nedostatek talentu odmítnut. Přivydělával
si malováním kulis pro různé moravské divadelní společnosti.

Alfons Mucha zemřel v Praze 14. července 1939. Je pochován na vyšehradském
hřbitově.

Kontakt / informace

výtvarných umění v Praze, nicméně byl pro

Obec Šanov

podal Alfons Mucha přihlášku na Akademii

Emin zámek však po druhé světové válce
vyhořel a tím došlo ke zničení i prvních významnějších děl Alfonse Muchy.

Tourismusund Innovationsverein
Land um Laa
Stadtplatz 43
2136 Laa an der Thaya
T.: +43(0)2522 2501 29

vanském gymnáziu v Brně. V roce 1878 si

Hlavní 65,671 68 Šanov
T.: +420 515 229 939

dině soudního zřízence, studoval na Slo-

Svým talentem zaujal hrušovanského hraběte Eduarda Khuena-Belassiho, který ho
najal, aby freskami vyzdobil rodinné letní
sídlo, zámek Emmahof – Emin zámek nedaleko Hrušovan nad Jevišovkou. KhuenBelassi byl výsledkem Muchovy práce tak
nadšen, že se rozhodl finančně ho podporovat na studiích na Akademii v Mnichově, kde se Muchovi dostalo prvního
formálního vzdělání. V době prázdnin se

E.: info@sanov.cz
www.sanov.cz

období secese. Narodil se v Ivančicích v ro-

Roku 1886 odešel Mucha studovat do
Paříže. Belassiho podporu již nepotřeboval, protože na studium si dobře vydělával
zakázkami plakátů pro slavnou pařížskou
herečku Saru Bernhardtovou. I po smrti
Eduarda již slavný Alfons Mucha na Hrušovany nezapomněl. Při rekonstrukci Emina zámku v roce 1913 se totiž na něho obrátil o pomoc Eduardův syn, hrabě Karel
Khuen-Belassi.

E.: tourismus@laa.at
www.landumlaa.at

Alfons Mucha byl český malíř a designér

však student stále vracel za svým mecenášem do Hrušovan.

E.: info@sanov.cz
www.sanov.cz

Alfons Maria Mucha
(24. 7. 1860, Ivančice – 14. 7. 1939, Praha)

V roce 1879 se Mucha přestěhoval do Vídně,
kde pokračoval ve své práci malíře kulis,
nyní však v jedné z nejlepších tamních
divadelních společností, ve firmě Kautský-Brioschi-Burghardt. Když v roce 1881
vyhořel vídeňský Ringtheater, nejvýznamnější zákazník Muchova zaměstnavatele,
byl Alfons Mucha jako nejmladší zaměstnanec propuštěn. Rozhodl se tedy odejít do Mikulova, kde si přivydělával jako
portrétista.

E.: infocentrum@hevlin.cz
www.hevlin.cz

E.: info@hrusovansko.cz
www.hrusovansko.cz

Hevlín 491
671 69 Hevlín
T.: + 420 515 221 726

Náměstí Míru 9
671 67 Hrušovany n. J.
T.: + 420 515 229 897

Komenského 358
671 68 Šanov
T.: +420 602 508 548

Přeshraniční
informační centrum

Turistické
informační centrum

Sportcentrum Šanov

Realizováno v rámci projektu Slavnostní otevření Muchovy cyklostezky v roce 2012.

Alfons Mucha je tím, po kom nese cyklostezka jméno. Dostanete se po ní k Emině
zámku, kde bezpochyby započala kariéra tohoto světově uznávaného malíře: majitelé
hrušovanského panství Khuen-Belassiové nepřehlédli talent mladého Muchy a otevřeli
mu cestu do světa velkého umění.
Okolní krajina s řekou Jevišovkou a přírodní rezervací Karlov zaujala i Maxe
Dvořáka, významného historika umění. Řekl o ní, že by se bezpochyby líbila i slavnému
holandskému malíři Petru Brueghelovi. Max Dvořák byl další z mnoha osobností,
které pobývaly na Emině zámku. Dvořák zde i zemřel a je pochován na hřbitově
v Hrušovanech nad Jevišovkou.
V současnosti je na Emině zámku umístěn ústav sociální péče, proto není zámek
přístupný veřejnosti. Kolemjdoucí však mohou obdivovat komplex zámečku s půvabným parkem, jenž zapadá do okolní přírody. Genius loci tohoto místa vás bude
provázet po celé trase Muchovy cyklostezky.

Délka: 20 km
Trasa, okruh:
Sportcentrum Šanov, Emin zámek, přírodní rezervace
Karlov, Hraběcí studánka, polní cesty s výhledem na
Pálavu a dolnorakouský region Land um Laa, Dvůr Anšov,
Šanov, Sportcentrum Šanov

Odpočívadla na trase:
Sportcentrum Šanov, Emin zámek, Hraběcí studánka
Navazující regionální cyklostezky:
Po rovince, Ahoj sousede, Znojemská vinařská
Navazující mezinárodní cyklotrasy:
Greenways Praha-Vídeň, Jantarová stezka

Přírodní rezervace Karlov,

Hraběcí studánka

jedna z nejstarších na Znojemsku (vyhlášena roku 1933),
se rozprostírá na svahu a následující plošině v údolí Příčního potoka. Na jihu navazuje na břehový porost rybníka
Prostřední Karlov. Jde o zbytek přirozené doubravy a habrové javořiny obklopený rozsáhlými akátinami. Jádrem
chráněného území je porost listnatých dřevin, jemuž vévodí dub letní, habr obecný a lípa malolistá. Stáří porostů je mezi 80–150 lety. Keře zastupuje dřín jarní, brslen
bradavičnatý a řešetlák počistivý. V podrostu se vyskytuje
řada rostlinných druhů, v jarním období je to především
vzácná sněženka podsněžník vytvářející velké souvislé
plochy porostu. Územím je vedena naučná stezka Údolím
lásky zpřístupněná veřejnosti v roce 2008.

leží na samé hranici přírodní rezervace Karlov. Nápis na
stavbičce nad studánkou v podobě letopočtu 1810 nikoho nenechá pochybovat o jejím stáří: byla postavena před
více než 200 roky, v době, kdy na hrušovanském panství
sídlil rod Althanů, zastoupený Maxmiliánou (1776–1883),
provdanou za hraběte Dominika Hardegga (1767–1836).
Dá se předpokládat, že o stavbu studánky se zasloužila
právě hraběnka Maxmiliána. Obec Šanov zde od roku
2009 pravidelně pořádá malou jarní slavnost Otvírání
studánky. Součástí programu je i cyklovýlet do přírodní
rezervace Karlov.

Nové sportovní centrum bylo v obci Šanov otevřeno v roce 2002. Navazuje na venkovní sportovní
areál místní tělovýchovné jednoty. Jedná se o víceúčelové zařízení, jehož dominantou je sportovní sál o velikosti 36 x 18 x 7 m vhodný pro tyto
sporty: futsal, basketbal, florbal, tenis, odbíjená,
nohejbal, aerobik, badminton.

solárium, kadeřnictví a fitness centrum (140 m2
cvičební plochy). Nabízí relaxačně masážní služby
a aktivní fyzioterapii.

NS Údolím
lásky

SPORTCENTRUM

Kuželna
Čtyři kuželkářské dráhy jsou propojeny
s barem a jsou umístěny v prvním patře sportcentra. Ve stejném poschodí se
nachází rovněž ubytovna, která nabízí
sedm dvojlůžkových pokojů s možností
přistýlky. Celkově tedy ubytovna poskytuje 21 lůžek. Sociální zařízení se sprchou je
společné vždy pro dva pokoje. Jeden pokoj je samostatný.
Rehabilitační část
Sportcentrum je obohaceno o rehabilitační
část s následujícím zázemím: sauna (5–8 míst),

Venkovní areál
K dispozici je travnaté fotbalové hřiště a hřiště
s umělou trávou (40 x 20m2), in-line plocha, dva
antukové tenisové kurty, prosívkové hřiště na
pétanque a odbíjenou a lukostřelnice.
Ke sportcentru patří parkoviště a úschovna kol
pro cykloturisty.
Cykloturistika
Sportcentrum je díky svému zázemí a poloze
ideálním centrem pro cykloturistiku na Hrušovansku. V návaznosti na další cyklostezky a cyklotrasy je možné navštívit nejzajímavější místa
v regionu, mimo jiné termální lázně v rakouském městě Laa an der Thaya (9 km) či turistickou
oblast Pasohlávky (18 km).
Sportcentrum je také oficiálním místem technické
a první pomoci pro cyklisty.

