
 

 

              Klub českých turistů  

Slovan Karlovy Vary 

100 LET 1923 - 2023 
 

Vykročte ze dveří za  

zdravím a poznáním! 

Jarní velikonoční turistická expedice 2023 s outdoorovým programem za podpory autobusu. 

JIŽNÍ MORAVA   
 Rosa Coeli*Hustopeče*Čejkovice*Vrbice*Pálava 

*Mikulov*Lednice*Valtice*Milovice*Kyjov*Židlochovice  
 

Velikonoce 6. 4. – 10. 4. 2023  

Odjezd: 6. 4. 2023 Ostrov – Mírové nám. 6:15; K. Vary – Západní 6:30 

Ubytování:  Turistická ubytovna TJ Slavoj Velké Pavlovice.   

Společně vždy 4 +2 s vlastním soc. zařízením.    

Cena: 5.400,- Kč pro členy TJ Slovan Karlovy Vary, ostatní + 250 Kč. 

 Cena obsahuje dopravu a ubytování s polopenzí (4x).  

Doprava: Autodoprava Daniel Sládek, s.r.o. Karlovy Vary   

Vede:  František Wohlmuth -  603 209 270;  fjw@volny.cz    

Platby:  Na účet: 16738341/0100 v.s. 4230406 v termínu do 25. 3. 2023. 

   Ve zprávě pro příjemce uveďte své příjmení. 

 

mailto:fjw@volny.cz
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1. den 6. dubna 2023 – Zelený čtvrtek                  Rosa Coeli, Křepice, Kurdějov, Hustopeče                          

První naše zastavení bude v Dolní 

Kounici, kde si prohlédneme torzo 

ženského premonstránského kostela Rosa 

Coeli – komentovaná prohlídka v 11:00, 

vstupné 90/70 Kč. Následně se přesuneme 

do obce Křepice a zastavíme na návsi u 

vinného lisu. Odtud si vyšlápneme kolem 

pramene Točka k poutnímu areálu zvaném 

„U svaté“ s křížovou cestou, kopií sochy 

Krista z Rio de Janiero, sousoším Cyrila a 

Metoděje a pramenem sv. Gorazda (tam a 

zpět 3 km). Křížová cesta byla postavena 

roku 2002 z iniciativy tehdejšího kněze 

Metoděje Kuběny. Tvoří ji čtrnáct 

dřevěných křížů, které zhotovil místní truhlář. Patnácté zastavení je u třímetrové dřevěné sochy 

Krista jako symbolu Vzkříšení. Naším dalším cílem bude opevněný kostel z přelomu 15. a 16. 

století v Kurdějově (prohlídka 100 Kč – 725 383 538). Pozdně gotický jednolodní kostel obklopuje 

samostatně stojící zvonice, kaple Všech svatých, kostnice a stavby jsou propojené obrannou 

hradební zdí. Spolu tvoří jeden z největších a nejzachovalejších komplexů opevněného kostela v 

Česku. Pod areálem kostela se nachází síť podzemních chodeb, zbudovaných pravděpodobně na 

přelomu 16. a 17. století. Po prohlídce kostela se vydáme na procházku Mandlovými sady kolem 

Křížového vrchu, vystoupíme na rozhlednu a dojdeme do centra Hustopečí (5 km) s moderním 

chrámem sv. Václava a sv Anežky České. Krátce se projdeme po centru a pak odjedeme busem na 

ubytování do Velkých Pavlovic. 

Předpokládaný počet 10 km za den s celkovým převýšením 200 m.  

 

2. den 7. 2023 – Velký pátek                                                                    Čejkovice, Kobylí, Vrbice   

Ráno odjedeme busem do Nového 

Poddvorova. Nejprve si zajdeme tam a 

zpět k 1 km rozhledně Na Podluží – 

železná rozhledna 30 m vysoká, 160 

schodů. Po návratu k busu se vydáme 

na opačnou stranu k Větrnému mlýnu 

Starý Poddvorov z roku 1870, k mletí 

obilí sloužil až do roku 1949 – 

prohlídka pí Hajdová, mobil 606 483 

811.  Po jeho prohlídce bude na nás 

čekat na silnici do Čejkovic bus – 3 

km. V Čejkovicích si prohlédneme 

Domek TGM  a zajdeme se podívat do 

Templářských sklepů – vstupné 90 

Kč, s ochutnávkou vína 190 Kč. Místní 

zámek, který slouží jako hotel, si prohlédneme zvenčí. Následuje přesun busem do obce Kobylí ke 

kostelu sv. Jiří. Odtud se vypravíme po zelené značce na Kobylí vrch se Stezkou nad vinohrady a 

pak dojdeme kolem větrného mlýnu a Mohyly míry do Vrbic – 3 km. V obci Vrbice najdete 

zajímavou soustavu vinných sklepů. Sklepy, které byly vykutány do pískovce až v sedmi patrech 

nad sebou, návštěvníka upoutají kamennými vstupy s goticky lomenými oblouky. Lokalita vinných 

sklepů nazývaná Stráž je naprostým unikátem. Na zpáteční cestě si ještě zajdeme nedaleko Bořetic 

od restaurace Kraví hora po zelené na stejnojmenný vrch s rozhlednou. Bus nás bude čekat po cca 

3 km na parkovišti u koupališti v Němčičkách.   

Předpokládaný počet 13 km za den s celkovým převýšením 200 m. 
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3. den 8. dubna 2023 – Bílá sobota                                         Pálava – Pavlovské vrchy , Mikulov               

Busem dojedeme k břehům Novomlýnské 

nádrže do Pavlova. Odtud podnikneme 

výstup ke zřícenině hradu Děvíčky (Dívčí 

hrady) - mohutná zřícenina, odkud se 

nabízí krásný výhled do celého okolí, byla 

založena zřejmě na počátku 13. století – 

vstupné 80 Kč. Okruh měří 4 km a má 

převýšení přes 200 m. Další zastávkou bude 

nedaleká obec Klentnice. Našim cílem bude 

zřícenina Sirotčího hrádku. Romantická 

zřícenina a její typická silueta patří 

neodmyslitelně k Pavlovským vrchům. 

Zřícenina původně gotického pomezního 

skalního hradu z přelomu 13. a 14. století, 

vybudovaného na dvou vápencových skaliscích, se nachází na vrcholu Stolové hory v CHKO 

Pálava. Kamenný kruh – neboli moravský Stonehenge je uměle postavený kamenný kruh z roku 

2005 podle druidských zásad. Je tvořen 9 kameny v kruhovém půdorysu o průměru 27 m. Sestup ze 

Stolové (Tabulové) hory bude mezi bývalými lomy. Bus nás vyzvedne u tábořiště v bývalém lomu 

Ranč. Trasa měří 2,5 km s převýšením 150 m. Třetí trasa dlouhá 1,5 km s minimálním převýšením 

nás čeká kolem jeskyně Turold. Všechny tyto tři okruhy jsou součástí Svatojakubské cesty. 

Následně se přesuneme busem na východiště naší dnešní čtvrté trasy, tím bude zatopený Janíčův 

lom. Od lomu se vypravíme po modré kolem Božího hrobu k 1,5 km (převýšení 100 m) 

vzdálenému Svatému kopečku s kapli sv. Šebestiána z roku 1623 jako poděkování za ochranu před 

morovou epidemií. Zde nás potěší nádherný výhled na město Mikulov a okolí. Následně nás bude 

čekat 1,5 km sestup do historické centra Mikulova. Dominantou Mikulova je barokní zámek, sídlo 

Regionálního muzea Mikulov, kde objevíte nejrozsáhlejší tuzemskou expozici vinařství a 

vinohradnictví s unikátním obřím vinným sudem. 

Předpokládaný počet 15 km za den s celkovým převýšením 500 m. 

 

4. den 9. dubna 2023 - Velikonoční neděle                                                 Lednicko-valtický areál 

Dnes si nejprve vyšlápneme v nedalekém 

Zaječí na rozhlednu Daliborka na vrchu 

Kalvárie (tam a zpět 2 km s převýšením 60  

m). Následně bude přesun busem do Lednice 

k zámku. Po prohlídce okolí zámku a 

zámeckého parku se vydáme na pěší trasu 

k zámku ve l. Podél lázeňské kolonády a 

amfiteátru dojdeme k Vyhlídkové věži (2 

km), pokračujeme kolem Mlýnského rybníka 

po NS k Apollonovu chrámu (3,5 km), 

dalším cílem bude Chrám Tří grácií (6,5 

km), pokračujeme k Dianině chrámu – 

Randez-vous (10 km). K dalšímu cíli 

Zámečku Belveder dojdeme po červené 

značce (13,5 km). K cíli u zámku ve Valticích už je to po modré nedaleko (15 km). Valtice – hlavní 

město vína - Ve sklepení valtického zámku sídlí Salon vín České republiky. Před odjezdem, pokud 

zbude čas, si ještě zajedeme busem k rakouským hranicím ke Kolonádě na Reistné (1 km). 

Alternativně je možná prohlídka zámku Lednice a po prohlídce zámku pak přesun busem 

k prohlídce zámku Valtice. 

Předpokládaný počet 18 km za den s celkovým převýšením 150 m. 

Trasa: Stačí kliknout na https://mapy.cz/s/fonabaheco a mapa se otevře. 

 

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/zamek-valtice
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/salon-vin-ceske-republiky-skvela-moravska-a-cesk
https://mapy.cz/s/fonabaheco
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5. den 10. dubna 2023 - Velikonoční pondělí                     Milotice, Kyjov, Těšany, Židlochovice      

Prvním zastavením na zpáteční cestě 

budou Milotice. Místní zámek 

otevírá až v červnu, takže se 

projdeme zámeckým parkem – 

francouzská barokní zahrada 

s bažantnicí. Poté zamíříme do 

Kyjova, kde si prohlédneme 

historické jádro. Dominantou 

Kyjova je půvabná renesanční 

radnice s věží postavená italskými 

staviteli v druhé polovině 16. století. 

Na hlavním náměstí stojí též barokní 

kostel Nanebevzetí Panny Marie, 

součást bývalého kapucínského 

kláštera. Na východní straně 

historického jádra objevíte 

renesanční zámeček se sgrafitovou výzdobou, sídlo Vlastivědného muzea s etnografickými 

expozicemi a vzácnou knihovnou, a blízkou kapli sv. Josefa s parčíkem a malým hřbitovem. Dalším 

cílem bude Bukovanský mlýn (Krátká vycházka Alejí českých panovníků), zasazený v nádherné 

krajině podobné Toskánsku. Stavba větrného mlýna z roku 2004, kterou realizoval místní rodák 

Josef Kouřil, slouží současně jako rozhledna, galerie a muzeum. Z výšky 16 m nad zemí je vidět 

široké rovinaté okolí, blízký Ždánický les, Chřiby nebo vzdálenější Bílé Karpaty – vstupné 50 Kč. 

Následuje přesun do Těšan. Těšanská kovárna byla součástí vrchnostenského dvora již ve 

středověku, její současná podoba pochází z roku 1700. Objekt kovárny je čtyřkřídlou budovou ve 

stylu venkovského baroka s podsíní a zahrádkou. Těžištěm expozice je kovářská dílna v podobě z 

19. století s původním vybavením – výhní se širokým otevřeným komínem, měchy, kovadlinou, 

kovářským ponkem a nářadím. Na tuto expozici navazuje kolářská dílna s prezentací výroby kola, 

vybavením a nástroji. Pro představu o životě těchto řemeslníků můžete navštívit i obytnou část s 

dobovým nábytkem a nádobím. Žila zde Marie Turková, která se pro Aloise Mrštíka stala 

předlohou hlavní postavy v dramatu Maryša. Ze šlechtitelské stanice v katastru obce pochází kůň 

Korok, trojnásobný vítěz Velké pardubické s žokejem Václavem Chaloupkou (těšanský rodák). 

Vstupné 50/25 Kč. Posledním zastavením na naší velikonoční výpravě na Moravu budou 

Židlochovice. Zde si můžeme prohlédnou exteriéry zámku s přilehlým anglickým parkem a 

občerstvit se před cestou domů. Zámek Židlochovice patří k nejzachovalejším loveckým zámkům 

Evropy a společně s historickými bažantnicemi a oborami pro vysokou zvěř vytváří ojedinělý 

lovecký komplex, navazující na staletou mysliveckou tradici tohoto území. 

 

Organizační informace: 
1. Na vhodných místech bude čas na 

občerstvení, nikoli však na restaurační obědy 

pro větší počet osob (velké ztrátové časy). 

2. Prohlídky interiérů jsou předpokládány 

tehdy, jsou-li v programu uvedeny. 

Samozřejmě prohlídky nejsou povinné, 

v jejich čase může mít účastník libovolný 

individuální program. V ceně výletu vstupné 

není zahrnuto. 

3. S návraty z denního programu na ubytování 

se počítá v cca 18 hod. 

4. Vedoucí zájezdu si vyhrazuje právo v případě 

mimořádně nepříznivých povětrnostních 

podmínek program zájezdu přiměřeně 

upravit, případně z nedostatku času návštěvu 

některé lokality i zcela vynechat. 


