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LITOBRATŘICKÉ
RYBNÍKY

M

ikroregion Hrušovansko charakterizuje mírně zvlněná krajina posetá
poli a vinohrady, protkaná řekami Dyje a Jevišovka. Síť cyklotras vedoucí
převážně rovinatým terénem vám umožní poznat přírodní i historicky zajímavá
místa Hrušovanska, a to nejen na kole, ale i pěší vycházkou.

Vybrali jsme pro vás taková místa, na která jistě nezapomenete, o kterých
budete vyprávět a na něž se budete rádi vracet. Odměnou vám bude pokaždé
jiný obraz vykreslený barvami jara, léta či podzimu. Přejeme vám mnoho
příjemných zážitků.

Každá obec nabízí nějaké své NEJ, které tvoří zdaleka viditelnou dominantu
místa, nebo je naopak ukryto v nenápadné krajině regionu klidu a pohody.

Poznejte Hrušovansko – kraj rovinatý, úrodný, vínem vonící, kraj rozehřátý
horkým létem a vyčkávající jara v mírných zimách!
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ZAVLAŽOVACÍ KANÁL
KRHOVICE–HEVLÍN S AKVADUKTY

Zavlažovací kanál, který byl vybudován v 50. letech minulého století jako
významná vodohospodářská stavba, je napájen z řeky Dyje. U Hevlína
překonává pomocí akvaduktů dva potoky: Černou strouhu a Anšovský
potok. Svému účelu slouží dodnes.
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EMIN ZÁMEK

Novobarokní stavba, dokončená v roce 1882 rodem Khuen–Belassi
jako letní sídlo, je významnou místní dominantou. Zde započal svou
uměleckou kariéru světoznámý secesní malíř, Alfons Mucha. Inspirací
mu byla romantická příroda, krajina se soustavou rybníků, kterou vede
cyklostezka nesoucí v názvu malířovo jméno – Muchova cyklostezka.
V současnosti je na zámečku v provozu ústav sociální péče (zámeček je
veřejnosti nepřístupný), přesto vás okouzlí i při pouhé projížďce okolo,
lesoparkem, v němž je Emin zámek umístěn.
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PŘÍRODNÍ REZERVACE KARLOV

Přírodní rezervace, která patří mezi nejstarší na Znojemsku (byla vyhlášena v roce 1933), se rozprostírá na svahu a následné plošině v údolí
Příčního potoka, 200 m severně od železniční trati Božice – Hrušovany
nad Jevišovkou. Jde o zbytek přirozené doubravy a habrové javořiny
obklopený rozsáhlými akátinami. Stáří porostů je mezi 80–150 lety.
V podrostu se vyskytuje řada rostlinných druhů, v jarním období je to
především vzácná sněženka podsněžník vytvářející velké souvislé plochy
porostu. Tichou přírodou můžete projet na kole, příjemná je procházka
po naučné stezce (viz dále).
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ÚDOLÍ LÁSKY

Naučná a relaxační stezka „Údolím lásky” prochází malebným údolím
Příčního potoka, podél břehů rybníků Horní Karlov, Prostřední Karlov,
Božický rybník a přírodní rezervací Karlov. Stezka je asi 5,4 km dlouhá
a její trasa vede turisticky příjemným a nenáročným terénem. Koryto
Příčního potoka je zařazeno do soustavy chráněných území NATURA
2000 a to především díky výskytu vzácného měkkýše – vrkoče bažinného
(Vertigo moulinsiana).

SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ ZÁZEMÍ
MIKROREGIONU HRUŠOVANSKO

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ MÍSTA
MIKROREGIONU HRUŠOVANSKO

REHABILITAČNÍ CENTRUM S BAZÉNEM
Nádražní 438, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
tel.:
+ 420 515 238 366
e-mail: bazen@hrusovany.cz
www.hrusovany.cz/bazen
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RELAX – Sportovní a rehabilitační centrum
Božice 380, 671 64 Božice
tel.:
+ 420 602 631 580
e-mail: info@infoniva.cz
www.bozice.cz
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MIKROREGIONU HRUŠOVANSKO

V okolí obcí Božice a Borotice najdete více než 150 vinařských sklepů,
často až z 19. století. Unikátem je sklepní ulička ležící v akátovém hájku
u cesty mezi těmito obcemi. Zde lze spatřit více než 50 sklepů vyhloubených v pískovcovém svahu, ve sprašových návějích. Sklepy jsou často
opuštěné, malopěstitele nahradila v nedávné minulosti velkovýroba.

Soustava tří revitalizovaných rybníků na Litobratřickém potoce, s rozmanitou flórou a faunou, s výskytem vzácných živočichů, především
vodního ptactva: rákosí zdejších rybníků skýtá úkryt např. chráněnému
bukáčkovi malému. Klidné místo s možností nerušeného pozorování
okolní přírody a krajiny.
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SOUTOK ŘEK DYJE A JEVIŠOVKY

SPORTCENTRUM ŠANOV
Krajina v okolí ústí Jevišovky do Dyje je rovinatá, plochá, o to dramatičtější skýtá pohled na blízké okolí: východně jsou vidět vrcholky kopců
u Mikulova, severněji pak Pavlovské vrchy – Pálava. K soutoku vede
místní cyklostezka.

Komenského 358, 671 68 Šanov
tel.:
+ 420 602 508 539, 728 963 695
e-mail: obecsanov@volny.cz
www.sanov.cz
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
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Velký Karlov
tel.:
+ 420 732 565 078
e-mail: karlov@infoniva.cz
www.velkykarlov.cz

CHORVATSKÉ MALOVANÉ DOMY

Historie usídlení Chorvatů (Charvátů) na českém území se odvíjí již
od konce 16. století, kdy do českých zemí přišli Chorvaté prchající
z Balkánu před expanzí Osmánské říše. Také obec Jevišovka byla v této
době osídlena Chorvaty, kteří zde žili svým obvyklým způsobem života
až do konce druhé světové války. Jejich původní lidovou architekturu
s bohatou štukovou výzdobou můžeme obdivovat na několika dochovaných domech.

INFORMAČNÍ CENTRA
MIKROREGIONU HRUŠOVANSKO
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Nám. Míru 9, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
tel.:
+ 420 515 229 897
e-mail: info@hrusovansko.cz
www.hrusovansko.cz
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PŘESHRANIČNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM
Hevlín 491, 671 69 Hevlín
tel.:
+ 420 515 221 726
e-mail: infocentrum@hevlin.cz
www.hevlin.cz
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Božice 380, 671 64 Božice
tel.:
+ 420 515 257 010
e-mail: info@infoniva.cz
www.bozice.cz

Realizováno v rámci projektu „Turistické okénko
do českých a slovenských regionů”, v roce 2009.
www.hrusovansko.cz

VRBOVÝ HÁJ

Dominantou vrbového háje (biotop na rozloze 10 ha), vysazeného
v 16. století v nivě řeky Jevišovky chorvatskými obyvateli stejnojmenné
obce, je vrba hlavatá. Díky své regenerační schopnosti a vitalitě byla pro
původní osazenstvo stálým zdrojem dřeva a stavebního materiálu. Procházka či projížďka na kole tímto hájkem poskytne návštěvníkovi setkání
s prastarými vrbami neuvěřitelných rozměrů a tvarů.

INFORMAČNÍ CENTRUM

10 SKLEPNÍ ULIČKA U BOROTIC
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ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ
STÁTNÍ HRANICE

Pevnostní systém budovaný v letech 1935–1938 na území Československé republiky patřil k nejdokonalejším evropským pevnostním systémům a stal se unikátní stavebně – technickou památkou. Bunkr Výběžek
byl postaven v roce 1936 u Hevlína jako součást tohoto systému. Jde
o silnou betonovou jednopodlažní konstrukci – raritu mezi těžkými
opevněními, s dvěma kruhovými střílnami nad terénem a s jedním vstupem. Patří mezi největší bunkry, které se nacházejí v našem regionu.
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RYBNÍKY
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ikroregion Hrušovansko charakterizuje mírně zvlněná krajina posetá
poli a vinohrady, protkaná řekami Dyje a Jevišovka. Síť cyklotras vedoucí
převážně rovinatým terénem vám umožní poznat přírodní i historicky zajímavá
místa Hrušovanska, a to nejen na kole, ale i pěší vycházkou.

Vybrali jsme pro vás taková místa, na která jistě nezapomenete, o kterých
budete vyprávět a na něž se budete rádi vracet. Odměnou vám bude pokaždé
jiný obraz vykreslený barvami jara, léta či podzimu. Přejeme vám mnoho
příjemných zážitků.

Každá obec nabízí nějaké své NEJ, které tvoří zdaleka viditelnou dominantu
místa, nebo je naopak ukryto v nenápadné krajině regionu klidu a pohody.

Poznejte Hrušovansko – kraj rovinatý, úrodný, vínem vonící, kraj rozehřátý
horkým létem a vyčkávající jara v mírných zimách!
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ZAVLAŽOVACÍ KANÁL
KRHOVICE–HEVLÍN S AKVADUKTY

Zavlažovací kanál, který byl vybudován v 50. letech minulého století jako
významná vodohospodářská stavba, je napájen z řeky Dyje. U Hevlína
překonává pomocí akvaduktů dva potoky: Černou strouhu a Anšovský
potok. Svému účelu slouží dodnes.
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EMIN ZÁMEK

Novobarokní stavba, dokončená v roce 1882 rodem Khuen–Belassi
jako letní sídlo, je významnou místní dominantou. Zde započal svou
uměleckou kariéru světoznámý secesní malíř, Alfons Mucha. Inspirací
mu byla romantická příroda, krajina se soustavou rybníků, kterou vede
cyklostezka nesoucí v názvu malířovo jméno – Muchova cyklostezka.
V současnosti je na zámečku v provozu ústav sociální péče (zámeček je
veřejnosti nepřístupný), přesto vás okouzlí i při pouhé projížďce okolo,
lesoparkem, v němž je Emin zámek umístěn.
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PŘÍRODNÍ REZERVACE KARLOV

Přírodní rezervace, která patří mezi nejstarší na Znojemsku (byla vyhlášena v roce 1933), se rozprostírá na svahu a následné plošině v údolí
Příčního potoka, 200 m severně od železniční trati Božice – Hrušovany
nad Jevišovkou. Jde o zbytek přirozené doubravy a habrové javořiny
obklopený rozsáhlými akátinami. Stáří porostů je mezi 80–150 lety.
V podrostu se vyskytuje řada rostlinných druhů, v jarním období je to
především vzácná sněženka podsněžník vytvářející velké souvislé plochy
porostu. Tichou přírodou můžete projet na kole, příjemná je procházka
po naučné stezce (viz dále).
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ÚDOLÍ LÁSKY

Naučná a relaxační stezka „Údolím lásky” prochází malebným údolím
Příčního potoka, podél břehů rybníků Horní Karlov, Prostřední Karlov,
Božický rybník a přírodní rezervací Karlov. Stezka je asi 5,4 km dlouhá
a její trasa vede turisticky příjemným a nenáročným terénem. Koryto
Příčního potoka je zařazeno do soustavy chráněných území NATURA
2000 a to především díky výskytu vzácného měkkýše – vrkoče bažinného
(Vertigo moulinsiana).

SPORTOVNÍ A RELAXAČNÍ ZÁZEMÍ
MIKROREGIONU HRUŠOVANSKO

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ MÍSTA
MIKROREGIONU HRUŠOVANSKO

REHABILITAČNÍ CENTRUM S BAZÉNEM
Nádražní 438, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
tel.:
+ 420 515 238 366
e-mail: bazen@hrusovany.cz
www.hrusovany.cz/bazen
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RELAX – Sportovní a rehabilitační centrum
Božice 380, 671 64 Božice
tel.:
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V okolí obcí Božice a Borotice najdete více než 150 vinařských sklepů,
často až z 19. století. Unikátem je sklepní ulička ležící v akátovém hájku
u cesty mezi těmito obcemi. Zde lze spatřit více než 50 sklepů vyhloubených v pískovcovém svahu, ve sprašových návějích. Sklepy jsou často
opuštěné, malopěstitele nahradila v nedávné minulosti velkovýroba.

Soustava tří revitalizovaných rybníků na Litobratřickém potoce, s rozmanitou flórou a faunou, s výskytem vzácných živočichů, především
vodního ptactva: rákosí zdejších rybníků skýtá úkryt např. chráněnému
bukáčkovi malému. Klidné místo s možností nerušeného pozorování
okolní přírody a krajiny.
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SOUTOK ŘEK DYJE A JEVIŠOVKY

SPORTCENTRUM ŠANOV
Krajina v okolí ústí Jevišovky do Dyje je rovinatá, plochá, o to dramatičtější skýtá pohled na blízké okolí: východně jsou vidět vrcholky kopců
u Mikulova, severněji pak Pavlovské vrchy – Pálava. K soutoku vede
místní cyklostezka.

Komenského 358, 671 68 Šanov
tel.:
+ 420 602 508 539, 728 963 695
e-mail: obecsanov@volny.cz
www.sanov.cz
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ
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Velký Karlov
tel.:
+ 420 732 565 078
e-mail: karlov@infoniva.cz
www.velkykarlov.cz

CHORVATSKÉ MALOVANÉ DOMY

Historie usídlení Chorvatů (Charvátů) na českém území se odvíjí již
od konce 16. století, kdy do českých zemí přišli Chorvaté prchající
z Balkánu před expanzí Osmánské říše. Také obec Jevišovka byla v této
době osídlena Chorvaty, kteří zde žili svým obvyklým způsobem života
až do konce druhé světové války. Jejich původní lidovou architekturu
s bohatou štukovou výzdobou můžeme obdivovat na několika dochovaných domech.

INFORMAČNÍ CENTRA
MIKROREGIONU HRUŠOVANSKO
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Nám. Míru 9, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
tel.:
+ 420 515 229 897
e-mail: info@hrusovansko.cz
www.hrusovansko.cz
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PŘESHRANIČNÍ INFORMAČNÍ CENTRUM
Hevlín 491, 671 69 Hevlín
tel.:
+ 420 515 221 726
e-mail: infocentrum@hevlin.cz
www.hevlin.cz
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Božice 380, 671 64 Božice
tel.:
+ 420 515 257 010
e-mail: info@infoniva.cz
www.bozice.cz

Realizováno v rámci projektu „Turistické okénko
do českých a slovenských regionů”, v roce 2009.
www.hrusovansko.cz

VRBOVÝ HÁJ

Dominantou vrbového háje (biotop na rozloze 10 ha), vysazeného
v 16. století v nivě řeky Jevišovky chorvatskými obyvateli stejnojmenné
obce, je vrba hlavatá. Díky své regenerační schopnosti a vitalitě byla pro
původní osazenstvo stálým zdrojem dřeva a stavebního materiálu. Procházka či projížďka na kole tímto hájkem poskytne návštěvníkovi setkání
s prastarými vrbami neuvěřitelných rozměrů a tvarů.

INFORMAČNÍ CENTRUM
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ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ
STÁTNÍ HRANICE

Pevnostní systém budovaný v letech 1935–1938 na území Československé republiky patřil k nejdokonalejším evropským pevnostním systémům a stal se unikátní stavebně – technickou památkou. Bunkr Výběžek
byl postaven v roce 1936 u Hevlína jako součást tohoto systému. Jde
o silnou betonovou jednopodlažní konstrukci – raritu mezi těžkými
opevněními, s dvěma kruhovými střílnami nad terénem a s jedním vstupem. Patří mezi největší bunkry, které se nacházejí v našem regionu.

