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Zajímavosti na trase 
 
[1] Velké Pavlovice - leží na řece Trkmance v tradiční vinařské oblasti. Dominantou obce je barokní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie. Kousek od kostela je vchod na hřbitov s renesanční branou z roku 1594. 
Náměstí 9. května zdobí nově zrekonstruovaná budova radnice a před ní kašna s jemně zurčícími pramínky 
vod. Mezi další historické stavby patří bývalý barokní zámeček, který stojí na křižovatce cest Velké 
Pavlovice - Bořetice. Dnes je sídlem soukromé společnosti. Významnou stavbou technického charakteru z 
doby existence pavlovického velkostatku je dvoupatrová hospodářská budova sýpky z let 1770 – 1780. 
Mezi technické a lidové památky ve Velkých Pavlovicích patří prastaré vinné sklepy a lisovny, mnohdy 
habánské. Velké Pavlovice mají zejména zemědělský charakter. Vyznačují se pěstováním vinné révy a 
meruněk. Nad městem stojí nová rozhledna Slunečná. Za hezkého počasí je možné dohlédnout až na 
Vídeň. Další zajímavostí jsou opilé sklepy - ulička zaříznutá do svahu Staré Hory s netradičním řešením a 
hravou barevností jednotlivých sklepů 

[2] Němčičky - vinařská obec prvně připomínána r. 1349. Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z r. 
1678 upravován v letech 1709 a 1838. Chráněný Hulatův sklep, vinný sklípek z přelomu 18. a 19. stol. s 
lisovnou v hliněném patře. V okolních vinicích malebné kapličky Božského Srdce, sv. Floriána a Antonína 
Paduánského, od poslední z nich daleký výhled. 

[3] Bořetice - obec leží v mírně zvlněné krajině na úpatí Ždánického lesa. Protéká tudy říčka Trkmanka, 
místně zvaná „Svodnica“. Nejproslulejší lokalitou jsou Kraví hory, kde se nad početnou řadou vinných 
sklepů zvedají kopce úrodných vinohradů. Známá je i přírodní rezervace Zázmoníky, se vzácným 
včelníkem rakouským a jinými chráněnými druhy rostlin. 
První zmínka o obci je z roku 1222, rok 1335 zmiňuje zdejší vinařství. Historickými památkami jsou kostel 
svaté Anny, průčelí brány u vchodu na hřbitov a dvě kapličky. Dnes je obec zrekonstruována, náves i 
kulturní dům tvoří úhledné prostranství, kde se odehrávají folklórní i jiné akce. Škola byla v obci zřízena v 
roce 1826. Vesnice žije bohatým společenským a kulturním životem. Jsou pořádány plesy, výstavy vín, 
zarážení hory, svěcení mladého vína, jarmark, koncerty a další. Největší kulturní akcí jsou třídenní krojové 
hody, které tradičně začínají první neděli v srpnu. Do krojů se obléká více než 20 párů mládeže. Bořetice 
jsou významnou vinařskou obcí s vysázenými 168,8 ha vinic. Nejčastější pěstované odrůdy jsou Ryzlink 
vlašský, Veltlínské zelené, Neuburské a Müller Thurgau. Vysokých kvalit dosahují červená vína Modrý 
Portugal, Svatovavřinecké, Frankovka a další. V roce 2000 byla založena recesistická republika Kraví hora. 
Na jejím území je více jak 260 vinných sklípků, které místní vinaři otevírají občanům i turistům. Na Kraví 
hoře dřevěná rozhledna postavená v roce 2006, má výšku 12 m se čtyřmi podlažími. Poslední podlaží je 
také zastřešeno. Poskytuje dobrý kruhový rozhled do okolí a je volně přístupná. 

[4] Starovičky – obec prvně doložena r. 1239. Kostelík sv. Kateřiny románsko-gotického původu ze 13. 
stol., před ním barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Tank na podstavci u silnice připomíná tankovou bitvu 
s Němci v dubnu r. 1945. 

[5] Šakvice – obec nad dolní Novomlýnskou nádrží prvně uváděna r. 1371. Gotický kostel sv. Barbory ze 
14. stol., loď obnovena po požáru v 19. stol., dřevěný strop z r. 1895. Místní nádraží o Vánocích 1953 
dějištěm jednoho z nejtragičtějších železničních neštěstí u nás, při srážce osobního vlaku s rychlíkem 
zahynuly 103 osoby. 

[6] Popice – poprvé se připomínají v 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. 

[7] 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 
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americkému letci z doby 2. světové války. Severovýchodně od obce se vypíná vrch Strážná s proslulou 
národní přírodní rezervací Pouzdřanská step-Kolby. 

[8] Ivaň - vinařská obec v Mikulovské vinařské podoblasti. První písemná zmínka o obci pochází z roku 
1257. Kostel sv.  Bartoloměje postaven na základech původní kaple z r. 1724. K jeho výraznějším 
přestavbám došlo v r. 1811, kdy byl podstatně rozšířen a v r. 1842, kdy na něm byla zvýšena věž. 

[9] 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 
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. 

[10] Uherčice – první doložená písemná zpráva je z r. 1220. Historické jádro tvoří náves s dominantou 
novogotického kostela sv. Jana Křtitele z 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. 

[11] 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 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. 

[12] Hustopeče – vinařská obec prvně uváděna r. 1240, na město povýšena r. 1572. Z opevnění 
dochována kruhová bašta z r. 1510. Na náměstí novorenes. radnice z let 1905-1906, renes. kašna 
Žumberák z r. 1595, barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1749 a morový sloup Nejsvětější Trojice z r. 
1736. V renes. domě městské muzeum a galerie. Pozdně gotická boží muka z r. 1579. Pozdně gotický 
kostel po zřícení věže odstřelen r. 1962, na jeho místě vybudován r. 1994 moderní kostel sv. Václava a 
Anežky České. Evangelický kostel z r. 1900. Na Křížovém kopci barokní kaple sv. Rocha z r. 1690, 
upravena r. 1773 a 1839. Památník T. G. Masaryka, který zde v mládí pobýval, zřízen r. 2006, na hřbitově 
hrob jeho rodičů. Kolonie vinných sklepů od 18. stol.  
Hradní pivovar Hustopeče, založen 15. dubna 2015, je historicky prvním pivovarem v Hustopečích. V 
důsledku nedostatku vody se pivo v Hustopečích dříve pouze stáčelo nebo skladovalo. Svůj název pivovar 
nese podle stejnojmenné ulice. Z historických pramenů víme, že na Homolím vrchu na konci ulice měl ve 
13. století svůj hrádek (tvrz) Vilém z Hustopečí. 
Pivovar nabízí příjemné posezení uvnitř hospůdky a v létě je k dispozici velká zahrádka. Varna, srdce 
pivovaru, je situována přímo v hospůdce. Zákazník má proto příležitost být přímým svědkem vaření piva. 
Po dohodě je možnost exkurze sklepa i s degustací.  

[13] Horní Bojanovice – obec prvně připomínána r. 1298. Kostel sv. Vavřince gotického původu nyní v 
podobě z konce 16. stol., na věži dva renes. zvony. Kaple sv. Floriána a kaple sv. Šebestiána, Rocha a 
Rozálie, obě barokní z poloviny 18. stol. Tradice výroby kraslic. 

[14] Boleradice – První písemná zmínka o Boleradicích pochází už z roku 1141. Mezi majiteli se objevily 
významné rody, jako byli páni z Klobouk a páni z Kunštátu. Když byl další z majitelů Jan Adam z Víckova 
poražen v bitvě Bílé hoře, Boleradice získaly jako konfiskát brněnští jezuité a připojili je ke statku 
diváckému, s nímž zůstaly ve spojení až do roku 1848. Z místních pamětihodností stojí za zmínku kostel sv. 
Jana Křtitele, který patří k nejstarším církevním stavbám na Břeclavsku. Zajímavá je též nad obcí položená 
kaplička ochránce před morem, sv. Rocha, z roku 1888 a kamenné kříže u kostela socha sv. Jana 
Nepomuckého a při cestě do Horních Bojanovic. Nad obcí v trati na Pasekách jsou pozůstatky 
boleradického hradu s doposud patrnými příkopy a valy. Obec leží v údolí potoka Haraska, jehož svahy 
jsou z větší části pokryty lesy. V nich se prolínají teplomilné doubravy a panonské dubohabřiny. K jejich 
ochraně byla zřízena přírodní rezervace Velký Kuntínov. Nedaleko obce vrch Nedánov (368 m), na němž je 
postavena rozhledna. Dřevěná stavba s kovovými prvky měří k vrcholu 26 m. Její umístění na Nedánově 
umožňuje návštěvníkům výhled do širokého okolí. Na severozápadě je vidět Brno jako na dlani s okolními 
kopci Drahanské vysočiny, jižnímu směru dominují vrchy Pálavy se zrcadlící se hladinou Novomlýnských 
jezer pod nimi. Východ a jihovýchod lemují vrcholky Bílých a Malých Karpat, pod nimiž leží obce a 
městečka slovenského Záhoří. Na severu a severovýchodě vystupují kopce Žďánického lesa s dominantou 
vrchu Strážov a tmavě zalesněné obrysy Chřibů. Po Pálavě je Nedánov nejvyšší turistická vyhlídka na jih 
od Brna. 
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[15] Klobouky u Brna – o dávném osídlení oblasti svědčí archeologické nálezy už z doby paleolitu a 
neolitu, z doby bronzové se dochovala dvě únětická pohřebiště, mnoho nálezů je i z dob mladší římské a 
poté velkomoravské. Doba středověku celého kraje je spojena se zábrdovickým klášterem, který založil 
feudální pán Lev z Klobouků. Důležitou událostí bylo získání práva týdenního trhu a povýšení obce na 
městečko roku 1298, král Ferdinand I. poté povolil druhý výroční trh a Klobouky byly stále více důležitým 
bodem na cestě z Uher na Moravu. Městečko však utrpělo vpádem Bočkajovců před třicetiletou válkou a 
nájezdy Turků, Uhrů, Švédů a císařských během války. Od té doby se vystřídalo několik majitelů, poslední 
z nich byl rod Duffků a baronka Marie Mitisová, od které obec v roce 1932 odkoupila renesanční zámek z r. 
1589, v němž dnes sídlí městské muzeum. K hlavním pamětihodnostem města patří raně barokní kostel sv. 
Vavřince z r. 1655, evangelický kostel z r.1883 a kaple sv. Barbory z r. 1669. Ovšem nejznámějším 
symbolem Klobouk je zdejší "větřák". Původně tři větrné mlýny odedávna doplňovaly ráz kraje, na konci 
druhé světové války však poslední z nich vyhořel. Klobouky by si však nikdo bez "větřáku" nedokázal 
představit a tak obětaví občané mlýn zrekonstruovali a v roce 1985 opět otevřeli. 

[16] Násedlovice – první písemná zmínka o Násedlovicích, která potvrzuje jejich existenci, pochází až z 
počátku 14. století. Tento údaj ovšem nevylučuje jejich starší původ. Kostel sv. Martina, sv. Cyrila a 
Metoděje, moderní stavba podle projektu ždánického rodáka Antonína Mendla. Sál má rovný strop na 
trámové, zčásti dekorativně pojaté konstrukci. Autorem sochařské výzdoby v interiéru je Jan Florian. 

[17] Krumvíř – poprvé připomínán v r. 1350, ale vznikl někdy v první polovině 13. století "na zelené louce" 
podél důležité komunikace směřující od uherské hranice k Brnu. Jeho poloha měla za následek časté 
drancování vojsky. Proto za uherských válek na sklonku šedesátých let 15. století ves zpustla. Pustou ves 
v r. 1494 koupil Jindřich z Lipé. V r. 1594 byl Krumvíř opět osídlen. Toto nové osídlení však nevydrželo 
dlouho a nechybělo mnoho, aby ves málem opět zpustla, když se přes ni převalily válečné události 
třicetileté války v letech 1618-1648. Rozrůstat se začala od 19. století. Hlavní pamětihodností obce je kostel 
sv. Bartoloměje postavený v letech 1869-1870. U kostela stojí památkově chráněný kříž z roku 1872 a 
památkovou ochranu požívá také kaple sv. Cyrila a Metoděje při pravé straně silnice na konci vesnice 
směrem k Hodonínu. Krumvíř leží na etnografické hranici Slovácka a Hanácka. 

[18] Brumovice – obec prvně připomínána r. 1141, v 16. stol. početná komunita novokřtěnců a českých 
bratří. Fara se v Brumovicích připomíná již roku 1478. Původní brumovický kostel byl r. 1637 docela zničen 
a vypálen nepřátelskými Kuruci. Stejný osud potkal i obec, mnoho obyvatel se odtud vystěhovalo. 79 let po 
této tragické události nechala zbožná majitelka hodonínského panství Marie Antonie z Lichtenštejna 
vystavět v Brumovicích kapli sv. Antonína Paduánského. V roce 1784 byla rozšířena na kostel. Ten byl při 
přestavbě v r. 1903 zvětšen a opatřen věží. Rodiště spisovatele Jana Herbena (1857-1936), pamětní deska 
na rodném domku. 

[19] Kobylí – vinařská obec prvně zmíněna r. 1252. Pův. gotický kostel sv. Jiří z 15. stol. přestavěn 
barokně r. 1670 a obnoven r. 2001, samostatně stojící dominantní věž pozůstatkem pův. gotické stavby, 
slouží jako zvonice a brána do areálu, od ní rozhled. Barokní kaple sv. Mikuláše z r. 1750. V bývalé škole 
obecní muzeum z r. 1997 s vinotékou. V obci i jejím okolí řada lidových dřevěných křížů. Vinařskou tradici 
dokládá několik chráněných vinných sklepů. 

[20] Šitbořice – první písemná zmínka o obci je z roku 1255. Obec je známá díky zdejšímu vývěru 
sirovodíkového minerálního pramene Štyngar (Štengar). U západního okraje obce pramení Šitbořický potok 
a u jeho toku je jihozápadně od obce vybudován Dvorský rybník sloužící jako přírodní koupaliště. V okolí 
obce se rozprostírají vinice, ovocné sady, pole a nevelké lesy. V obci najdeme zajímavé vinné sklípky 
vykopané v pískovci a tvořené klenbou pod úrovní země. Ve středu obce se zvedá malý kopec Hradisko a 
na něm jsou viditelné pozůstatky po tvrzi ze 14. století. Tvrz zanikla v 15. století a vidět tu můžeme valy a 
příkopy. Dominantou obce je Kostel Svatého Mikuláše postavený v letech 1910 až 1913, v místech kde 
původně stával starší gotický kostelík z 15. století. Další památkou v obci je barokní socha svatého Jana 
Nepomuckého zhotovená v roce 1759.  

[21] Těšany – první písemná zmínka o obci je z roku 1131, ale podle archeologických průzkumů bylo 
území dnešní obce osídleno již mnohem dříve. V roce 1666 získali obec do majetku dominkáni z Brna a ti 
nechali v obci na konci 17. století postavit barokní zámek jako své letní sídlo. Na nevelkém kopci nad obcí 
je kaple postavená v letech 1946 až 1947, kterou nechali postavit političtí vězni po návratu z 
koncentračního tábora. Barokní kovárna ve středu obce, dnes muzeum, pochází z 18. století. Ve středu 
obce najdeme několik barokních soch z konce 18. století. Dominantou obce je kromě zámku kostel svatého 
Barnabáše postavený v roce 1897 až 1906. 

[22] Borkovany – první písemná zmínka o obci je z roku 1209 a byla majetkem Lva z Klobouku. Podle 
archeologických nálezů bylo území obce osídleno již v mladší době kamenné. Lev z Klobouku daroval 
Borkovany premonstrátskému Klášteru v Brně. Dominantou obce je pozdně barokní kostel Nanebevzetí 
panny Marie postavený v roce 1746, jeho dnešní podoba je po přestavbě v první polovině 19. století. Na 
místním hřbitvě najdeme zajímavou bránu z roku 1857. Východním směrem od Borkovan se rozprostírá les 
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Romanovec. V oblasti tohoto lesa se nacházejí dvě halštatská hradiska s příkopy a valy. Ve středu obce 
najdeme muzeum se zajímavou expozicí kraslic. 

[23] Diváky – vesnice náležela ke staré sídelní oblasti. V zakládací listině zábrdovického kláštera 
premonstrátů se objevuje v r. 1210 pod názvem DIWACI, kdy ji její majitel Lev z Klobouk daroval tomuto 
klášteru. Oficiálně doložitelná první zmínka je z roku 1237 v  listině papeže Řehoře IX. V severozápadní 
části obce se rozkládá park obklopující čtyřkřídlovou zámeckou budovou postavenou na sklonku 17. století 
jako klášter. Tento zámek i se statkem patřil poslední šlechtě Levetzowovým. V době války zde byla zřízena 
vojenská polní nemocnice, po roce 1945 se stal zámek útočištěm mladých židů, kteří přežili holocaust.  

[24] Kurdějov – malá vinařská obec s 360 obyvateli. Rozkládá se v údolí Kurdějovského potoka. Severním 
směrem se nad Kurdějovem zvedá Holý vrch (401 m) s telekomunikační věží a západním směrem se 
zvedají dva vrcholky a to Kamenný vrch (343 m) a Hustopečský starý vrch (311 m). Na severní stráni 
Kamenného vrchu je chráněné území stejnojmenné přírodní rezervace Kamenný vrch a tvoří ji stepní oblast 
s chráněnými druhy rostlin, především s hlaváčkem jarním. V okolí obce se rozprostírají vinice, ovocné 
sady, pole a lesy. První písemná zmínka o obci je z roku 1286. V Kurdějově je nejlépe dochovaný 
opevněný kostel na Moravě. Jedná se o kostel svatého Jana Křtitele, jež sloužil jako obranná pevnost. 
Kostel byl založen v první polovině 14. století. V 15. a 16. století prodělal kostel řadu přestaveb a také v 
roce 1718 byl stavebně upraven. V areálu kostela se dochoval raně gotický vstupní portál ze 14. století. 
Kostel je obehnán hradební zdí se střílnami a ochozen pocházející z počátku 16. století. Součástí areálu 
opevněného kostela je i kaple Všech svatých postavená počátkem 16. století. U kostela stávala obdélná 
pozdně gotická dělová bašta a karner se středověkými kaplemi. Bašta byla v 18. století přestavěna na faru. 
Další zajímavostí tohoto kostela jsou podzemní vyzděné chodby pocházející ze 16. a 17. století, jež sloužily 
jako úniková cesta. U farní budovy stojí socha svatého Jana Nepomuckého a socha svatého Antonína z 18. 
století. 

[25] Vrbice – vinařská obec prvně doložena r. 1222. Novorománský kostel sv. Jiljí z let 1913-1920, barokní 
socha sv. Aloise. Na vrchu Stráž kaple sv. Anny z r. 1870, obnovena r. 2004, u ní boží muka z konce 18. 
stol. Poblíž tzv. vodní kaplička a nová boží muka v alpském stylu z r. 2000. Památník osvobození z r. 1945, 
zvaný též Mohyla míru. Dochován vzácný soubor vinných sklepů od 17. stol. Stojí až v sedmi patrech nad 
sebou. Nejsou to sklepy honosné ani barvami, ani velikostí, ale kamenné s goticky lomenými oblouky na 
vstupu. 

[26] Kobylská skála – zarostlý skalnatý hřbet, který se zvedá nad plochou údolní nivou říčky Trkmanky. Z 
nejvyššího bodu vyvýšeniny se otevře široký pohled do Čejčské koltiny. Na severním okraji se nacházejí 
opuštěné lůmky s řadou kolmých skalních stěn, které dnes již zarůstají vegetací.  

[27] Terezín – malá vinařská obec, vznikla v roce 1774 rozparcelováním panského statku a byla nazvaná 
po císařovně Marii Terezii. V obci stojí panský statek nazvaný Dvůr, jež tu stával před založením obce. 
Statek založil Čeněk z Lipé v letech 1424 až 1430. Novými osadníky bylo mimo jiné i několik francouzských 
rodin. Dominantou obce je kostel Nejsvětějšího srdce Páně, pocházející z roku 1932. V Terezíně se 
dochovalo několik původních vinařských búd. 

[28] Čejč - obec prvně připomínána r. 1222, zpustla za husitských válek, nově osídlena až r. 1771 částečně 
francouzskými přistěhovalci, od 19. stol. v okolí těžba lignitu. Na okraji barokní kaple sv. Vendelína z let 
1729-1731. Socha sv. Kajetána z r. 1722. V parku náhrobek pruského podmaršála Friedricha von 
Clausewitz, zemřelého r. 1866 na choleru. Při sirném prameni v letech 1716-1857 lázně Heliga, pramen 
zachován u nádraží. V letech 1864-1866 se v obci učil kovářem T. G. Masaryk (1850-1937), jeho pobyt 
připomínají dvě pamětní desky. 

[29] Čejkovice - vinařská obec prvně připomínána r. 1232. Templářská tvrz z 13. stol. počátkem 17. stol. 
přestavěna na trojkřídlý barokní zámek, z pův. stavby dochována hranolová věž, pod stavbou rozsáhlé 
templářské sklepy. Zámek zčásti upraven na hotel, ve zbytku od r. 2000 galerie vín. Kostel sv. Kunhuty z let 
1783-1784 na místě starší stavby, věž 42 m vysoká z přestavby v letech 1890-1892. V obci žil v dětství T. 
G. Masaryk (1850-1937) a začal tu r. 1856 chodit do školy, v domku pamětní síň z r. 1990, jeho socha 
odhalena v březnu téhož roku. Nad obcí tzv. Čejkovické Špidláky, dvojice návrší s chráněnými stepními 
biotopy. 

[30] Moravský Žižkov - velká vinařská obec na Podluží založena rozdělením půdy osadníkům v 18. stol., 
písemně doložena r. 1753, současný název od r. 1913. Kaple sv. Floriána z r. 1852 se zvonicí. Moderní 
kostel Panny Marie Vítězné z let 2000-2002. 

[31] Velké Bílovice - největší vinařská obec se silnou folklorní tradicí. První písemná zmínka je z roku 
1306, ale archeologické nálezy potvrzují osídlení už od neolitu. Městu dominuje farní kostel Narození 
Panny Marie, který stojí na mírném návrší na Žerotínově náměstí. V městě je několik dochovaných 
habánských sklepů, největší a nejznámější se nachází v areálu vinných sklepů směrem na obec Čejkovice. 
Sklepy pochází z 16. st. z doby, kdy se zde usadili Habáni, kteří velkou měrou přispěli ke zdejšímu rozvoji 
vinařství. Nedaleko Velkých Bílovic uprostřed vinic na vyvýšenině Hradišťku stojí kaplička zasvěcená sv. 
Urbanu, sv. Václavu a sv. Cyrilu a Metoději. Směrem na Čejkovice se nachází rozsáhlý areál vinných 
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sklepů tvořen 37 ulicemi, 3 náměstíčky a celkem 650 sklepy. Za tímto areálem se nachází rybník Velký 
Bílovec (41 ha). 

[32] Rakvice – vinařská obec prvně připomínána r. 1248. Barokní kostel sv. Jana Křtitele z doby kolem r. 
1700 na místě starší zbořené kaple sv. Ondřeje, rozšířen r. 1875. Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1775. 
Barokní kříž z r. 1803. Na hřbitově pomník 31 dětem utonulým na školním výletě při převržení pramice na 
rozvodněné Dyji 26. května 1936, pomník též na místě neštěstí na břehu Dyje u Nových Mlýnů. 

[33] 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. 

[34] Hraniční zámeček – klasicistní stavba, pocházející z let 1826-27. Nachází se nad Hlohoveckým 
rybníkem a stojí na historické hranici Moravy a Dolního Rakouska. 

[35] Hlohovec - první písemná zmínka o obci je z roku 1414. Založena byla ve 13. století jako kolonizační 
obec pasovským biskupstvím. V tomto období nesla název Bischofswarth. Obec byla založena na 
moravsko-rakouské hranici, dnes tuto hranici připomíná Hraniční zámeček postavený v letech 1826 až 
1827. Obec v průběhu válek v 15. století zanikla. Nově osídlená byla obec v roce 1570 a novými osadníky 
byli Charváté. Hlohovec byl součástí valtického panství. Dominantou obce je klasicistní kostel svatého 
Bartoloměje postavený v letech 1832 až 1835, jeho dnešní podoba je po přestavbě v roce 1912. Ve středu 
obce stojí socha Svatého Floriána a jihozápadně od obce najdeme boží muka. 

[36] Valtice - pohraniční vinařské město prvně zmíněno r. 1192. Bylo založeno jako podhradí biskupského 
hradu Feldsberg. Do roku 1920 bylo součástí rakouského území. Gotický hrad byl přestavěn nejprve 
renesančně a v letech 1643- 1730 na honosný čtyřkřídklý barokní zámek. Na zámek navazuje rozsáhlý 
park z r. 1727, který byl v 19. stol. byl upraven na krajinářský park anglického typu. Vedle zámku barokní 
kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 1631-1671. Na náměstí barokní morový sloup z r. 1680 a kašna z r. 
1896. Novorenesanční radnice je z let 1887-1889. Konvent řádu Milosrdných bratří se špitálem z let 1662-
1668. Klášterní kostel sv. Augustina z let 1669-1671, v součastné podobě od r. 1872. Proslulá řádová 
nemocnice zanikla r. 1948. Od roku 1869 je zde vinařská a ovocnářská škola a od r. 1993 Vinařská 
akademie. Severně od města je klasicistní zámeček Belvedér z r. 1818, původně postaven pro chov 
bažantů. Severovýchodně Dianin chrám, zvaný Rendez-vous, z let 1810-1812 v podobě římského 
triumfálního oblouku a novogotická kaple Svatý Hubert z r. 1855.  

[37] Kolonáda na Reistně – na Homoli, nejvyšším bodě celého Lednicko-valtického areálu, postavil Josef 
Kornhäusel podle projektu Josefa Hardtmutha vyhlídkovou stavbu "Památník otci a bratřím", dnes 
nazývanou Kolonáda nebo Rajstna. Její inspirací byla schönbrunnská kolonáda. (Stavba stála v samé 
blízkosti "železné opony" a byla nepřístupná.) Kolonáda postavená v letech 1817–1823 byla znovuotevřena 
a veřejnosti se tak opět nabízí jeden z nejkrásnějších pohledů na celý areál. 

[37] Tři Grácie – klasicistní letohrádek z 19. století architekta Jana Karla Engela, před kterým je umístěné 
sousoší tří nahých žen, vytesané Leopoldem Fischerem. Sousoší představuje antické bohyně Athénu, 
Afroditu a Artemis. 

[38] Nový Dvůr – rozsáhlý empírový statek, který byl vystavěn přibližně v letech 1809-10. Později k němu 
byla přistavěna rotunda, která byla časem velmi pěkně vyzdobena. Přibývající léta se na ní sice částečně 
podepsaly, ale to nic nemění na tom, že stále krášlí své okolí. Od konce 19. století slouží statek především 
pro chov koní, kterým se ve zdejších podmínkách daří velmi dobře. 

[44] Apollonův chrám – empírová stavba zasvěcená antickému bohu Apollonovi, nacházející se na návrší 
u břehu Mlýnského rybníka v blízkosti obce Lednice. Byl postaven v letech 1817 až 1819 vídeňským 
architektem Josefem Kornhäuselem a sloužil pro potěchu šlechtického rodu Lichtenšteinů.  Nejvýraznějším 
prvkem přední strany chrámu je osm (+2) dórských sloupů, za nimiž je mytologický výjev boha Apollóna na 
slunečním voze. V horní části chrámu jsou sochy od Josefa Kliebera z bývalého Chrámu Múz - uprostřed je 
skupina amoretů s Apollonovou lyrou a po stranách jsou 2 dvojice soch, znázorňující múzy. 

[45] Lednice - obec uprostřed přírodního parku zvaného Lednicko-valtický areál prvně doložena r. 1222. 
Gotická tvrz přestavěna v letech 1544-1585 na renes. zámek, upravován barokně, klasicistně i empírově, v 
letech 1846-1858 zásadně přestavěn na nádherné pseudogotické sídlo s honosnými interiéry. Jeho 
součástí i farní kostel sv. Jakuba Většího. V barokní zámecké jízdárně akvárium Malawi. V obci je sídlo 
zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. Od r. 2007 v provozu moderní lázně a rehabilitační centrum u 
pramene jodobromové vody. 

[46] Obora Obelisk - oboru Obelisk tvoří cca 450 ha oploceného území s jelení a daňčí zvěří, která se 
rozkládá mezi obcemi Lednice, Rakvice a Podivín. V předchozích tisíciletích zde meandrující řeka Dyje 
zanechala řadu ramen a úzkých spojek, které se postupně od mateřského toku izolovaly. Jejich počet se v 
procesu zazemňování postupně zmenšoval a po některých z nich zůstaly jen bažiny, průlehy a terénní 
deprese, které se zaplňovaly vodou jen při jarních povodních. Dnes však většina z nich byla obnovena a 
jejich okolí bylo modelováním terénu, upraveno do původního stavu. Z původně intenzivně zemědělsky 
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obhospodařovaného území se tak obora Obelisk stala významným objektem pro studium obnovených a 
nově vytvořených biotopů. Přibližně ve středu obory se nachází drobná stavba Lednicko-valtického areálu, 
a to dominantní obelisk který zbudovali tehdejší majitelé - Lichtenštejnové v roce 1795. Na čtvercovém 
půdorysu nese krychlový sokl římsou oddělený komolý jehlan vysoký 23 m, v jehož vrcholu je na kovovém 
hrotu umístěna šesticípá hvězdice, symbolizující osvícenství, věřící v sílu rozumu. V oboře se nachází i 
přírodní památka Květné jezero - mrtvé rameno bývalého toku. 

[47] Rajhrad – na místě velkomoravského blatného hradiště r. 1048 založen klášter benediktinů, přilehlá 
osada povýšena r. 1330 na městečko a r. 2000 na město. Klášter podstatně barokně přestavěn v 18. stol., 
v jeho prostorách od r. 2005 Památník písemnictví na Moravě. Vrcholně barokní klášterní kostel sv. Petra a 
Pavla z let 1722-1739 podle projektu Jana Blažeje Santiniho, zachováno starší dvouvěžové průčelí z let 
1690-1692. Před klášterem barokní kamenný most z r. 1760. Farní kostel Nalezení sv. Kříže z 2. čtvrtiny 
18. stol. 

[48] Dolní Kounice – historická obec prvně připomínána r. 1183 při založení ženského premonstrátského 
kláštera, status města z r. 1787 obnoven r. 1998. Na břehu řeky Jihlavy zřícenina ženského kláštera Rosa 
coeli (Růže nebeská), v letech 1330-1390 rozsáhle goticky přestavěn, vypálen za husitských válek. 
Monumentální renes. zámek, pův. hrad určený k ochraně kláštera, přestavěn v 17. a 18. stol. Novorenes. 
farní kostel sv. Petra a Pavla z let 1877-1879. Pův. protestantská, od r. 1688 katolická kaple sv. Fabiána a 
Šebestiána, nyní pravoslavný kostel zvaný Barborka. Na býv. hřbitově renes. kaple sv. Jana Křtitele z 
konce 16. stol. Na dominantním návrší vysoko nad městem barokní poutní kaple sv. Antonína 
Paduánského a Floriána z r. 1757, pod ní křížová cesta z r. 1899. Na náměstí několik renes. a barokních 
domů a barokní fara z 18. stol. Silnou židovskou menšinu dokládá synagoga z let 1652-1656, jedna z 
nejstarších na Moravě a obnovená r. 2004, a židovský hřbitov ze 17. stol. při jihozápadním okraji města. 

[49] Moravské Bránice – první písemná zmínka o obci je z roku 1181 a obec byla majetkem ženského 
premonstrátského kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích. Zajímavou památkou v obci je dřevěná 
zvonička pocházející z 18. století. Původně stála zvonička nad sklepem, jež se při silné bouři v roce 1929 
propadl. Zvonička byla přemístěna ještě v tomtéž roce na kopec, kde ji najdeme dnes a opravena. Před 
místním hřbitovem stojí socha svatého Jana Nepomuckého. Dalšími památkami na území obce jsou 
mramorový kříž před školou z roku 1899, boží muka z roku 1832 a kříž z roku 1812. 

[50] Hlína – Podle archeologických vykopávek zde bylo osídlení již ve starší a mladší době kamenné - 
našly se tu kamenné sekery a dláta, z pozdější doby železné železné šípy. První písemná zmínka o obci je 
z r. 1537. Podle starých farních zápisů zde však již r. 1208 stál kostel. Naproti stávala fara. Po jejím zániku 
r. 1590 byla přeměněna na myslivnu. O kostel se starala vrchnost do r. 1656, kdy byla Hlína spojena s 6,5 
vzdálenými Kounicemi. Kostel zůstal opuštěn a pustl, až ho r. 1793 zbořili. R. 1771 ve vzdálenosti 15 – 20 
metrů od starého kostela postavili současný jednolodní barokní kostel sv. Kunhuty s 23 metrů vysokou věží. 
Nejcennější památkou je dřevořezba sv. Kateřiny z 80. let 15. století. Je však uložena v církevním 
depozitáři, aby se zabránilo krádeži, protože již jednou byl kostel vykraden.  
Rozhledna Vladimíra Menšíka ve tvaru dřevěného hranolu je 22 metrů vysoká. Se stavbou se započalo 16. 
května 2005  a k slavnostnímu otevření došlo dne 29. dubna 2007. 

[51] Radostice – první písemná zmínka o obci je z roku 1333. Obec byla sídlem rytířů, byla tu postavena 
tvrz a vybudován samostatný panský statek. V roce 1333 nechali v obci vladykové Mikuláš a Petr z 
Radostic založit kostel svatého Šimona a Judy. V roce 1722 prodělal kostel barokní přestavbu, jeho dnešní 
podoba je po přestavbě v roce 1850. V 17. století zanikla místní tvrz a panský dvůr. 
Před obcí viadukt, železniční provoz na něm byl zahájen r. 1870. 

[52] Spálený mlýn – první písemná zmínka je už z roku 1378. Někdy v minulosti mlýn vyhořel a název 
„spálený“ se ujal od 17. století. V roce 1930 pracovala na mlýně Francisova turbína. V současné době je 
náhon nefunkční a objekt slouží k rekreačním účelům. Přístup k mlýnu je přes historický kamenný most z 
konce 18. stol. 

[53] Želešice – První písemná zmínka o obci je z roku 1228 a byla majetkem ženského cisterciáckého 
kláštera Údolí Mariino v Oslavanech. Dominantou obce je gotický kostel Neposkvrněného početí panny 
Marie postavený v roce 1491. V 18. století prodělal kostel barokní úpravu. V Želešicích se dochovaly domy, 
jež jsou chráněné jako památky lidové architektury. Jedná se o domy č.p. 23 a 76 a pocházejí z roku 1720 
až 1765. Zajímavostí domů je patro nad vyklenutým podloubím. Ve středu obce stojí barokní socha svatého 
Jana Nepomuckého z roku 1760.  

 


