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Termín konání: 31. srpna. – 7. září 2019 

Ubytování: Velké Bílovice, Penzion U Školy.  

Cena za ubytování: 500 Kč/osobu a noc. V ceně je zahrnuta snídaně. Je možné objednat i večeře. 

Doprava do místa ubytování: individuální, sraz účastníků v sobotu 31. srpna 2019 do 14:00 hod. v místě 

ubytování.  

Kdo má zájem o cestu vlakem, ať se přihlásí do 20. 8. 2019 na e-mail: dracinsky@tiscali.cz, nebo na 
mobil 732 959 402 

Zakončení: v sobotu 7. září 2019. Odjezd individuální. 

Stravování: z vlastních zásob, v restauracích v místě ubytování a na trasách. V penzionu je na chodbě 
k dispozici jen varná konvice. Snídaně je v ceně ubytování, večeře je možné doobjednat.  

Přihlášky: nejpozději do 25. června 2019 se zálohou na ubytování ve výši 2 000, - Kč. Kapacita ubytování 

je omezena (max. 15 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 i 
neznačených lesních a polních cestách. 

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

zkracovat dle fyzických dispozic účastníků. 

Účastníci akce jedou na vlastní nebezpečí, jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu,  
dodržovat pokyny vedoucího akce a dbát o svou bezpečnost. Jeden den (čtvrtek 5. září) je trasa 
vedena na Slovensko, pro tento den bude nutné si vyřídit cestovní pojištění do ciziny. 

Doporučené vybavení: vhodné je jakékoliv kolo s výbavou pro provoz na veřejných komunikacích i v 

terénu. 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. 

Trasy připravil a výlet vede: ing. Petr Dračínský  

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

1. den – sobota 31. srpna 

Individální doprava do Velkých Bílovic. Sraz v penzionu U Školy do 14:00 hod. 

Odpoledne: trasa 21 km, stoupání 168 m 

Velké Bílovice [1] – od penzionu po Půrynské cestě – sklepy - NS Mezi vinicemi Velkých Bílovic – rybník 
Šísary – Zimarky, kaplička na Hradišťku – cyklo 412 – dále neznačeně – rybník Velký Bílovec – kolem 
rybníka na hráz – cyklo Podluží – Moravský Žižkov [2] – Velké Bílovice. 

 

https://mapy.cz/turisticka?x=16.8187091&y=48.8981377&z=15&source=firm&id=284122
mailto:dracinsky@tiscali.cz
mailto:egova@seznam.cz
http://www.kct-slovan-pardubice.info/
http://www.kct-slovan-pardubice.info/
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2. den – neděle 1. září – délka trasy 42 km, stoupání 458 m 
Velké Bílovice [1], od penzionu, ul. Záhumní – po silnici č. 422  směr Čejkovice – křižovatka s cyklo 5115 – 
dále neznačenou cestou – větrný mlýn Starý Poddvorov [3] – Pusté, rozcestí – po červené, Cesta T.G. 
Masaryka – Čejkovice [4] – po červené – k žel. trati – podél trati po cyklo Mutěnická – Mutěnice [5] – po 
cyklo 412 – Starý Poddvorov [3] – cyklo Podluží – Nový Poddvorov [6] – neznačeně – Moravský Žižkov [2] 

– cyklo Podluží – Velké Bílovice. 

3. den – pondělí 2. září – délka trasy 70 km, stoupání 131 m 
Velké Velké Bílovice [1] – cyklo 412 – Podivín [7] – neznačeně podél trati – Ladná [8] – neznačeně podél 
Ladenské strouhy – Břeclav [9] – nábřeží Antonína Dvořáka – cyklo Podluží – podél Dyje, ul. Na Řádku – 
Smetanovo nábřeží –cyklo 4, Břeclavská – zámeček Pohansko [10] – cyklo 4 – Hraniční cesta – rozc. 
Jiklínská cesta – historický hraniční kámen – soutok Dyje s Moravou [11] – zpět rozc. Jiklínská cesta – 

pokračovat neznačeně Zemníky na Košárských loukách – rybník Hvězda, rozc. s Anglickou cestou – po 
Anglické cesté – Ruské domy – rozc. s Křenovou alejí – Křenová alej – silnice č. 425 – Lanžhot [12] – cyklo 
43, Lužická – Kostice – Tvrdonice [13] – Týnec – neznačeně po silnici – Hrušky – neznačeně – Prechov – 

Velké Bílovice. 

4. den – úterý 3. září – délka trasy 68 km, stoupání 593 m 
Velké Bílovice [1] – přes sklepní oblast na silnici a po ní 2,5 km směr Čejkovice – dále doleva, neznačeně 

na cyklo Velkopavlovická – po ní doleva k rozc. s cyklo 412 – doprava na cyklo 412 – cca po 1 km doleva 
neznačeně na silnici 422 (cyklo 5064) – Čejč [14] – cyklo Mutěnická – Hovorany [15] – podle 
Hovoranského potoka – Šardice [16] – silnice 422, cyklo Mutěnická – Svatobořice-Mistřín [17] – cyklo 
Mutěnická – Kyjov [18] – cyklo 412 – Skoronice [19] – Milotice [20] – cyklo 412 – Šidleny – cyklo Mutěnická 
– Důl Josef – Dubňany [21] – cyklo 412, Mutěnická – Jarohněvický rybník – Mutěnice – po červené (Cesta 
T. G. Masaryka) – Horní Kapánsko, rozc. – cyklo 412 – Starý Poddvorov [3] – cyklo Podluží – Nový 
Poddvorov [6] – neznačeně – rybník Velký Bílovec, hráz – Velké Bílovice. 

5. den – středa 4. září – délka trasy 34 km, stoupání 54 m 

Velké Bílovice [1] – cyklo 412 – Podivín [7] – Lednice [22] – Minaret [23] – Lednice-zámek [24] – 

individuální prohlídka zámeckého parku – Vyhlídková věž Lázeňská kolonáda – Lednice – cyklo 5066 – 
kolem Obory Obelisk [25]– Rakvice [26] – Trkmanice – Velké Bílovice 

6. den – čtvrtek 5. září – délka trasy 81 km, stoupání 402 m 
Velké Bílovice [1] – po silnici – Moravský Žižkov [2] – Prušánky [27] – Josefov – po modré značce – 
Mikulčice [28] – cyklo 44 – Slovanské hradiště Mikulčice [29] – po modré – rozc. Skařiny – po zelené – 
cyklo 4 – U Staré Moravy – Hodonín [30] – cyklo 46 – most přes Moravu, hraniční přechod – Holíč [31], 
Holíčský zámek – cyklo Skalická – Trnovec – Prietržka – Skalica [32] – cyklo Skalická – přístaviště Skalica, 
rozhladňa – Perunská lúka – Hodonín [30] – cyklo 45 – Lužice – silnice 423 – Josefov – po modré značce – 
Nechory – cyklo Podluží – Rozhledna na Podluží – Nový Poddvorov [6] – neznačené – Moravský Žižkov [2] 

– Velké Bílovice. 

7. den – pátek 6. září – délka trasy 59 km, stoupání 358 m 
Velké Bílovice [1] – po silnici – Trkmanice – Ravice [26] – cyklo 5066, Velkopavlovická – rybník Fraumil - 
neznačeně – Bulhary [33] – po silnici – Sedlec [34] – cyklo 411 – Úvaly – Muzeum železné opony [35] – 
cyklo Knížecí – Kolonáda na Rejstně [36] – cyklo Knížecí – Valtice [37] – cyklo EV 9 – Rendez-vous [38]  
(Dianin chrám) – Sv. Hubert [39] – Ladenská alej – U Tří Grácií [40] – cyklo Knížecí – Nový Dvůr [41] – 
Apollonův chrám [42] – U Apolla – cyklo Knížecí – Valtická alej-rozc. – cyklo 41, EV9, Knížecí – Janův 
Hrad [43] – cyklo 412 – Ladenský most – cyklo LVA-Slavkoské bojiště – Podivín [7] – Velké Bílovice 

8. den – sobota 7. září 

Volný program a individuální odjezd domů. 

 

Trasy byly připravovány z mapových podkladů Mapy.cz 
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Zajímavosti na trasách: 

 
[1] 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 
sklepů tvořen 37 ulicemi, 3 náměstíčky a celkem 650 sklepy. Za tímto areálem se nachází rybník Velký 
Bílovec (41 ha). 

[2] Moravský Žižkov - dříve Žižkov, něm. Zischkov, podle jména inspektora Jana Maxmiliána Žižky. 
Správce Lichtenštejnského panství. 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. 

[3] Starý Poddvorov - obec prvně zmiňována r. 1704, nynější název od r. 1870. Zvonice sv. Martina, pův. 

dřevěná z r. 1770, v nynější zděné podobě od r. 1885. Novodobý kostel sv. Martina z r. 1994. Socha sv. 
Jana Nepomuckého z let 1850-1856. Nad obcí dřevěný větrný mlýn beraního typu. Mlýn byl vybudován v 
roce 1870 a jeho provoz byl ukončen v roce 1949. V roce 2003 prodělal mlýn rozsáhlou rekonstrukci. 

[4] 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. 

[5] Mutěnice - velká vinařská obec v místě pravěkého osídlení prvně zmiňována r. 1367, na jejím území r. 
1995 objeveno velké kostrové pohřebiště z velkomoravské doby. Obec má dvě dominanty - radnici a kostel 
sv. Kateřiny. Radnice byla postavena v roce 1896 na památku padesátiletého císařování Fr. Josefa I. 
(pamětní deska, zabudovaná na levé straně v průchodu radnice). Kostel v Mutěnicích je vzpomínán již ve 
13. století. Nový barokní kostel sv. Kateřiny byl vysvěcen v roce 1775. Morový hřbitov s kaplí sv. Rocha z r. 
1831, obnovena r. 1991. Zajímavá je také vinařská architektura, která je soustředěna ve dvou oblastech 
vinných sklepů, Mutěnských búdách a Dubňanské hoře. V lokalitě Búdy je soubor asi 500 vinných sklepů. 

[6] Nový Poddvorov - obec byla založena v roce 1783 a v místech kde stávalo městečko Potvorov, jež 

zaniklo. V roce 1261 patřilo toto městečko velehradskému klášteru a jeho tvar připomínal slovanské 
hradiště. Ve středu obce najdeme pěknou kapličku. Nad obcí rozhledna Na Podluží. Její pozinkovaná 
ocelová konstrukce je 30 metrů vysoká a má podobu ropné těžní věže. Připomíná tak, že region Podluží na 
Moravském Slovácku patří k nejznámějším nalezištím ropy na Moravě. 

[7] Podivín - pův. pomezní hrad uváděn v Kosmově kronice poprvé r. 1062, městská práva doložena od r. 

1297. Dominantní románsko-gotický kostel sv. Petra a Pavla z poloviny 13. stol. přestavěn barokně v letech 
1791-1794, novogotická věž z r. 1829. U něj pseudoslohová kaple sv. Cyrila a Metoděje z r. 1845, zvaná 
Cyrilka, s kryptou a studnou. Barokní fara z r. 1746. Židovský hřbitov z r. 1694. Dochovány habánské 
sklepy ze 16. stol. 

[8] Ladná - obec prvně doložena r. 1270, do r. 1950 zvána Lanštorf. Novorománský cihlový kostel sv. 

Michaela archanděla z let 1911-1912. Kaple sv. Vendelína z 2. poloviny 18. stol., kaple sv. Michala z r. 
1849. Boží muka z přelomu 18. a 19. stol. 

[9] Břeclav - původní románský zeměpanský hrad doložen kolem r. 1045. Obec na Dyji, centrum Podluží, 
povýšena na město r. 1872, důležitá dopravní křižovatka, první město na českém území, kde byla 
vybudována železnice, trať do Vídně pochází z r. 1839. Hrad po r. 1534 přestavěn na renesanční zámek, 
jeho současná podoba pochází z romantizujících úprav na počátku 19. stol., kdy byly dostavěny tři věže 
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napodobující hradní zříceniny. Střed města silně poškozen bombardováním na podzim r.1944. Byl zničen i 
barokní kostel, nový kostel sv. Václava dostavěn až r. 1995. Novorománská synagoga s maurskými prvky 
obnovena v letech 1997-1999 a je využívána jako muzeum, galerie a koncertní síň. Severně od ní je 
židovský hřbitov. 

[10] Pohansko - empírový lovecký zámeček, který zde nechal v letech 1811 až 1812 zbudovat podle plánů 
architekta Josefa Hardmutha kníže Jan I. z Lichtenštejna. Zámeček má mohutné postranní arkády a zdobí 
jej plastické reliéfy s loveckými scénami a výjevy z antické mytologie. V zámečku Pohansko je umístěna 
archeologická expozice Velkomoravské Pohansko s exponáty pocházejícími z doby velkomoravské říše. V 
blízkosti zámečku se nachází archeoskanzen Pohansko. Hned vedle zámečku Pohansko je pro veřejnost 
zpřístupněn betonový bunkr (vzor 37, typ A-120N), který byl součástí prvorepublikového opevnění 
Československa. Na území Pohanska byla v roce 1971 zřízena obora zvaná Soutok, jež je určena pro chov 
jelení, daňčí a černé zvěře.  

[11] Soutok Dyje a Moravy - národní přírodní rezervace zvaná Obora Soutok. Původní lužní prales. 

Nejstarší duby dosahují stáří 350 - 470 let, mladší porost jasanu, dubu, habru, babyky a lípy stáří 150 let. 
Nejmladší (stáří 10 let) a nejnižší patro tvoří jasany, duby a jilmy. Na původní bylinné vegetaci se negativně 
projevila jak regulace Moravy a Dyje tak vysoké stavy zvěře. Území rezervace je hnízdištěm chráněných 
druhů vodních ptáků. 

[12] Lanžhot - nejjižnější moravská obec při slovenských hranicích, jako městečko prvně zmíněna r. 1384, 

na město povýšena r. 2001. Goticko-renes. kostel Povýšení sv. Kříže z r. 1550 přestavěn r. 1893. Několik 
zachovalých selských domů z 19. stol. Jižně od města mezi Moravou a Dyjí přírodní památky Ranšpurk, 
Cahnov a Soutok, od r. 1949 rezervace lužních lesů pralesního charakteru. 

[13] Tvrdonice - obec na Podluží prvně zmíněna r. 1264. Tvrz doložená r. 1270 zanikla ve 14. stol., 

pozůstatkem tvrziště pahorek v zahradě. Zachovány stavby lidové architektury, soubor slováckých domů z 
počátku 19. stol. Barokní kostel sv. Mikuláše z r. 1673 zbořen r. 1879 a v letech 1880-1884 nahrazen novou 
stavbou. Na návsi socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1841. V národopisném areálu každoroční slavnosti, 
od 20. stol. v okolí těžba ropy. 

[14] 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. 

[15] Hovorany - první písemná zmínka o obci pochází až z roku 1593, ale lze se domnívat, že Hovorany 

zde byly mnohem dříve. Obec vlastní zakládací listinu, pečeť, prapor a jeden z nejstarobylejších znaků na 
Moravě vůbec. Černá ostrev ve znaku sahá až k českým rodům Ronoviců a Lichtenbergů, kteří patřili k 
zakladatelům Hovoran. Kolem roku 1594 byly Hovorany, v té době nazývané Hovorov, nově osídlovány 
Čechy, Slováky a hlavně Chorváty.  
Dominanta obce - kostel sv. Jana Křtitele z let 1721-1725 vznikl údajně rozšířením kaple z roku 1670. Zvon 
na věži s reliéfy sv. Františka z Assisi, Jana Nepomuckého a Šebastiána ulil Jan Zikmund Krecker v Brně 
roku 1735. Dalšími památkami v Hovoranech je kaple sv. Rocha z roku 1834, dřevěný vyřezávaný kříž z 
roku 1896, chrám Spasitele (kostel Československé církve husitské) z roku 1957. Hrdinům I. světové války 
občané Hovoran vybudovali krásný pomník, který byl odhalen 28.6.1920. V roce 1925 pak druhý pomník u 
kostela. 

[16] Šardice - rázovitá vinařská obec prvně doložena r. 1286. Do r. 1993 v okolí těžba lignitu. Na návsi 

kostel sv. Michaela archanděla raně gotického původu, barokně upraven v 18. stol. Barokní rezidence z let 
1740-1742, upravena z bývalé sýpky jako letní sídlo brněnských augustiniánů, pobýval zde i zakladatel 
genetiky Johann Gregor Mendel (1822-1884). Malovaná kaplička sv. Rocha z r. 1890. Smírčí kříž z r. 1605. 
Dvě sousoší Nejsvětější Trojice z let 1749 a 1920. Řada křížů z 19. a 20. stol. 

[17] Svatobořice-Mistřín - vinařská obec vznikla spojením dvou vsí r. 1964, Mistřín prvně připomínán r. 

1228, Svatobořice r. 1349, do r. 1993 v okolí těžba lignitu. Barokní zvonice z r. 1719 opravena r. 1996. 
Pozdně barokní kostel Navštívení Panny Marie z r. 1743, před ním socha sv. Václava z r. 1929. Barokní 
socha sv. Floriána z r. 1745, sousoší sv. Anny z r. 1791. Na pilířích brány býv. panského dvora tzv. 
svatobořické opice, kamenné hlavy římského boha Januse se dvěma tvářemi z poloviny 17. stol. V obci 

http://itras.cz/zamecek-pohansko/
http://itras.cz/velkomoravske-pohansko/
http://itras.cz/archeoskanzen-pohansko/
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světců z 19. a 20. stol. Internační tábor ve Svatobořicích za 2. světové války připomíná pomníček. 
Udržována silná národopisná tradice. 

[18] Kyjov - historická obec s vinařskou tradicí prvně zmíněna r. 1126 jako majetek kláštera Hradisko, na 

město povýšena r. 1515, od r. 1548 městem královským. Dominantní renes. radnice z let 1561-1562. 
Renes. zámek z r. 1548 přestavěn barokně v 18. stol., sgrafitovou výzdobou opatřen r. 1911, od r. 1928 
sídlo městského muzea. Mariánský sloup z doby po r. 1620. Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie z let 
1713-1720. Kaple sv. Martina z konce 17. stol. Morová kaple sv. Rocha z r. 1716. Kaple sv. Josefa 
Kalasanského z r. 1868, zvaná gymnazijní. Barokní chudobinec z let 1728-1739, nyní umělecká škola. 
Novorenes. budova gymnázia z r. 1898. 

[19] Skoronice - první písemná zmínka o obci pochází z roku 1322.  Jsou proslavené svou jízdou 
králů, nově je zde zřízeno muzeum Slovácká izba. Mezi zajímavosti patří také vinné sklepy Skoronské búdy 
s vinařskou stezkou a s nedalekou přírodní vodní nádrží. Dalšími historickými památkami jsou sochy sv. 
Františka a Anny a kostel sv. Floriána, který byl vysvěcen v roce 1886 a dodneška je majetkem 
skoronických občanů. Nejstarší památkou v obci je dřevěná socha Panny Marie z 15. století. Je tedy stará 
nejméně půl tisíciletí a naposledy byla rekonstruována výtvarníkem Vladimírem Vašíčkem v roce 1976. V 
obci je udržováno velké množství tradic, svátků a obyčejů jako například Jízda králů, fašaňk, stavění a 
kácení máje, církevní pouť, krojované hody a mnoho dalších.  

[20] Milotice - ve 13. stol. připomínané jako osada s tvrzí. V pol. 16. stol. patřily jako sídlo rozsáhlého 
panství Žerotínům, od nichž je odkoupil r. 1574 Václav st. Haugvic z Biskupic, který na místě dosavadní 
tvrze vybudoval renesanční zámek. Za třicetileté války Milotice zpustošeny a již v 2. pol. 17. stol. znovu 
osídleny. V 2. pol. 19. stol. zde byl rušný společenský život zásluhou faráře F. Webera. Za první republiky 
otevřen lignitový důl Antonie, později zrušený. 
Původně renesanční zámek s nárožními věžemi a arkádovým ochozem v nádvoří je nazýván barokní 
perlou. Jeho barokní přestavba proběhla v l. 1721-25 za Serényiů. K vnitřní výzdobě zámku ve 40. letech 
18. stol. byli povoláni výhradně vídeňští umělci. Poslední restaurační úpravy pocházejí ze 70. let 20. stol. U 
zámku francouzská zahrada se skleníky a s průhledovými alejemi sbíhajícími se u centrálního pavilonu, 
pocházejícího z r. 1766. Barokní kostel Všech Svatých z l. 1697-1701 obehnán zdí s osmi barokními 
plastikami od sochařů, kteří pracovali na výzdobě zámku. Umělecky hodnotný interiér z 3. čtvrtiny 18. stol. s 
obrazy od Jos. Sterna a s oltáři s plastickou výzdobou od O. Schweigla. U kostela skupina budov barokního 
původu (fara a bývalý špitál). Na pozemku bývalého hřbitova sochy z období vrcholného baroka. 

[21] Dubňany - velká obec na okraji rozsáhlého lesa Doubrava prvně zmíněna r. 1349, na město povýšena 

r. 1964, v letech 1950-1980 v okolí těžba lignitu. Kostel sv. Josefa z r. 1885, presbytář ze starší stavby z r. 
1720, fara z r. 1859. Barokní sochy sv. Vendelína z r. 1763 a Jana Nepomuckého z r. 1797. Barokní 

kamenný kříž z r. 1784. Muzeum hornictví a sklářství. U Jarohněvického dvora památný dub starý asi 600 
let. Rodiště hudebního skladatele Ludvíka Podéště (1921-1968). Severovýchodně od města r. 1927 
nalezeny základy vyhořelého románského kostela z 13. stol. a pozůstatky hřbitova. 

 [22] 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. 

[23] Minaret - také tzv. Turecká věž, nechal postavit kníže Alois I. Josef z Liechtensteinu podle návrhu 

architekta Josefa Hardtmutha v letech 1797–1802. Věž je považována za největší stavbu svého druhu v 
neislámských zemích, dosahuje výšky 64,8 metrů. Po vystoupání 302 schodů na vyhlídkový ochoz se jako 
na dlani před vámi rozprostře lednicko-valtický areál. Dále můžete vidět Pálavu, Bílé Karpaty a za dobré 
viditelnosti dokonce vrcholek věže svatoštěpánského dómu ve Vídni. 

[24] Zámek Lednice - první historická zpráva o této lokalitě pochází až z roku 1222. Již tehdy zde patrně 

stála gotická tvrz s dvorcem, kterou r. 1249 český král Václav I. propůjčil rakouskému šlechtici Sigfriedu 
Sirotkovi. Koncem 13. století se držiteli celé Lednice a nedalekého Mikulova stali Liechtensteini, původem 
ze Štýrska, kteří postupně získali pozemkový majetek na obou stranách moravsko-rakouské hranice. 
Příslušníci rodu se nejčastěji uplatňovali ve vojenských službách, v renesanci pak v hospodářském 
podnikání. Od druhé poloviny 15.století se pak příslušníci rodu uplatňují i v nevyšších zemských úřadech. 
Zásadní změna postavení rodu na Moravě však nastala až za bratrů Karla, Maxmiliána a Gundakara 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_p%C3%ADsemn%C3%A1_zm%C3%ADnka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1322
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z Liechtensteina. Karel a Maxmilián si výhodnými sňatky zabezpečili velké bohatství starého moravského 
rodu Černohorských z Boskovic. Bratři byli zpočátku, tak jako jejich otec a děd, protestanty-luterány, ale 
záhy přestoupili na katolickou víru a připravili si tak vhodnou půdu pro další politickou činnost. To se týkalo 
zejména Karla, který působil na dvoře císaře Rudolfa II. V roce 1604 se stal zemským hejtmanem 
na Moravě a v roce 1608 byl pozdějším králem Matyášem II. povýšen do knížecího stavu a uděleno mu 
opavské knížectví. Za stavovského povstání stál na straně Habsburků, účastnil se i bitvy na Bílé hoře. 
Po porážce stavovského povstání v roce 1620 systematickým skupováním konfiskovaných majetků 
některých účastníků odboje se Liechtensteini stávají nejbohatším rodem na Moravě a ve svém postavení 
vystřídali Žerotíny. Obrovský půdní fond jim přinášel velké zisky a umožnil jim i velkolepé stavební 
podnikání zde v Lednici. Již v 16. století patrně Hartmann II. z Liechtensteina, nechal zbořit zdejší 
středověkou vodní tvrz a nahradil ji renesančním zámkem. Na sklonku 17.století byla i tato stavba zbořena 
a vybudováno zde barokní sídlo s rozlehlou architektonicky řešenou zahradou a monumentální jízdárnou, 
podle návrhu Jana Bernarda Fischera z Erlachu, která se jen v málo pozměněné podobě uchovala dodnes. 
Po polovině 18. stol. byl zámek opět upravován stavebně a roku 1815 byly odstraněny jeho přední trakty, 
které byly součástí barokního zámku. Dnešní vzhled pochází tedy z let 1846-1858, kdy kníže Alois II. 
z Liechteinsteina usoudil, že Vídeň je pro pořádání letních slavností nevhodná a nechal Lednici přebudovat 
na reprezentační letní sídlo v duchu anglické gotiky. Pro pořádání velkolepých setkání evropské šlechty 
sloužily reprezentační sály v přízemí (dnes I. prohlídkový okruh), které jsou vybaveny vyřezávanými stropy, 
dřevěným obložením stěn a vybraným mobiliářem. V 1. patře zámku pak můžete navštívit soukromé pokoje 
Liechtensteinů. Ve 2. patře pak pokoje dětí a jejich guvernantek, spolu s muzeem loutek Milana Knížáka. 

[25] 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 n ich byla obnovena a 
jejich okolí bylo modelováním terénu, upraveno do původního stavu. Z původně intenzivně zemědělsky 
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. 

[26] 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. 

[27] Prušánky – obec na říčce Prušánce prvně připomínána r. 1261 v majetku vizovického kláštera pod 

názvem Prusy, současný název od 16. stol., nyní jedno z vinařských center Podluží. Barokní farní kostel sv. 
Isidora z let 1751-1758 na místě kaple téhož zasvěcení z r. 1714, opraven r. 1995. Tři kaple neznámého 
původu patrně z 19. stol. Na návsi sochy sv. Floriána z r. 1839 a Josefa z doby po r. 1920, u kostela sochy 
sv. Jana Nepomuckého z r. 1847 a Václava z r. 1942. Severně od obce lokalita Nechory s více než 500 
vinnými sklepy, při cestě vinařská boží muka sv. Urbana z doby po r. 1940. 

[28] Mikulčice - obec prvně připomínána r. 1131. Pův. gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 14. stol. 
přestavěn barokně v polovině 18. stol. Před ním barokní socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1750 a dřevěný 
vyřezávaný Lekavých kříž z r. 1872, restaurován r. 2008. Rodiště autora zlidovělých písní Fanoše 
Mikuleckého (1912-1970), vlastním jménem František Hřebačka. Obec proslavilo blízké velkomoravské 
hradiště v poloze Valy nad řekou Moravou. Průzkumem od r. 1954 odhalen komplex raně středověkého 
města ze 6.-10. stol. s knížecím palácem, 12 kostely a pohřebištěm, od r. 1963 zpřístupněn Památník Velké 
Moravy. 

[29] Slovanské hradiště Mikulčice - nejrozsáhlejší slovanské archeologické naleziště v Česku z doby 

Velké Moravy a jedno z nejvýznamnějších opevněných hradištních sídel. Je zde možné vidět základy 
dvanácti objevených staveb (kostelů) a knížecího paláce. Hlavní archeologické nálezy pocházejí z 8. a 9. 
století. Archeologickými výzkumy byly v letech 1954 až 1990 zjištěny dvorce velmožů, řady domů ulicově 
seskupených i sídliště prostého lidu. Na pohřebištích kolem kostelů i v terénu bylo odkryto přes 2.500 
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hrobů. Mnohé z nich již byly vyloupené, přesto naleziště poskytly bohatý inventář nejrůznějších předmětů 
jako jsou gombíky, meče, ostruhy, přezky či křížky. 

[30] Hodonín – původně pohraniční osada na obchodní cestě do Uher u důležitého brodu písemně 

doložena r. 1196, na město povýšena r. 1228, centrum Moravského Slovácka. Gotický hrad z 13. stol. 
přestavěn na renes. zámek a r. 1787 změněn na tabákovou továrnu, pův. stavba stržena r. 1914. Menší 
zámek vystavěn r. 1642, po požáru r. 1746 barokně upraven na trojkřídlou patrovou stavbu, nyní sídlo 
Masarykova muzea. Kostel sv. Vavřince gotického původu z 13. stol. přestavěn barokně r. 1668 a do 

dnešní podoby v letech 1780-1786. Barokní kaple sv. Kříže z r. 1720 upravena na soukromou galerii. 
Morový sloup z r. 1716. Secesní radnice z r. 1902. Dům umělců v secesním slohu z let 1911-1913, nyní 
Galerie výtvarných umění. Parkově upravený židovský hřbitov ze 17. stol. Město rodištěm prvního 
československého prezidenta T. G. Masaryka (1850-1937), pomník z r. 1931 obnoven r. 1990. Na 
západním okraji v části zvané Bažantnice zoologická zahrada. V okolí těžba ropy, lignitu a zemního plynu, 
u zdroje odpadní jodobromové vody zřízeny r. 1979 lázně. V býv. kasárnách muzeum naftového dobývání a 
geologie z r. 2006. 

[31] Holíč - první zmínka o obci Holíč pochází z roku 1217. Vedla tudy tzv. Česká cesta, která spojovala 

severozápadní Evropu s Balkánem. Holíč byl první celní stanicí na území Uherska. V roce 1743 založil 
manžel Marie Terezie manufakturu na fajans. Výroba zanikla roku 1827. Ve 2. pol. 16. století byla 
vybudována renesanční pevnost s důmyslným obranným systémem. Na místě se nacházelo 
velkomoravské hradiště, v 11. století vodní hrad, pak renesanční zámek, který byl v letech 1736-45 
přestavěn na barokně klasicistní a dnes je národní kulturní památkou. Dalším zástupcem kulturních 
památek je barokně klasicistní kostel z roku 1755 s bývalým Kapucínským klášterem. A v neposlední řadě 
farní kostel původně gotický z roku 1387, upraven koncem 17. století. 

[32] Skalica - první písemná zpráva o obci pochází z roku 1 209, později v roce 1 372 povýšena na město 

a opevněna. Město je dnes velice známé a hojně navštěvováno, v minulosti bylo důležitým střediskem 
československých vztahů, projevil se zde vliv husitského hnutí a českobratrských exulantů, v roce 1 660 
zde bylo založeno gymnázium a roku 1 750 knihtiskárna. Mimo jiné se vyznačuje i jedinou zachovalou 
románskou hradní rotundou na Slovensku, která pocházící z 12. století. Kromě již zmíněných zajímavostí 
zde můžete obdivovat zbytky gotických městských hradeb ze 14.století, gotický farní kostel z roku 1374, 
gotický kostel a klášter františkánů z druhé pol. 15.stol., kostel a klášter milosrdných, barok. komplex budov 
ze 17.stol., měšťanské domy a paláce ze 17.-18.stol., Slovenský kulturní dům z roku 1905 od D.Jurkoviče, 
mozaiky M.Alše a pomník J.Amose Komenského. 

[33] Bulhary - vinařská obec prvně zmíněna r. 1244. Renesanční kostel sv. Jiljí z r. 1582 přestavěn 

barokně r. 1769. Pozdně barokní hřbitovní brána z konce 18. stol. a márnice v podobě vinného sklepa z 
téže doby. Západně Milovický les se dvěma oborami. Severozápadně u břehu Dyje Pustý zámek, 
opevněné hradiště z doby bronzové. Jihovýchodně Nejdecké hradiště, slovanské hradiště z 8.-10. stol. 

[34] 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. 

[35] Muzeum železné opony – nachází se u Valtic a je to první muzeum svého druhu, které ukazuje státní 

hranici v období od roku 1951 do 1989. Tehdy se pohraniční stráž snažila o dokonale neprostupnou hranici. 
Je tu i k vidění četnická stanice z kritického roku 1938. V expozici si můžete prohlédnout množství 
uniforem, zbraní nebo věrné kopie „železné opony“.  

[36] Kolonáda na Rajstně – 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. 
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[37] 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, novogotická kaple Svatý Hubert z r. 1855.  

[38] Rendez-vous - romantický empírový zámeček, zasvěcený bohyni lovu, Dianě, postavil v roce 1812 

Josef Kornhäusel podle návrhu Josefa Hardmutha. Na první pohled stavba připomíná starověký římský 
vítězný oblouk.  Zámeček má celkem tři patra, přičemž v prvním objevíte sál. Ten dříve sloužil jako 
shromaždiště panstva, které se chystalo na lov. 

[39] Svatý Hubert – je nejmladší stavba Lednicko-valtického areálu, byl postaven v roce 1855 ve stylu 

gotiky. Pískovcové kvádry, ze kterých je kaple postavena, jsou pro autentičnost dokonce opatřeny 
smyšlenými středověkými kamenickými značkami. Svatý Hubert je patron myslivců a střelců, proto se u 
kaple konávaly děkovné bohoslužby na ukončení honů. 

[40] 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. 

[41] 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. 

[42] Apollonův chrám – empírová stavba zasvěcená antickému bohu Apollonovi, nacházející se na návrší 

u břehu Mlýnského rybníka v Lednicko-valtickém areálu, 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. 

[43] Janův hrad – romantická parková stavba umělé hradní zříceniny, postavená v areálu Lednického 

zámku. Byl vybudován u lovecké obory, na místě obtékaném ze tří stran řekou Dyjí. Sloužil jako lovecký 
zámeček - shromaždiště panstva před honem, místo konání posledních lečí. Po honech se zde konaly 
bohaté hostiny, na nichž se vyhlašoval Král honu. Objekt sloužil rovněž jako obydlí pro knížecího hajného. 
Stavbu podle projektu Josepha Hardtmutha započal v roce 1801 Alois I. Josef kníže z Lichtenštejna, ten 
však v roce 1805 umírá a stavbu dokončuje o tři roky mladší bratr – Jan I. Josef kníže z Lichtenštejna. 
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