pro skupiny

Neobjevený kus Moravy pro vaše výlety

PUTOVÁNÍ
SLOVÁCKÝMI
CESTAMI
Aktuálně

Slavkov u Brna,Bučovice, Letonice
Vlakem a pěšky / Délka trasy: 17 km
Pro Vás a Vaše přátele jsme nachystali unikátní výlet, jež vás zavede od Slavkova u Brna až
do Bučovic. Náplní je především spojení historie a krásné přírody, jež jsou součástí zdejšího
Slováckého kraje. Čeká na vás den plný zážitků
a zajímavých doposud neobjevených míst. Přejeme vám krásný výlet a především nezapomenutelné okamžiky s Vašimi blízkými.

Co vše po cestě uvidíte?
Cesta začíná ve Slavkově u Brna, odkud se od železniční zastávky vydáte po zelené přes centrum Slavkova u Brna až k židovskému hřbitovu. Vřele doporučujeme návštěvu slavkovského zámku i krásných zámeckých zahrad.
Od židovského hřbitova cesta pokračuje stále po zelené turistické značce okolo Němčan, kde se můžete občerstvit například v Pohostinství u Krejčířů či v kavárně Na Špacírů, až do
Letonic, kde spatříte památník padlým vojákům 1. a 2. světové
války. Po cestě budete míjet také přírodní památku Mrázový
klín, poutní kostel Lutršték či Letonský hájek až se dostanete
do cíle této trasy do Bučovic, kde se nachází další překrásný
zámek, jež je unikátní stavbou italské renesance. Jako zakončení celého výletu doporučujeme posezení v některé z místních
restaurací. Výborně vaří například v restauraci Kaťák, Arkáda či
v Ristorante Sole.
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Barokní zámek Slavkov u Brna
Historie barokního zámku Slavkov u Brna sahá až do 13. století,
kdypostavil řád Německých rytířů pozdně románskou řádovou
komendu, jež byla později upravena na tvrz. Následně v roce
1506 získali slavkovské panstvíbKounicové, kteří nechali tvrz
přestavět na renesanční zámek. Koncem 17. století byla zahájena Dominikem Ondřejem z Kounic barokní přestavba zámku,
přičemž tyto stavební práce a výzdoba trvaly dohromady téměř
sedmdesát let. Výsledek je však dnes opravdu velkolepý.
Zámek má v dnešní době 115 pokojů a impozantní zahradu ve
francouzském stylu. K nejzajímavějším patří zejména centrální
oválný společenský sál vyzdobený freskovou výmalbou od vídeňského tvůrce J. Pichlera, dále zde naleznete takézámeckou
expozici tvořenou obrazárnou s uměleckou tvorbou, jež byla
kdysi součástí velmi bohatých kounicovských sbírek výtvarného umění 17. a 18. století. V současné době se zde také nachází nová Napoleonská expozice věnovaná bitvě u Slavkova.
NÁŠ TIP

Navštivte a zhlédněte novou moderní a rozsáhlou expozici
věnovanou bitvě u Slavkova a období napoleonských válek.
Na své si zde přijde opravdu každý. Během výstavy si
prohlédnete desítky originálních exponátů, díky promítání se
vžijete do role vojáka v bitvě u Slavkova nebo si vyzkoušíte
repliky dobových zbraní. Vřele doporučujeme.
Více informací na: http://www.zamek-slavkov.cz/cz/
expozice-napoleon---austerlitz/
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Otevírací doba zámku:
Červen, červenec, srpen – denně 9.00 – 17.00
Březen, duben, říjen a listopad, prosinec (1. 12. – 8. 12.) – denně mimo pondělí 9.00 – 16.00
Květen a září – denně mimo pondělí 9.00 – 17.00
Zámek Bučovice
Bučovický zámek je unikátní stavbou italské renesance, jež byl
projektován známým znalcem umění, historikem a architektem Jacopem Stradou, který byl svého času zejména správcemuměleckých sbírek tří habsburských císařů – Ferdinanda I.,
Maxmiliána II. a Rudolfa II.
Odjezd

Vlakem
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Slavkov u Brna
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Hlavní cíle

Další
zajímavosti
v okolí

Přírodní památka Mrazový klín
Mrazový klín je přírodní památka v lokalitě Němčany v okrese Vyškov. Přírodní památka byla zřízena vyhláškou Okresního
úřadu Vyškov ze dne 8. listopadu 1990. Leží severovýchodně
od města Slavkov u Brna a severozápadně od obce Němčany u poutního kostelíku Matky Boží na Lutrštéku. Důvodem
ochrany je odhalený příklad periglaciálního zvětrávání na stěně
jednoho z ramen staré pískovny. Je také největším mrazovým
klínem na území České republiky a proto také nese označení –
Lokalita evropského významu.

Od železniční zastávky po zelené přes centrum
Slavkova u Brna až k židovskému hřbitovu Stále
po zelené okolo Němčan, Letonice, Bučovice
Zámek Slavkov u Brna
Letonice – památník padlým vojákům
za 1. a 2. světové války
Bučovický zámek
Židovský hřbitov
PP Mrazový klín
Expozice Klubu přátel historie na obecním dvoře
Panna Marie sedmibolestná - poutní kostel
Lutršték Letonský hájek

Občerstvení
po cestě

Obecní hospoda (dříve Pohostinství
U Krejčířů) – Němčany
Kavárna Na Špacíru – Němčany
Restaurace Slavkov u Brna, Sokolský dům,
restaurace Bonaparte, vinotéka Austerlitz,
U Havrana, Slavkovský pivovar v areálu bývalé
Destily - občerstvení
Hostinec Letonice
Restaurace Kaťák, Arkáda, Ristorante Sole Bučovice

Návrat

Bučovice
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Nalezneme zde celý rozsáhlý areál včetně renesanční zahrady, hradební zdi a vodního příkopu. Pozoruhodné je zejména
překrásnéarkádové nádvoří s 90 sloupy, které jsou bohatě vyzdobeny celkem 540 reliéfy, jež zobrazují válečné motivy, erby,
fantastická zvířataa bytosti či hudební nástroje.
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