
KDE BYSTE ROZHODNĚ NEMĚLI CHYBĚT

Slavnosti moravského uzeného a vína
hrad Veveří Brno, březen
www.moravskeuzene.cz

Minerály, šperky a drahokamy
Tišnov, duben a listopad
www.mineraltisnov.cz

Slavnosti chřestu a vína
Ivančice, květen
www.slavnostichrestu.cz

Bučovice 1645, městské slavnosti
Bučovice, červen
    Bučovice 1645

Hornické slavnosti
Zastávka, září
www.hornickeslavnosti.cz

Bitva u Slavkova 1805
Slavkov u Brna a okolí, prosinec
www.1805.cz

Ozvěny  
dávných 
bitev

CZwww.gofrombrno.cz
www.destinace-brnensko.cz
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VÝLET Z BRNA NA KOLE NEBO AUTEM
OD DUBNA DO PROSINCE
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Ozvěny  
dávných bitev

Výlet na kole  
27–38 a více km

Jednodenní výlet krajem,  
kde se psala historie Evropy

Zámky ve Slavkově a Bučovicích

Multimediální expozice bitvy u Slavkova

Daleké výhledy i hluboké lesy

JAK TAM?

Vlakem: z hlavního nádraží v Brně do 
Šlapanic nebo do Slavkova (linka S6)
Autem: k nádraží ve Šlapanicích (auto 
zaparkujte u nádraží) nebo rovnou do 
Slavkova

JAK DOMŮ?

Vlakem: Ze stanic Bučovice, Slavkov, 
Křenovice směr Brno (linka S6, R56).

MOHYLA MÍRU

Od nádraží ve Šlapanicích se dejte po 
cyklotrase Napoleonova přes Ponětovice 
do obce Prace. Zde zahněte do kopce 
k  mohyle Míru /1/. Zdejší multimediál-
ní expozice dává srozumitelný přehled 
o  událostech, které vedly ke gigantické 
bitvě u Slavkova.

V roce 1805 se na zdejších polích ode-
hrála bitva tří císařů a jejich armád, fran-
couzské, ruské a rakouské – největších, 
jaké tehdejší svět viděl. S nimi zde bo-
jovaly proti sobě doslova celé národy 
o vládu nad Evropou a název Austerlitz 
zná od té doby celý svět. Region ale ne-
nabízí pouze pohnutou válečnou minu-
lost. Je to úhledná krajina oblých kopců 
s čupřinou vinohradů, krajina dalekých 
výhledů a  tichých koutů Ždánického 
lesa.
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DALEKÉ VÝHLEDY

Po prohlídce expozice se vraťte do obce 
Prace a  pokračujte po cyklotrase 5097 
na Křenovice. Otevírají se zde nádher-
né daleké výhledy do zdejší krajiny, ze-
jména nad Křenovicemi od pohřebišť 
padlých vojáků z míst zvaných Krchůvek 
a  Bojiště  /2/. Najdete zde také prastarý 
smírčí kříž /2/ na Zlaté hoře. Pokračujte 
do Křenovic, kde máte dvě možnosti, jak 
dojet do Slavkova. Kratší je cesta kolem 
popravčího vrchu po silnici 416 historic-
kou alejí, která vede do centra Slavkova 
a prakticky přímo k zámku. Delší cesta do 
Slavkova je značená jako Brněnská 5097, 
vede přes Hrušky a Vážany nad Litavou, 
kde je doprava slabá, ale ústí na velmi 
frekventovanou silnici č. 46.
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Ve slavkovském zámku /4/ přenocovali 
na konci roku 1805 všichni tři císaři – ra-
kouský a  ruský před bitvou, Napoleon 
po bitvě. Prohlídka krásných historic-
kých sálů má i variantu pro děti. Můžete 
zde ze slavného balkonu zvolat stejně 
jako Napoleon po vítězné bitvě ke svým 
vojákům „To je hrdina!“. Multimediální ex-
pozice nabízí nejen originální artefakty, 

ale také velmi naturalistický zážitek z bi-
tevního pole 1805. Můžete si i vyzkoušet 
výstroj tehdejších vojáků. Doporučuje-
me také procházku po krásném parku 
s nově restaurovanými sochami. Známé 
jsou prosincové vzpomínkové akce s re-
konstrukcí historických událostí spoje-
ných s bitvou u Slavkova (www.1805.cz).

ZÁMEK SLAVKOV A NAPOLEONŮV BALKON

V centru obce (přejeli jste přes první že-
lezniční přejezd) zahněte doleva z ulice 
Brněnské na ulici Svárovskou. Po sto 
metrech začíná vlevo naučná stezka Ši-
beniční a popravčí vrch /3/ v Křenovicích 

– vede kolem toku Rakovec. Dejte se po 
ní, jsou to asi dva kilometry. Dovede vás 
kolem fotovoltaické elektrárny až na po-
pravčí vrch. Odtud pak můžete sjet dolů 
na silnici 416 a pokračovat do Slavkova.

PŘES POPRAVČÍ VRCH

zajíci běhají po stropě /5/. V roce 1645 
zámek ubránila hrstka vrchnostenských 
úředníků, myslivců a  měšťanů proti po-
četnému švédskému oddílu, jako připo-
mínka se zde každoročně v červnu koná 
akce Bučovice 1645: Dobývání zámku  
/5/. (www.facebook.com/Bucovice1645).

Dominantou Bučovic je zámek, který 
najdete v centru. Postaven byl ve druhé 
polovině 16. století. Nádvoří ze tří stran 
obklopují arkády s 90 sloupy s 540 ka-
mennými reliéfy a zdobí je nádherná ma-
nýristická fontána. Kuriozitou je takzvaný 
Zaječí pokoj, ve kterém, jak říkají místní, 

ZÁMEK BUČOVICE A ZAJÍCI NA STROPĚ

Před Bučovicemi v obci Křižanovice za-
hněte doprava (značeno jako cyklotrasa 
5098) a  pak vystoupejte až na hřeben 
Ždánického lesa. Zde zahněte doprava 
po cyklotrase 473 a  po třech kilome-
trech opět doprava (cyklotrasa 507). 
Sjíždíte přes Heršpice zpět do Hodějic 
a Slavkova.

CYKLOTRASY ŽDÁNICKÉHO LESA – plus 25 km

Po prohlídce slavkovského zámku se 
vydejte Bučovickou ulicí po značené 
cyklotrase Brněnská 5097 směrem na 

DO BUČOVIC – plus 11 km

Bučovice. Nová bezpečná cyklostezka 
vede do obce Hodějice a  kolem Litavy 
dojedete až do Bučovic.



UŽITEČNÉ ODKAZY

mohylamiru.muzeumbrnenska.cz – Mohyla míru
www.zamek-slavkov.cz – zámek Slavkov
www.zamek-bucovice.cz – zámek Bučovice
www.1805.cz – program výročí bitvy u Slavkova
    Bucovice1645 – Městské slavnosti Bučovice 1645
www.hotelausterlitz.cz – hotel Austerlitz
www.slavkovskypivovar.cz - Slavkovský pivovar

Hlad a žízeň?

Výlet autem

Máme pro vás dva prověřené tipy. Za 
zámkem ve Slavkově najdete Golfhotel 
Austerlitz /7/. Krásná restaurace vedle 
mistrovského hřiště Austerlitz hostila 
Usaina Bolta, Carla Lewise a další cele-
brity, které ocenily jak báječný výhled na 
golfové hřiště a zámeckou zahradu, tak 
skvělou kuchyni. Bylinky si zde pěstují 
sami, restauraci zásobují místní pěstitelé 
zeleniny a  regionální dodavatelé masa 
a  moderní pokrmy kouzlí mladí profe-
sionálové. V chladnějších dnech přijde 
vhod posezení u krbu, zatímco děti se 
mohou vyřádit na krásném vnitřním dět-
ském hřišti v suterénu. Hotel Austerlitz 
je připraven poskytnout zázemí i pro ro-
dinné oslavy a firemní akce tak, aby byl 
návštěvník maximálně spokojen.

Stejná trasa jako pro cyklisty. Krátký pěší 
výlet (cca čtyři kilometry) si můžete udělat 
ze Slavkova po zelené turistické značce 
ke kapli sv. Urbana /6/. Je odtud překrás-
ný výhled do širého kraje.

Vyhlášený je také Slavkovský pivo-
var  /8/. Pivovarnictví se do Slavkova 
vrátilo v roce 2012, kdy byl na původních 
základech dřívějšího pivovaru, který byl 
uzavřen v roce 1917, vystaven nynější pi-
vovar. Varna, srdce každého pivovaru, je 
umístěna přímo v restauraci a  stává se 
tak její dominantou. Základní pilíř pivova-
ru tvoří spodně kvašená piva a jeho vlaj-
kovou lodí je Slavkovská desítka. Ovšem 
ve Slavkově se nebojí jít také proti prou-
du. Kromě obligátních piv typu Ale pro-
plouvají i do méně známých zahraničních 
pivních stylů. Za šest let života pivovaru 
spatřilo světlo světa již přes pět desítek 
takových piv. Restaurace nezapře, že je 
součástí pivovaru. Přímočará jídla skvěle 
ladí k  čerstvému pivu a  například pivní 
chléb si zde pečou sami.
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