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Neobjevený kus Moravy pro vaše výlety

PO STOPÁCH VÍNA
A FRANCOUZSKÝCH
VOJÁKŮ
Újezd u Brna, Křenovice
Pěšky či na kole
Délka trasy: 28 km

Aktuálně

Vydejte se s partnerem, rodinou či přáteli na výlet, jež vás provede po stopách vína a francouzských vojáků. Poznejte místa, kde probíhala Bitva tří císařů, kde zápolila francouzská vojska
pod vedením Napoleona a spojte vše s tradicemi
a bohatým kulturním a společenským životem
obyvatel zdejšího kraje. Právě pro Vás je zde připraven výlet s rozmanitou náplní a nezapomenutelnými zážitky.

Co vše po cestě uvidíte?
Hned na začátku si můžete vybrat ze dvou variant pro startovací místo. Lze zvolit buď kratší trasu přímo z Křenovic, nebo
delší variantu z obce Blažovice. Pokud zvolíte druhou možnost,
zavede Vás cesta nejprve z Blažovic po polní cestě nebo oklikou přes Holubice do Křenovic (možno dojet i vlakem) a dále
po silnici č. 417 až do obce Prace. Následně budete procházet
obcemi Újezd u Brna, Hostěrádky-Rešov a Šaratice přičemž
Vaši trasu zakončíte opět v Křenovicích nebo v Blažovicích, dle
vlastního výběru.
Míjet budete také obec Zbýšov, jež je známá svými rozsáhlými
vinicemi a vinnými sklepy. Určitě sem proto zavítejte a při posezení a povídání ochutnejte ty nejlepší druhy vín.
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Součástí trasy je také část naučné stezky Bitva tří císařů, kde
se na několika stanovištích dozvíte mnohé zajímavosti a legendy o této velmi známé historické události. Zapomenout
také rozhodně nesmíte navštívit první mírový památník v Evropě Mohylu míru, jež se nachází na Prackém kopci na Vaší trase
mezi obcí Prace a Újezdem u Brna.

Mohyla míru
Mohyla míru, jež je prvním mírovým památníkem v Evropě byla
postavena na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova se záměrem udělat z tohoto místa memento válek. Mohyla
míru je dominantou chráněné památkové zóny Slavkovského
bojiště, přičemž se nachází na Prackém kopci asi kilometr jižně od obce Prace, v místě rozhodujícího vítězství Francouzů
nad Rusy a Rakušany.
Nachází se zde muzeum, kde lze shlédnout novou netradiční multimediální expozici s názvem „Bitva tří císařů. Slavkov/
Austerlitz 1805.“ O státních svátcích, významných dnech a po
celý červenec a srpen bývá památník slavnostně osvětlen
a navštívit zde můžete také místní nově vybudovanou kavárnu
Mohyla míru. Navíc v areálu každoročně probíhá pietní akt jako
vyvrcholení vzpomínkových akcí v rámci výročí bitvy.
NÁŠ TIP

Určitě nezapomeňte navštívit v Křenovicích kovářskou dílnu
či výrobnu sýrů a tvarohu, kde je otevřeno denně kromě
nedělí a svátků od 17.30 do 18.00. Prodejna se nachází
v objektu dvouřadého kravína. Více informací o kovářské
dílně na: http://www.kovarstvibartosek.cz
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Křenovice
Obec Křenovice leží 3 km jihozápadně od Slavkova u Brna
na březích potoka Rakovce, zčásti na rovině, dílem na stráni, v průměrné nadmořské výšce 216 m n. m. První písemná
zmínka o obci se datuje k roku 1305.
Křenovice jsou charakteristické svým autentickým znakem
v podobě obecní pečeti, na které je vyobrazena rostlina křenu

Odjezd

Autem

Start

Blažovice/Křenovice

Trasa

Z Blažovic po polní cestě do Křenovic (možno
dojet i vlakem) nebo oklikou přes Holubice Po
silnici č. 417 do obce Prace
Újezd u Brna
Hostěrádky-Rešov
Zbýšov
Křenovice
Blažovice

Hlavní cíle

Mohyla míru
Vinné sklepy a vinice – Zbýšov
Část naučné stezky „Bitva tří císařů“

Další
zajímavosti
v okolí

Legendy z napoleonských Válek
Odkaz na některé díly Četnických humoresek
Křenovice - obec plná folkloru (možnost
návštěvy kovářské dílny, výrobny sýrů
a především hledání krnovského křenu) Odkaz
na chmelařskou tradici

Občerstvení
po cestě

Křenovice - Restaurace U Frantíka, obecní
hospoda, Los tlapos
Pohostinství Hostěrádky-Rešov

Návrat

Blažovice/Křenovice
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s typickým křenovým listem. Dominantou obce je kostel sv.
Vavřince. Původně pozdně románská stavba - dnes spíše klasicistní - stojí ukryta uprostřed stromoví, do dálky však ukazuje
ze všech čtyř stran velké hodiny s ciferníky, které společně se
čtyřmi zvony tvoří neodmyslitelnou součást života v obci.
Obec se pyšní velmi bohatým společenským a kulturním životem. V roce 2001 se umístila na prvním místě v okresním kole
soutěže „Vesnice roku“ a v téže soutěži získala v krajském
kole „Modrou stuhu za společenský život a podporu tradic
folklóru“.
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