Zajímavosti na trase
Soutok řek Dyje a Jevišovky
Dvě největší řeky Znojemska – Dyje a Jevišovka – se spojují u obce Jevišovka. Řeka Dyje
odtud pokračuje k dalšímu soutoku s řekou
Moravou.

Emin zámek, přilehlý park

Krokodýlí farma

V klidové zóně katastru obce Šanov, v blízkosti řeky Jevišovky, si vybudoval letní sídlo v novobarokním slohu (1882) rod Khuen – Belassi.
Mecenáš Eduard Khuen – Belassi přivedl na
svůj zámek mladého malíře Alfonse Muchu
a otevřel mu cestu do světa umění. V současné době je zámek veřejnosti nepřístupný (sídlí v něm ústav sociální péče). Zámeček si ale
i přesto stále zachovává svůj půvab i historickou hodnotu a je umístěn v krásném prostředí
přilehlého parku.

Atrakcí pro širokou veřejnost se stala krokodýlí farma ve Velkém Karlově, kterou si můžete prohlédnout i s doprovodným odborným
výkladem.

Město Hrušovany n. J.
Městečko s bohatým zázemím pro individuální turistiku, tedy především pro cykloturistiku, nabízí možnost ubytování v penzionech,
stravování v několika restauracích i posezení
ve vinném sklípku. Využít můžete služeb rehabilitačního centra s krytým bazénem a saunou, k dispozici jsou hřiště na volejbal, tenis
i dvě dětská hřiště. Ve městě jsou soustředěny banky, úřady i zdravotnická zařízení.

Bunkry v Dyjákovicích
Památkou na válečné události novodobých
dějin, tedy na 2. světovou válku, je řada objektů postavených na obranu české hranice
v okolí obce Dyjákovice. Jde o téměř 30 malých objektů opevnění tzv. „řopíků“ a dva
samostatné pěchotní sruby známé pod názvy
„Závora“ a „Výběžek“.

Realizováno v rámci projektu „Za cykloturistikou na Hrušovansko“ v roce 2011.

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

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

Turistické informační centrum
Náměstí Míru 9
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
T.: + 420 515 229 897

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

Informace
c y k l o s t e z k a

Cyklostezka

Po rovince

Název Po rovince vystihuje krajinu, kterou cyklostezka vede – rovinatá, posetá
poli a vinohrady, lemovaná akátovými lesíky, větrolamy, kyticemi vlčích máků
a slunečnic. Při projížďce touto částí mikroregionu Hrušovansko se můžete
kochat jedinečnými výhledy do širokého okolí, sousedních regionů Mikulovska
i rakouského Land um Laa.
Informační centra na trase
Hevlín: Přeshraniční informační centrum, Hrušovany n. J.: Turistické informační centrum

Odpočívadla na trase
Hevlín (u kapličky), Hrabětice (u obrázku), Jevišovka (u čápů, u vodnice),
Šanov (u Emina zámku), Velký Karlov (v aleji)

Cyklostezka „Po rovince“
Délka: 44 km
Trasa, okruh:
Hevlín, Jevišovka, Hrušovany n. J., Pravice,
Šanov, Velký Karlov, Dyjákovice, Hevlín
Navazující regionální cyklostezky:
Ahoj sousede, Muchova, K soutoku,
Znojemská vinařská
Navazující mezinárodní cyklotrasy:
Cyklostezka Brno– Vídeň, cyklotrasa
Greenways Praha–Vídeň, Jantarová stezka
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skalní útvary
les, kleč
sad, vinice, chmelnice
alej/stromořadí, vegetační detail
řeka, potok, památný strom
vodní plocha s nadmořskou výškou
pramen, studna, vodojem
budovy
hájovna, mlýn
pevnost/bunkr, šachta, štola
věžová stavba, vysílač/rozvodna,
větrný rotor
pomník, kříž, kaple, kostel
státní hranice
silnice I., II. a III. třídy
zpevněná cesta, cesta,
pěšina, průsek
železnice
stanice, zastávka,
autobusová zastávka
elektrické vedení
chráněné území

informace
lidová architektura
klášter, - přístupný veřejnosti
muzeum, technická památka
zajímavost
parkoviště, čerpací stanice PHM, LPG
zdravotnictví
místo dalekého rozhledu,
rozhledna
židovská památka,
- přístupná veřejnosti
hrad, - přístupný veřejnosti
zámek, - přístupný veřejnosti
zřícenina, - s průvodcem
hospoda, restaurace
jiné ubytování, penzion, hotel
tábořiště, autokemp
koupaliště přírodní, koupaliště,
krytý bazén
místní turistické značení
naučná stezka (značení v terénu)
cyklotrasa s číslem, cyklostezka

Doporučujeme incomingový program Víkend Po rovince
Místo:
Zaměření:
Ubytování:
Kontakt:

Hrušovansko
cykloturistika (jednotlivci, skupiny)
Sportcentrum Šanov
Komenského 358, 671 68 Šanov, www.sanov.cz
T.: + 420 602 508 539, 728 963 695, E.: obecsanov@volny.cz

Program
Pátek:
sportovní aktivity ve Sportcentru a přilehlém venkovním areálu
(kuželky, sálová kopaná, volejbal, tenis, nohejbal, pétanque)
Sobota:
cyklovýlet Po rovince s rozšířením o Muchovu cyklostezku
(Přírodní rezervace Karlov, procházka Údolím lásky), návštěva rehabilitačního centra RELAX s bazénem se slanou vodou v Božicích
Neděle:
celodenní výlet do Rakouska po cyklostezce Ahoj sousede s koupáním
v termálních lázních v Laa an der Thaya.

