici č. 381 doleva, cyklo Brněnská - Vranovice [8],  - Přibice - Starý rybník - 

Velký Dvůr, cyklo Brněnská - Nová Ves - Ivaň, cyklo 5, Mikulovská - rozc.Řeka Jihlava, cyklo 5174 - rozc. 
Pouzdřanský rybník, cyklo Moravská vinná - Pouzdřany [9], cyklo 5043 - Strachotín, cyklo Mikulovská 
(kolem Strachotínského rybníka) - cyklo 5174 - Dolní Věstonice, cyklo 5044 - Horní Věstonice - Spálená 
hospoda, po silnici - Dolní Dunajovice 

3. den – pondělí 4. září – délka trasy 50 km, stoupání 584 m 
Dolní Dunajovice - Dolní Věstonice, cyklo 5043 - Pavlov [10] - Milovice - Bulhary [11] - Nejdek [12], cyklo 
Lednická - Hlohovec, Hraniční zámek [13], cylůp 41, Valtická - Sedlec [14]cyklo Mikulovská - Sedlec, žst., 
cyklo 411, 41 (podél trati) - Mikulov [15],cyklo 5044, Moravská vinná - Kočičí skála - Klentnice [16] cyklo 
5044 - Perná [17] - Spálená hospoda - Dolní Dunajovice. 

4. den – úterý 5. září – délka trasy 65 km, stoupání 482 m 
Dolní Dunajovice,cyklo 5236, Stará hora - Brod nad Dyjí [18], cyklo 5, 5174 - Pasohlávky [19], neznačeně 
po silnici - Vlasatice [20],cyklo Znojemská - Troskotovice [21] - Jiřice u Miroslavi [22] - Damnice, cyklo 
5009 - Dolenice - Břežany, cyklo 5008, Znojemská - Pravice - Hrušovany nad Jevišovkou [23], cyklo Po 
rovince - Jevišovka [24], cyklo Moravská vinná - Drnholec [25], cyklo Moravská vinná, později 54 - 
Novosedly [26], cyklo 5, Mikulovská - NPP Dunajovické kopce - Doní Dunajovice. 

5. den – středa 6. září – délka trasy 71 km, stoupání 1156 m 
Dolní Dunajovice, po cyklosteszce podél silnice - Mikulov [15], cyklo EV13, ccy 1km za hranicí přejet na NÖ 
Landesrundwanderweg (modrá) - Kleinschweinbarth [27] - Kreuzberg - zpět - Kleinschweinbarth, po silnici - 
Falkenstein [28], cyklo 913 (silnice L23) - Zlabern - Neudorf bei Staatz - Laa an der Thaya [29], po silnici) - 
Hevlín [30], cyklo 5, Ahoj sousede - Nový Přerov [31], cyklo 41 - Březí [32], po silnici - Dolní Dunajovice. 

6. den – čtvrtek 7. září – délka trasy 70 km, stoupání 729 m 
Dolní Dunajovice, po silnici - Dolní Věstonice, cyklo 5174 - Brod nad Dyjí [18] - Pasohlávky [19], NS Brána 
do Římské říše - Hradisko [33], cyklo 5174 - Strachotín [4]cyklo SA2 - Šakvice [34], cyklo 5066, 
Velkopavlovická - Zaječí [35], Vinařství U kapličky, neznačeně po silnici - Přítluky [36], žlutá turistická - 
Bulhary [37], po silnici - Mušlovský Dolní rybník, po modré turistické - Mikulov, Mariánský mlýn, po silnici - 
Bavory [37] - Dolní Dunajovice. 

7. den – pátek 8. září – pěší trasa 12 km, stoupání 627 m 

Autobus:  Dolní Dunajovice, Jednota  7:35 hod / Bavory 7:42 hod 

Pěší trasa, délka trasy 12 km, stoupání 627 m: 

Bavory [37] - po zelené značce - Nad Bavory - Pod Tabulovou horou - "S" po červené značce - Stolová 
hora - Sirotčí hrad, sedlo - zříc. Sirotčí hrádek - Klentnice [16] - Perná, rozc. - "SZ" po modré značce - zříc. 

kaple Sv. Antonína - Pod Martinkou - Nad Soutěskou - "J" po zelené značce - Soutěska, prm. - po zelené 
značce - Děvín, vyhl. - Děvín, rozc. - "SV" po červené - Dívčí hrad, rozc. - Dívčí hrad, zříc. - Obora, rozc. - 
Dolní Věstonice [3]. 

Autobus:  Dolní Věstonice 16:18 hod, 18:18 hod / Dolní Dunajovice 16:31 hod, 18:31 hod 

8. den – sobota 9. září 

Volný program a individuální odjezd domů. 

Odjezdy vlaků: Šakvice 11:00 - Brno, hl. n. 11:24 , přesun na Brno, dol. n. 12:52 - Pardubice 14:53 

Další spoje vždy po dvou hodinách. 
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Zajímavosti na trase: 

[1] Dolní Dunajovice – Jedna z největších vinařských obcí na Moravě. Poprvé jsou připomínány v roce 

1245. Místní dominantou je farní kostel sv. Jiljí z počátku 16. století. Dochovanou vzácností v blízkosti 
kostela je pranýř z počátku 18. století. Památkově chráněny jsou také budova fary, domy č. p. 187 v 
Poštovní ulici a č. p. 59 v ulici Hlavní, dvě boží muky v polích a tři plastiky: sv. Florián, sv. Marek a sv. Jan 
Nepomucký. Štíty některých selských statků nesou vliv městské barokní architektury nedalekého Mikulova 
a naznačují bohatství jejich majitelů stejně jako barokizující štíty lisoven řady sklepů na úpatí Dunajovických 
kopců východně od obce. Prudké svahy Velké slunečné, Jánské hory a Liščího kopce pokrývají stepní 
trávníky a lada, které jsou od roku 1990 součástí národní přírodní památky Dunajovické kopce. Tato 
rezervace patří k nejvýznamnějším lokalitám stepní květeny a zvířeny na jižní Moravě. 

[2] Horní Věstonice – Obec byla založena krátce před rokem 1312 na tehdejším majetku hradu Děvičky. V 

roce 1769 byl v obci vystaven a vysvěcen kostel sv. Rosalie, který v polovině 19. století prošel důkladnou 
rekonstrukcí. Zajímavá je také budova fary z poslední čtvrtiny 18. století, kříž u kostela, socha sv. Floriána 
na návsi a boží muka na odbočce do Perné při cestě do Mikulova. 

[3] Dolní Věstonice – archeologické naleziště. Sídliště lovců mamutů (28000-22000 let př. n. l.). Významné 

nálezy – Věstonická Venuše, plastika mamuta, nejstarší keramická pec na světě. V obci též opevněná 
slovanská hradiště a pohřebiště z 11. stol – Vysoká zahrada a Písky. K zajímavým architektonickým 
památkám obce patří kostel Archanděla Michaela z roku 1389, renesanční dům u Mitáčků a budova bývalé 
radnice ze 16. století v niž je v současné době umístněna archeologická expozice. Habánské náměstí, tzv. 
Husí plácek, patří k největším zvláštnostem mikulovské vinařské oblasti. Habánské vinné sklepy zde tvoří 
celé náměstíčko. 

[4] Strachotín – ves patří ke starým sídelním oblastem tohoto kraje. První písemná zmínka o obci je z roku 

1046. Mezi významné architektonické památky v obci patří kostel sv. Oldřicha ze 13. století, který patří k 
nejstarším gotickým kostelům na Břeclavsku. Farní budova pochází z konce 18. století. Uprostřed návsi 
před školou stojí socha patrona hasičů a chránce před ohněm sv. Floriána a památkovou ochranu požívá i 
boží muka při odbočce ze silnice do Popic. Jižně od obce se nacházela významná archeologická lokalita 
Petrova louka, která je nyní pod hladinou Novomlýnské nádrže. S cennými nálezy z doby Velké Moravy 
souvisí výstavba Památníku Velké Moravy v obci. 

[5] Popice – poprvé se připomínají roce 1291 v německé podobě Popicz. Z místních pamětihodností stojí 

za pozornost památkově chráněný kostel sv. Ondřeje. Tato původně románská stavba prošla v letech 
1696-1699 rozsáhlou přestavbou. Při požáru v roce 1716 vyhořela věž kostela, byla přestavěna v roce 
1781 a nakonec v roce 1863 postavena věž nová. Obrazy křížové cesty, které byly do kostela umístěny v r. 
1776, zaujmou nejen svým malířským výrazem, ale i svojí rozměrností. K dalším zajímavým památkám 
patří kaple morových patronů sv. Rocha, Šebestiána a Rozálie (1716-1717). Byla poděkováním za přežití 
strastí, moru a válek v 17. století (Třicetiletá válka, řádění Turků v r. 1663, epidemie (r. 1645 a 1709)). Po 
rozhodnutí císaře Josefa II. o zbourání kaple, ji občané vykoupili do obecního vlastnictví. Za pozornost dále 
stojí socha sv. Jana Nepomuckého (1775) a kříž u kostela (1780), socha svatého Floriána z roku 1866 na 
návsi a boží muka za vsí v polích. 

[6] Starovice – první písemná zmínka o obci je z roku 1322, kdy byla obec darována královnou Eliškou 
Rejčkou klášteru ve Starém Brně. V roce 1599 pak Rudolf II. věnoval obec Starovice se sousedním 
městem Hustopeče Karlovi z Lichtenstejna a tím se obec stává součástí lednického panství. Dominantou 
obce je Kostel Svatého Mikuláše a svatého Jiří pocházející z 16. století. V roce 1885 prodělal kostel 
rozsáhlou přestavbu. V blízkosti kostela stojí budova fary. Ve středu obce je socha Immaculaty z roku 1741, 
socha svatého Jana Nepomuckého a socha svatého Antonína. U kostela je kříž s Kristem zhotovený v roce 
1792. V oblasti vinic pak najdeme sochu svatého Gotharda. Nejstarší vinné sklípky nacházející se v jižní 
části obce jsou z let 1809 až 1815. 

[7] Uherčice – první doložená písemná zpráva je z r. 1220. Historické jádro tvoří náves s dominantou 

novogotického kostela Sv. Jana Křtitele vysvěceného r. 1896. Naproti kostelu stojí nejstarší budova v obci, 
pozdně renesanční radnice - obecní dům, postavený v roce 1602. Tento památkově chráněný objekt byl 
v letech 1995-97 rekonstruován a od roku 1998 slouží svému původnímu účelu. V přízemí je obecní 
hostinec s restaurací, v prvním patře obecní úřad a společenská místnost. 

[8] Vranovice – První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1257. Z památek stojí za zmínku kostel 

Navštívení Panny Marie. Výstavba probíhala v letech 1868-1870, stavbu provedl židlochovický stavitel 
Josef Jelínek, varhany dvoumanuálové se čtrnácti rejstříky postavil známý znojemský varhanář Benedikt 
Latzl. Poslední oprava s laděním provedena v roce 1995. V současné době prochází kostel rekonstrukcí. 
Kaple - drobná klasicistní stavba, na ulici Ivaňské při silnici do Ivaně. Kostnice - centrální stavba kruhového 

http://www.kct-slovan-pardubice.info/
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půdorysu typu středověkého karneru ze 17. století. Vsazena do obvodní zdi hřbitova. Fasáda hladká s 
pravoúhlým vchodem. Střecha ve tvaru kužele s dřevěnou šindelovou krytinou. 

[9] Pouzdřany – první písemná zmínka o tomto významném jihomoravském městečku pochází z roku 

1244, kdy ves patřila herburskému klášteru v Brně. Dominantu obce tvoří od r. 1498 architektonicky 
zajímavý gotický farní kostel sv. Mikuláše. Před ním na stejném místě na návsi stál kostel sv. Panny Marie. 
Na plastikách interiéru se podílel i mikulovský sochař Ignác Lengelacher. Kromě kostela je památkově 
chráněna celá řada budov v obci včetně fary proti kostelu, jejichž kořeny sahají někde do 16. až 17. století. 
Z nich za zmínku stojí patrně svobodný dvůr z počátku 16. století. V jedné z částí tohoto měšťanského 
renesančního domu majitel vybudoval malou galerii a expozici nálezů středověké keramiky, skla a 
předmětů denní potřeby, jež získal při rekonstrukci. Památkově jsou chráněny i plastiky sv. Jana 
Nepomuckého, sv. Floriána a sv. Vendelína, jakož i tři boží muky. Za pozornost stojí rovněž památník 
americkému letci z doby 2. světové války. Severovýchodně od obce se vypíná vrch Strážná s proslulou 
národní přírodní rezervací Pouzdřanská step-Kolby. 

[10] Pavlov – obec Pavlov která náležela již od 13. století k hradu Děvičky, je starší. Od roku 1334 patřila 
do majetku mikulovského panství a v 15. století byla největší vinařskou obcí na Mikulovsku. Na území 
Pavlova jsou ale bohatá archeologická naleziště dokládající osídlení od dob lovců mamutů. Významnou 
stavbou v obci je kostel sv. Barbory postavený v roce 1578. Kostel, který prošel několika přestavbami stojí 
na místě staršího kostela doloženého už ve 12. století. Většina stavení na návsi pochází ze 16. století a 
byla upravena v duchu selského baroka, další významnou lokalitou je ulice Česká s barokními vinnými 
sklepy a barokní hřbitov s nárožními věžičkami v ohradní zdi. Obec je od roku 1995 chráněna jako 
památková. Západně nad nad obcí mohutná zřícenina Dívčí hrady (Děvičky), odkud se nabízí krásný 
výhled do celého okolí, byla založena kolem roku 1222. Hrad sloužil k ochraně zemské cesty z Rakouska 
do vnitrozemí a byl nazýván Dewiczky. Po kolonizaci německým obyvatelstvem byl později známý jako 
Maidberg nebo Maidenburg. Ještě na konci 18. století na hradě žil hlídač, po jeho smrti byl zcela opuštěn.  

[11] Bulhary – první písemná zpráva pochází z roku 1244 kdy patřila k panství Lednice. Z pamětihodností 

stojí za zmínku původně pozdně gotický kostel sv. Jiljí z roku 1582, barokně upraven v roce 1769 podle 
plánů K. J. Hromádky. Barokní interiér s obrazem M. Kremserschmidta. Pozdně barokní vstupní brána 
hřbitova z konce 18. století a ze stejné doby zachovaná márnice ve tvaru vinařského sklepa. Asi 1 km 
jihovýchodně od obce se v lese na ostrožně obtékané rameny Dyje nachází Nejdecké hradiště - 
staroslovanské hradiště z 8.–10. století. V šíji jsou zachovány trojité valy. 

[12] Nejdek – první písemná zmínka o obci pochází z roku 1244. Na okraji osady se nachází bývalý 
lichtenštejnský vodní mlýn z 18. století, v části areálu je stolárna, v části penzion. Nedávno prošel 
nákladnou rekonstrukcí. Veřejnosti není přístupný. 

[13] Hraniční zámeček – klasicistní stavba, pocházející z let 1826-27. Nachází se nad Hlohoveckým 

rybníkem a stojí na historické hranici Moravy a Dolního Rakouska. 

[14] Sedlec – první písemná zmínka o obci pochází z roku 1322, kdy již patřila k mikulovskému panství. 

Sedlec má starou lázeňskou tradici. Již v roce 1362 jsou zde uváděny lázně, které využívaly léčivého 
pramene sv. Víta s obsahem síry. Pozůstatek lázní je dnes značně poničen a vzhledem k malé vydatnosti 
pramene lázně nebyly obnoveny.  Z místních pamětihodností stojí za pozornost kostel sv. Víta z  roku 1672 
postavený na místě gotického kostela sv. Oldřicha zničeného na počátku třicetileté války. Kostel byl později 
barokně úpraven. K dalším zajímavým památkám patří bývalá sýpka velkostatku, již zmiňované sirné lázně 
a pozůstatek oddechového zámečku za Sedlecem směrem k Mikulovu u bývalého rybníka Portz. Pozornost 
si zaslouží i drobnější památky, například socha Panny Marie u kostela a dvě sochy sv. Jana 
Nepomuckého. 

[15] Mikulov – městská památková rezervace, středisko vinařské oblasti důležitý hraniční přechod do 

Rakouska. Město založené v podhradí gotického hradu před r. 1322. Od začátku 14. stol. zde sídlila 
nejvýznamnější židovská komunita na Moravě. Počátkem 16. stol. sem přicházejí habáni (novokřtěnci). 
Neobvyklý rozkvět nastává poté, co se dostalo do majetku Dietrichsteinů. Ve městě řada památek, 
dokládající rozvoj města od 13. stol. po dnešní dobu. 

Blížíte-li se ke starobylému Mikulovu z kterékoli strany, vždy vás uvítá jedinečným panoramatem se 
siluetou zámku, Svatého kopečku a Kozího hrádku. Historické středověké jádro města bylo již v roce 1952 
prohlášeno městskou památkovou rezervací. Hlavní dominantou je renesanční zámek, který byl za 
nejslavnějších dob sídlem olomouckého biskupa kardinála Františka Ditrichštejna. Mikulov byl tehdy 
faktickým hlavním městem Moravy. Dnes jsou v prostorách zámku uloženy cenné sbírky, jejichž exponáty 
jsou k vidění ve stálých expozicích Regionálního muzea. Zcela unikátní jsou vinařské expozice s obřím 
sudem a dřevěnými kládovými lisy v zámeckém sklepení. Mikulov je výchozím bodem vinařské naučné 
stezky, která na trase okolo Pálavy seznamuje návštěvníky s vinařstvím a tradicemi v mikulovské vinařské 
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oblasti. Na náměstí vyniká nad ostatní domy renesanční dům U rytířů zdobený sgrafitem. Prostor oživuje 
monumentální barokní sloup Nejsvětější Trojice. Dominantou, uzavírající náměstí na jeho východní straně, 
je nedávno zpřístupněná Dietrichsteinská hrobka. Významnou kapitolu mikulovské historie napsali Židé. 
O velikosti a síle zdejší obce vypovídá rozsáhlý hřbitov a významné památky, které popisuje naučná stezka 
v židovské čtvrti. Jednou z největších mikulovských staveb je farní a kolegiátní gotický kostel sv. Václava. 
Kostel sv. Jana Křtitele s působivou malířskou výzdobou interiéru byl součástí komplexu piaristického 
gymnázia. Siluetu Svatého kopečku, který se stal v 17. století významným poutním místem, korunují kostel 
sv. Šebestiána, zvonice a kaple křížové cesty. Pěkný výhled na město nabízí kromě zámecké vyhlídky a 
Svatého kopečku také přístupná věž Kozího hrádku. 

[16] Klentnice – název obce naznačuje původní slovanské osídlení a je odvozen z vlastního jména 

Klement. Zkomolená německá podoba Glemptitz je doložena v písemných pramenech v roce 1332. Obec 
se rozkládá na úpatí Stolové hory ( 458 m.n.m.), jež se zvedá jihozápadním směrem. Na vrcholku Stolové 
hory jsou pozůstatky hradiště z mladší doby bronzové. Stolová hora je součástí národní přírodní rezervace 
a tvoří ji jednotlivá území a to Tabulová hora, Sirotčí vrch, Kočičí kámen a Růžový vrch. Přírodní rezervaci 
tvoří skalní, lesní a stepní oblasti na vápencovém podkladě kde se daří teplomilným rostlinám a 
živočichům. V okolí obce se rozprostírají lesy, vinice a ovocné sady. Nad západním okrajem obce na 
vápencové skále je zřícenina Sirotčího hrádku, vybudovaného na přelomu 13. a 14. století. V polovině 16. 
století je uváděn jako pustý a do dnešních dnů se dochovaly zdi paláce a spodní část věže. U jižního okraje 
Klentnice pramení Klentnický potok. Východním směrem nedaleko obce je rozlehlá obora Klentnice. 
Severním směrem od obce se zvedá nejvyšší vrchol Pavlovských vrchů Děvín ( 549 m.n.m.).  
První písemná zmínka o obci je z roku 1322 a byla součástí majetku náležejícímu mikulovskému panství. 
Podle archeologických průzkumů bylo území obce osídleno již v mladší době kamenné. Dominantou obce 
je kostel svatého Jiří postavený v roce 1783 až 1785. U kostela stojí socha svatého Floriana zhotovená na 
konci 18. století. U Klentnické hájovny najdeme sochu svatého Jana Nepomuckého z roku 1791. 
Severovýchodně od obce u silnice do sousední obce Pavlov jsou boží muka pocházející z konce 18. století.  

[17] Perná – první písemná zmínka o obci pochází z roku 1305, kdy poslední Přemyslovec Václav III. Obec 

daroval Orlibu Hendíkovi. Mezi architektonické skvosty jižní Moravy patří farní kostel svatého Mikuláše 
pocházejí z let 1510-1583. Kromě kostela je památkově chráněna také budova fary z 18. století a tři 
plastiky na návsi: socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1738, sousoší Nejsvětější Trojice z r. 1865 a empírová 
kašna z r. 1902. Severozápadně od obce jsou zbytky někdejší kaple sv. Antonína Paduánského vystavěné 
v roce 1652.  
Perenské víno z Purgmanické hory bylo známé daleko široko. Významným okamžikem byl vznik 
Šlechtitelské stanice vinařské v roce 1946, která se postupně stala významným centrem vinohradnického 
výzkumu. Prvním významným úspěchem v rámci celé republiky bylo vyšlechtění odrůdy PÁLAVA v roce 
1979, další odrůda AURELIUS byla přiznána v roce 1983. 

[18] Brod nad Dyjí – Obec vznikla někdy v průběhu 13. století. V roce 1355 je poprvé uváděna v 
písemných pramenech. Mezi místním památky patří v prvé řadě kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1770 
a socha sv. Floriána a Jana Nepomuckého na návsi. Chráněna je ještě kaple na návrší na kraji vsi a dům č. 
p. 83. 

[19] Pasohlávky – na území se nachází významná archeologická lokalita Hradisko u Mušova, na níž byly 

objeveny dosud jediné stavební památky z období starověkého Říma - Římská pevnost. První písemná 
zmínka o Pasohlávkách se váže k roku 1276.  Dominantou obce je kostel sv. Anny. Na jeho místě na návsi 
stávala původně kaple sv. Ducha, která byla v r. 1675 přestavěna a na kostel rozšířena v roce 1811. O 
sedm let později byla přistavěna věž. U kostela stojí ještě památkově chráněná plastika sv. Jana 
Nepomuckého z 2. poloviny 18. století. Za pozornost stojí také archeologická výstava v autokempu ATC 
Merkur Pasohlávky, věnovaná nálezům, které v tzv. Římské pevnosti po sobě v 2. století n. l. zanechala X. 
římská legie. Východně od obce se rozkládá pruh lužních lesů v nivě Jihlavy, na jehož jižním okraji byla v 
bývalé štěrkovně vyhlášena přírodní památka Betlém. Chrání významnou lokalitu vodního ptactva a místo 
pro rozmnožování obojživelníků. 

[20] Vlasatice – první zmínka o obci Wassaticz (později Wlasaticze, německy (Wostitz) je z roku 1276. 
Mezi kulturní památky patří fara, zmiňovaná již ve 13. stol, kostel sv. Jana Křtitele a socha sv. Jana 
Nepomuckého a sv. Floriána z doby baroka. Do seznamu je zapsána rovněž kaplička sv. Antonína směrem 
na Pohořelice. Kdysi hospodářskou prosperitu Vlasatic dokládá i zámeček, který byl původně tvrzí majitelů 
ze 16. století s barokní sýpkou a sklepem ze 14. stol., kam byly ukládány poddanské dávky. 

[21] Troskotovice – jsou jednou z nejstarších obcí na jižní Moravě. První písemná zmínka o 
Troskotovicích je z roku 1046. Ozdobou obce je zajímavě řešené náměstí, kde se náchází historická 
budova obecního úřadu, škola, kostel sv. Václava z r. 1840, barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 
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1737 a památkově chráněný dům č. p. 159 s podloubím, z konce 17. století. V ulici za kostelem je zajímavá 
soustava vinných sklípků, v některých místech i ve třech řadách nad sebou. Na náměstí se nachází také 
socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1738 

[22] Jiřice u Miroslavi – první písemná zmínka o obci pochází z roku 1385, kdy náležela klášteru sv. Kláry 

ve Znojmě. V roce 1609 se připomíná tvrz při prodeji panství Jáchymu Šanovskému zn Lisova. Na místě 
tvrze pak byl v letech 1750-60 vystavěn barokní zámek, jednopatrová čtvercová stavba.[3] V místě dnešní 
pošty stávala židovská synagoga z roku 1837, která byla zbořena v letech 1951-52. Novorománský kostel 
sv. Anny z r. 1903. 

[23] Hrušovany nad Jevišovkou – poprvé připomínány r.1141, na městečko povýšeny králem 

Vladislavem II. r.1495, na město r.1996. Největší rozvoj zaznamenalo v 2. pol. 19. stol. po vybudování 
železnice (důležitá křižovatka). Na okraji města se nachází největší cukrovar v Česku. V městě kostel sv. 
Štěpána původně gotický, přestavěn v pozdně barokním slohu, poblíž kostela barokní sýpky, bývalá tvrz, 
přebudovaná na raně barokní zámek, který byl empírově přestavěn r. 1849, kolem zámku hodnotný 
přírodní krajinářský park, na náměstí sousoší Nejsv.Trojice. Zvláštností města bylo to, že na všech 
přístupových cestách vítaly návštěvníky dvojice barokních soch, dnes soustředěných do galerie u hřbitova 
Počátkem 80.let 19.stol.zde zahájil svou uměleckou dráhu malíř Alfons Mucha. 

[24] Jevišovka - vinařská obec leží asi 15 km západně od Mikulova na levém břehu Dyje. Vznikla 

kolonizací německým obyvatelstvem někdy na počátku 13. století. První písemná zmínka o vsi je 
dochována až o sto let později, z r. 1353. Na konci 14. století ves přikoupili Lichtenštejnové, kterým tehdy 
patřil nedaleký drnholecký statek, v jejichž panství setrvala až do r. 1848. Za česko-uherských válek na 
konci patnáctého století ves zpustla a byla osazena v první polovině 16. století Charváty podobně jako 
nedaleký Nový Přerov a Dobré Pole. Z místních památek stojí za zmínku původně gotický kostel sv. 
Kunhuty, který byl v roce 1830 přestavěn, z gotické stavby zůstala pouze věž. Památkově je chráněna ještě 
socha sv. Jana Nepomuckého u kostela a kříž u polní cesty do Hrušovan nad Jevišovkou. V Jevišovce je 
několik charvátských domů původní lidové architektury s bohatou štukovou výzdobou. 

[25] Drnholec – první písemná zmínka o Drnholci pochází ze 13. století. Městečko měl ve své državě rod 

Lichtenštejnů a později se obce ujali Tiefenbachové. Drnholec býval důležitým střediskem obchodu a 
řemesla, žilo zde mnoho řemeslníků, kteří se sdružovali do cechů. V polovině 18. století byl v obci vystavěn 
kostel Nejsvětější Trojice a starý kostel sv. Martina byl přestavěn na dvoupodlažní faru. Památkově je ještě 
chráněna také budova bývalé radnice z roku 1591 a morový mariánský sloup z r. 1718 nedaleko kostela. 

[26] Novosedly –  jsou velkou vinařskou. Západním směrem od obce a na levém břehu řeky Dyje se 

rozprostírá rozlehlý lužní les. Severovýchodním a jihovýchodním směrem od Novosedel jsou rozsáhlé 
vinice. Vinné sklípky najdeme nedaleko východního okraje obce. Jižním směrem od obce jsou viditelné 
pozůstatky pevnůstek z 30. let 20. století, které tvořily celistvou linii na ochranu hranice. Jedna z pevnůstek 
jihozápadně od Novosedel byla rekonstruovaná a dnes tu najdeme muzeum Československého opevnění. 
U východního okraje obce je chráněné území přírodní rezervace Slanisko Novosedly a tvoří jej oblast s 
výskytem slanomilných rostlin a slanomilného hmyzu. První písemná zmínka o obci je z roku 1276, kdy 
staroboleslavská kapitula věnovala Novosedly dolnokounickému klášteru. Původní název obce je 
Neusiedel, jako Novosedly je obec známá až od roku 1921. V polovině 14. století se obec stává majetkem 
drnholeckého statku. V roce 1576 byly Novosedly povýšeny na městečko. Ve středu obce stojí původně 
románský kostel svatého Oldřicha pocházející z první poloviny 13. století. Ve druhé polovině 13. století byl 
místo apsidy postaven gotický presbytář a přistavěna Kaple svatého Rocha. V pozdějších letech byla kaple 
používaná jako kostnice a hrobka. V roce 1891 prodělal kostel další stavební úpravy. Nedaleko kostela stojí 
radnice pocházející z roku 1913. Střed obce zdobí Mariánský sloup pocházející ze 17. století. Zajímavými 
památkami jsou také dvě kapličky postavené na přelomu 17. a 18. století a dvoje boží muka. 

[27] Kleinschweinbarth –  dolnorakouská obec se zhruba třístovkou obyvatel, leží v okrese Mistelbach, 

pár kilometrů jižně od Mikulova. Kromě malebných vinných sklípků, se zde nachází kostelik Unser Liebe 
Frau a pobožnost Fatima na návrší Wachterberg. Severně od obce se nachází , z širého okolí viditelný vrch 
Schweinbarther Berg, neboli Kreuzberg (377 m.n.m.), kterému dominuje tzv. Südmährerkreuz ( kříž 
jihomoravanů ). Vrchol je upraven jako vzpomínkové místo na vysídlená místa Deutschsüdmähren, s 
mnoha pomníky obcím, pamětními kameny a vyhlídkovými lavičkami. Je odtud neopakovatelný fantastický 
kruhový výhled na Mikulovsko a celý tento kraj. 

[28] Falkenstein – mohutná zřícenina na z daleka viditelném dominantním vápencovém Zámeckém kopci 
(Schlossberg – 415 m.n.m.) nad stejnojmennou vsí v Dolním Rakousku. Ta se nachází necelých 14 km 
jihozápadně od centra moravského Mikulova. Hrad je v návštěvních hodinách přístupný veřejnosti. Lze se 
k němu dostat po červené a zelené turistické značce z obce. Z hradu je velmi dobře vidět na Mikulov se 
zámkem, Svatým kopečkem i celé Pálavské vrchy. Hrad byl založen kolem roku 1050 pány z Falkenštejna 
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jako důležitá pohraniční pevnost z popudu krále Jindřicha III., který byl iniciátorem kolonizace okolí Vídně. 
Král Falkon následně hrad udělil v léno. Do soukromých rukou se hrad dostal až v roce 1571, kdy jej císař 
Rudolf II. prodal Hansi (Janu) III. z Traustonu. Výrazné škody hrad utrpěl v roce 1645, kdy jej dobyli 
Švédové. Nezměnil se však ve zříceninu. Tou se stal až počátkem 18. století, kdy byl nepohodlný a špatně 
dostupný hrad opuštěn a částečně použit jako levný stavební materiál. Současným majitelem je Georg 
Thurn-Vrints, který hrad zpřístupnil veřejnosti a započal konzervační práce. 

[29] Laa an der Thaya – výstavné město (Láva nad Dyjí) je vyhledávané zejména díky termálním lázním a 

aqvaparku, ale za pozornost stojí i další památky. Náměstí má zachovanou strukturu ze začátku 13. století. 
Mezi velmi zajímavé měšťanské domy dochované z minulých století patří lékárna a restaurace Koffler. 
Radnice byla vystavěna u příležitosti 50. jubilea panování císaře Františka Josef I. v letech 1898 až 1899. 
Obě postavy vedle balkónu – sedlák se srpem a snopem, selka s přeslicí a pleteným úlem – symbolizují 
původ rolnické struktury tohoto města. Ve výšce střechy je na věži umístěn znak města Laa an der Thaya. 
Stará radnice - tato budova pochází pravděpodobně z poloviny 13. století a je situována ve středu západní 
strany náměstí. Stavební prvky románského, gotického a renesančního slohu se zde sjednocují v památník 
minulých století. V současné době zde sídlí vinný trh, městská knihovna a muzeum jižní Moravy. Na 
podloubí staré radnice je dobře patrné, že náměstí a ulice města Laa byly dříve o dobré dva metry hlouběji 
než nyní. Měšťanský špitál a jeho kostelíček byly budovány a přestavovány podobně, jako všechny staré 
budovy, v několika fázích, naposledy pak začátkem 17. století. Z té doby a z období 19. století pochází také 
jeho současný vzhled. Městský farní kostel - stavební památka z pozdně romantického – raně gotického 
období, která byla zřízena v roce 1230. Kostel má jednu hlavní a dvě vedlejší lodi. Plastický barokní 
zvýšený oltář z 18. století představuje umučení sv. Víta, patrona kostela. Zvýšený oltář a kazatelna, která 
rovněž pochází z období baroka, jsou dobře začleněny do romanticko – gotické stavby. Věž Reckturm – 
stojí v severozápadní části starého města Laa an der Thaya, je nazývána také „Streckerturm“ a je částí 
původního opevnění ze 13. století. Na vnější širší straně je v horní pravé čtvrtině umístěna tak zvaná 
„Schwedenkugel“ („Švédská koule“). Vlevo a vpravo vedle věže Reckturm jsou doposud zachované zbytky 
městských hradeb. Hrad Laa je situován v severovýchodním rohu náměstí „Burgplatz“. Jedná se o 
impozantní kamennou stavbu s věží Butterfassturm a nižší čtvercovou věží Streitturm, která sloužila 
převážně k zásobování a zajištění obrany. Založení hradu spadá do 13. století. V roce 1564 došlo při 
požáru ke zničení téměř celého města, částí obranných prvků a také hradu. Kolem roku 1786 přechází hrad 
do soukromého vlastnictví. Farní sýpka byla zbudována kolem obytného domu, který byl vystavěn roku 
1530 pro beneficiáta. Tento kněz, který předčítal na mších pro nadaci Sancti Leopoldi občana města Laa 
Hannse Canzlera, získal v roce 1506 volné právo obývat tento „beneficiátní dům“. Po požáru v roce 1775, 
který budovu těžce poškodil, již nebyl dům využíván k obytným účelům, ale jako farní sýpka. Když císař 
Josef II. zrušil nadaci Leopoldi, koupil budovu farář Faulhuber a jeho následovník nechal roku 1839 budovu 
s konečnou platností přestavět na sýpku. Všechny příčky a klenby byly odstraněny a byla vybudována 
dřevěná konstrukce, která se zachovala dodnes. Ve 20. století byla budova pronajata místnímu 
obchodníkovi s ovocem, který ji využíval jako sýpku na obilí. Sýpka, která byla zhruba od roku 1980 
nevyužívaná, měla být nakonec stržena. „Spolek pro podporu a obnovu města Laa“ se pokusil tento z 
kulturně historického hlediska cenný objekt zachovat a revitalizovat. Morový sloup je umístěn šikmo naproti 
radnici a obyvatelé jej spíše znají pod názvem Mariánský sloup. Byl postaven roku 1680 jako dík za to, že 
Laa a sousední obec Hanfthal zůstaly ušetřeny epidemie moru. Originální nápis je umístěn na zadní spodní 
straně podstavce. Rolandův sloup je umístěn severozápadní části hlavního náměstí a je známý i pod 
názvem „Prangerhansl“ (pranýř). Jedná se o zajímavou památku středověkého soudnictví a znak tržního 
práva. Podstavec sloupu pochází z raně renesančního období, postava Rolanda je z roku 1575. Na zadní 
straně sloupu jsou zachovány známky „vídeňského lokte", středověké délkové míry. Náměstí Burgplatz – 
přímo u hradu bylo největší náměstí pevnosti Laa. Nízké domy na Burgplatz a mezi náměstím Burgplatz a 
ulicí Breite Gasse pocházejí ze 2. poloviny 19. století. 

[30] Hevlín – první písemná zmínka o obci je z roku 1282. Dominantou obce je pozdně barokní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie z roku 1742. U kostela najdem gotická boží muka. Dalšími památkami na území 
obce jsou sochy sv. Filipa, sv. Jana Nepomuckého a sv. Rocha, zhotovené v pol. 19. stol. Severozápadně 
od obce jsou malá jezera, jež jsou chráněná jako přírodní památka Hevlínské jezero. Přímo v obci je 
vybudováno několik malých rybníků. Jizním směrem od obce můžeme vidět pozůstatky opevnění, jež dříve 
sloužilo k ochraně hranice. 

[31] Nový Přerov – obec původně ležela na jiném místě, kde je dnes na rakouské straně hranic dvůr Alt 

Prerau (Starý Přerov). Původní Starý Přerov patřící k drnholeckému panství se poprvé v písemných 
pramenech připomíná v r. 1350. Za českouherských válek po polovině 15. století zpustl na celé jedno  
století. Kolem roku 1570 už na novém místě vznikl Nový Přerov obydlený charvatským obyvatelstvem, 
které se zde udrželo až do poloviny 20. století. Po válce byli místní přesídleni na severní Moravu a obec 
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dosídlena reemigranty z Bulharska. Nejvýznamnější památkou je kostel archanděla Michaela přebudovaný 
koncem 17. století z původní kaple pocházející z roku 1600. Kostel byl později ještě několikrát přestavován 
a rozšiřován. Kostel má dochované barokní jádro z konce 17. století a v interiéru je zajímavý kamenný kříž 
s Kristem. 

[32] Březí – obec Březí vznikla německou kolonizací v polovině 13. století, kdy se zde podobně jako v 

celém příhraničním pásmu jižní Moravy usadili němečtí kolonisté. Obec byla v minulosti známa především 
knoflíkářstvím, šitím rukavic a výrobou sítěk na vlasy. Vždy zde byli také znamenití vinaři. Dominantou obce 
je kostel sv. Jana Křtitele z let 1691-1696 a je památkově chráněn stejně jako fara s bránou a 
hospodářským stavením. V kostele se nachází lustr pravděpodobně z roku 1860. Jde zřejmě o největší 
lustr svého druhu v celé republice. Měří 4 m na výšku, průměr dolního kruhu je 2 m. Je na něm celkem 13 
684 skleněných křišťálových ověsků. Památkově chráněny jsou také sochy sv. Floriána a sv. Jana 
Nepomuckého a kaplička u silnice do Mikulova. V okolí obce se nachází řada bunkrů pohraničního 
opevnění z konce 30. let 20. století. 

Po vyznačené cyklistické trase "Kolem ATC Merkur", se můžete dostat i na Hradisko, což je nejvyšší místo 
v okolí (220 m n.m.). Naskytne se Vám možnost shlédnout celé Vodní dílo Nové Mlýny od Drnholce až po 
Nové Mlýny. Toto místo je zajímavé hlavně svou historií.  

[33] Hradisko – lokalita je známa nálezy římských mincí ze 17. a 18. století. Že se jedná o pozůstatky 

pobytu římského vojska, prozradil výzkum v letech 1926-28. Ve dvacátých letech 20. století zde bylo 
objeveno římské vojenské ležení z doby vlády římského císaře Marka Aurelia s množstvím zděných staveb. 
Stavby byly vojenského charakteru a podle nálezů lze usuzovat i přítomnost vysokých římských důstojníků 
X. římské legie. Byl zde vojenský tábor části X. římské legie, která sídlila od počátku 2. století n. l. ve 
Vindoboně (dnešní Vídeň) a tábor užívala patrně do uzavření míru před koncem 2. století n. l., kdy skončily 
markomanské války. Opěrný bod římského vojska byl vystavěn z pálených cihel označených písmeny 
římské legie Legio decima Gemina Pia Fidelis z Vindebony. V severní části Hradiska můžeme ještě dnes 
vidět pozůstatky bádání archeologů a pomyslně kráčet ve stopách vojáků Marka Aurélia.  Archeologické 
nálezy z Hradiska jsou k dispozici v ATC Merkur, kde je umístěna archeologická výstava Římané na 
Mušově. V současné době nejsou na území Hradiska k vidění žádné archeologické nálezy, ale oblast je 
volně přístupná. 

[34] Šakvice – velká vinařská obec s 1400 obyvateli. První písemná zmínka o obci je z roku 1371. Podle 

archeologických nálezů bylo území dnešní obce osídleno již v mladší době kamenné. V oblasti bývalé 
šakvické štěrkovny byly objeveny pozůstatky slovanského sídliště z 8. až 14. století. V roce 1414  byla obec 
připojena k majetku mikulovského panství a v 16. století přecházejí Šakvice k hodonínskému panství. 
Dominantou obce je původně gotický kostel svaté Barbory pocházející ze 14. století. Jeho dnešní podoba 
je po přestavbě po požáru v roce 1801 a to v klasicistním stylu. Před kostelem je barokní sousoší 
Nejsvětější Trojice a socha svatého Isidora. Zajímavostí obce je dochovaný hisotrický stůl v kanceláři 
starostky obce pocházející z roku 1783.  
Dne 24. prosince 1953 došlo na železničním nádraží Šakvice na trati Brno – Břeclav k druhému největšímu 
železničnímu neštěstí v našich zemích: při střetu rychlíku s osobním vlakem zahynulo 103 lidí a 83 bylo 
zraněno. Dne 13. prosince 2011 byla na budově žst. Šakvice odhalena pamětní deska obětem neštěstí. 

[35] Zaječí - vinařská obec prvně připomínána r. 1222. Pozdně gotický kostel sv. Jana Křtitele z r. 1508 

modernizován po požáru r. 1848, upraven v letech 1912-1913, z pův. stavby zachován presbytář. Barokní 
kaple sv. Floriána z r. 1710. Socha sv. Jana Nepomuckého z 19. stol. Na vrchu Kalvárie, západně od obce 
rozhledna Dalibor postavena r. 2012 a financována vinařstvím U kapličky. 

[36] Přítluky - vinařská obec prvně zmiňována r. 1222. Kostel sv. Markéty gotického původu přestavěn po 
požáru barokně v letech 1779-1784, při něm vysoká zděná zvonice z r. 1765 s hodinami a barokní bání. 
Barokní fara z let 1766-1767. U kostela umístěny barokní sochy sv. Floriána, Vendelína, Jana 
Nepomuckého a Nejsvětější Trojice. Nad obcí na Přítlucké hoře postavena v r. 2012 rozhledna Maják. 

[37] Bavory - obec založena někdy ve 13. století jako kolonizační ves na mikulovském panství, k němuž 

patřily až do roku 1848. Obyvatelé Bavor odnepaměti pěstovali ve vinohradech pod Pálavou vinnou révu. 
Vyrobená vína, především bílá, pak prodávali hostinským v sousedství a obchodníkům. Zemědělský a 
vinařský ráz si obec uchovává dodnes. Místní dominantou je barokní kostel sv. Kateřiny, který byl postaven 
původně jako kaple na místě starší gotické stavby a byl vysvěcen v roce 1742, věž byla přistavěna v roce 
1791. Mezi státem chráněnými památkami je ještě socha sv. Jana Nepomuckého, kaplička u státní silnice 
Mikulov - Brno a boží muka u hřbitova. K dalším zajímavostem patří bývalá piaristická usedlost na č. p. 70, 
dům č. p. 48 s žudrem z 1. poloviny 19. století, výstavná lisovna č.p. 25 se sochou sv. Anny a vinné sklepy 
za obcí. 
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