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▶ Místo úvodu
Víno na Moravu přivezli staří Římané a to se tady pěstuje již 
asi 2 000 let. Hlavní vinařské  oblasti se nachází na 
Znojemsku, Břeclavsku a Hodonínsku. Také jižní Morava se 
může pochlubit několika památkami zapsanými na seznamu 
světového dědictví UNESCO. V první řadě to je Lednicko-
Valtický areál, který patří k největším člověkem vytvořeným 
krajinných celků v Evropě. Kromě hezkých přírodních 
zákoutí  tady na vás v Lednici a Valticích čekají dva zámky a 
řada menších architektonických objektů. Další památka na 
seznamu UNESCO se nachází v Brně, jihomoravské 
metropoli. Vila Tugendhat postavená v 30. letech 20. století 
patří k jednomu z hlavních děl světové funkcionalistické 
architektury. 

Jižní Moravu si lidé spojují s Brnem, veletrhy, Invexem, Uherským 
Hradištěm, Mikulovem, Znojmem, se sklípky, okurky a hlavně 
vínem. To je symbolem tohoto regiónu již po celá staletí. 

Z městských architektonických rezervací stojí za shlédnutí 
zejména města  Mikulov a Znojmo, kde stojí naše nejstarší 
románská rotunda s jedinečnými románskými freskami. 
Znojmo se může také pochlubit rozsáhlými podzemními 
chodbami táhnoucími se pod městem. 

Milovníci přírody by určitě měli zamířit do Moravského 
krasu a navštívit některou ze zdejších  jeskyň a propast 
Macochu. Milovníci dobrého vína a sportu mohou svou 
vášeň skloubit v oblasti Pálavy, kde na ně čekají zajímavé 
cyklotrasy a vinné sklepy. Za folklórem se vydejte na 
Moravské Slovácko, kde se každoročně pořádají folklórní 
slavnosti ve Strážnici, Kyjově a Velké nad Veličkou. 
Vesnice Vlčnov organizuje každoročně věhlasnou Jízdu 
králů. Také na jižní Moravě zanechal svou stopu barokní 
stavitel J. B. Santini-Aichel a to ve formě kostela Jména 
Panny Marie ve Křtinách. 
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BRNO A OKOLÍ
Dominantou druhého největšího města u nás je kostel sv. 
Petra a Pavla zvedající se nad městem jako maják. I když 
hrad a pevnost Špilberk s kasematy trůnící nad městem 
navštíví téměř každý návštěvník Brna, k nejvzácnější 
atrakcem města zamíří podstatně méně lidí. Nejvzácnější 
architektonickou památkou Brna je vila Tugendhat
postavena ve stylu funkcionalismu. Tento v Evropě jedinečný 
příklad funkcionalistické architektury, který navrhl architekt L. 
Miese van der Rohe, je zapsán na seznamu UNESCO. 

Další významnou architektonickou památkou je klášter 
Porta Coeli v Předklášteří s románsko-gotickým kostelem a 
zejména jedinečným gotickým portálem. Přenést se do 
období gotiky vám pomůže atmosféra na hradě Pernštejn
severně od Brna. Dobu, kdy se jižní Moravou proháněl se 
svou armádou Napoleon vám zase připomene bojiště 
nacházející se u městečka Slavkov. 

▶ Brno
Internet: www.brno.cz
Počet obyvatel: 390 000

Druhé největší město Čech a Moravy leží uprostřed kotliny 
obklopené ze západu a severu lesnatými pahorky, směrem 
na jih a východ se otevírá rovinatá oblast. Archeologický 
průzkum přinesl doklady o tom, že na území dnešního města 
se v 9.-10. století, tedy v době Velkomoravské říše, 
nacházelo sídliště. Počátkem 11. století byl zde postavený 
hrad. První písemná zmínka o městě je z roku 1073 a Brno 
se v ní vyskytuje pod označením Brenne. Kolem hradu 
stojícím na Petrově začalo postupně růst město. Rozvíjelo 
se kolem dvou náměstí, které tady existují dodneška. Prvním 
z nich je dnešní Zelný trh a druhým náměstí Svobody. Město 
bylo od počátku obklopeno hradbami a bránami, které 
vydržely až do 19. století, kdy byly strženy. Na místě hradeb 
je dnes několik ulic tvořících vnitřní dopravní okruh. Z 
městských bran se zachovala pouze jedna. Je to Měninská 
brána sloužící dnes jako výstavní sál. 

http://www.brno.cz/
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Centrem dnešního Brna je náměstí Svobody, někdejší 
Dolní rynek, a jeho bezprostřední okolí. Tady se nachází 
většina obchodů, restaurací, kaváren, kin a divadel. 
Uprostřed náměstí stojí morový sloup z roku 1680, který 
patří k nejstarším stavebním objektům na náměstí. K 
nejhezčím domům na náměstí patří někdejší Schwanzův 
palác zvaný také Dům panů z Lipé, který má bohatou 
sgrafitovou výzdobu a dvůr s podloubím. Tento renesanční 
dům byl postaven koncem 16. století pro bohatého kupce s 
vínem K. Schwanze, v 19. století bylo k domu přistavěno 
třetí patro. 

Asi 200 metrů od náměstí Svobody směrem k nádraží se 
nachází  Zelný trh, někdejší Horní rynek, druhé 
nejdůležitější náměstí Brna. V minulosti náměstí sloužilo jako 
trh pro obyvatele osady vzniklé pod Petrovem a zůstalo to 
tak dodnes. Trh se zeleninou a květy je tady v pracovních 
dnech dodnes. Ve středu náměstí stojí  kašna Parnas, která 
byla postavena v letech 1691-95 podle návrhu J. B. Fischera 
z Erlachu. V horní části náměstí stojí Dietrichsteinský 
palác, monumentální barokní budova postavená v letech 
1613-16 podle návrhu italského architekta G. G. Tencallu. 
Palác si nechal postavit moravský místodržící kardinál 
Dietrichstein. V roce 1805 v něm bydlel maršál Kutuzov, 
velitel ruské armády, která se spolu s rakouskou a pruskou 
armádou setkala v boji s Napoleonem u Slavkova. Od roku 
1923 jsou v paláci umístěny sbírky Moravského zemského 
muzea. K magnetům muzea patří šest ženských sošek z 
doby kamenné, z nichž nejznámější je tzv. Věstonická 
venuše. Tato asi 25 000 let stará soška byla nalezena 
nedaleko obce Dolní Věstonice u Mikulova. Kromě zajímavé 
historické expozice, která zaujme zejména zájemce o naše 
ranné dějiny a dějiny Velké Moravy, nachází se tady také 
paleontologické oddělení. 

V bezprostřední blízkosti paláce stojí Biskupský dvůr, který 
se dnes nazývá Muzejním dvorem. V minulosti sloužila tato 
budova z 16.-17. století jako sídlo biskupa, od roku 1818 je v 
ní umístěna část sbírek Moravského zemského muzea s 
expozicemi věnovanými moravské fauně a dějinám 
numismatiky na Moravě. Zejména děti zaujme obrovské 
akvárium s četnými druhy sladkovodních ryb. 
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Rohová budova na druhé straně náměstí nedaleko kašny se 
jmenuje Reduta a je to nejstarší divadlo města. Jako divadlo 
sloužila Reduta od roku 1734. V roce 1766 zde koncertoval 
W. A. Mozart, o rok nato se tady poprvé hrálo v češtině. 

Na dohled od Reduty stojí kostel sv. Kříže s někdejším 
kapucínským klášterem, který stojí na Kapucínském 
náměstí. Klášter byl založen v roce 1648 a spolu s ním byl 
postaven barokní kostel s bohatou vnitřní výzdobou. Cílem 
návštěvy většiny návštěvníků je kapucínská krypta s hroby 
mnichů a šlechticů. V důsledku promyšleného ventilačního 
systému těla pohřbená zde v minulých staletích vyschla a 
dnes patří k návštěvnickým atrakcím. V hrobce byly 
zpočátku pohřbívaní mniši, později také šlechta a to až do 
roku 1784. V tomto roce císař Josef II. z hygienických 
důvodů další pohřbívání zakázal a ventilační systém hrobky 
byl zazděn. Hrobka pak byla zpřístupněna až v roce 1925. V 
první místnosti je pochován baron František Trenck, velitel 
pandurů, který byl vězněn ve Špilberku. 

Další památky v centru Brna se nachází na druhé straně 
náměstí. V Radnické ulici stojí Stará radnice, která jako 
radnice fungovala až do roku 1935. Stavební jádro radnice 
pochází z 13. století a to znamená, že radnice je nejstarší 
světskou budovou Brna. V 16. století byla radnice 
přestavěna ve stylu renesance a o sto let později byl celý 
komplex rozšířen. Nejhezčí částí radnice je její plastikami 
zdobený gotický portál. V průchodu do dvora si můžete 
prohlédnout Brněnského draka, který  ale žádným drakem 
není. Jedná se o aligátora, kterého prý dostal moravský 
markrabě Matyáš od svého bratra císaře Rudolfa II. v roce 
1608. Vedle aligátora visí obrovské dřevěné kolo s kterým je 
spojena legenda. Podle ní se Jiří Birk z Lednice vsadil, že za 
jeden den porazí strom, zhotoví z něj kolo a dopraví ho z 
Lednice do Brna. Jak naznačuje kolo visící na zdi, sázku 
vyhrál a od té doby je kolo na tomto místě. Vnitřek radnice 
není veřejnosti přístupný a tak se musíte spokojit pouze s 
pohledem na renesanční podloubí z druhé poloviny 16. 
století. 

Dvorem přes zadní trakt radnice se dostanete do Mečové 
ulice z níž je to pouze několik metrů na Dominikánské 
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náměstí. Kostel sv. Michala, který tady stojí byl postaven v 
letech 1658-67 a může se pochlubit bohatým barokním 
vnitřkem. Za kostelem se nachází tzv. Nová radnice, 
budova kam se radní přestěhovali v roce 1935. V minulosti 
zde zasedal zemský sněm a zemský soud. Komplex jehož 
dnešní fasáda sahá zpět do první poloviny 18. století vznikl 
přestavbou dominikánského kláštera koncem 16. století. 

Na jednom z nejvyšších míst města na kopci nazývaném 
Petrov stojí katedrála sv. Petra a Pavla, zdaleka viditelný 
symbol Brna. Kostel se začal stavět v druhé polovině 12. 
století a jeho dnešní podoba je z 14.-15. století. Vnitřní 
zařízení kostela je převážně z doby barokní. Hlavní oltář, 
který je asi 11 metrů vysoký, je z roku 1891, kdy byla jedna 
část kostela přestavěna v neogotickém stylu. 

Za další památkou Brna budete muset zajít na Mendlovo 
náměstí, které je vzdáleno asi 10 minut chůze od katedrály. 
Na náměstí stojí augustiniánský klášter a bazilika 
Nanebevzetí Panny Marie. Klášter založila královna vdova 
Eliška Rejčka v roce 1323 pro řád cisterciaček, které zde v 
roce 1782 nahradili augustiáni. 

V klášteře dnes sídli obchodní firmy, dále se tady nachází 
Mendlovo muzeum. V roce 1868 se opatem kláštera stal 
Jan Gregor Mendl, který zde objevil a formuloval teorii 
dědičnosti. Své pokusy s rostlinami a stromy prováděl v malé 
zahradě vedle vchodu do muzea.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie patří k nejhezčím 
kostelem města a s její stavbou bylo započato v roce 1323. 
Gotický chrám je postavený z  neomítnutých cihel a svým 
stylem je u nás zcela ojedinělý. Nechala ho postavit královna 
Eliška Rejčka, která byla zde také pochovaná. Její hrobka 
byla objevená až v roce 1900. Nachází se v příční lodi před 
oltářem a místo hrobky je označeno písmenem E. Vnitřek 
kostela si zachoval svou podobu z 18. století. K 
nejcennějším částem interiéru patří stříbrný oltář z let 1735-6 
s  Černou madonou z 13. století uprostřed. 



8

Špilberk - Původně královský hrad Špilberk byl založen v 
druhé polovině 13. století. V dalších stoletích byl několikrát 
přestavován a sloužil jako sídlo moravských markrabat. V  
17. století byl přestavěn v jednu ze největších moravských 
pevností.  Kasematy tvořící dolní část pevnosti sloužily od 
roku 1783 jako vězení pro nejtěžší zločince. Ostatní části 
sloužily jako vojenská pevnost. Od poloviny 19. století sloužil 
Špilberk jako kasárna, dnes patří k předním památkám 
města a slouží jako muzeum. 

Špilberk, tel.  542211584, otevřeno duben-květen út-ne 
9.00-17.00 hod., červen-září út-ne 9.00-18.00 hod., říjen-
březen út-ne 9.00-16.45 hod.

Vila Tugendhat - Při pohledu z ulice nenápadná vila patří k 
nejvzácnějším moderním architektonickým památkám Brna. 
V letech 1930-32 ji pro bohatého židovského obchodníka 
Fritze Tugendhata a jeho ženu Gretu postavil Ludwig Mies 
van der Rohe. Tento německý architekt patřil k 
nejznámějším představitelům německého Bauhausu, 
uměleckého a architektonického stylu 30. let 20. století v 
Německu. Vila je vynikajícím příkladem funkcionalismu, tedy 
stylu zdůrazňujícího účelnost stavby. Podobných budov 
navržených tímto architektem není mnoho. To bylo také 
důvodem proč byla vila Tugendhat zapsána na světový 
seznam dědictví UNESCO. Při stavbě vily použil Mies van 
der Rohe na svou dobu revoluční postup spočívající nejdříve 
v zasazení železné konstrukce do svahu. Na tuto konstrukci 
pak byly dosazeny jednoduché zdi a obrovská skleněná 
okna s výhledem do zahrady a na město. Nábytek a vnitřek 
vily byl navržen také van der Rohem. Vnitřní prostory se 
vyznačují spoustou volného prostoru a světla. 

Jak najít vilu Tugendhat?
Z centra města se k vile Tugendhat dostanete tramvají číslo 3, 5, 
11 a vystoupíte na zastávce Dětská nemocnice.

Vila Tugendhat, Černopolní 45, internet: www.tugendhat-
villa.cz,  otevřeno středa-neděle od 10.00-18.00 hod., vstup 
pouze s průvodcem. 

http://www.tugendhat-villa.cz/
http://www.tugendhat-villa.cz/
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Příjezd a doprava
Autem z Čech se sem dostanete po dálnici D1, ve 
směru od Olomouce sem vede rychlostní silnice a z 
Vyškova dálnice D1. Jako ve všech velkých městech 
také tady budete jako řidič mít problém s parkováním.Z 
Prahy a dalších českých a moravských měst se sem 
dostanete vlakem i autobusem. Nádraží ČSD leží 

nedaleko centra města, kam - náměstí Svobody - se dostanete pěšky za 5 
minut. Autobusové nádraží Zvonařka leží asi 10 minut chůze od vlakového 
nádraží.  Vhodným městským dopravním prostředkem pro dopravu do 
vzdálenějších části Brna je tramvaj. Většina důležitých tramvajových linek 
vede kolem nádraží. 

Informace
Informační centrum, Radnická 10, tel. 542216139, otevřeno po-pá od 
8.00-18.00 hod., so, ne od 9.00-17.00 hod. Informace, prodej vstupenek, 
map, průvodců, zprostředkování ubytování.

Muzea a galerie
Moravské zemské muzeum, Zelný trh, internet: www.mzm.cz,  otevřeno 
denně kromě po od 9.00-17.00 hod. Stála expozice je věnovaná pravěku 
Moravy, období Velké Moravy a moravským dějinám ve středověku. Další 
část se nazývá Svět nerostů, najdete tady také expozici věnovanou prof. K. 
Absolonovi, který byl významným archeologem. Věstonická venuše, kterou 
našel patří k nejcennějším exponátům muzea. 

Kapucínská hrobka, Kapucínské nám., otevřeno denně kromě po od 9.00-
12.00 a 14.00-16.30 hod.

Mendelianum, Mendlovo nám. 1, internet: www.mendel-museum.org, 
otevřeno červenec-srpen denně od 8.00-18.00 hod., leden-červen, září, 
říjen po-pá od 8.00-17.00 hod., v listopadu pouze do 16.00 hod. 

Technické muzeum, Josefská 1, otevřeno út-pá 9.00-18.00 hod., so, ne od 
9.00-16.00 hod. Expozice je věnována vývoji průmyslu v Brně.

Moravská galerie v Brně, Moravské nám. 1a, internet: www.moravska-
galerie.cz, otevřeno denně kromě po od 9.30-18.00 hod. Expozice 
výtvarného umění od gotiky do 19. století. 

Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, otevřeno denně kromě po od 
10.00-18.00 hod.  Expozice je věnovaná uměleckým řemeslům od 
středověku po dnešek.

Dům pánů z Kunštátu, Dominikánska 9, otevřeno denně kromě po od 
10.00-18.00 hod. V přízemí se nachází stála expozice věnovaná vztahu 
Leoše Janáčka k Brnu. 

PRAKTICKÉ
INFORMACE

http://www.mzm.cz/
http://www.mendel-museum.org/
http://www.moravska-galerie.cz/
http://www.moravska-galerie.cz/
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Etnografický ústav, Kobližná 1, otevřeno denně kromě po od 9.00-17.00 
hod. Lidový nábytek, keramika, hračky, hudební nástroje. 

Pavilon Anthropos, Pisárecký park, otevřeno po-pá od 8.00-17.00 hod. 
Expozice je věnována vývoji člověka.

Památník. L. Janáčka, Smetanova 14, otevřeno po-pá od 8.00-12.00 a 
13.00-16.00 hod.

Slepecké muzeum, Chaloupkova 7, Královo Pole. Knihy a tiskařské 
mechaniky pro nevidící.

▶ Slavkov u Brna
Internet: www.slavkov-austerlitz.cz, www.austerlitz2005.cz,  
www.brno-venkov.cz
Počet obyvatel: 6 000

Slavkov u Brna, město, které většina Evropanů zná spíše 
pod jménem Austerlitz,  leží asi 15 km východně od Brna. 
Důvodem známosti Slavkova je samozřejmě slavná bitva tří 
císařů - rakouského, ruského a francouzského. Bitvu vyhrál 
ten poslední z nich Napoleon Bonaparte, který tady 2. 
prosince 1805 porazil početnější spojenou armádu ruského 
cara Alexandra I. a rakouského císaře Františka I. V bitvě, 
která je nazývaná také bitva tří  císařů, padlo přes 30 000 
vojáků a válečné události se dostaly také do světa krásné 
literatury a filmu. Zajisté si vzpomenete na slavný román Lva 
Tolstého Vojna a mír, který byl také zfilmován. Bitva se 
odehrála ve zvlněné krajině jihovýchodně od města nedaleko 
vesnice Práce. Na návrší nad vesnicí stojí dnes Mohyla 
míru, kterou postavil počátkem 20. století architekt Josef 
Fanta. Památník je ozdoben čtyřmi sochami žen, které 
symbolizují Moravu, Rakousko, Rusko a Francii. V muzeu 
najdete expozici věnovanou zdejší bitvě a  napoleonským 
válkám obecně. Na místě někdejší bitvy se každoročně 
konají oslavy připomínající si události před 200 lety. 

Nejhezčí budovou na náměstí v Slavkově je bílá renesanční 
radnice z roku 1592, která je nejstarší budovou města. 
Renesanční je také Panský dům stojící ve spodní části 

http://www.slavkov-austerlitz.cz/
http://www.austerlitz2005.cz/
http://www.brno-venkov.cz/
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náměstí, ve kterém dnes sídlí muzeum a informační 
centrum. K hlavním turistickým atrakcím Slavkova patří 
zámek nacházející se v horní části náměstí. Barokní zámek 
vznikl přestavbou původního renesančního zámku v první 
polovině 18. století. 

Zámek patřil dlouhou dobu rodině Kouniců a zachovalo se v 
něm původní vnitřní zařízení včetně rodové knihovny a 

obrazové galerie. V jednom z sálu -
Historický sál - podepisoval Napoleon 
Bonaparte s poraženými  mír.  V přízemí 
zámku se nachází výstava věnovaná bitvě 
tří císařů a Napoleonovi, který na zámku 
po bitvě několikrát přespal. 

Příjezd a doprava
Slavkov leží asi 5 km od dálnice D1 na mezinárodní silnici E50. Pokud 
přijedete autem můžete parkovat přímo na náměstí. Z Brna se sem 
dostanete autobusem i vlakem. 

Informace
Informační centrum Austerlitz, Palackého nám. 1, tel. 544220988.

Muzea a galerie
Zámek, Palackého náměstí,  v červenci a srpnu otevřeno denně od 8.00-
17.00 hod., jinak otevřeno denně kromě po od 9.00-16.00 hod. 

Historické muzeum, Palackého nám. 1. 

Památník Mohyla míru, Prace u Brna. 

MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
Ideálním výchozím bodem pro návštěvu Moravského krasu 
je Blansko. Moravský kras je naší nejznámější krasovou 
oblastí, která je jeskyněmi prošpikovaná jako ementál. Mluví 
se, že je jich tady přes 1 000. Ty největší z nich se 
samozřejmě dají navštívit.Při návštěvě budete mít možnost 
kochat se hezkou krápníkovou výzdobou, která vznikala 
miliony let a  Punkevní jeskyní se dokonce provezete člunem 
po podvodní říčce Punkvě. Další atrakcí krasové oblasti je 

PRAKTICKÉ
INFORMACE
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propast Macocha, která dosahuje hloubky necelých 140 
metrů.

▶ Moravský kras
Internet: www.blansko.cz/kras/moravskykras.php,  
www.blanensko.cz  

Moravský kras se nachází severně od Brna v okolí města 
Blansko. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších krasových 
oblastí ve střední Evropě rozkládající se na ploše asi 100 
km2. V roce 1956 byla tato oblast vyhlášena chráněnou 
krajinnou oblastí. K největším atrakcím patří propast 
Macocha, která je svou hloubkou 138 metrů nejhlubší 
suchou propastí u nás. Hranická propast u moravského 
města Hranice je mnohem hlubší (zatím naměřeno 275 
metrů), ale její větší část se nachází pod vodou. 

Tip: Nepodceňte rezervaci vstupenek a to zejména v letním období, 
kdy jsou vstupenky často vyprodány na několik dnů předem. V létě 
si nezapomeňte vzít svetr, protože v jeskyních je trvalá teplota 
kolem 8 stupňů Celsia. 

Hlavní atrakcí Moravského krasu jsou zdejší jeskyně.
Nejblíže k parkovišti Skalní mlýn, které je ideálním 
východiskem pro výlety po parku se nachází Kateřinská 
jeskyně. Veřejnosti je tato jeskyně přístupná již od roku 
1910. K nejatraktivnějším jeskyním patří zase Punkevní 
jeskyně, které byly zpřístupněny také v roce 1910. K 
nezapomenutelným zážitkům návštěvy této jeskyně patří 
projížďka na lodích po podzemní řece Punkvě protékající 
jeskyní. V průběhu prohlídky se dostanete také na dno 
Macochy. Tady končí suchá část prohlídky a začíná část 
vodní během které se návštěvnicí plaví podzemní řekou 
Punkvou do Masarykova dómu s nádhernou krápníkovou 
výzdobou. 

http://www.blansko.cz/kras/moravskykras.php
http://www.blanensko.cz/
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Další jeskyně Moravského krasu se nazývá Balcarka a 
nachází se výše než již zmíněné jeskyně. Byla objevena až v 
roce 1923 a byly v ní objeveny pozůstatky lidí z doby 
kamenné. V severní části krasové oblasti se nachází ještě 

Sloupsko-šošůvské jeskyně, který jsou od 
Skalního mlýna vzdáleny nejdále.

Příjezd a doprava
Nejlépe vlastním autem přes Blansko na parkoviště 
Skalní mlýn. Pokud se rozhodnete pro vlakovou 
dopravu, vystupte na nádraží Blansko město (ne 
Blansko). Odtud dále pěšky nebo autobusem, který jezdí 

z Blanska k parkovišti Skalní mlýn. Z Kuřimi, kde zastavují vlaky, sem jezdí 
autobusy cca jednou za hodinu. Automobilová doprava po území národního 
parku je omezená. Ze Skalního mlýnu se k Punkevním jeskyním dostanete 
pouze pěšky nebo turistickým vláčkem. Od Punkevních jeskyň se nahoru k 
propasti Macocha dostanete lanovkou. 

Informace
Ústřední informační služba, Skalní mlýn 96, tel. 516413575, internet: 
www.cavemk.cz. Na této adrese si můžete rezervovat vstupenky předem, 
které si pak musíte vyzvednout 40 minut před vstupem.

Otevírací doba jeskyň: leden-březen, říjen, listopad, prosinec denně kromě 
po od 8.40-14.00 hod., duben denně kromě po od 8.20-15.50 hod., červen-
srpen po od 10.00-15.50 hod., út-ne od 8.20-15.50 hod., září denně kromě 
po od 8.20-15.50 hod.

PODYJÍ
Národní park Podyjí se rozprostírá na ploše 63 km2. Táhne 
se podél řeky Dyje od Vranovské přehrady po město Znojmo 
a to v nadmořských výškách od 207 do 536 metrů. V délce 
asi 40 km tady řeka Dyje vytvořila kaňonovité údolí jehož 
hloubka dosahuje na některých místech až 220 metrů. 

Národní park dobře reprezentuje ukázku údolí řeky ve 
střední Evropě s četnými meandry a kamennými stěnami. 
Území parku je pokryto přirozenými lesy s běžnými druhy 
dřevin. V jihovýchodní části parku se nachází četná 
vřesoviště, která vznikla vykácením původního porostu ve 
středověku. Roste tady řada teplomilných rostlin a žije zde 
65 druhů savců a 150 druhů ptáků. V parku je bohatě 
zastoupen také hmyz a žije tady také 12 druhů chráněných 
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motýlů. Na pravém břehu Dyje na rakouském území se 
nachází národní park Thayatal. 

Centrem této oblasti je někdejší královské město 
Znojmo, dnes naše důležité vinařské centrum. Pokud patříte 
k vinařům měli byste ho navštívit v době vinařských slavností 
Znojemská vinobraní, která se konají každoročně v září. V 
Příměticích u Znojma si můžete prohlédnout největší vinný 
sklep na světě vybudovaný v 18. století jezuity. Hned za 
Znojmem začíná národní park Podyjí, který se táhne 
hlubokým údolím podél meandrujícího toku řeky Dyje. Na 
jednom z konců národního parku na vás čeká nádherný 
barokní zámek Vranov nad Dyjí vzpínající se na vysoké 
skále na řekou Dyje. Nedaleko od něj také vysoko nad řekou 
stojí hrad Bítov. V Moravském Krumlově na zámku na vás 
čeká soubor obrazů Slovanská epopej považovaný za 
vrcholné dílo Alfonse Muchy.

▶ Znojmo
Internet: www.znojmocity.cz, www.znojmo.cz, 
www.znojemskyrozvoj.cz
Počet obyvatel: 37 000 

Znojmo, které leží na vyvýšené skalní terase rozkládající se 
nad řekou Dyje, patří k nejstarším osídleným místům u nás. 
V okolí města byla odkryta paleolitická i neolitická sídliště, v 
dalších epochách bylo zdejší území osídleno Kelty, které 
vystřídali Římané. V období Velkomoravské říše se tady 
nacházelo významné hradiště, v první polovině 11. století 
zde byl postaven mohutný přemyslovský hrad. Největší 
atrakcí Znojma, které obdrželo statut města v roce  1226, je 
románská rotunda sv. Kateřiny z počátku 11. století, která 
byla součástí hradu. Jedná se o nejstarší románskou stavbu 
na Moravě, která návštěvníky přitahuje zejména jedinečným 
cyklem nástěnných maleb znázorňujících Přemyslovce.

Centrum starého města tvoří rozlehlé náměstí 
obdélníkového půdorysu pojmenované po našem prvním 
prezidentovi. Masarykovo náměstí je lemováno řadou 
gotických, renesančních a barokních domů s morovým 

http://www.znojmocity.cz/
http://www.znojmo.cz/
http://www.znojemskyrozvoj.cz/
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Rotunda sv. Kateřiny  

sloupem z roku 1682 uprostřed. Starobylost náměstí ruší 
pouze moderní budova obchodního domu, která vznikla v 
šedesátých letech 20. století. 

V dolní části náměstí se nachází někdejší klášter s 
kostelem sv. Jana. V nedalekém renesančním domě je 
dnes umístěna obrazová galerie. Dalším náměstím v centru  
města je Horní náměstí, na které se z Masarykova náměstí 
dostanete Obrokovou ulicí.  Přibližně uprostřed této centrální 
ulice starého města stojí radnice se 70 metry vysokou
gotickou věží z let 1445-48. Kramařskou ulicí naproti se 
dostanete ke vchodu do jedné z turistických atrakcí Znojma, 
kterou jsou katakomby. Podzemní labyrint katakomb vznikl 
v 15.-17. století a sloužil především jako skladiště potravin a 
v případě ohrožení jako úniková cesta pro obyvatele, která 
končila u kláštera v Louce. Veřejnosti přístupné katakomby 
se rozkládají na čtyřech patrech pod zemí a jejich délka činí 
cca 30 km. Veřejnosti je přístupná pouze jejich část a to o 
délce asi 1 km. Na konci Kramařské ulice se nachází  další 
památka, kterou je někdejší dominikánský klášter s 



16

kostelem Povýšení  sv. Kříže. Dnešní podoba klášterního 
areálu pochází z doby baroka. 

K nejstarším kostelům Znojma patří kostel sv. Mikuláše ze 
14. století, který byl postaven na místě staršího kostela. 
Kostel je z dálky viditelnou dominantou města. Nachází se v 
nejstarší části města, která leží západním směrem od 
Horního náměstí. Dnešní podoba interiéru je převážně 
barokní, zachovalo se v něm také několik gotických plastik a 
gotická křtitelnice. Z barokního mobiliáře vyniká kazatelna ve 
tvaru globusu z období kolem roku 1760. Zobrazené 
kontinenty a ostrovy jsou jedinečným dokumentem o 
geografických znalostech v polovině 18. století. 

Vedle kostela sv. Mikuláše stojí kaple sv. Václava z první 
poloviny 16. století se zajímavým interiérem koncipovaným 
ve dvou patrech. Z ochozu kaple je hezký pohled na řeku 
Dyji a okolí města. Nejhezčí pohled na oba kostely je z 
nověpostavené stezky vedoucí z ulice Přemyslovců kolem 
pivovaru Hostan k rotundě a zámku. Naproti pivovaru v ulici 
Přemyslovců se nachází jihomoravské muzeum.  Budova 
dnešního muzea se nachází v areálu někdejšího kláštera 
minoritů z 13. století, ve kterém byl nějakou dobu pochován 
český král Přemysl Otakar II. 

Rotunda stojící nedaleko zámku je nejstarší románskou 
rotundou na Moravě. Dostanete se k ní z již zmiňované 
stezky, která začíná u pivovaru Hostan na ulici Přemyslovců 
nedaleko muzea. Rotunda sv. Kateřiny  byla postavena v 11. 
století jako součást hradního areálu. Vnitřek rotundy zdobí 
nejstarší fresky na našem území, které podle nadpisu 
vznikly v roce 1134. Obsahově tvoří tyto fresky obrazový 
doprovod Kosmasovy kroniky a zobrazují první Přemyslovce. 
Kromě historicky doložených postav knížat tady najdeme  
také mýtické předky Přemyslovců, které Kosmas ve své 
kronice popisuje. 

Vyhlídka od zámku
Z vyhlídky u zámku je hezký pohled na řeku Dyji s přehradou z roku 
1964, která slouží jako zásobník pitné vody. Přehrada je také 
místem, kde začíná národní park Podyjí, který se táhne od 
přehradní hráze proti proudu řeky až k Vranovu nad Dyjí. Napravo v 
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pozadí spatříte věže klášterního kostela, který se nachází na 
vysokém ostrohu za městem. Toto místo vysoko nad vodami Dyje 
je obydleno již od pravěku,  v 8. století se tady nacházelo slovanské 
hradiště. Když se podíváte na opačnou stranu zahlédnete nejdříve 
železniční most vedoucí asi 50 metrů nad údolím Dyje, který byl 
postaven v roce 1870-71. Za mostem v dálce spatříte nalevo 
kostelní věže premonstrátského kláštera v Louce, napravo se tyčí 
zase věže baziliky sv. Václava a Panny Marie. 

Nedaleko rotundy stojí zámek tyčící se na skále vysoko nad 
řekou Dyje. Na tomto místě stál již v 11. století hrad, na 
kterém sídlila přemyslovská knížata. Po nich tady rádi 
přebývali králové z dynastie Lucemburků, poslední z 
panovníků této dynastie český král a římský císař Zikmund 
tady dokonce v roce 1437 zemřel. Dnešní podoba zámku 
sahá do počátku 18. století, kdy prošel přestavbou. Po tom 
co ho v 19. století získalo město, stala se část zámku 

součástí pivovaru, kterým je ostatně dodnes.  

Příjezd a doprava
Pokud přijedete vlastním autem najdete centrální 
parkoviště na náměstí Svobody. Železniční a 
autobusové nádraží leží vedle sebe asi 600 metrů od 
náměstí.  Na Masarykovo náměstí se dostanete, když  
se po východě z nádraží dáte doleva a pak doprava 

Vídeňskou ulicí. Městem kolem největších pamětihodnosti a centrem města 
jezdí turistický vláček. Jeho trasa vede od městské plovárny Louka přes 
Mikulášské náměstí na ulici Přemyslovců (zámek, rotunda) a dále na 
náměstí Svobody, Mariánské nám., autobusové nádraží a zpět k plovárně  
Louka.

Informace
Městské informační středisko, Obrokova 10, tel. 515225062, otevřeno po-
pá od 8.00-18.00 hod., so 8.00-16.00 hod., v létě otevřeno také v ne. 
Internet:  http://tic.znojmocity.cz. 

Muzea a galerie
Jihomoravské muzeum ve Znojmě - Znojemský hrad, Hradní 1, otevřeno 
duben-říjen od 9.00-16.00 hod., internet: www.znojmuz.cz.   Dějiny 
Znojemska od pravěku, starý nábytek, tisky, zbraně, lapidárium a podzemí. 

Jihomoravské muzeum, Přemyslovců 6, otevřeno denně od 8.00-16.00 
hod., v zimě zavřeno v so, ne. Muzeum se nachází v někdejším 
minoritském klášteře, kde byl po porážce na Moravském poli pohřben v 
letech  1279 – 97 český král Otakar Přemysl II. Přírodovědná, historická a 
archeologická expozice, výstava orientálních zbraní.

PRAKTICKÉ
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Jihomoravské muzeum ve Znojmě  - Dům umění, Masarykovo nám. 11, 
otevřeno denně kromě po od 9.00-17.00 hod. Expozice gotického a 
barokního umění, výstavy současného umění. 

Znojemské podzemí, Slepičí trh 2, otevřeno duben po-pá od 10.00-16.00 
hod., so 9.00-13.00 hod., květen-září po-pá od 8.30-16.00 hod., so, ne 9.00-
16.00 hod.  říjen  so od 10.00-216.00 hod. Podzemní chodby patří k 
největším ve střední Evropě a jejich délka dosahuje asi 30 km.Vchod 
nedaleko radnice. 

Muzeum vinařství a bednářství, Loucký klášter, Loucká ulice. Muzeum se 
nachází v městské části Louka v areálu firmy Znovín Znojmo. Otevřeno je 
na objednávku. 

Jihomoravské muzeum ve Znojmě - památník Prokopa Diviše, 
Přímětice, Znojmo. Muzeum vynálezce bleskosvodu a badatele v oblasti 
elektřiny je otevřeno pouze na vyžádání, klíč se nachází na farním úřadu v 
Příměticích. 

Znojemské vinobraní
Největší svátek města se koná každoročně v třetí pátek a sobotu v měsíci 
září. Svátek vinobraní je zasazen do historického rámce, který tvoří příchod 
krále Jana Lucemburského do Znojma v období vinobraní. Součásti 
slavností je průvod v historických kostýmech a rytířské turnaje.

Premonstrátský klášter v Louce u Znojma patřil ve 
středověku k nejvýznamnějším klášterům ve střední Evropě. 
Byl založen koncem 12. století znojemským knížetem 
Konrádem Ottou a jeho románská bazilika byla vysvěcená 
kolem roku 1215. V době husitských válek byl zničen a opět 
postaven ve stylu gotiky. Barokní přestavba v druhé polovině 
18. století nebyla ukončena protože v roce 1784 císař Josef 
II. klášter zrušil. Areál pak sloužil jako tabáková továrna a 
později kasárna v důsledku čehož zcela zpustl. S jeho 
obnovou bylo započato až po roce 1989. 

Asi 6 km severně od města se nachází osada Hluboké 
Mašůvky, která je nejznámějším poutním místem na 
Znojemsku. Asi 15 km západně od Znojma se ve vesnici 
Lesná nachází muzeum motocyklů s historickými motocykly, 
auty a traktory. Milovníci dobrého vína by měli zamířit do 
Lechovic asi 12 km východně od Znojma na prohlídku 
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vinných sklepů a ochutnávku vína místního vinařského 
závodu. 

Na levém úbočí břehu Dyje se nedaleko Znojma nachází 
jedna z nejstarších vinic u nás. Vinice Šobes má podle 
vinařů jednu z nejlepších poloh na pěstování vína s 
vynikajícím mikroklimatem a to nejenom u nás ale i v rámci 
Evropy. 

Nad hladinou řeky Dyje na vysoké skále tyčící se barokní 
zámek Vranov nad Dyjí z 18. století je jednou z hlavních 
atrakcí jižní Moravy. Zámek byl postaven podle návrhu 
rakouského architekta J. B. Fischera z Erlachu. Z původního 
gotického hradu se zachovala pouze vstupní brána ze 16. 
století a asi 60 metrový most, který k ní vede. Brána vede na 
gotické nádvoří, které zdobí renesanční podloubí. Bránou se 
dále dostanete na další nádvoří, které bylo postaveno v 
letech 1779-87. Schodiště vedoucí do zámku je po stranách 
vyzdobeno sochami obrů. Interiér zámku dokumentuje 
bytovou kulturu šlechty v 19. století.  K shlédnutí tady jsou 
také výrobky z kameniny pocházející z místní keramické 
továrny. 

Zámek Vranov nad Dyjí, otevřeno červen-srpen denně 
kromě po od 9.00-12.00 a 13.00-18.00 hod., září do 17.00 
hod., říjen pouze so, ne do 16.00 hod.

Vykoupat se můžete v blízké Vranovské přehradě, která se 
nachází asi 500 metrů od obce. Vranovská pláž je vzdálená 
asi 1 km, další možnost ke koupání nabízí Lančovská 
zátoka, ke které se dostanete přes obec Lančov asi 5 km od 
Vranova.

Pěstování vína u nás
Vinnou révu přinesli do povodí Dunaje římští legionáři někdy v 3. 
století. První zmínka o pěstování vinné révy v tomto regionu 
pochází z 5. století a mluví se v ní konkrétně o Bratislavě. Je proto 
dost pravděpodobné, že réva se v tomto období pěstovala také na 
Moravě. První písemné zmínky o pěstování vína v Čechách najdeme 
v Svatováclavských legendách z 10. století a v Kosmasově kronikce 
v 12. století. Podle legendy se réva dostala do Čech z Moravy. První 
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révu v okolí Mělníka prý zasadila svatá Ludmila. Pěstování vína u 
nás je úzce spojeno s mnišskými řády cisterciáků a premonstratů, 
kteří jako první pěstovali révu a vyráběli víno. První písemnou 
zmínku o vinohradech na Moravě najdeme v zakladací listině 
benediktinského kláštera v Třebíči z roku 1101. Velice intenzívně se 
víno pěstovalo zejména ve středověku. Karel IV., který strávil své 
dětství ve Francii, pěstování vína velmi podporoval. Výroba vína ve 
středověku kulminovala v období mezi husitskými válkami a 
třicetiletou válkou. V průběhu třicetileté války bylo hodně vinic 
zničeno a po válce scházel na jejich obnovení kapitál. K dalšímu 
snížení ploch vinic došlo v průběhu druhé poloviny 18. století a v 
19. století. Zatímco v roce 1678 se na Moravě pěstovala vinná réva 
na ploše 21 000 hektárů, v roce 1966 měli moravské vinice plochu 
pouhých 8 000 hektarů. Situace v Čechách byla podobná. Z 3 400 
hekatáru vinic v roce 1756 zbylo v roce 1966 pouhých 300 hektárů

Další z hradů stojí na vysokém břehu přehrady východním 
směrem od Vranova. Jedná se o jeden z nejstarších 
hraničních hradů u nás. Hrad Bítov je zmiňován již v roce 
1046. Naposledy v polovině 19. století přestavěný hrad se 
vypíná na vysoké skále nad soutokem Dyje a Želetavky a 
dnes je v něm umístěna jedinečná sbírka starých zbraní. 

Uprostřed kopcovité krajiny leží asi 40 km jihozápadně od 
Brna město Moravský Krumlov. K atrakcím města, ve 
kterém v letech 1536-39 bydlel známý lékař Paracelsus, 
patří renesanční zámek z druhé poloviny 16. století. V 
prostorách zámku je vystavována  Slovanská epopej Alfonse 
Muchy, soubor obrazů který mistr považoval za svůj 
umělecký vrchol. Dvacet obrazů epopeje líčí slavné 
okamžiky z dějin slovanských národů. Své dílo věnoval 
Mucha našemu hlavnímu město, kde bylo nějakou dobu 
vystaveno. Z Prahy byly pak obrazy přemístěny do Brna a 
nakonec do Moravského Krumlova. O návratu do Prahy se 
mluví již dlouhou dobu, Praha ale nemůže najít vhodné 
místo, kde by bylo možné vystavit obrazy o rozměrech 8 x 6 
metrů. 

Zámek Moravský Krumlov, otevřeno denně od 9.00-12.00 
a 13.00-16.00 hod. 
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LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL
Tato jihomoravská oblast nabízí návštěvníkovi vše na co si 
vzpomene - bohatou historii, nádhernou přírodu, sportovní 
vyžití a dobré víno. Za historií se vydejte do Mikulova, na 
zámky Lednice a Valtice, hezká příroda na vás čeká v 
Lednicko-valtickém areálu a v oblasti Pálavy, vodních sportů 
si užijete na Novomlýnské vodní nádrži Pálava. A víno? Na 
to tady narazíte prakticky všude. 

Tip pro cykloturisty – Na kole Lednicko-valtickým areálem
Cyklotrasa začíná na náměstí Svobody ve Valticích a vede nejdříve 
silnicí směrem do Lednice, u hřbitova odbočte doprava na červenou 
turistickou trasu vedoucí k monumentální stavbě Rendez-vous a 
dále ke kapli Svatého Huberta. Odtud budete pokračovat k 
půlkruhové stavbě s jonskými sloupy nazvané Tři Grácie a dále na 
Nový Dvůr, který dnes slouží chovu koní. Kolem Mlýnského rybníku 
a Apollonova chrámu se dostanete do Lednic. Po návštěvě zámku a 
eventuální projížďce kolem zámeckého rybníku nastává čas vrátit 
se zpět do Valtic. Nejdříve pojedete hlavní silnicí směrem na Valtice 
a u Hlohoveckého rybníka odbočíte doprava, dále pokračujte kolem 
rybníka až k Hraničnému zámku. Po krátkém občerstvení na terase 
hotelu s pohledem na rybník se přes vesnici Hlohovec vydáte 
směrem na jih k Belvederu, někdejší bažantnici. U Belvederu 
najedete na hlavní silnici z Lednice a kolem nádraží ČD se vrátíte na 
náměstí, odkud jste vyjeli. 

▶ Lednice
Internet: www.lednice.cz
Počet obyvatel: 2 500

Zámek Lednice obklopen francouzským a anglickým 
parkem, rybníkem a několika romantickými stavbami je 
součástí Lednicko-Valtického areálu, krajinného celku 
zapsaného na seznamu světového přírodního a 
kulturního dědictví UNESCO. Bezprostředním okolím 
městečka protéká řeka Dyje a několik jejich ramen. Najdete 
tady místo ke koupání, můžete se také svést na kanoi nebo 
větší pramici nebo chytat ryby. 

http://www.lednice.cz/
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Lednicko-valtický areál

Obec Lednice je až na zdejší zámek na památky chudá ale 
rozsáhlý anglický lesopark bohatě vynahradí nedostatek 
architektonických památek.   

Dnešní zámek vznikl řadou přestaveb z nichž poslední 
proběhla v polovině 19. století, kdy byl zámek přestavěn v 
duchu anglické novogotiky. Hrad, který tady stál již v 13. 
století byl až do roku 1945 majetkem Lichtenštejnů. V 
průběhu staletí prošel někdejší hrad četnými přestavbami. V 
17. století byl renesanční zámek přestavěn v duchu baroka, 
proměnou prošla také zámecká zahrada. Mezi lety 1688-90 
byla podle návrhu rakouského architekta J. B. Fischera z 
Erlachu postavena jízdárna a v druhé polovině 18. století byl 
zámek přestavěn ve stylu klasicismu. 

Kromě zámku si v Lednici můžete prohlédnout skleník se 
subtropickými a tropickými rostlinami. Necelých sto metrů 
dlouhý palmový skleník pochází z poloviny 19. století. V 
západním křídlu se nachází zemědělské muzeum. K dalším 
atrakcím patří francouzský park přecházející do 
romantického anglického lesoparku, který se rozkládá kolem  
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Zámeckého rybníka. Procházka kolem jezera patří k 
povinným turistickým rituálům.

Příjezd a doprava
Autem nebo autobusem. Zastávka dálkových autobusů 
se nachází na hlavním náměstí. Jezdí sem autobusy z 
Mikulova a Břeclavi, autobusové spojení z Lednice do 
Valtic je špatné. 

Informace
Turistické informační centrum Lednice, Zámecké 

náměstí 68, tel. 519340986 , otevřeno pouze od dubna do října. Infocentrum 
se nachází na zámku. 

Muzea a galerie
Zámek Lednice, tel. 519 340 128, otevřeno duben, říjen v so, ne 9.00-
12.00, 13.00-16.00 hod., květen-serpen út-ne 9.00-12.00, 13.00-17.00 hod., 
září út-ne 9.00-12.00, 13.00-17.00 hod. 

Pěší turistika
Okolím Lednice vede několik značených turistických stezek, které začínají 
na náměstí. Cykloturisté tady najdou několik cyklotras. 

Plavba po Dyje
Z přístaviště Turbína nebo Minaret můžete podniknout plavbu na malých 
loďkách po četných ramenech řeky Dyje. Dostanete se vám zajímavých 
pohledů na lužný les i zámecký park. Délka dvou tras je asi 2 km (4 km) a 
plavba trvá 30 eventuálně 45 minut. Internet: www.1plavebni.cz. V červenci 
a srpnu je provoz denně od 9.30-18.00 hod., v květnu, červnu, září  od út-ne 
a v dubnu a říjnu pouze o sobotách a nedělích. 

▶ Lednicko-Valtický areál 
Lednicko-Valtický areál patří k jednomu z největších  
krajinných areálů v Evropě, které byly vytvořeny lidskou 
rukou. V roce 1996 byl areál o ploše asi 100 km2 zapsán na 
seznam světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. Součástí areálu je zámek v Lednici a Valticích a 
několik menších staveb, palmový skleník v Lednici, minaret, 
Belveder, chrám Tří grácií a kaple sv. Huberta. Počátky 
vzniku rozsáhlého přírodního areálu upraveného člověkem 
sahají do konce 18. století, kdy byl v Lednici založen park, 

PRAKTICKÉ
INFORMACE

http://www.1plavebni.cz/
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který postupem času srostl s okolní přírodou. Osou celého 
areálu je silnice spojující 

Chrám Tří grácií

Valtice a Lednice. Přibližně uprostřed trasy se nachází tři 
rybníky. Další rybníky se nachází ve východní a severní části 
areálu. 

Kocháme se z auta
K hotelu a restauraci Hraniční zámeček se autem dostanete, když z 
hlavní silnice Valtice-Lednice odbočíte několik kilometrů za Valticemi 
směrem doleva na Hlohovec. Projedete Hlohovcem a po několika 
stech metrech narazíte na hotelový areál. Dominantou areálu je 
zámek, dále tady stojí moderní budova hotelu. Zámeček byl 
vybudován rodinou Lichtenštejnů na břehu Hlohoveckého rybníka v 
letech 1816-19. Zámečkem  procházela v minulosti hranice mezi 
Moravou a Rakouskem, přesněji dolnorakouským arcivévodstvím. 
Přecházela přes restauraci a dnes je na terase vyznačena 
dlaždicemi jiné barvy a pak pokračuje jako potůček vedoucí 
směrem k jezeru. 

V první polovině 19. století byly ve zdejší krajině vybudovány 
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různé romantické budovy a další menší stavby, často 
napodobeniny antických budov, z kterých je pravděpodobně 
nejznámější minaret. Ten navrhl Josef Hardmuth, který je 
spíše znám jako vynálezce tužky a zakladatel firmy 
Hardmuth Koh-i-nor. Nedaleko minaretu stojí Janův hrad, 
kopie středověké hradní ruiny postavený počátkem 19. 
století. V minulosti sloužil jako místo, kdy se setkávali lovci 
před odchodem na lov. Dnes se tady nachází jedno z 
oddělení zemědělského muzea. Jednotlivé objekty, které se 
v areálu nacházejí jsou spojeny značenou turistickou 
stezkou, kromě toho tady návštěvník najde několik cyklotras. 

▶ Valtice
Internet: www.radnice-valtice.cz, www.valtice.cz
Počet obyvatel: 3 500

Valtice patří k městům s dlouhou vinařskou tradicí. Svědčí o 
tom nejenom vinice v okolí města ale také dva velké vinné 
sklepy - Zámecký sklep z roku 1640 a Křížový sklep, který je 
dnes v areálu místního vinařského závodu. V Josefské a 
Střelecké ulici se nachází celá řada malých soukromých 
vinných sklepů. Víno je také jedním z důvodu proč sem 
většina návštěvníků přijíždí. Město totiž kromě zámku a 
kostela na náměstí nemá mnoho architektonických památek. 
Na druhé straně má několik hezkých sklípků, kde se dá 
strávit nejeden příjemný večer. První zmínka o Valticích 
pochází z roku 1193, kdy se objevují pod jménem 
Veldesberch. Od 14. století bylo město majetkem rodu 
Lichtenštejnů, kteří mu dali jeho dnešní podobu a to v 
průběhu  první poloviny 17. století. 

Centrum Valtic tvoří náměstí s barokním kostelem 
Nanebevzetí Panny Marie z poloviny 17. století a 
morovým sloupem z roku 1680.  Kostel se může pochlubit 
vlastnictvím jednoho obrazu z dílny Rubense, který se 
nachází v nástavci hlavního oltáře. Oltářní obraz je zase 
kopií dalšího Rubesova obrazu. Z náměstí je to jenom pár 
kroků na zámek ze 17.-18. století. Zámek nechal postavit 
Karl Eusebius Lichtenštejn, druhé fáze výstavby se zúčastnil 
také významný barokní architekt J. B. Fischer z Erlachu, 

http://www.radnice-valtice.cz/
http://www.valtice.cz/
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který navrhl dvě přední zámecká křídla. V roce 1790 zámek 
byl rozšířen o rokokové divadlo, které nahradilo tribunu v 
parku. Zámecký park byl zřízen počátkem 19. století ve stylu 
anglických lesoparků a nahradil původní francouzskou 
zahradu. 

Tip: V květnu se každoročně konají Valtické vinné trhy, celostátní 
výstava vín. V říjnu se na valtickém náměstí koná slavnost 
vinobraní. 

Internet: www.vinnetrhy.cz. 

Okolí města je součástí Lednicko-Valtického areálu a nabízí 
hezké přírodní partie s několika menšími stavbami.  Z 
náměstí ve Valticích vede nejkratší turistická trasa na 
kolonádu nacházející se jižně od města nedaleko rakouské 
hranice, na zpáteční cestě můžete navštívit historický 
Křížový sklep nacházející se v místních vinařských 
závodech. Další trasy se nachází severním směrem od 
města a jsou vhodné jak pro pěší turistiku, tak i pro 
cykloturisty. 

Příjezd a doprava
Autem, vlakem nebo autobusem. Valtice leží na železniční 
trati ze Znojma do Břeclavi. Zastávka autobusů se nachází 
v centru města, železniční nádraží leží asi 10 minut od 
centra města. Z Mikulova vlakem se sem dostanete za 15 
minut. 

Informace
Turistické informační centrum, náměstí Svobody 4, tel. 519352977-8, 
internet: www.radnice-valtice.cz. 

Muzea a galerie
Zámek Valtice, tel. 519352423, otevřeno duben, říjen v so, ne 9.00-16.00 
hod., květen-srpen po-ne 8.00-17.00 hod., září út-ne 9.00-17.00 hod.

Národní zemědělské muzeum, náměstí Svobody 4, otevřeno denně kromě 
po od 9.00-15.00 hod. 

PRAKTICKÉ
INFORMACE

http://www.vinnetrhy.cz/
http://www.radnice-valtice.cz/
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▶ Mikulov
Internet: www.mikulov.cz
Počet obyvatel: 8 000

Město, o kterém je první písemná zmínka z roku 1249, bylo 
založeno na staré obchodní stezce. Byla to tzv. jantarová 
stezka, která spojovala pobřeží Baltu se severní Itálií. V roce 
1575 se tehdejší královské město dostalo do vlastnictví 
rodiny Dietrichsteinů. Svůj největší rozvoj prožilo v období po 
bitvě na Bílé hoře, kdy byl Mikulov neoficiálním hlavním 
městem Moravy. Za svůj hospodářský a kulturní rozvoj 
vděčilo v tomto období město kardinálu Františku 
Dietrichsteinu (1570-1636), olomouckému biskupovi a 
důvěrníkovi krále Ferdinanda II. Tento tady nechal postavit 
celou řadu budov a gotický hrad přestavěl na renesanční 
zámek. Město v minulosti těžilo zejména ze své výhodné 
polohy na obchodní cestě. Když byla v 19. století dána do 
provozu železniční trať z Vídně do Plzně dostal se Mikulov 
mimo obchodní cestu a začal jeho hospodářský úpadek.

Tip: Každoročně se v září konají  v Mikulově historické slavnosti 
vína pod názvem Pálavské vinobraní. 

Centrum Mikulova tvoří tři na sebe navazující náměstí
nepravidelného tvaru. To hlavní se nazývá jednoduše 
Náměstí a je lemováno renesančními a barokními budovami. 
V domě č. 1 se nachází  radnice, která vznikla přestavbou 
pivovaru počátkem 17. století. Naproti se nachází informační 
centrum, kde dostanete plánek s naučnou trasou Umění bez 
hranic. Naučná trasa vede městem a jeho nejbližším okolím 
a seznámí vás se všemi památkami tohoto města. 

Tip pro cykloturisty - Naučná vinařská stezka Stará hora
Tato vinařská stezka vede z Mikulova přes Bavorov do Perné. Z 
Perné vede dále směrem k  silnici Brno-Mikulov, kterou přetíná a 
vede do Dolních Dunajovic. Z Dolních Dunajovic vede trasa do
Brodu nad Dyjí a pak směrem na jih na Novosedly (u NS Stará Hora 
jsou dva vinné sklípky). Z Novosedel kopíruje trasa hranici a je 
identická z mezinárodní cyklistickou stezkou Greenways Praha-
Vídeň a končí opět v 

http://www.mikulov.cz/
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Sloup Nejsvětější Trojice na náměstí  byl postaven v roce 
1732, kašna je asi o 50 let starší a pochází z roku 1680. 
Nedaleko sloupu se nachází mauzoleum Dietrichsteinů s 
náhrobky jejich členů. Dnešní podoba mauzolea je z 19. 
století, kdy mauzoleum vzniklo přestavěním kostela sv. Anny 
zničeného požárem. Svatá chýše, která u kostela stála byla 
kopií italské svaté chýše (Santa Casa) z města Loreto a byla 
postavená v roce 1623. 

Náměstí v Mikulově

Nejhezčím domem na náměstí je rohový dům bohatě  
zdobený sgrafity z druhé poloviny 16. století, který se nazývá 
U Rytířů. Nedaleko něj se nachází vchod do zámku, který 
vznikl přestavbou gotického hradu. Mikulovská svatá chýše 
posloužila jako vzor pro svatou chýši v pražské Loretě. Po 
požáru z roku 1719 nechali Dietrichsteinové přestavět část 
zámku ve stylu pozdního baroka. 

Zámek byl svědkem několika významných historických 
setkání. V prosinci roku 1805 po vítězství Napoleona u 
Slavkova se zde konala mírová jednání mezi zástupci 
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Rakouska, Ruska, Pruska na jedné straně a Francií na 
druhé straně. V roce 1866 jednali na zámku o míru zástupci 
tehdy znepřátelených stran Rakouska a Pruska. Dnes je na 
zámku umístěna historická expozice a  expozice vinařství na 
Moravě. Další expozice vás seznámí s obrazy malíře Wenze 
Grölla, které vám přiblíží Mikulov ve 20. letech 20. století.  

Největší sud na víno ve střední Evropě
V zámeckém sklepu se nachází obrovský sud na víno z roku 1643. 
Sud je 6,5 metrů dlouhý, 4,5 metrů vysoký je jeho obsah je 1010 
hektolitrů.  Stojí na místě, kde ho v 17. století vyrobil Kryštof 
Specht a jeho tři přátelé, kteří k tomu potřebovali 250 dnů. Používal 
se pouze po dobu 50 let, kdy v něm církev uchovávala víno, které 
dostávala jako desátek.

Až do poloviny 19. století byl Mikulov městem, kde žila druhá 
největší židovská komunita Čech a Moravy. Židovská čtvrť 
se rozkládala za zámkem v okolí dnešní Husovy ulice, kde 
dodnes stojí někdejší Stará synagoga. Ta byla založena již v 
roce 1550, její dnešní podoba je z  počátku 18. století. 
Severně od synagogy leží židovský hřbitov. Nejstarší z asi 
2 500 náhrobků pochází ze 17. století. K nejvýznamnějším 
představitelům mikulovské židovské komunity patřil Yehuda 
ben Bezalel Liva-Low, který je známější pod jménem Rabbi 
Löw. Podle legendy stvořil tento rabín žijící v 16. století 
umělého člověka - goléma.  

Hezký pohled na město se návštěvníkovi nabízí z Kozího 
hrádku, dvoupatrové dělostřelecké věže z poloviny 16. 
století - přístup od Kostelního náměstí. Další výhled nabízí 
Svatý kopeček s kostelem sv. Šebastiána a zvonicí. Přístup 
z Novokopečné ulici Křížovou cestou s 15 kaplemi. Na 
Svatém kopečku stojí bílý kostel sv. Šebastiána ze 17. 
století. Nechal ho postavit kardinál Dietrichstein jako 
památník obětem epidémie moru z roku 1622. Od roku 1625 
je kostel poutním místem, který vyhledávají zejména věřící z 
okolí. První neděli v září se tady koná pouť. 
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Příjezd a doprava
Autobusem ze Znojma, Brna, Prahy a dalších 
moravských měst. Mikulov leží na železniční trati ze 
Znojma do Břeclavy, z obou směrů dobré spojení.  
Železniční nádraží se nachází asi 10 minut pěšky od 
centra, autobusové nádraží je přímo v centru Mikulova. 

Informace
Turistické informační centrum, Náměstí 30, tel. 519510855, internet: 
www.mikulov.cz, otevřeno po-pá od 8.30-12.00 a 13.00-17.00 hod. so 
pouze do 14.30 hod. 

Muzea a galerie
Regionální muzeum, Zámek 5, internet: www.rmm.cz, otevřeno duben, 
říjen denně kromě po od 9.00-16.00 hod., květen-září od 8.00-17.00 hod. 
Historická expozice, galerie a zajímavá expozice věnovaná dějinám a 
současnosti vinařství.

Dietrichsteinská hrobka, Náměstí 692, otevřeno denně kromě po od 9.00-
12.00 a 13.00-17.00 hod., v červnu, červenci a srpnu otevřeno také v po. 

Jeskyně na Turoldu, U Lomu 54, otevřeno květen denně kromě po od 
9.00-16.00 hod., červen po-pá od 8.00-17.00 hod., so, ne do 18.00, 
červenec a srpen denně od 8.00-18.00 hod., září, říjen út-pá od 10.00-16.00 
hod.

Kozí Hrádek - Vyhlídková věž, otevřeno květen-září od 9.00-18.00 hod.

Expozice z historie kostela sv. Václava a kostnice, Kostelní nám. 2, 
otevřeno červenec, srpen denně od 9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.

Synagoga, Husova 11, otevřeno květen-září út-ne od 10.00-17.00 hod. 
Expozice je věnovaná někdejší židovské obci a čtvrti v Mikulově. 

Židovský hřbitov, Hřbitovní nám, otevřeno červenec a srpen denně od 
9.00-12.00 a 13.00-17.00 hod. 

PRAKTICKÉ
INFORMACE

http://www.mikulov.cz/
http://www.rmm.cz/
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Novomlýnské nádrže

▶ Pálava
Pálava je masívem  z bílého vápence s propastmi a 
krasovými jevy. Hlavní hřeben masívu je dlouhý asi 20 km 
a táhne se od Mikulova k vesnici Pavlov jižně od 
Novomlýnské nádrže. Hřebenem Pavlovských vrchů vede z 
Mikulova do Pavlova asi 10 km dlouhá značená turistická 
stezka. Nejvyšším vrcholem masívu je Děvín nad vesnicí 
Pavlov, který je 554 metrů vysoký. 

K dalším vysokým vrcholům v severní části masívu patří 
Obora (483), Pálava (462), ve střední části je nejvyšší 
Stolová hora (458) a v jižní části Turold (385). Pálava je 
chráněnou krajinnou oblastí vyhlášenou v roce 1976. Oblast 
chráněné oblasti se nachází v nadmořské výšce od 165-554 
metrů a její plocha činí 83 km2. Jedná se o jednu z 
nejteplejších a nejsušších oblastí u nás s teplým a dlouhým 
létem. Teplé léto má blahodárný vliv na dozrávání vinné révy 
ve zdejších vinicích rozkládajících se na svazích Pálavských 
vrchů. 
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Od roku 1986  je Pálava jednou z biosférických rezervací na 
seznamu UNESCO a od roku 2004 je ptačí oblast Pálava 
součástí programu Natura 2000. Natura 2000 je soustavou 
chráněných 

oblastí evropského významu nacházející se na území států 
EU. Cílem tohoto programu je pomocí ochrany flóry a fauny 
zachovat biologickou rozmanitost evropské přírody. Na 
území chráněné oblasti hnízdí jestřáb, káně, čáp, výr, datel, 
luňák a snaží se tady zahnízdit orel.  

Kocháme se z auta
Pálavou se můžete kochat také při jízdě autem. Autem dokonce 
můžete projet také vinařskou naučnou stezku. Ideální trasa vede z 
Mikulova na sever přes Klentnici do Pavlova. Za Klentnicí budete 
projíždět lesem, kde objevíte nalevo stezku vedoucí na území 
chráněné krajinné oblasti. V Pavlově si můžete vyšlápnout na hrad 
Děvín (začátek stezky se nachází za budovou obecního úřadu a 
vinotéky). Z Pavlova pokračujte do Dolních Věstonic a pak do 
Horních Věstonic. Z Horních Věstonic pokračujete směrem na hlavní 
silnici Brno-Mikulov, těsně před ní odbočíte doleva směrem na 
vesnici Perná přes kterou se dostanete do Klentnic a pokračujte 
zpět do Mikulova.

Vodní nádrž Nové Mlýny, která tvoří severní hranice 
chráněné krajinné oblasti byla postavená v letech 1975-88 
na místě, kde do řeky Dyje ústila řeka Jihlava a Svratka. 
Přehrada zatopila kromě jiného někdejší městečko Mušov, z 
kterého zbyl pouze dnes nepřístupný z jezera vyčnívající 
kostel. Ten se nachází na malém ostrůvku, který je dobře 
viditelný pří jízdě autem po hrázi. V Mušově se na soutoku 
Svratky a Dyje nacházel před asi 2 000 lety římský vojenský  
tábor, který chránil římské impérium před barbary ze severu. 
Hranice impéria tzv. limes romanus probíhala podél Dunaje. 
Dnešní Vídeň, tehdy Vindobona, byla hlavním táborem 
římských legií. Mezi jinými objekty byla u Mušova nalezena 
také cihla s nápisem LEGXGPF (Legio Decima Gemina Pia 
Fidelis). 
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Sklep v Horních Věstonicích

Vodní nádrž se skládá ze tří částí - Horní, Střední a Dolní 
nádrže. Střední část je významným hnízdištěm ptáků, další 
dvě nádrže jsou oblíbenou rekreační oblastí.  

Tip pro cykloturisty - Naučná vinařská stezka Vinařská
Naučná stezka Vinařská, která je ideální pro cykloturisty, začíná v 
Mikulově na parkovišti u Komerční banky. Z Mikulova vede trasa 
směrem na sever kolem jeskyně Turold do obce Bavory a dále do 
vesnice Perná pod Stolovou horou. Z Perné se musíte kousek vrátit 
a jet  směrem k hlavní silnici Brno-Mikulov, těsně před nájezdem se 
otočíte opět do vnitrozemí a pojedete do Horních Věstonic. Za 
vesnicí si všimněte četných vinných sklípků na pravé straně. Další 
obcí jsou Dolní Věstonice, odkud stezka pokračuje podél vodní 
nádrže do Pavlova. Z Pavlova začíná stezka stoupat do kopce a vy 
se začnete vracet směrem na jih - trasa vede částečně lesem - přes 
Klentnici zpět do Mikulova. Délka trasy je 25 km, cestou minete 17 
informačních tabulí a spoustu sklepů a restaurací, kde můžete 
ochutnat místní vína. 

Centrem Pálavy je vesnice Pavlov, která je známou 
vinařskou vesnicí se sklepy starými přes 300 let. Pavlov leží 
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v severní části Pálavských vrchů na svazích nad 
Novomlýnskou vodní nádraží. Centrum Pavlova tvoří malé 
náměstí s kostelem s hezkou bílou věží pod kterým stojí 
budova městského úřadu a vinotéky se starým sklepem. Nad 
obcí stojí zřícenina hradu Dívčí hrady (Děvičky), od které je 
hezký pohled na  Pavlov a Novomlýnskou vodní nádrž. Hrad 
byl postaven kolem roku 1222 s cílem chránit obchodní 
stezku vedoucí z Rakouska na Moravu. Částečně byl 
rozbořen již v průběhu třicetileté války, kdy ho drželi 
Švédové. 

Další vesnicí nacházející se na turistické stezce kolem 
Pálavy jsou Dolní Věstonice ležící nedaleko břehu vodní 
nádrže. Tato malá jihomoravská obec je známá především 
milovníkům prehistorie. V roce 1924 byl nedaleko obce byl 
objeven asi 25 000 let starý tábor lovců mamutů. Rok nato 
tady byla vykopána malá soška ženy vyrobená z hlíny. 
Věstonická Venuše, jak byla tato soška nazvaná, se dnes 
nachází v brněnském Moravském muzeu. 

V následujících letech byly objeveny další figury žen a zvířat, 
nádobí z keramiky, některé z figurín byly vyrobeny z 
mamutích kostí. Jedná se o jedny z nejstarších uměleckých 
předmětů nalezených ve střední Evropě. Některé z 
nalezených předmětů byly umístěny v muzeu v mikulovském 
zámku, kde padly za oběť požáru v posledních dnech druhé 
světové války. 

K unikátním turistickým atrakcím Dolních Věstonic, které se 
tak často nevidí, patří tzv. Kalendář věků. Jedná se o starý 
důl, ve kterém můžete pozorovat profil zemského povrchu 
obsahující vrstvy od poslední doby kamenné až po dnešek. 
Byly tady objeveny  zbytky ohniště lovců mamutů. Seznámit 
se s dobou, kdy se po Moravě proháněli  mamuti můžete v 
místním muzeu v Dolních Věstonicích, které je na hlavní 
silnici. Naproti němu se nachází hezký habánský dům, který 
je jedinou památkou na Habány.  

K dalším vesnicím nacházejícím se na území Pálavy patří 
Horní Věstonice s vinnými sklípky, které spatříte hned u 
silnice a Perná a Bavory nacházející se východně od 
Stolové hory. Také v těchto dvou vesnicích najdete 
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ubytování v soukromí a několik soukromých sklepů 
nabízejících možnost ochutnání  místního vína.

Muzea a galerie
Muzeum Dolní Věstonice, otevřeno duben, říjen v so, ne 
od 9.00-16.00 hod., květen-září denně kromě po od 8.00-
17.00 hod. Expozice s názvem Věk lovců a mamutů vám 
přiblíží dávné dějiny Moravy. 

Jachting
Yacht club, sportovní středisko Pavlov, tel. 519515320, internet: 
www.ycdyje.breclav.cz. Možnost kotvení vlastních plavidel. Jachetní klub s 
přístavem a kempinkem se nachází na břehu Novomlýnské nádrže.

SLOVÁCKO
Internet: www.slovacko.cz
Informace: Region Slovácko, Masarykovo nám. 21, Uherské 
Hradiště

Moravské Slovácko je oblastí, kde se u nás asi nejvíce 
dodržují tradiční zvyky a obřady. Je to oblast táhnoucí se 
od Břeclavi až k Uherskému Hradišti. Je to země příjemně 
zvlněná s úrodnou zemědělskou nížinou podél řeky Moravy, 
vinohrady a lesy pokrývající svahy pohoří Chřiby a Bílé 
Karpaty. Centrem Slovácka je Hodonín, rodiště T. G. 
Masaryka. Slovácko je zemí vína, lidové hudby a zpěvu, 
příznivci lidové hudby se každoročně scházejí na folklorním 
festivalu v Strážnici. K hudbě a zpěvu patří samozřejmě víno 
a vinné sklípky. 

K nejstarším patří vinné sklepy v Čejkovicích staré několik 
set let, které vybudovali mniši řádu templářských rytířů. Bílé 
Karpaty jsou biosférickou rezervací UNESCO a zejména 
díky horským loukám se vzácnou flórou. Z nejvyššího vrchu, 
kterým je Velká Javořina, je hezký pohled na Slovensko a 
jižní část Moravy. Zcela ojedinělou technickou památkou je 
Baťův kanál na řece Moravě, který je splavný na úseku od 
Otrokovic do Petrova. Kanál si můžete prohlédnout přímo z 
paluby vyhlídkových lodí.

PRAKTICKÉ
INFORMACE

http://www.ycdyje.breclav.cz/
http://www.slovacko.cz/
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Baťův kanál
Kanál sloužil k dopravě hnědého uhlí z dolu v Rohatci na 
Hodonínsku do Otrokovic. Nákladní čluny vystřídali dnes výletní 
lodě a čluny, které přepravují turisty. V jedné ze šesti půjčoven lodí 
si můžete půjčit loď a vydat se na asi 50 km dlouhou trasu. Od 
května do konce srpna se plaví z Veselí nad Moravou do Strážnice a 
zpět výletní prám. Vyhlídkové plavby se konají také v Strážnici a 
Starém Městě a lodí se dostanete také do slovenského města 
Skalica.

Informace: Informační centrum Baťova kanálů, Zámecká 2, Veselí 
nad Moravou, internet: www.batacanal.cz. 

▶ Uherské Hradiště
Internet: www.mesto-uh.cz, www.slovacko.cz
Počet obyvatel: 26 000

Centrum Moravského Slovácka leží na rovině s protékající 
řekou Moravou. Centrum města tvoří Masarykovo náměstí  s 
několika starými budovami, ke kterým patří např. barokní 
lékárna U Zlaté koruny se sgrafity zdobenou fasádou, 
renesanční komplex Staré radnice s věží a zejména kostel 
sv. Františka Xaverského. Kostel tvořící architektonickou 
dominantu nejenom náměstí ale také města byl postaven 
koncem 17. století, jeho dnešní podoba je z 18. století. V 
městské části Staré Město se nachází Památník Velké 
Moravy. V roce 1949 zde byly vykopány zbytky osady z 9. 
století se základy kostela, několika domů a pohřebištěm. 
Podle některých archeologů a soudě také podle rozlohy (250 
hektarů) se mohlo jednat o jedno z hlavních center 
Velkomoravské říše. V muzeu postaveném na základech 
kostela najdete exponáty dokumentující dějiny našeho území 
v období Velkomoravské říše. 

Vinařské oblasti
V České republice rozlišujeme dvě vinařské oblasti, které se dále 
dělí na celkem 6 podoblastí.

1. Vinařská oblast Morava se dělí na znojemskou, mikulovskou, 
velkopavlovickou a slováckou pooblast. Víno se na Moravu dostalo 
pravděpodobně spolu s římskými legiemi, kteří tady strážili severní 
hranici římského impéria. Na Moravě se daří obzvláště bílým vínům, 

http://www.batacanal.cz/
http://www.mesto-uh.cz/
http://www.slovacko.cz/
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zdejší červená vína  jsou poněkud drsná. Červeným vínům se dobře 
daří na Slovácku, kde byla před několika lety vyšlechtěná nová 
odrůda červeného vína nazvaná Cabernet Morava. Vznikla z odrůd 
cabernet franc a zweigeltrebe.

2. Vinařská oblast Čechy se dělí na mělnickou a litoměřickou 
podoblast. Litoměřická vinařská oblast patří k nejsevernějším 
oblastem Evropy, kde se pěstuje víno. Jeden z prvních písemných 
dokladů o pěstování vína v Litoměřicích pochází z roku 1057. Mělník 
proslul ve středověku zejména červenými víny. Rulandské modré 
přivezené z Burgundska bylo jedno z nich. O pěstování a vyrobu 
vína se velkou měrou zasloužil Karel IV. 

Internet: www.wineofczechrepublic.cz, www.svcr.cz, 
www.vinarskyobzor.cz

Asi 6 km od Uherského Hradiště leží Velehrad, malé 
městečko známé především svým klášterním komplexem s 
bazilikou. Klášter byl založen v roce 1205 a ve stejné době 
se začala stavět původně třílodní románská bazilika. Celý 
klášterní komplex byl zničen v průběhu husitských válek. 
Dnešní bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a 
Metoděje byla postavená v průběhu 17.-18. století a 
zachovala si hezký barokní interiér. Pohledy návštěvníku 
přitahuje zejména velký bohatě zdobený oltář z carrarského 
mramoru, který byl zhotoven v Římě v roce 1863. Strany 
oltáře zdobí postavy sv. Ludmily a sv. Václava. Velehrad je 
dnes jedním z našich největších poutních míst s tradicí 
dlouhou několik set let. K oživení poutí došlo zejména v 19. 
století v době národního obrození a oživení 
cyrilometodějských a velkomoravských tradic. V roce 1985 
se oslav 1100 výročí smrti sv. Metoděje zúčastnilo 300 000 
poutníků. Papež Jan Pavel II., který Velehrad navštívil v roce 
1990 přitáhl dokonce půl milionu návštěvníků. 

Asi sedm kilometrů od Velehradu leží městečko Buchlovice, 
které se může pochlubit  s hezkým zámkem. Zámek nechal 
postavit Jan Gerhard Petřvald se svou italskou manželkou. 
Jejich předešlé bydliště - hrad Buchlov - přestal vyhovovat 
nárokům doby a současně ztratil svou strategickou polohu. 
Zámek byl postaven v letech 1690-1738 podle návrhu 
italského architekta, který se nechal inspirovat půdorysem 
italských vil. Na přelomu 19. a 20. století byl zámek 

http://www.wineofczechrepublic.cz/
http://www.svcr.cz/
http://www.vinarskyobzor.cz/
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přestavěn pro potřeby svého nového majitele, kterým byl 
rakouský diplomat Leopold Berchtold.

Hrad Buchlov byl založen v 13. století jako královská 
pohraniční pevnost. Leží nedaleko silnice z Brna do 
Uherského Hradiště  vypíná se na hřebenu pohoří Chříby. 
Pohled z něj do okolí je nádherný a bohatě vynahradí trochu 
skromnější interiér hradu. V průběhu staletí patřil celé řadě 
moravských pánů, jeho poslední majitelé Berchtoldové v 
něm zřídili rodinné muzeum. Dnešní interiéry dokumentují 
vývoj  bytové kultury u nás od 15.-19. století. Za zmínku stojí 
také knihovna někdejších majitelů bratrů Leopolda a 
Bedřicha Berchtolda, ve které je více než 10 000 knih.

Původní název Uherského Brodu „Na Brodě“ naznačuje, že 
město bylo založeno u brodu přes řeku Olšavu. Ve městě 
přežil část svého dětství Jan Amos Komenský, který Uherský 
Brod opustil v roce 1604. V tomto roce odešel pozdější učitel 
národů do Strážnice, kde navštěvoval školu v letech 1604-5. 

CHKO Bílé Karpaty má rozlohu 715 km2 a leží v nadmořské 
výšce od 240 do 970 metrů. Chráněná oblast se rozkládá na 
české straně Bílých Karpat v délce asi 70 km, paralelně s ní 
se rozkládá slovenská část chráněné oblasti Bílé Karpaty. 
Chráněná oblast je vzorovým  příkladem koexistence 
člověka a přírody. 

Výsledkem krajinářské úpravy zdejší přírody člověkem v 
minulých staletích je velký počet květnatých luk s 
roztroušenými dřevinami. Pro tyto louky je typický bohatý 
výskyt karpatské květeny. Nejcharakterističtějším typem 
vegetace Bílých Karpat jsou květnaté orchidejové louky. 
Obecně pro celou oblast je příznačná roztroušena zástavba, 
kde se lidská sídla střídají s lesy, karpatské louky a osamělé 
stromy, nazývaná kopanice. Na území parku se nachází asi 
170 let starý bukový les, který je chráněným přírodním 
výtvorem známým jako Sidonie. 



39

ZLÍNSKO
Pro oblast od Zlína směrem na východ k hranici se 
Slovenskem jsou typické rozlehlé lesy nabízející různorodé 
možnosti pro pěší turistiku, cykloturistiku nebo plavbu po 
řece Moravě. Zlín jako město bude určitě lákat zájemce o 
moderní architekturu. Firma Baťa tady v období první 
republiky vybudovala řadu moderních funkcionalistických 
staveb. Kromě mediálně známého Zlínského mrakodrapu, 
který byl sídlem firmy, patřily k nim také četné rodinné domky 
z červených cihel s charakteristickými rovnými střechami. 
Samozřejmě, že v Zlíně najdete také muzeum obuvi a 
cestovatelé by se měli podívat do muzea jihovýchodní 
Moravy, kde je zajímavá expozice věnována cestám naší 
známé  cestovatelské dvojice Hanzelka-Zikmund. Za 
oddechem a relaxací vyrazte do největších moravských lázní 
Luhačovice. 

▶ Zlín
Internet: www.mestozlin.cz
Počet obyvatel: 83 000

Při vyslovení slova Zlín každého automaticky napadne 
jméno Baťa. Baťa a Zlín jsou pojmy nerozlučně spjaty. 
Přestože Zlín byl založen již v 14. století nezachovalo se zde 
hodně historických památek. Jednou z mála starších budov 
města je zámek ze 16. století, který byl v 18. století 
přestavěn v barokním stylu. Dnes je na zámku umístěno
muzeum a galerie. Další historickou budovou je renesanční 
radnice. 

Centrum města je moderní a jeho architektonické ztvárnění 
sahá do 20.-30. let 20. století. Iniciátorem přeměny centra 
města byl zakladatel Baťových závodů Tomáš Baťa. 
Dominantou centra je šestnáctipatrový mrakodrap, který je 
asi 80 metrů vysoký. V době svého vzniku to byla největší 
budova města, která sloužila jako administrativní sídlo 
Baťových závodů. Budovu z červených cihel navrhl architekt 
V. Karfík. Zdejší kolonii dělnických domků navrhl v roce 1915 
prominentní architekt Jan Kotěra. 

http://www.mestozlin.cz/
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Baťa – ševcovská rodina dobývá svět
V roce 1894 založili sourozenci Antonín, Tomáš a Anna Baťovi  v 
Zlíně ševcovskou dílnu. Přes rady otce, který byl sám švecem, 
rodinná firma po roce téměř zkrachovala. Tehdy se devatenáctiletý 
Tomáš rozhodl převzít všechny dluhy a rozhodl se pokračovat v 
podnikání sám. Úspěch se dostavil a to nápadem nad kterým se 
ševcovská konkurence nemohla zdržet smíchu. Tomáš Baťa se totiž 
rozhodl vyrábět levné boty vyráběné z plátna, dnes bychom řekli 
kecky nebo spíše adidasky. Začal vyráběl ve velkém a uspěl. Dluhy 
byly brzy splaceny. Tažení za úspěchem pokračovalo a to zejména 
díky armádní zakázce. V období první světové války Baťa vyráběl 
pro rakouskou armádu boty. Po válce začal Tomáš Baťa s expanzí 
do ciziny. V roce 1939 měl v cizině 47 závodů ve kterých pracovalo 
téměř 70 000 zaměstnanců. V Zlíně postavil nejenom novou 
továrnu, ale zásadním způsobem ovlivnil také celkovou tvář města. 
Pro dělníky nechal stavět rodinné domy, telecvičny, školky a 
nemocnice. Pro mladé dělníky založil hnutí, jehož cílem bylo 
vytvoření zaměstnance, který by se identifikoval se svým podnikem. 
Řečeno dnešními slovy šlo mu o vytvoření jednotné „corporate 
identity“ Baťových závodů, k čemuž přispívalo také jednotné 
modro-bílé oblečení. V roce 1932 Tomáš Baťa zahynul při leteckém 
neštěstí. Žezlo po něm převzal jeho syn Tomáš junior, který krátce 
po obsazení republiky německou armádou v roce 1939 utekl do 
Kanady. V Kanadě založil Bata Shoes Corporation Canada a
pokračoval v rodinné tradici. Po válce byly Baťovy závody 
znárodněny a Zlín byl po komunistickém vůdci K. Gottwaldovi 
přejmenován na Gottwaldov. Tomáš Baťa junior se domů podíval 
až po 50 letech v roce 1989.

▶ Luhačovice
Internet: www.luhacovice.cz
Počet obyvatel: 5 500

Nejznámější a největší moravské lázně leží asi 15 km jižně 
od města Zlín v údolí potoka Šťávnice. Luhačovice se 
nachází v nadmořské výšce kolem 250 metrů uprostřed 
kopcovité krajiny na hranici mezi Valašskem a Moravským 
Slováckem. 

Dějiny města jsou spojeny s uherským šlechtickým rodem 
Serényi, kteří město získali v roce 1629 a kteří ho vlastnili po 

http://www.luhacovice.cz/
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dobu téměř 300 let. Minerální vody byly tady objeveny již 
v druhé polovině 17. století, přesto lázně byly oficiálně 
založeny až v roce 1789. Ve stejném roce nechal Vincenc 
Serényi postavit první léčební kabiny a hostinec. Další 
léčební domy přibyly v první polovině 19. století za éry Jana 
Serényiho. 

V roce 1850 byla  u hlavního pramene Vincentky postavená 
Vincentova kolonáda. Voda z Vincentova pramene se v 
tomto období podávala také na císařském dvoře ve Vídni.  
Vincentka je také dnes hlavním pramenem a pořád se stáčí  
do láhví. Také některé další luhačovické prameny nesou 
křestní jména členů rodiny Serényiů. Jsou to například 
Aloiska, Ottovka, Johanka, Antonínka, Amandka. Celkem je 
v Luhačovicích 12 hlavních pramenů, které se užívají k 
léčebným účelům. 

V roce 1902 prodali Serényiové lázně novozaložené akciové 
společnosti, které se povedlo skomírající lázně opět oživit.  V 
neposlední řadě se o to přičinila nová železniční trať, která 
byla otevřená v roce 1905. Z tohoto období pochází řada 
budov navržených architektem Dušanem Jurkovičem, který 
se snažil o skloubení modernismu se secesí a lidovou 
architekturou. K nejhezčím příkladům architektury z tohoto 
období patří lázeňský dům Jestřábí a budova Minerálních 
lázní. V minulosti sem rád přijížděl hudební skladatel Leoš 
Janáček, který se zde léčil více než dvacetkrát.
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UBYTOVÁNÍ S TENISEM

Máte rádi aktivní odpočinek?   Rádi si zahrajete 
tenis?   Chcete poznat jižní Čechy?

UBYTOVÁNÍ
Dva menší apartmány pro dvě osoby s možností přistýlky.  
Jeden větší apartmán se dvěmi lůžky v oddělené ložnici 
a třemi přistýlkami. 

Apartmány jsou vybaveny kuchyňkou s lednicí, elektrickým 
vařičem, TV se satelitem, WC a sprchovým koutem.

U domu je malý venkovní bazén a krb, možnost posezení na 
terasách.

TENIS
Součástí pozemku jsou dva tenisové kurty. 

REZERVACE
Věra Hronzová, Otín 100, 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 775 661 184
E-mail: hronzova@ubytovani-tenis.cz
Internet: www.ubytovani-tenis.cz

mailto:hronzova@ubytovani-tenis.cz
http://www.ubytovani-tenis.cz/
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LÉTO  S TENISEM   
A  ANGLIČTINOU

Zájemcům o dovolenou uprostřed hezké jihočeské 
přírody, kteří chtějí spojit příjemné s užitečným 

nabízíme prázdninové pobyty s intenzivním kurzem 
angličtiny ve spojení s tenisem.

Obsah kurzu přizpůsobíme požadavkům zákazníka.  

Termín: červenec, srpen, pondělí-pátek
Počet hodin: 4 vyučovací hod. denně, 20 hod. týdně
Minimální počet účastníků: 4
Cena: 2 000 Kč/osobu a týden 

REZERVACE
Jazyková škola Hallo English
Pravdova 1113/II., 377 01 Jindřichův Hradec
Tel. 776 050 082, 777 560 363 
E-mail: skola@halloenglish.cz
www.halloenglish.cz

mailto:skola@halloenglish.cz
http://www.halloenglish.cz/
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MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU 

CENA REKLAMY

ROZMĚRY               cca 10x18 cm
FOTOGRAFIE        1
CENA                         1 Kč/za jedno zobrazení*
MIN. CENA              500 Kč
TEXT                          zasílejte v bežném textovém editoru
FOTO                         zasílejte ve formátu JPG
OBJEDNÁVKY         Jazyková škola Hallo English
                                     Pravdova 1113/II. 
                                     377 01 Jindřichův Hradec
                                     E-mail: skola@halloenglish.cz
                                     Tel. 777 560 363 

* jedním zobrazením je myšleno jedno stáhnutí průvodce, min. počet 
objednaných zobrazení je 500 (počet stáhnutí dokladujeme oficiální 
statistikou návštěvnosti serveru)

mailto:skola@halloenglish.cz
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www.petro.cz

Tento průvodce byl bezplatně stažen

z internetové stránky
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