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Neobjevený kus Moravy pro vaše výlety

VELKÝ OKRUH
ŽDÁNICKÝM
LESEM
Ždánice, Bošovice
Autem a na kole
Délka trasy: 49 km

Aktuálně

Výlet určený pro zdatné cyklisty bude pro Vás
nejen úžasným sportovním zážitkem, nýbrž také
poznáním nových zákoutí a objevením přírodních a historických krás mikroregionu Ždánický
les a Politaví. Pokud jste milovníci sportu, přírody i kultury, je tento výlet určen právě pro Vás!

Co vše po cestě uvidíte?
Trasa začíná ve Ždánicích, kde můžete využít široké nabídky
tohoto městečka a navštívit některou z četných historických
památek. Krásná je například zámecká zahrada se vzácnými
dřevinami či Vrbasovo muzeum ukryté ve Ždánickém zámku.
Cesta dále pokračuje ve směru na Žarošice a Dambořice až
na c. 5064 (Velkopavlovická), která Vás přivede do Velkých
Hostěrádek. Na tomto místě odbočíte vpravo na cyklostezku
Brněnská, jež Vás dopraví až do obce Bošovice. K vidění je zde
především nádherná dominanta obce Bošovická tvrz či unikátní Papouščí zoo.
Následně se vrátíte kousek zpět před Bošovice na odbočku
vpravo a vydáte se po c. 5094 směrem na Lovčičky. Projedete
okolo vyhlídky U křížku, kde doporučujeme určitě alespoň krátkou zastávku na rozhlédnutí se po širém okolí s překrásnou
vyhlídkou na Ždánický les.
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Po malé pauze zde odbočíte vlevo na c. 473 do Lovčiček a dále
se pustíte po okraji Ždánického lesa směrem k rozcestí Na roháčku, dále k památníku U Zlatého jelena, kde se dříve odehrál
boj partyzánského oddílu Olga proti německým policistům, až
na nejvyšší vrchol Ždánického lesa U Slepice, jež leží ve výšce
437 m. n. m. Cesta zpět potom vede po c. 5096 do Lovčic a zpět
do Ždánic, kde je mimo jiné také výborná nabídka občerstvení,
zejména v restauraci Mušketýr či Radlovec, v hospodě Na Kopáku, v CK hostinci Městečko, nebo v místní cukrárně. Je jen
na Vás jak zakončíte tento výlet.
Tvrz Bošovice
Tvrz je nejvýznamnější dominantou obce viditelnou ze širokého
okolí. První zmínka je datována již z roku 1298 a je evidována
v zemských deskách. Od roku 1627 patří Bošovice ke Ždánickému panství, čímž ztratily svůj šlechtický význam a tvrz byla
obývána jen panskými úředníky spjatými se správou zdejšího
hospodářského dvora a lesů. Tvrz patří k pozoruhodným objektům svého druhu na jižní Moravě.
Zámek Ždánice a Vrbasovo muzeum
Ždánický zámek byl původně tvrzí, kterou však následně roku
1 569 nechal Oldřich z Kounic přestavět na renesanční zámek.
Poté mnohá léta patřil zámek rodu Liechtensteinů, a to až do
roku 1931, kdy jej odkoupil doktor Ervín Seidl. Podle dekretu prezidenta Beneše připadl následně státu, a dnes je opět
v soukromých rukou.
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V přízemí zámku můžete navštívit Vrbasovo muzeum založené
učitelem a místním historikem Jakubem Vrbasem, které zde
sídlí již více než šedesát let. Spatřit zde můžete soubor velmi cenných, zajímavých i kuriózních historických předmětů
od starobylých obrazů až po nejrůznější lustry či globusy. Díky
tomuto muzeu jsou dodnes zachovány lidového kroje, tance,
zvyky, písně, tradice, starožitnosti a jiné rukodělné výtvory lidového umění tohoto kraje.
Památník u Zlatého jelena
Památník U Zlatého jelena je místem, kde kdysi stávala hájenka Zlatý jelen, u které se odehrál první partyzánský boj oddílu
Olga s německými policisty a protektorátními četníky. V roce
1944 zde došlo k ozbrojenému střetnutí, při kterém bylo zraněno mnoho mužů, přičemž byl zabit partyzán Jiří Jírovský. Na
jejich počet zde byl vystavěn památník, který připomíná jejich
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hrdinství. Podrobnou pověst popisující vznik názvu tohoto místa si můžete přečíst na informační tabuli poblíž památníku.
Tvrziště Konůvky
Hluboké hvozdy Ždánického lesa mají své kouzlo, které ještě umocňuje skutečnost, že se jimi kdysi dávno proháněli na
koních středověcí loupeživí rytíři. Také zde žilo mnohem více
lidí než dnes, což dosvědčují vykopávky zaniklé středověké
vsi Konůvky. Po celá staletí od svého zániku zarůstala tato ves
vegetací a mizela pod nánosy hlíny. Až v šedesátých letech minulého století ji opět objevili archeologové pod vedením Dagmar Šaurové, díky nimž je dnes místo turistům a zájemcům
o historii dobře přístupné.
Vesnice vznikla v době vrcholného středověku zřejmě v souvislosti s německou
kolonizací ve 13. století. Tehdy býval Ždánický les mnohem
méně rozlehlý než dnes. Zatímco dnes obklopuje Konůvky kolem dokola hustý porost, před staletími bývaly v místě smrků
a statných buků políčka a dokonce i vinohrady či sady.
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Odjezd

Autem

Start

Ždánice
Po c. Kyjovská do Dambořic a Velkých
Hostěrádek Ve Velkých Hostěrádkách odbočka
vpravo na c. Brněnskou Před Bošovicemi
odbočka vpravo na c. 5094 směrem na Lovčičky
U vyhlídky u křížku odbočka vlevo na c. 473 do
Lovčiček V Lovčičkách odbočka v pravo na c.
5099 s návazností na c. 5100 směrem k rozcestí
Na roháčku Připojení na c. 473 přes rozcestí
Těšanka-bus Po c. 473 až na rozcestí U Slepice
Po c. 5096 do Lovčic a zpět do Ždánic
Tvrz Bošovice
NS Motýlí ráj
Památník U Zlatého jelena
Tvrziště Konůvky

Trasa

Hlavní cíle

Další
zajímavosti
v okolí

Občerstvení
po cestě

Zámek Ždánice
Vyhlídka od křížku na Ždánický les
Rybník Horáček Napojení na NS Ždánickým
lesem
Vrbasovo muzeum
Síň sportu v zámecké Loudonově vile
Zámecký park se vzácnými dřevinami
a psím hřbitovem
Areál předzámčí s kašnou
Pohostinství Dambořice
Gril Bar restaurace, Pohostinství na návsi,
Pohostinství u Žbánků – Bošovice
U Čáslavů – Lovčičky
Restaurace U Školy – Milešovice
Restaurace Mušketýr, Hospoda Na Kopáku,
CK hostinec Městečko, Restaurace Radlovec,
Cukrárna ve Ždánicích – Ždánice
Cesta je poměrně dlouhá a spletitá, proto určitě
doporučujeme vzít si s sebou také svačinu
a něco sladkého na doplnění energie.

Návrat
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