Trasa 1 |

Podporováno Jihomoravským krajem.

ŽIDLOCHOVICE – UHERČICE – a zpět
START | Židlochovice Infocentrum
POPIS TRASY | Od Infocentra Židlochovice se
vydáte po Nám. Míru a za křižovatkou se
napojíte na cyklotrasu číslo 4 (Brno – Vídeň).
Řeku budete mít po pravé ruce, asi po půl
kilometru jízdy dorazíte na lávku přes řeku, kde
musíte sesednout z kola. Poté zahnete vlevo a
pokračujete po cyklotrase číslo 4 až na
křižovatku, na které odbočíte vlevo. Po
asfaltové lesní cestě pokračujete až do obce
Uherčice. Během jízdy dbejte zvýšené
pozornosti, protože můžete potkat volně se
pohybující zvěř, zejména bažanty. Na cestě
jsou celkem čtyři místa se závorou přes cestu.
Všechny se dají bezpečně objet či obejít. V
prostoru lesa se můžete pohybovat jen po
asfaltových cestách, proto neuhýbejte z trasy.
Lesní cesta ústí na silnici do Uherčic (zahněte
vlevo). Po silnici je to asi 500 m k občerstvení
(Hostinec Na Radnici)

355 m. n. m.

NÁROČNOST | nenáročná, vhodná pro rodiče
s dětmi, pro všechny typy kol. Celá trasa je po
asfaltové silnici.
PROBLÉMOVÁ MÍSTA | Židlochovice –
křižovatka, křížení silnice číslo 381 u myslivecké
chaty Ivanka, výjezd z lesní cesty u hájovny v
Uherčicích na silnici
DÉLKA TRASY | 21,5 km
TIPY NA MAPĚ |
1) odpočívadlo u myslivecké chaty – po 4 km na
vás čeká pěkné posezení ve stínu
2) odpočívadlo u myslivecké chaty Ivanka – po 8
km je zde další, tentokrát skromnější posezení.
Pokud budete mít štěstí, můžete se zde podívat
na divoká prasata, která najdete za plotem u
hájovny (vidět jsou od silnice číslo 381)
3) Uherčice – dětské hřiště – z trasy uvidíte po levé
straně (směrem do Uherčic)dětské hřiště, volně
přístupné.
4) Hostinec Na Radnici – Uherčice – ve středu obce
Uherčice se můžete občerstvit a zároveň
obdivovat neobyčejný kostel, ke kterému se
váže zajímavá historie.
5) Sportovní hala Uherčice – možnost sportovního
vyžití – více informací: www.hala-uhercice.cz

zpracoval|David Kopeček

vydalo|město Židlochovice, 2011
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Podporováno Jihomoravským krajem.

ŽIDLOCHOVICE – UHERČICE – PŘÍSNOTICE
START | Židlochovice Infocentrum
POPIS TRASY | Pro trasu Židlochovice Uherčice využijte mapu č. 1. Od Infocentra
Židlochovice se vydáte po Nám. Míru a za
křižovatkou se napojíte na cyklotrasu číslo 4 (Brno –
Vídeň). Řeku budete mít po pravé ruce, asi po půl
kilometru jízdy dorazíte na lávku přes řeku, kde
musíte sesednout z kola. Poté zahnete vlevo a
pokračujete po cyklotrase číslo 4 až na křižovatku,
na které odbočíte vlevo. Po této asfaltové lesní
cestě pokračujete až do obce Uherčice. Během
této trasy dbejte zvýšené pozornosti, neboť můžete
potkat volně se pohybující zvěř, zejména bažanty.
Na cestě jsou celkem čtyři místa se závorou přes
cestu. Všechny se dají bezpečně objet či obejít. V
prostoru lesa se můžete pohybovat jen po
asfaltových cestách, proto neuhýbejte z trasy.
Lesní cesta ústí na silnici do Uherčic (zahněte
vlevo). Po silnici je to asi 500 m k občerstvení
(Hostinec Na Radnici).
Z Uherčic se vydáte po silnici směr Vranovice, u
hájovny odbočíte vlevo na lesní cestu, po které
pojedete až na křižovatku, kde odbočíte vpravo.
Dojedete k závoře a vydáte se po hlavní silnici
doleva. Asi po 400 m odbočíte vpravo na polní
cestu a po ní pokračujete až do Přísnotic. Na
křižovatce zahnete vpravo, pojedete kolem
kostela až ke sportovnímu areálu. Po přejetí mostku
odbočíte doprava po lesní cestě, která ústí na
křižovatku s asfaltovou cestou – odbočíte vlevo a
hned za mostkem pojedete opět doleva. Po cestě
pokračujete až na cyklostezku číslo 4, odbočíte
vpravo a pokračujete stále rovně až do
Židlochovic.

NÁROČNOST | nenáročná, vhodná pro rodiče s
dětmi. Trasa vede po asfaltových cestách i
nezpevněných lesních a polních cestách.
Nevhodné pro silniční kola.

VÝHON

m.
355 m. n.

zpracoval|David Kopeček

vydalo|město Židlochovice, 2011

PROBLÉMOVÁ MÍSTA | Židlochovice –
křižovatka, křížení silnice číslo 381 u myslivecké
chaty Ivanka, výjezd z lesní cesty u hájovny v
Uherčicích na silnici, křižovatka v Přísnoticích.

DÉLKA TRASY | 22,8 km
TIPY NA MAPĚ |
1) Hospoda V zátočině – Přísnotice
2) Odpočívadlo Přísnotice – cca 100 m od
sportovního areálu
3) Koupaliště Žabčice

Židlochovice

Žabčice
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Uherčice
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ŽIDLOCHOVICE – RAJHRAD

zpracoval|David Kopeček

vydalo|město Židlochovice, 2011

START | Židlochovice Infocentrum
POPIS TRASY | Od Infocentra Židlochovice
se vydáte po Nám. Míru a za křižovatkou se
napojíte na cyklotrasu číslo 5172 po ulici
Brněnská směrem na Vojkovice. Řeku
budete mít po pravé ruce. Ve Vojkovicích se
odpojíte ze značené cyklotrasy, odbočíte
vpravo. Následuje křižovatka (STOP),
projedete ji rovně a pokračujete po
zpevněné cestě, která se asi po 200 m
rozdvojuje (dáte se po levé cestě) a mění se
na polní cestu. Po této zčásti zpevněné a
zčásti nezpevněné cestě pokračujete dále
kolem vysílače až do obce Holasice, kde
zahnete vlevo a po 50 m vpravo, ulicí
pokračujete až k místu, kde je možno odbočit
z hlavní asfaltové cesty doprava dolů na
lávku přes Vojkovický náhon. Pokračujete po
úzké cestičce až narazíte na cestu, po níž se
dáte vlevo - po červené turistické značce,
která vás dovede až k rajhradskému klášteru
(rozcestník). Pokračujete po červené značce
směr „ústí Bobravy“. Po přejetí mostu přes
řeku Svratku v místě rajhradského splavu
odbočíte hned za mostem vpravo a po polní
cestě kolem řeky pokračujete směrem do
Židlochovic. Asi po 700 m je možnost přejít na
lepší polní cestu, která se nachází po levé
straně za valem, který je porostlý křovinami
(místo není označeno, je však poznatelné asi
5m velkou mezerou v porostu). U Židlochovic
na křižovatce polních cest se dáte vlevo a
napojíte se na cyklostezku číslo 4 směr
Židlochovice.

Židlochovice

Vojkovice

Holasice

NÁROČNOST | nenáročná, vhodná pro
rodiče s dětmi. Trasa vede po asfaltových
cestách i nezpevněných lesních a polních
cestách. Nevhodné pro silniční kola.

Rajhrad

PROBLÉMOVÁ MÍSTA | Židlochovice –
křižovatka, Vojkovice – křižovatka (STOP),
cesta od rajhradského kláštera ke splavu –
jedete po silnici

DÉLKA TRASY | 15 km
TIPY NA MAPĚ |
1) Rajhrad – Klášterní taverna
2) Památník písemnictví na Moravě –
klášter (rajhrad.muzeumbrnenska.cz)
3) Koupaliště – Oáza Vojkovice

Podporováno Jihomoravským krajem.

Rajhradice

Trasa 4 |

zpracoval|David Kopeček

Podporováno Jihomoravským krajem.

vydalo|město Židlochovice, 2011

ŽIDLOCHOVICE – RAJHRAD - REBEŠOVICE - OTMAROV OPATOVICE
START | Židlochovice Infocentrum
POPIS TRASY | Od Infocentra Židlochovice se vydáte po Nám. Míru a za
křižovatkou se napojíte na cyklotrasu číslo 5172 po ulici Brněnská směrem
na Vojkovice. Řeku budete mít po pravé ruce. Ve Vojkovicích se odpojíte
ze značené cyklotrasy, odbočíte vpravo. Následuje křižovatka (STOP),
projedete jí rovně a pokračujete po zpevněné cestě, která se asi po 200 m
rozdvojuje (dáte se po levé cestě) a mění se na polní cestu. Po této z části
zpevněné a z části nezpevněné cestě pokračujete dále kolem vysílače až
do obce Holasice, kde zahnete vlevo a po 50 m vpravo, ulicí pokračujete
až k místu, kde je možno odbočit z hlavní asfaltové cesty doprava dolů na
lávku přes Vojkovický náhon. Pokračujete po úzké cestičce až narazíte na
cestu, po níž se dáte vlevo - po červené turistické značce, která vás
dovede až k rajhradskému klášteru (rozcestník). Pokračujete po červené
značce směr „ústí Bobravy“. Po přejetí mostu přes řeku Svratku v místě
rajhradského splavu odbočíte hned za mostem vlevo, pokračujete po
červené značce až k místu, kde se polní cesta stáčí vpravo k rybníku
(značka pokračuje podél řeky). Polní cestou pokračujete až do obce
Rebešovice. Napojíte se na asfaltovou silnici a pokračujete směrem do
kopce. Ulice se bude stáčet po 200 m vlevo (ul. Na Dědině) a pak na
křižovatce s hlavní silnicí opět doleva. Dorazíte na křižovatku s hlavní silnicí,
po které vede cyklotrasa číslo 4. Pokračujete rovně přes křižovatku a do
kopce kolem „bytovek“. Cesta se mění na polní a dovede vás na
křižovatku, kde se dáte vpravo a asi po půl kilometru odbočíte u posedu
vlevo, přejedete dálnici a od mostku po 300 m odbočíte vpravo. Dojedete
na silnici (odbočíte vlevo) do Otmarova, který projedete a pokračujete
stále po silnici směrem na Měnín. V Měníně se napojíte na hlavní silnici
(směr Blučina) a po 500 m odbočíte vpravo kolem rybníčku (mezi
obchodem a zastávkou autobusu) na polní cestu, která vás dovede na
zpevněnou křižovatku, odbočíte doprava, poté přes mostek do obce
Opatovice. Na křižovatce u kostela pojedete po hlavní směrem na Blučinu
(vlevo) a pokračujete dále po cyklotrase číslo 4 až k odbočce vpravo na
polní cestu (od konce vesnice po 1,6 km jízdy po silnici), která Vás dovede
na cestu kolem řeky Svratky (odbočte vlevo) a vyjedete přímo u mostu u
Vojkovic. Přejedete most, odbočíte za mostem vlevo a napojíte se na
cyklotrasu číslo 5172 do Židlochovic.

NÁROČNOST | nenáročná, vhodná pro rodiče s dětmi. Trasa vede po
asfaltových cestách i nezpevněných lesních a polních cestách.
Nevhodné pro silniční kola.
PROBLÉMOVÁ MÍSTA | Židlochovice – křižovatka, Vojkovice – křižovatka
(STOP), cesta od rajhradského kláštera ke splavu – jedete po silnici
DÉLKA TRASY | 28 km
TIPY NA MAPĚ |
1) Rajhrad – Klášterní taverna
2) Památník písemnictví na Moravě – klášter
(http://rajhrad.muzeumbrnenska.cz/)
3) Koupaliště – Oáza Vojkovice

Opatovice

Rajhrad
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zpracoval|David Kopeček

vydalo|město Židlochovice, 2011

ŽIDLOCHOVICE – NOSISLAV – AKÁTOVÁ VĚŽ
START | Židlochovice Infocentrum
POPIS TRASY | Z výchozího bodu se vydáte po
cyklotrase číslo 5149 po ulici Komenského kolem
kostela Povýšení sv. Kříže a poté kolem hřbitova.
Dojedete touto cestou až k prvnímu odpočívadlu u
obce Nosislav. Asi 30 m za tímto odpočívadlem je
odbočka vlevo a po asfaltové silnici okolo střelnice
stoupáte až na kopec. Stoupání je cca 1 km a
odměnou vám budou krásné výhledy do okolí. Na
křižovatce (je tam malý domeček) se vydáte
vpravo, po pravé ruce budete mít vinohrady a
sjíždíte táhlý kopec do Nosislavi. Napojíte se na ulici
a na druhé křižovatce (první je zákaz vjezdu)
odbočíte do ulice Dolní Kroupná, po které
pokračujete až na mostek přes potok, za kterým se
dáte doprava po dolní cestě. Jedete rovně,
objíždíte zprava tůň Slatina a napojujete se na
asfaltovou cestu, po které pokračujete opět na
mostek přes potok. Zde odbočíte vlevo. Asi po 1,5
km budete míjet odbočku vlevo a pokračujete po
cestě, která se také stáčí doleva. Pokračujete asi
600 m a nyní zahnete doleva, jedete asi 200 m po
okraji pole a přecházíte na asfaltovou cestu mezi
vinicemi. Zde vás čeká nejstrmější stoupání celé
trasy. Vrchol poznáte podle staré cisterny a brány.
Pokračujete po této cestě dále mírně z kopce, až
narazíte na křižovatku, kde odbočíte vlevo – do
kopce po této asfaltové cestě dojedete až k
rozhledně Akátová věž. Od rozhledny pojedete po
zelené turistické značce až k místu, kde značka
odbočuje vpravo, Vy pokračujete vlevo a stále
dolů z kopce (cesta je značená jako naučná
stezka). Užijte si sjezd. Cesta je nezpevněná, místy
štěrková. Přijedete na ul. Palackého až k restauraci
Pavir.

355 m. n. m.

Podporováno Jihomoravským krajem.

NÁROČNOST | středně náročná trasa vhodná
pro pokročilé cyklisty. Trasa vede převážně po
lesních a polních cestách. Vhodná trasa pro MTB.

PROBLÉMOVÁ MÍSTA | Nosislav – napojit se na
správnou křižovatku (ul. Dolní Kroupná), orientace
kolem tůně Slatina, přejezd po okraji pole a
napojení se na asfaltovou cestu, sjezd od Akátové
věže
DÉLKA TRASY | 15 km
TIPY NA MAPĚ |
1) Nosislav - odpočívadlo
2) Rozhledna Akátová věž – odpočívadlo
3) Židlochovice - restaurace Pavir

Židlochovice

Židlochovice

Blučina

Nosislav
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Podporováno Jihomoravským krajem.

ŽIDLOCHOVICE – MĚNÍN – ŠITBOŘICE
– NOSISLAV
START | Židlochovice Infocentrum
POPIS TRASY | Vydáte se po ulici
Masarykova a napojíte se na cyklotrasu
do Blučiny. V Blučině pokračujete stále
rovně po cyklostezce do obce Měnín.
Za odpočívadlem v Měníně přejedete
přes most a přes hlavní silnici, za ní se
vydáte po cyklotrase 5065 (odbočíte
vpravo) do obce Jalovisko. Poté
pokračujete po trase 5065 do obce
Moutnice. V Moutnicích odbočíte
na křižovatce doprava a napojíte se
na cyklotrasu 5064 do obce Těšany (asi
500 m za Moutnicemi trasa odbočuje
vlevo). V Těšanech pokračujete po trase
5064 až na konec obce a poté kolem
zavlažovací nádrže Těšany. Po trase 5064
pokračujete do obce Borkovany.
V Borkovanech asi 250 m za kostelem
následuje křižovatka, na které se vydáte
vpravo – pokračujete po modré vinařské
stezce do obce Šitbořice. V obci Šitbořice
se napojíte na trasu 5114 (odbočíte
vpravo a hned asi po 150 m odbočíte
vlevo (z trasy 5114 uhýbáte). Po výjezdu z
obce následuje asi po 800 m odbočka
vpravo na účelovou komunikaci, která
Vás dovede až k zemědělské usedlosti
Nový Dvůr, kde se napojíte na asfaltovou
cestu, odbočíte vpravo a pokračujete, až
narazíte na silnici, kde odbočíte vlevo
(cyklotrasa 5113) a pokračujete stále
rovně po silnici z cyklotrasy 5113 přejedete
na cyklotrasu 5149 (trasa 5113 uhýbá, Vy
pokračujete rovně). Přejedete most přes
dálnici a za mostem následuje odbočka
doprava. Po této asfaltové cestě sjíždíte
kolem zemědělského družstva do obce
Nosislav. Tuto obec projíždíte stále po
trase 5149 a pokračujete po ní až zpět do
Židlochovic.

zavl. nádrž
Těšany

zpracoval|David Kopeček

vydalo|město Židlochovice, 2011

NÁROČNOST | nízká náročnost, celá
trasa vede po asfaltových cestách
DÉLKA TRASY | 35 km

Blučina

Nosislav

Moutnice

Těšany
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Podporováno Jihomoravským krajem.

OŘECHOV A ÚDOLÍM BOBRAVY
START | Židlochovice Infocentrum
POPIS TRASY | Vydáte se po náměstí přes
křižovatku a přejedete most, za mostem odbočíte
doprava na cyklotrasu 5172, po které pojedete
do obce Vojkovice. Stále pokračujete po
cyklotrase 5172. Trasa bude křižovat hlavní silnici
(STOP!!!). Projedete obec Syrovice, odpojíte se z
trasy 5172 a pokračujete po silnici rovně až do
obce Ořechov. Tato silnice je zároveň značena
jako vinařská stezka (modře). V obci Ořechov
přijedete na hlavní silnici, dáte se doprava a hned
odbočíte vlevo (pokračujete stále po modré
vinařské stezce). Touto cestou přijedete až k
rozcestí (Nebovidy – Závist), kde odbočíte vpravo
a pokračujete po cestě kolem Bobravy (modrá
turistická značka, Brněnská cyklotrasa).
Pokračujete neustále po cyklotrase Brněnská.
Dojedete k CT Parku Modřice, kde odbočíte
vpravo (Modrá vinařská stezka), vyjedete přes
mostek z CT Parku, pokračujete do mírného
kopce, podjedete dálnici, pokračujete do
Popovic u Rajhradu. Přejedete most nad železnicí
a hned za mostem odbočíte vpravo. Touto cestou
pokračujete do obce Rajhrad, kde vyjedete na
silnici u kašny (Restaurace U kašny), dáte se
vpravo a ještě před mostem odbočíte vlevo.
Pokračujete rovně, až se cesta bude stáčet pod
most. Podjedete ho a dostanete se na hlavní
silnici. Pokračujete do obce Holasice a hned za
benzínovou stanicí odbočíte vlevo (Restaurace U
zlatého srnce). Pokračujete rovně po hlavní silnici,
která se bude stáčet kolem kapličky, až dojedete
na konec Holasic, cestou vlevo a cca po 50
metrech vpravo – dostanete se na polní cestu,
kterou pokračujete do obce Vojkovice. Vyjedete
na hlavní silnici, kterou přejedete a 50 m za
křižovatkou odbočíte vlevo. Dostáváte se opět na
cyklotrasu 5172, kterou pokračujete až do
Židlochovic.

zpracoval|David Kopeček

vydalo|město Židlochovice, 2011

NÁROČNOST | středně náročná, mírný terén
kolem Bobravy, jinak asfaltové cesty bez
výrazného převýšení

ŽIDLOCHOVICE

DÉLKA TRASY | 32 km
KRITICKÁ MÍSTA | Křižovatka za Vojkovicemi s hlavní
silnicí (STOP!)

Syrovice

Popovice

Trasa 8 |

Podporováno Jihomoravským krajem.

NA BRATČICKOU ROZHLEDNU
START | Židlochovice Infocentrum
POPIS TRASY | Pojedete dolů po náměstí a
přejedete most, pokračujete směrem na
Hrušovany u Brna (na křižovatce odbočíte
vpravo) a za Židlochovicemi se napojíte na
cyklostezku do Hrušovan. Projedete obcí rovně
až na křižovatku, kde zabočíte vpravo a poté na
další křižovatce pokračujete rovně – napojíte se
na polní cestu, která vede kolem
„hrušovanských“ rybníků Šimloch a Šejba. Tato
cesta Vás dovede až na asfaltovou silnici –
odbočíte vpravo a asi po jednom kilometru
odbočíte vlevo do obce Sobotovice. Touto obcí
projedete rovně, podjedete dálnici a na
křižovatce se dáte doleva. Asi po 1500 m potkáte
rozhlednu na vodojemu u obce Bratčice.
Pokračujte dále po silnici do obce Bratčice a pak
odbočte vlevo směrem na Němčičky (cyklotrasa
404). Po této trase ujedete asi 1500 m a odbočíte
vlevo na polní cestu, po které pokračujete. Cesta
se po 700 m stáčí vlevo kolem ohradníků a
malého jezírka. Pokračujte touto cestou, až
narazíte na pravoúhlou odbočku vpravo (polní
cesta lemovaná alejí). Ujedete po ní asi 500 m a
za křížkem je odbočka vlevo. Po této cestě se
dostanete až do obce Medlov. Touto obcí
projedete rovně a vydáte se po silnici do obce
Smolín. Ve Smolíně odbočíte vlevo, asi po 500 m
podjedete dálnici a na křižovatce odbočíte
vlevo. Po kilometru odbočíte vpravo na polní
cestu a po ní pokračujete asi 1200 m k další
odbočce vlevo. Tato cesta Vás přivede na
asfaltovou účelovou komunikaci, po níž
dojedete do obce Unkovice (budete podjíždět
železniční trať). V Unkovicích asi po 500 m
zahnete vlevo (u hospody) na cestu, která vede
kolem rybníku a kolem sluneční elektrárny
(rozbitá panelová cesta). Napojíte se na
asfaltovou cestu, odbočíte vpravo a
pokračujete rovně až ke křížku, kde se napojíte
na cyklostezku, která Vás dovede zpět do
Židlochovic.

zpracoval|David Kopeček

vydalo|město Židlochovice, 2011

NÁROČNOST | nenáročná trasa, většina trasy
vede po asfaltových cestách
DÉLKA TRASY | 25,5 km

Bratčice

Unkovice

Medlov

Ledce
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VELKÉ NĚMČICE – KŘEPICE – AKÁTOVÁ VĚŽ
START | Židlochovice Infocentrum
POPIS TRASY | Od Infocentra vyjedete po
náměstí dolů a za křižovatkou se napojíte
na cyklotrasu číslo 4 (Brno – Vídeň). Asi po
kilometru a půl následuje křižovatka,
odbočíte vlevo a pokračujete po
asfaltové silnici až k hájovně Velké
Němčice (chata Ivanka). Zde odbočíte
vlevo a napojíte se na hlavní silnici číslo 381
(POZOR silný provoz) – směr Velké
Němčice. Je zde současně vyznačena
modrá vinařská stezka, po které projedete
obec Velké Němčice a pokračujete po
této cyklotrase (Velkopavlovická) směr
Křepice. Napojíte se opět na hlavní silnici
číslo 381 a pokračujete asi dva kilometry.
Projedete obcí Křepice a za ní odbočíte
doleva na polní cestu, po které
pokračujete až k zemědělské usedlosti
Nový Dvůr, kde se napojíte na silnici a
odbočíte vlevo. Tato silnice Vás přivede na
cyklotrasu 5113, odbočíte vpravo a
pokračujete stále po této cyklotrase. Na
křižovatce odbočíte vlevo (stále
cyklotrasa 5113). Sjíždíte klesání, kde je
třeba dávat pozor na retardéry přes silnici.
Touto trasou dorazíte k silnici, odbočíte
vlevo a pokračujete po trase 5113.
Přejedete most přes dálnici a asi po dvou
kilometrech následuje odbočka vlevo do
kopce. Pokračujte ve stoupání, které Vás
dovede až k rozhledně Akátová věž. Z
nejvyššího vrcholu Výhon pokračujte po
turistické zelené trase (od rozcestníku hned
dolů po polní cestě. Přijedete k radnici na
Náměstí Míru.
NÁROČNOST | středně náročná trasa,
většina vede po asfaltových cestách
DÉLKA TRASY | 35 km
PROBLÉMOVÁ MÍSTA | silnice 381, na
kterou se trasa napojuje u Vel. Němčic a
Křepic
Křepice

Podporováno Jihomoravským krajem.

Trasa 10 |

Podporováno Jihomoravským krajem.

KOLEM REGIONU ŽIDLOCHOVICKO
START | Židlochovice Infocentrum
POPIS TRASY | Vydáte se po silnici 425 do obce Nosislav, po stejné silnici
pokračujete až do Velkých Němčic, kde na křižovatce odbočíte
vpravo a po hlavní silnici jedete do obce Vranovice. Projedete obec
stále po hlavní silnici a pokračujete do Přibic. Po výjezdu z obce Přibice
následuje odbočka doprava z hlavní silnice (přes železniční trať).
Vjedete na silnici, po které pokračujete do obce Pohořelice. V
Pohořelicích přijedete na křižovatku s hlavní silnicí, na kterou se
napojíte odbočením vlevo a hned po asi 200 m odbočíte vpravo (směr
Cvrčovice). Na této trase potkáte po pravé straně příjemnou
restauraci s velkou zahrádkou, kde se máte možnost občerstvit (Park
Restaurant). Pokračujete po silnici 395 (ul. Tyršova) do Cvrčovic, poté
projedete obcemi Odrovice a Malešovice. Po silnici 395 dojedete až
do obce Pravlov, kde na křižovatce odbočíte vpravo (na vedlejší
silnici) a pokračujete do obce Němčičky. Za Němčičkami Vás bude
čekat největší stoupání této trasy. Pokračujete dále po stejné silnici do
obce Bratčice a dále do Syrovic. Z obce Syrovice pokračujete do
Rajhradu. Budete podjíždět dálnici a před příjezdem do obce Rajhrad
budete křižovat frekventovanou silnici. Přejedete ji a pokračujete stále
rovně až ke křižovatce s hlavní silnicí (425), kterou projedete rovně a
dále jedete do Rajhradic. V Rajhradicích se odkloníte u autobusové
zastávky z hlavní silnice doprava (POZOR!!! NE na Opatovice) a
pokračujete směr Otmarov, který projedete po hlavní silnici a za obcí
odbočíte vlevo. Pokračujete do obce Telnice. V Telnici přijedete na
křižovatku s hlavní silnicí číslo 380 a odbočíte vpravo. Zde je také
možnost občerstvení – na Masarykově náměstí je restaurace Orlovna,
pokud budete pokračovat po trase narazíte na Pohostinství U Laštůvků
(po levé straně). Z Telnice pokračujete po hlavní silnici 380 až k
odbočce na Žatčany. V Žatčanech se hlavní silnice stáčí vlevo a Vy
odbočujete doprava (pokračujete rovně) na vedlejší silnici do
Nesvačilky, až dojedete do obce Těšany, kde na křižovatce se silnicí
číslo 380 odbočíte vpravo, a pokračujete do obce Moutnice. Odpojíte
se z hlavní silnice (POZOR!!! neobvyklá dopravní situace) a pokračujete
rovně do obce Jalovisko – jedete nyní po cyklotrase 5065, po které
budete pokračovat až do obce Měnín (v Jalovisku nepokračujete po
silnici, cyklotrasa odbočuje vpravo). Těsně před obcí Měnín přejedete
silnici (stále po cyklotrase), přejedete mostek nad řekou a dáte se
vlevo po cyklotrase směr Blučina (POZOR!!! v průběhu cyklotrasy je
kamenitý úsek pod mostem – doporučuji sesednout z kola). Po příjezdu
do Blučiny pokračujete po cyklotrase až do Židlochovic (stále podél
řeky Litavy). Cyklotrasa Vás dovede zpět k Infocentru Židlochovice.

zpracoval|David Kopeček

vydalo|město Židlochovice, 2011

NÁROČNOST | Střední náročnost – trasa je náročná pouze svojí délkou,
nikoliv terénem, celá trasa vede po asfaltových cestách, vhodné i pro
silniční kola
DÉLKA TRASY | 77 km

Žabčice

Žatčany

Rajhrad

