
Meruňkové
Židlochovicko
Jednodenní výlety tam, kde se rodí 
nejlepší meruňky

CZ

Výhledy nejenom z ikonické akátové 
věže Výhon

Starobylé památky 
a dramatický příběh Maryši

Sady, vinohrady, sklepy i folklor

JAK TAM?

Tramvají č. 2 do Modřic, vlakem z hlav-
ního nádraží v Brně do stanice Modřice 
nebo Popovice podle výletu 
(linka S3, R13)

JAK DOMŮ?

Autobusem: linka 505 
Židlochovice–Brno (bez přestupu)
Vlakem: z Židlochovic nebo Rajhradu 
podle výletu (linka S3)

Vydejte se z Brna na jih, do bohatého 
a úrodného kraje. 

Objevte poklady moravského písemnic-
tví v Rajhradě, vystoupejte mezi vino-
hrady a meruňkovými sady k rozhledně 
Výhon. Zastavte se ve staré kovárně 
v Těšanech, odkud si přivezl inspiraci 
Alois Mrštík pro příběh Maryši, dramatu 
o moci peněz, síle předsudků, svobodě 
i lásce. Nezapomeňte ochutnat také 
vína od místních vinařů a meruňkové 
speciality v židlochovickém infocentru. 
V kalendáři si vyberte z Nejlepších akcí 
široko daleko.
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Foto: RTIC Židlochovice, Michal Burian, 
Petr Francan, Libor Kalina, městys Nosislav, 
obec Těšany 

Meruňkové
Židlochovicko

PĚŠKY A NA KOLE
OD DUBNA DO ŘÍJNA
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SLAVNOSTI MORAVSKÉHO UZENÉHO 
A VÍNA na hradě Veveří

MINERÁLY A DRAHOKAMY v Tišnově

SLAVNOSTI CHŘESTU A VÍNA v Ivančicích

SVATOGODHARDSKÉ SLAVNOSTI VÍNA

BUČOVICE 1645

TIŠNOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO

VETERANFEST SLAVKOV

MERUŇKOBRANÍ v Židlochovicích

SETKÁNÍ PIVOVARŮ v Rosicích

SLAVNOSTI TUŘANSKÉHO ZELÍ

NÁRODOPISNÉ SLAVNOSTI v Těšanech

OSLAVANSKÉ HISTORICKÉ SLAVNOSTI

ČESNEKOVÉ SLAVNOSTI v Rosicích

NOSISLAVSKÉ OTEVŘENÉ SKLEPY

HISTORICKÉ SLAVNOSTI ROSA COELI

SLAVKOV 1805

NEJLEPŠÍ AKCE ŠIROKO DALEKO

březen, www.moravskeuzene.cz

duben a listopad, www.mineraltisnov.cz

květen, www.slavnostichrestu.cz

květen, www.dolnikounice.cz

červen,      Bucovice1645

červen, www.veteranfest.cz

červenec, www.merunkobrani.cz

září, www.turany.cz/slavnosti-zeli

září, www.narodopisneslavnosti.cz

září, www.cesnekovky.com

září, www.zidlochovicko.cz

září, www.dolnikounice.cz

listopad, www.1805.cz

Další akce a výlety do mobilu na: 
www.gofrombrno.cz

červen–srpen, www.mekstisnov.cz/kulturni-akce

červenec, www.pivovarrosice.cz

září, www.ohis.oslavany.info
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Od nádraží v Modřicích se vydejte cca 
550 metrů na jih a pak zahněte doleva 
na Benešovu ulici, dále přes náměs-
tí Svobody a Chrlickou ulici přes most 
přes řeku Svratku. Asi 400 metrů za 
mostem zahněte doprava na cyklostez-
ku Greenway. Zavede vás do Rebešovic 
a Rajhradic. Zde zahněte doprava přes 
most, benediktinský klášter /1, 2, 3/ je 
odtud jen asi 400 metrů. Po prohlídce 
se vraťte zpět do Rajhradic a držte se 
značení Greenway, které vás zavede po 
silnici přes Opatovice do Blučiny k říčce 

Přejeďte řeku Svratku směrem na zá-
pad a vydejte se po běžné silnici směr 
Hrušovany (pojedete po ní asi 2 kilo-
metry). Podjeďte pod tratí, hned za ní 
sjeďte ze silnice doprava kolem vodních 
nádrží Šejba a Šimlochy (po pravé ruce 
v kopci jsou zahrádky). Pokračujte do 
obce Ledce až k frekventované silnici  
Rajhrad–Pohořelice. Pozor, nyní po ní 
musíte sjet asi 400 metrů jižním smě-
rem (!!!) a první možnou odbočkou z ní 
uhněte doprava do obce Ledce. Projeď-
te vesnicí, pokračujte přes Sobotovice 

KLÁŠTERNÍ TRASOU DO ŽIDLOCHOVIC – 23,4 km

ŽIDLOCHOVICKÝ OKRUH – plus 20,9 km

Výlety na kole
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Výlety pěšky

Vydejte se z Výhonu mezi vinohrady po 
modré do Nosislavi, kde mají opevněný 
kostel a tvrz a náves zdobí více než sto 
let starý lis /7/. Po cestě zpět do Žid-
lochovic po červené turistické trase na-
vštivte rodinné biovinařství Válka.

MEZI VINOHRADY NA VÍNO – plus 4,4 km

Z nádraží v Popovicích se vydejte do 
centra obce, dokud nenarazíte na 
označení „naučná stezka Rajhrad-
sko“. Ta vede doprava dolů přes zdej-
ší umělý mokřad a dále bažantnicí 
k  benediktinskému klášteru v Rajhra-
dě /1/. V  nádherném komplexu, který 
byl přestavěn podle posledního pro-
jektu Jana Blažeje Santiniho-Aichla, 
navštivte opatský chrám sv. Petra a 
Pavla a  také Památník písemnictví na 
Moravě /2/ s  přesnými kopiemi vzác-
ných rukopisů královny Elišky Rejčky 

/3/, kterými si budete moci sami listo-
vat. Odteď až do Židlochovic se držte 
červené turistické značky. Vede přes 
Holasice a Vojkovice kolem tůně Lud-
mila /4/, kde pořádají koncerty místní 
žáby. V  Židlochovicích navštivte infor-
mační centrum – mají zde certifikova-
nou vinotéku místních vín /5/ a pořídíte 
zde meruňkové suvenýry. Na rozhlednu  
Výhon /6/ vystoupejte po zelené turis-
tické značce. 

DO RAJHRADSKÉHO KLÁŠTERA 
A NA AKÁTOVOU VĚŽ – 15,8 km

Litavě (Cézavě). Pokud chcete navští-
vit vinotéku místních vín v květinářství 
nebo ochutnat piva z místního pivovaru 
Xaver, přejeďte přes mostek do centra, 
nadšenci znudění rovinou pak mohou 
vyšlapat odtud k  rozhledně Výhon /6/. 
Vraťte se zpět k Litavě a najeďte západ-
ním směrem na cyklostezku Brněnská, 
Greenway, která vede podél jejího toku. 
Pokračujte po proudu do Židlochovic 
a k místnímu infocentru s vinotékou /5/. 
Zde můžete výlet ukončit nebo si přidat 
další část.

a podjeďte pod dálnicí. Na T křižovatce 
za dálničním podjezdem se dejte doleva 
na Bratčice, po cestě potkáte vodojem 
s  rozhlednou /8/. V Bratčicích můžete 
navštívit místní pivovar (na hlavní křižo-
vatce vlevo směr Němčičky, po prohlídce 
se vraťte zpět do Bratčic). Pokračujte do 
Syrovic (cyklostezka 5172, 404) a v cen-
tru obce zahněte doleva na Ořechov. Po 
asi 400 metrech před budovami auto-
servisu odbočte doprava na asfaltovou 
polní cestu (cyklotrasa Brněnská). Ta vás 
zavede až do Rajhradu.
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Na velký hlad je v Rajhradě restaurace  
a hotel U Kašny, kousek od podjezdu 
pod tratí na Městečku. Překvapivou na-
bídkou a vysokým výkonem si majitelé 
vysloužili zařazení do prestižního se-
znamu Gourmet jižní Morava 2019. Hlad  
v Židlochovicích uspokojí nejlépe re-
staurace Za Komínem. Poznáte ji snad-
no – podle komína, kousek od řeky. 

Žízeň se v regionu hasí především ví-
nem. Dávnou tradici má vinařství Raj- 
hradské klášterní, jež je spjato se zdej-
ším benediktinským klášterem /1/. Zmín-
ky o klášterních vinohradech pocházejí 
ze 14. století, samotné sklepy pak vznik-
ly kolem roku 1690. Dnešní majitelé se 
rozhodli pokračovat v tradici rajhradské-
ho vinařství v roce 2009, prodejna je 

otevřena ve všední dny. Další osvěžení 
čeká v  Blučině v Malém domácím vi-
nařství. Vína z ikonického kopce Výhon 
nabízí vinotéka pana Šťastného v květi-
nářství na ulici Měnínské nebo vinařství 
pana Hanuše. Pivaři si jistě nenechají 
ujít příležitost ochutnat vzorky v blučin-
ském pivovaru Xaver. Vinaři mohou po-
kračovat do židlochovického infocentra 
s vinotékou místních vín (a meruňkovými 
dárky) /5/ nebo do biovinařství k panu 
Válkovi do Nosislavi. Kdo se pustí do 
Bratčic, má šanci hasit žízeň v pivnici 
zdejšího Zámeckého pivovaru.

Začátek je shodný s výletem 23,4  km 
s  jediným rozdílem – po návratu na cy-
klostezku Brněnská (viz konec výletu 
23,4  km) se dejte východním směrem 
proti proudu Litavy (cyklotrasa 5062). 
V Měníně přejeďte doprava přes mostek 
a dáte se na jih ulicí Blučinskou (cyklo-
trasa 5065), která vás zavede do Mout-
nic. Zde odbočte doprava po cyklostez-
ce 5064 (Brněnská, LVA – Slavkovské 
bojiště), která vede do Těšan, dějiště 
dramatu Maryša ( je zde její rodný dům 
a je zde i pohřbena), kde doporučujeme 
navštívit krásnou technickou památku, 
místní historickou kovárnu /9/. V areálu 
těšanské zemědělské farmy si také mů-
žete koupit místní sýry. A pokud vás baví 
folklor, naplánujte si výlet na zdejší Náro-
dopisné slavnosti.  

DO TĚŠANSKÉ KOVÁRNY 
KRAJEM MARYŠI – 60,6 km

Hlad a žízeň?

Výlet dále vede po 5064 do Borkovan 
(vyhýbá se frekventované silnici 380), 
v Borkovanech uhýbá na jihozápad 
po cyklotrase Velkopavlovická a vede 
do Šitbořic, kolem sklepa Maryša. Asi 
600 metrů za odbočkou na Nikolčice 
(vpravo) se cyklotrasa rozdvojuje – od-
bočte doprava po Velkopavlovické, 
směr severozápad (pro pěší je znače-
na modře). Pokračujte do Křepic, kde 
narazíte na trasu 5113, Velkopavlovic-
ká vedoucí na sever. Držte se značení 
Velkopavlovická, na křižovatce v polích 
opusťte 5113 a jeďte na západ po 5149. 
Trasa přejíždí přes dálnici a míří do No-
sislavi a do Židlochovic.
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UŽITEČNÉ ODKAZY

www.zidlochovicko.cz – RTIC Židlochovice
www.rajhrad.muzeumbrnenska.cz – Památník písemnictví na Moravě
www.nosislav.cz – městys Nosislav
www.technicalmuseum.cz/pamatky/kovarna-tesanech – Kovárna Těšany
www.outesany.cz – obec Těšany
www.ukasny.cz – hotel a restaurace U Kašny, Rajhrad
www.zakominem.cz – restaurace Za Komínem, Židlochovice
www.rajhradskeklasterni.cz – vinařství Rajhradské klášterní, Rajhrad
www.pivoxaver.eu – pivovar Xaver, Blučina
www.pivovarbratcice.cz – Zámecký pivovar, Bratčice
www.sklepblucina.cz – Malé domácí vinařství, Blučina
www.vinarstvihanus.cz – vinařství Hanuš, Blučina
www.vinarstvivalka.cz – biovinařství Válka, Nosislav

Stáhněte si výlety do navigace na:  
www.gofrombrno.cz
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