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Neobjevený kus Moravy pro vaše výlety

POHODOVÝ
CYKLOVÝLET

Křižanovice, Lovčičky
Vlakem a na kole
Délka trasy: 47 km

Aktuálně

Vyjeďte na kole krásnou a klidnou krajinou Ždánického lesa a Politaví. Čeká na vás pohodová jízda mírným terénem, spousta zážitků na Ekofarmě
Jalový dvůr, příjemné posezení v místních hostincích a restaurací či návštěva prvního mírového
památníku v Evropě. Přejeme krásnou cestu a vítr
v zádech.

Co vše po cestě uvidíte?
Po příjezdu vlakem do Křižanovic vás výlet zavede nejprve
směrem na Rašovice a dále na Ekofarmu Jalový dvůr, kde vás
čeká nejen spousta atrakcí, ale také příjemné posezení v Hostinci U Hříbka. Po dobrém pivě se vydáte směrem na Heršpice,
Nížkovice, Kobeřice u Brna až do Lovčiček. Terén je kopcovitý,
ale mírný a zvládne ho opravdu každý. Po cestě můžete spatřit
nejen nádhernou a bohatou okolní krajinu Dolnosvrateckého
úvalu, nýbrž také krásné výhledy směrem na Drahanskou vrchovinu či Pálavu.
Po průjezdu obcí Lovčičky následně pojedete přes Újezd u Brna
až k odbočce na cyklistickou stezku s názvem Napoleonská.
Zde odbočíte vpravo a vydáte se až k samotné dominantě celého okolí k Mohyle míru. Zde doporučujeme navštívit nejen
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místní muzeum s multimediální unikátní expozicí, ale také výbornou kavárnu, kde udobrého zákusku báječně zakončíte vaši
cestu. Následuje už jen návrat zpět do Újezdu u Brna a cesta
vlakem domů.

Ekofarma Jalový dvůr
Ekofarma Jalový dvůr byla založena v roce 1992 a již od samého začátku se specializuje na chov ovcí a koní. Na zatravněných stráních, jež lemují tento statek, je však možné spatřit
také oslíky, lamu, volně pobíhající čínská prasátka, pávy, husy
či kravičku Verunku.
Ekofarma Jalový dvůr Vám nabídne také mnoho atrakcí. Objednat si můžete například projížďku na koních, svezení kočárem,
jízdu s oslíky, zarybařit si, nebo si jen tak příjemně posedět a relaxovat v Hostinci U Hříbka

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
NÁŠ TIP

Na ekofarmě Jalový dvůr také naleznete letní kino, kde
se mimo jiného každoročně koná EkoFilmFest JALOVÁK
bratří Čadíků. Odhoďte proto všechen stres za hlavu
a vychutnejte si báječnou atmosféru přírody. Doprovodným
programem festivalu bývají vozatajské závody a vstupné je
dobrovolné. Akce se koná od 28.6. do 30.6.
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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.
Odjezd

Vlakem

Start

Křižanovice – nádraží
Z Křižanovic po c. 5098 Před Rašovicemi
odbočka vpravo a dále po silnici na c. 507
směrem na Ekofarmu Jalový dvůr Z Ekofarmy
zhruba 1,5 km zpět po stejné cestě dále stále
po c. 507 až do Heršpic Z Heršpic po c. 5099
(Brněnská) Dále přes Nížkovice na Kobeřice
u Brna až do Lovčiček Z Lovčiček po c. 473 až do
Újezdu u Brna Možnost zastávky na Mohyle míru
(stále po c. 473 směrem na Sokolnici, odbočka
vpravo na c. Napoleonská až k Mohyle míru)
Přírodní památka Jalový dvůr
s ekofarmou (Hostinec U Hříbka)
Výhled na Drahanskou vrchovinu, Pálavu

Trasa

Hlavní cíle
Další
zajímavosti
v okolí

Mohyla míru
Dolnosvratecký úval

Občerstvení
po cestě

Křižanovice u Bučovic (na hřišti a na návsi)
Hostinec U hříbka
Restaurace Na Vyhlídce – Rašovice
U Čáslavů – Lovčičky
Restaurace U Marků, hospoda na Pančavě,
cukrárna U Žbánků – Otnice Kavárna Mohyla míru

Návrat

Újezd u Brna – nádraží

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.

Proﬁl Vaší trasy
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