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Letošní putování po hvězdárnách a jiných zajímavých místech Moravy začneme ve
východočeské Litomyšli a projedeme etapovými městy, tentokrát už na Moravě,
Boskovice, Třebíč, Mikulov, Veselí nad Moravou (to je hlavní město Ebicyklu), Prostějov
Zlín a končíme ve vinařské obci Blatnice pod sv. Antonínkem. Trasa má na mapě tvar
nejpoužívanější, nejsympatičtější a nejladnější nádoby používané v moravských sklípcích
– džbánku na víno. Na Reji ve Valašském Meziříčí byl proto odhlasován pro tento ročník
vskutku přiléhavý a poetický název „Moravský džbánek“.
Stručný průvodce etapami letošního Ebicyklu:
0. etapa má netradičně dvě varianty. Varianta 0A nás přivede z České Třebové
(rychlíkové stanice) do Litomyšle, města, kde započne naše letošní putování.
Cesta z České Třebové jdo Litomyšle je nejkratší ale musíme vystoupat do výšky
555 m. Další možností je Varianta 0B z Chocně. Je sice delší (asi 18 km) ale největší
výška, kterou musíme překonat je 355 m (tj. o 200 m méně!). Všechny rychlíky však
v Chocni nestaví! Variantu 0. etapy si tedy vyberte podle konkrétního vlaku, kterým
pojedete.
1. etapa vede z Litomyšle do Boskovic přes Růžový palouček, na hvězdárny v Poličce
(zastavili jsme se na ni i v roce 2009) a Jedlové. První etapa není nejdelší abychom se
zpočátku moc neunavili.
2. etapa povede z Boskovic do Třebíče se zastávkou v Drásově, kde jsme už také byli
v roce 2009 a pro velký úspěch si návštěvu zopakujeme.
3. etapa nás z Třebíče zavede na jižní Moravu do Mikulova. V této etapě jsme pozváni
na chalupu Trutnovských do Troskotovic. Večer nás čeká prohlídka mikulovského
zámku uspořádaná speciálně pro nás.
4. etapa vede z Mikulova do Veselí nad Moravou, hlavního města Ebicyklu se
zastávkou na hvězdárnách v Podivíně a Bzenci.
5. etapa povede z Veselí do Prostějova. Ve Včelarech za Uherským Hradištěm se
setkáme s panem Ivanem Křemečkem, organizátorem Plečkyády a iniciátorem
pomníku Praplečky. Kolem řeky Moravy pojedeme do Kroměříže, kde zájemci budou
mít možnost navštívit výstavu Actis Effector. Etapu končíme v Prostějově.
6. etapa nás z Prostějova zavede do Grygova, unikátní hvězdárny spojené
s hospodou. Potom pojedeme na novou olomouckou hvězdárnu v Lošově. Odtud už
zamíříme na jih a zastavíme se na hvězdárně v Přerově. A pak přes Holešov do Zlína,
kde je cíl nejdelší etapy letošního putování.
7. závěrečná etapa ze Zlína vede na hvězdárnu v Uherském Brodě a končí v Blatnici
pod sv. Antonínkem, kde 29. Ebicykl „Moravský džbánek“ zakončíme symbolicky ve
sklípku Blatnického Mistra Jury Cába.
Ebilog další den povede na nejbližší rychlíkovou stanici do Moravského Písku.
Valašská sekce může ovšem jet z Blatnice už přímo domů na kole, jak se už
několikrát stalo v minulých ročnících.
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0. etapa: Česká Třebová – Litomyšl
km
0

výška
387

8.5

390

12

358

sobota 28. července 2012

místo
směr
Česká Třebová, ČD ........
po 1000 metrech ..............
Němčice ...........................
2 km za obcí ....................
Litomyšl ..........................
po 150 m místo ubytování

silnice
358
358
358

cyklotrasa
4061 ul. Sadová
ul. Litomyšlská
4033
ul. T. Novákové

Výjezd z České Třebové
Vyjdeme z nádražní budovy a pojedeme doleva ulicí Sadová (cyklotrasa 4061). Po
1000 m zahneme doleva na silnici 358 (ul. Litomyšlská).
Příjezd do Litomyšle (místa ubytování)
Do Litomyšle přijedeme po silnici 358. Na Jiráskově náměstí odbočíme vlevo do ul.
T. Novákové. Místo ubytování se nachází asi po 150 m. V budově je i restaurace.
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0B. etapa: Choceň – Litomyšl
km
0
14
17.5

výška
292
330
338

sobota 28. července 2012

místo
směr
Choceň, nádraží ČD

po 200 metrech

po 100 metrech

╬ s 35 (asi 100 m před ╬) 
Litomyšl

silnice
317

cyklotrasa
ul. Pernerova
182 ul. Vysokomýtská
ul. Litomyšlská

Výjezd z Chocně
Vyjdeme z nádražní budovy směrem na jih (ne směrem do města!) a pojedeme
doleva ulící Pernerova asi 200 m (směrem na východ). Zahneme doprava
(ul. Vysokomýtská) a asi po 100 m se dáme doleva, směrem na Chotěšiny
(silnice č. 317).
Příjezd do Litomyšle (místa ubytování)
Do Litomyšle přijedeme od obce Sedliště po silnici č. 317. Asi 100 m před křižovatkou
se silnicí č. 35 odbočíme doleva na neznačenou paralelní silnici s č. 35, která nás dovede
do Litomyšle (pojedeme na západ). Po 1 km zahneme doprava na ulici Na Lánech. Rovně
projedeme jednu kruhovou křižovatku. Ulice mění jména na Havlíčkova a Komenského.
Stále však jedeme rovně. Hned na začátku Smetanova náměstí, za poštou, odbočíme
vlevo do ul.Jiráskova. Tato ulice nás přivede na Jiráskovo náměstí (vlevo budeme mít
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budovy patřící k zámku). Ihned po vjezdu na Jiráskovo náměstí odbočíme doprava do ul.
T. Novákové. Místo ubytování se nachází asi po 150 m. V budově je i restaurace.
Adresa ubytování:
Cvičební sál Na Veselce
Terézy Novákové 64 – GPS 49o 52´ 15.333´´N, 16o 19´ 0.123´´E).
Cena za ubytování: objednáme-li si v restauraci (hromadnou) večeři, budeme mít
ubytování zdarma.
Kontakt:
Mgr. Jan Šlégr
Tel. 777 951 386
Zahájení 29. ročníku Ebicyklu
Slavnostní zahájení letošního ročníku se bude konat ve cvičebním sále, kde jsme
ubytováni. Začátek bude ve 21:30 SELČ.
Příjezd do Litomyšle si naplánujte tak, abyste začátek nezmeškali (včetně zaparkování
kola, sprchy, večeře a převléknutí do slavnostního úboru).
Protože Litomyšl samotná stojí určitě za vidění, budeme mít možnost zůčastnit se asi
dvouhodinové procházky městem s průvodcem. Sraz zájemců o tuto prohlídku je před
vchodem do ubytovny v 16 hodin. Ubytovna bude otevřena již od 15 hodin abyste se
mohli ubytovat. Bližší informace budou zaslány e-mailem, ještě před začátkem naší
spanilé jízdy.

Setkání s astronomií
V Litomyšli se narodil významný český astronom dr. Zdeněk Kopal (*4. 4. 1914 - +23. 6.
1993). Prakticky celý profesní život prožil ve Velké Británii a v USA. Pomník, postavený
na místě, kde stával jeho rodný dům, navštívíme při první etapě.
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Jiné zajímavosti:
Litomyšl
První písemné zmínky z 11. století. Povýšena na město 1259 Přemyslem Otakarem II.
Zámek vystavěn 1568 – 1581 Pernštejny jako rodové sídlo. Zámek však střídal majitele,
poslední byli Thurn-Taxisové. V roce 1999 byl zámecký areál zapsán na seznam
světového dědictví UNESCO.
V zámeckém pivovaře se 2. března 1824 narodil hudební skladatel Bedřich Smetana.
Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, založen 1712, stavitelé G. Alliprandi a F. Kaňka.
V současnosti nepřístupný.
Smetanovo náměstí – náměstí ulicového typu. Na západní straně je umístěna socha B.
Smetany od J. Štursy.
Na severní straně náměstí je dům čp. 127 jehož fasádu zdobí sgrafita podle Váchalových
dřevorytů.
Stará radnice je z roku 1418. Pod novodobým orlojem z roku 1907 je ve zdi vsazen
litomyšlský loket (cca 59 cm).
V Litomyšli žili a působily významné osobnosti (A. Jirásek, T. Nováková, B. Němcová,
M. D. Rettigová, J. Váchal, A. Augusta, Z. Nejedlý a další).
Portmoneum – Muzeum Josefa Váchala.
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1. etapa: Litomyšl – Boskovice
km
0
1
6
9

výška
358
345
324
356

11
12
12,5
16,5
21,5
24
25,5
27,5

358
380
380
444
510
475
525
530

33
36
41,5
44

577
560
565
560

46

615

50
55
56,5
61
73

585
510

77
81
84

365
390
410

☼

☼
☼

395
345

☼

neděle 29. července 2012

místo
směr
silnice cyklotrasa
Litomyšl ................................... 
ul. Prkenná
Památník dr. Z. Kopala ........... 
ul. Havlíčkova 4021
Tržek......................................... 
4021
Morašice ................................... 
358
4021
po 500 m (před poštou) ............ 
4021
před obcí Újezdec ..................... 
4021
Růžový palouček .................... 
4021
U tří kocourů ............................. 
358
╬ s 358 ..................................... 
Budislav .................................... 
359
Poříčí u Litomyšle ..................... 
Zrnětín ...................................... 
Lubna........................................ 
po 200 m................................... 
╬ s 34 ....................................... 
34
Polička, hvězdárna .................
ul. Svépomoc
Polička, ╬ s 362 ........................ 
362
Jedlová, hvězdárna ................. 
Neznačená odbočka
zpět na 362 ............................... 
362
5085
Jedlová, ╬ za obcí .................... 
5085
po 800 m ................................... 
5085
╬ s 364 ..................................... 
364
104
Svojanov ................................... 
364
╬ s 365 asi 1,3km za obcí......... 
365
5086
Bohuňov.................................... 
365
5086, 5160
Letovice, kruhová ╬ s 43 .......... 
ul. Bártova 5164, 5147
800 m za kruhovým objezdem .. 
ul. Družstevní
5147
po dalších 300 m ...................... 
Podolí ....................................... 
5163
Chudichromy, před obcí ............ 
5163
Boskovice, Základní škola .....
Astronomická pozorovatelna
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Stručný popis průjezdu městy
Výjezd z Litomyšle
Od budovy, kde jsme spali, pojedeme ulicí T. Novákové jižním směrem a po 100 m
odbočíme doprava (ul. Lidická) a po dalších 100 m odbočíme doleva (ul. Zámecká). Po
150 m zahneme doprava (ul. Tyršova). Tato ulice nás po 50 m dovede na Smetanovo
náměstí. Toto náměstí projedeme rovně (směrem na západ). Ulice za náměstím je
Havlíčkova. Po 300 m uvidíme vlevo Památník dr. Z. Kopala.
Od památníku pojedeme dále ulicí Havlíčkova až ke kruhové křižovatce, kterou
projedeme rovně (ul. Na Lánech, cyklotrasa 4021 – Hr. Králové – Břeclav). Po 1,5 km od
8

křižovatky odbočíme vlevo (ul. Sokolovská), která nás přivede na hlavní ulici (č. 35). Na ní
odbočíme vlevo (zpátky do města) a po 200 m zahneme vpravo. Pojedeme kolem rybníků
Velký Kosíř a Malý Kosíř, stále po cyklotrase 4021 až do obce Tržek. Dále pokračujeme
podle itineráře
Návštěva Poličky (pozorovatelny ing. Ehrenbergera)
Do Poličky dojedeme od západu po silnici č. 34. Na křižovatce, kde se tato silnice
stáčí doprava, odbočíme vlevo (ul. Svépomoc). Po 100 m odbočíme vlevo a hned za
zahradou vpravo. Pozorovatelna ing. Ehrenbergera se nachází na zahradě asi v polovině
ulice. Dům čp. 199 je mezi pozorovatelnou a ulicí Svépomoc.
Při odjezdu od pozorovatelny pojedeme zpátky, tj. na jih, po 100 m odbočíme doleva
a po 50 m doprava, na jih. Za křižovatkou se silnicí č. 34 pokračujeme v původním směru
(ul. Vrchlického). Pojedeme stále na jih po silnici, která se za rybníkem stočí k východu
(Nábřeží Svobody, cyklostezka 4022). Na velké křižovatce za rybníkem odbočíme
doprava (na jih) na silnici č. 362 (na Bystré).
Dále pokračujeme podle itineráře.
Návštěva Jedlové (hvězdárny pana Jaška)
Do Jedlové přijedeme po silnici č. 362. Asi uprostřed obce odbočíme doleva do
neznačené (slepé) ulice. Po její levé straně se nacházejí řadové garáže. Na konci cesty,
po 100 m se nachází hvězdárna pana Jaška.
Příjezd do Boskovic (místa ubytování)
Do Boskovic přijedeme po cyklotrase 5163, ul Chudichromská. Přijedeme až na
křižovatku se silnicí č. 150. Odbočíme vlevo, tedy na č. 150 (bezprostředně za
křižovatkou přejedeme trať). Je to ul. Otakara Kubína, další křižovatku po 100 m,
projedeme rovně (ulice změní název na Komenského). Asi po 500 m odbočíme vpravo.
Na Masarykově náměstí projedeme kolem kostela (kostel budeme mít po pravé ruce).
Náměstí projedeme rovně, za náměstím odbočíme vpravo do ulice Sušilova. Po 200 m
(za parkem), odbočíme opět doprava do ul. U Lázní. Po 100 m jsme u Základní školy, kde
spíme. V této ulici naproti škole se nacházejí i Městské lázně (plavecký bazén).
Adresa ubytování:
Základní škola Boskovice
Sušilova 28 – GPS 49o 29.092´ N, 16o 39.829´ E).
Cena za ubytování je 80,- Kč/osoba (bude hrazeno z měšce).
Kontakt:
Pan Bureš (školník)
tel. 728 041 788
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Setkání s astronomií
Památník dr. Zdeňka Kopala
Havlíčkova, Litomyšl
GPS: 49o 52.492‘ N 16o 18.473‘
V ulici Havlíčkova po levé straně (jedeme-li od náměstí) je na místě rodného domu
dr. Zdeňka Kopala instalován památník ve tvaru těsné dvojhvězdy.
Pozorovatelna ing. Romana Ehrenbergera
Svépomoc 199, Polička
Ing. Roman Ehremberger (tel. 736 449 536)
GPS: 49o 43‘ 0,185‘‘ N 16o 15‘ 36,92‘‘
Účastníci XXVI. Ebicyklu si jistě vzpomenou na vlídné přijetí. Pozorovatelnu
ing. Ehrenbergera jsme naposledy navštívili v roce 2009.
Jedlová, hvězdárna pana Jaška
GPS: 49o 39.676‘ N 16o 18.531‘ E
Pan Jašek (tel. 603 830 274)
Zajímavostí této nové hvězdárny, kde jsme ještě nebyli, je kopule hvězdárny. Jedná se o
původní, starou kopuli z brněnské hvězdárny na Kraví hoře.
Boskovice, Astronomická pozorovatelna
GPS: 49o 29.249‘ N 16o 39.925‘ E
Pan Pavel Kopecký (tel. 776 651 838)
Astronomická pozorovatelna se nachází v Křižíkově ulici, cca 300 m od budovy školy kde
spíme.
Popis trasy: zpátky na ulici Sušilova a na ní doleva. Po 30 m zahneme doprava do ul.
Šemberova. Křižovatku s hlavní ulicí (Průchodní) projedeme rovně, ulice změní svůj
název na Křižíkova a po 50 m jsme u pozorovatelny.

10

Jiné zajímavosti:
Růžový palouček
Pietní místo u Morašic, kde se podle tradice loučili s vlastí nekatolíci, kteří byli donuceni
oputit svoji vlast z důvodu svého náboženského vyznání. Po ukončení třicetileté války
(Vestfálský mír) bylo v českém království, jako državě Habsburků, zakázáno vyznávání
jiného náboženství než katolického. Tedy všechny reformované (protestantské) církve
byly zakázány. Svoji vlast tedy musel opustit i J. A. Komenský, který byl biskupem
Jednoty bratrské. Palouček je porostlý divokou růží (Rosa galica). Podle pověsti je zde
ukrytý zlatý kalich.
Budislav
Zde žil a na místní škole učil spisovatel Peter Jilemnický poté, co byl donucen opustit
Slovensko.
Toulovcova rozhledna stojí vedle silnice, po které jedeme asi 1 km před Budislaví.
Polička
Město bylo založeno Přemyslem Otakarem II. v roce 1265.
Městské hradby pochází z poloviny 14. století, místy jsou až 10 metrů vysoké. Zachováno
zůstalo 1220 metrů hradeb s 19 věžemi a tato část patří k nejlépe zachovalým městským
fortifikacím v České republice. Část hradeb, se zachovalými ochozy, je zpřístupněná
veřejnosti. Pro fotografy: nejfotogeničnější část je v ulici Na Bídě.
Kostel sv. Jakuba –.novogotická stavba z let 1853-1865. Ve věži kostela se 8. prosince
1890 narodil hudební skladatel Bohuslav Martinů. Světnička B. Martinů je zpřístupněna.
Barokní radnice z let 1739-44 je mohutná dvoupatrová stavba palácového typu a
mansardovou střechou. Architekt F. M. Kaňka.
Morový sloup na náměstí z let 1727-31 je vysoký 22 metrů (největší v Čechách). Architekt
F. M. Kaňka.
Měšťanské domy na náměstí s unikátními dřevěnými, vyřezávanými vraty.
Svojanov
Hrad Svojanov byl založen v polovině 13. století Přemyslem Otakarem II k ochraně cesty
z Litomyšle do Brna. Původní název Fürstenberg.
Ze známých osobností na hradě žili Záviš z Falkenštejna s královnou Kunhutou a po její
smrti s uherskou princeznou Alžbětou.
Podle zákoníku Majestas Carolina byl Svojanov zařazen mezi 11 hradů, které nebylo
možno dát do zástavy nebo prodat. Tuto zásadu porušil už Karlův syn Zikmund.
Dnes hrad patří městu Poličce. Pořádají se zde kulturní akce, jarmarky, šermířská
vystoupení apod.
Letovice
Keltská osada Isarno je situována západně od města u vodní nádrže Letovice. Skanzen
keltské kultury.
Boskovice
Hrad Boskovice založen v polovině 13. století. Opuštěn na počátku 18. století.
Zámek Boskovice původně dominikánský klášter byl na počátku 19. století přestavěn
Františkem X. Ditrichsteinem na sídlo v empírovém stylu.
Radnice má výraznou věž. Současný vzhled je z přestavby z roku 1859.
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Židovské město Jedna z největších židovských enkláv na Moravě. Nejvíce Židů zde žilo
v polovině 19. století (necelých 2000 osob), po válce se do města vrátilo asi 20 osob.
Synagoga maior z roku 1639 (architekt Sylvestr Fiota) je dvoupodlažní halová stavba. Za
okupace využívána jako sklad. V současnosti rekonstruována
Boskovická Bible - rukopis na pergamenu o 537 stranách z roku cca 1460.
Pojmenování planetky Boskovice inicioval náš hejtman. Objevitelkou planetky je
ebicyklistka Lenka Šarounová-Kotková.
Western park Boskovice je umístěn ve starém pískovcovém lomu na konci ulice
Svatopluka Čecha. (GPS: 49°29'40.898"N, 16°41'9.369"E).
Nenechte si ujít vystoupení arizonské pěnice Tornádo Lou!
Nové hrady (asi 5 km západně od Růžového paloučku, mimo trasu)
Zámek vybudovaný v letech 1774-1777 ve stylu francouzských sídel. Vzhledem
k umístění v zahradě a archtektuře zámku (rokoko) je nazýván „České Versailles“ nebo
také „Malý Schönbrunn“.
V bývalé jízdárně je umístěno První české muzeum cyklistiky®. V muzeu je sbírka
velocipedů od poloviny 19. stol do současnosti.
Trasa přes Nové hrady nevede, zajížďka asi 2 km od křižovatky se silnicí č. 358 na 16 a
půltém km.
Vitochov (asi 20 km jižně od Poličky, mimo trasu)
Kostel sv. Michala je románská stavba ze 13. století. Kostel je vyzdoben freskami z
poloviny 14. stol. Na jedné z fresek je prý zobrazena hvězdná obloha spolu se zeměkoulí
tak, jak ji mohli spatřit američtí astronauti z Měsíce o šest století později. Kostelík je
vyznačen na mapě.Trasa však přes Vitochov nevede.
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2. etapa: Boskovice – Třebíč;
km
0
0,5
3
4,5
8

výška
410
365
585
340
385

9
11
12

400
320

13
16

370
400

22
29
30

465
280
310

32

255

41
48
50
53

475
475
510
505

55
60
63

530
520
420

73
81
86
87

460
430
410
470

pondělí, 30. července 2012

místo
směr
silnice
cyklotrasa
Boskovice, Základní škola ............ 
ul. Sušilova
╬ s ul. Podhradí ............................ 
5203
╬ s 374 ....................................... 
374
5229
Lhota Rapotina (374 odbočuje vlevo) .. 
5229
Obora ............................................. 
5229
po 200 m ....................................... 
5229
1 km za obcí ................................... 
5201
Bořitov ............................................ 
5201
╬ s 377 za obcí .............................. 
377
5201
po 300 m kruhová ╬ s 43 ............... 
377
5201
Černá hora ..................................... 
377
5201
Žernovník ....................................... 
po 200 m ....................................... 
Unín ............................................... 
směr Drásov
Drásov ╬ s 379 .............................. 
Občerstvení u Nebeského hydromechanika
Odjezd od Krejsů............................ 
ABC
Hradčany........................................ 
385
po 800 m, pod vedením VN ........... 
Deblín............................................. 
379
Křoví, ╬ s 379 ................................ 
╬ na konci lesa............................... 
Vlkov .............................................. 
po 500 m ╬ s 390 ........................... 
390
Osová Bitýška, ╬ s 37 .................... 
390
mimoúrovňová ╬ s D1 .................... 
390
Tasov, ╬ s 392 ............................... 
390, 392
po 200 m ╬ s 392 ...........................  390
Nárameč, ╬ s 390 před obcí .......... 
╬ s 23 ............................................. 
23
Třebíč, Sportovní hala Obchodní akademie
☼ Třebíč, hvězdárna
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Stručný popis průjezdu městy
Výjezd z Boskovic
Od školy se vrátíme na ulici Sušilova a dáme se doprava (po této ulici vede rovněž
cyklotrasa 5143). Asi po 400 m odbočíme vpravo do ul. Podhradí (cyklotrasa 5203).
Křižovatka je ostrá, prakticky se budeme vracet. Dále pokračujeme podle itineráře.
Drásov, občerstvení u Nebeského hydromechanika
Do Drásova přijedeme ze severu. Přibližně v polovině obce je křižovatka se silnicí
č. 379. Křižovatku projedeme rovně a přibližně po 200 m odbočíme vlevo (první ulice za
křižovatkou). Po dalších 200 m budeme na místě.
Při odjezdu se vrátíme 200 m, přetneme silnici a pokračujeme rovně (mírně vlevo). Po
300 m se odbočíme doprava na silnici. Dále pokračujeme podle itineráře.
Příjezd do Třebíče
Do města přijíždíme po hlavní silnici č. 23. První křižovatku projedeme rovně (po ul.
Sportovní). Ulice změní název na Bráfova. Po pravé straně narazíme na budovu
Obchodní akademie dr. Albína Bráfa. Před budovou odbočíme vpravo do ul. Sirotčí a po
150 m opět odbočíme doprava na ul. B. Václavka. Po 100 m dojedeme na křižovatku
s ulicí Otmarova. V této ulici po pravé straně je Sportovní hala Obchodní Akademie, kde
máme zajištěno ubytování.
Adresa ubytování:
Sportovní hala Obchodní Akademie dr. Albína Bráfa
Otmarova 1, Třebíč – GPS 49o 12.864´N, 15o 53.042´ E).
Cena za ubytování je 50,- Kč/osoba (bude hrazeno z měšce).
Kontakt:
Pan Oldřich Martinů
Tel. 737 543 122
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Setkání s astronomií
Třebíč, hvězdárna
GPS: 49o 12.431‘ N 15o 52.557‘ E
pan Mára – tel. 723 493 637
Trasa z místa Od obchodní akademie (ul. Bráfova):
Projedeme parčíkem na druhé straně ul. Bráfova do ul. Nádražní. Před tratí zahneme
vpravo do ul. Janouškova. Asi po 400 m za hřbitovem odbočíme vlevo do ul. Ruská. Na
konci této ulice (asi po 500 m) se nachází hvězdárna.
Třebíč, nedostavěná hvězdárna
GPS: 49o 12.543‘ N 15o 52.446‘ E
Na konci ul. Arbesova (tuto ulici budeme protínat, pojedeme-li na hvězdárnu po ul.
Ruská), na louce nedaleko vodojemu a současné hvězdárny, se nachází objekt
nedostavěné hvězdárny.
Podle informací od Ládi Šmelcera se v Třebíči nacházela i Hvězdárna prof. J. Sedláka.
GPS: ?o ?‘ N ?o ?‘ E
Existuje její fotka z roku 1928. Pokud hvězdárnu prof. J. Sedláka někdo najde, podejte
prosím informaci na brífinku. Odměna vás nemine.
Jiné zajímavosti po cestě
Černá Hora
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1281.
Zámek Černá Hora, původně hrad, pochází ze 13. století. Hrad na zámek přebudoval
v 16. století Albrecht Černohorský z Boskovic.
Za prusko-rakouské války v r. 1866 se na zámku setkali 12. července náčelník pruského
generálního štábu Moltke a kancléř Bismarck s francouzským vyslancem Napoleona III.
V. Benedettim a jednali zde o uspořádání poměrů ve střední Evropě.
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Pivovar vyrábějící pivo Černá Hora. V současnosti vyrábí 13 druhů piv (jedním z nich je
pivo Kvasar – ležák s přídavkem medu), 6 druhů limonách (některé s chmelem) a
destiláty z piva.
Osová Bitýška
Kostel sv. Jakuba Většího, první záznamy o obci a kostelu jsou ze 13. století. Původně
náležela farnost Řádu německých rytířů. Kostel je obklopen hřbitovem, tato dispozice
pochází z gotiky.
Budišov
Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Gotharda pochází z 12. století. Věž je z roku 1722
a je zdobená sochami světců. Na vrcholu veže je umístěna otočná korouhev s výjevy
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Gotharda. Korouhev je největší v Česku (výška 4,2 m,
šířka 2,2 m a váha 440 kg.)
Zámek byl původně vodní tvrz, která pocházela ze 13. století. Je v něm umístěna největší
výstava preparovaných živočichů v Česku.
Sochy a sousoší Mezi zámkem a kostelem je umístěno několik sousoší (sousoší
sv. Václava s anděly, sloup se sousoším Nejsvětější Trojice a balustrádou se sochami
sv. Floriána, sv. Šebestiána, sv. Antonína Paduánského a sv. Isidora, vedle sloupu sochy
sv. Josefa s Ježíškem a sv. Jana Nepomuckého. Před farou pak stojí socha Panny Marie
od Čeňka Suchardy z roku 1883. Před školou je pak sousoší skupiny dětí od Jiřího
Marka).
Třebíč
První zmínka je z roku 1101 (založení kláštera).
Městská práva obdržela od Karla IV a Jana Lucemburského.
V roce 1468 při válce mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem bylo město hodně
poničeno. Na několik let prakticky přestalo existovat.
Městská věž je 75 m vysoká a byla součástí opevnění města.
Románsko-gotická bazilika Panny Marie a sv. Prokopa pochází z poloviny 13. století a
unikátně spojuje dva architektonická styly.
Kostel proměnění Krista Pána z roku 1693 stojí na místě původní bratrské kaple.
Zámek Třebíč vznikl postupnou přeměnou benediktinského kláštera na honosné panské
sídlo. Nejvýznamnějšími majiteli byla hrabata z Valdštejna (1629 – 1945). V současnosti
je sídlem Muzea Vysočiny. Zámek je památkově chráněný a v současnosti je
v rekonstrukci
Karlovo náměstí je jedním z největších v Česku (2,2 ha).
Židovské město, které má dvě synagogy, hřbitov,zachované domy a ulice dlážděné
„kočičími hlavami“ je rovněž památkově chráněné. Židovská diaspora byla prakticky úplně
zničena za II. světové války.
Hvězdárna v Třebíči se nachází na jižním okraji města, v ulici Švabinského 1310/5.
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3. etapa: Třebíč - Mikulov
úterý, 31. července 2012
km
výška
místo
směr
silnice
cyklotrasa
0
470
Třebíč ............................................ 
360
2,5
480
Střítež............................................. 
401
7
530
Klučov ............................................ 
401
9
490
Lipník, ╬ s 401 ............................... 
401
16
460
Odunec ..........................................  
401
po 300 m ........................................  
401
20,5 420
☼ Hrotovice ...................................... 
152
22
395
za lesem ......................................... 
399
26
360
Rouchovany ................................... 
396
35
303
Tulešice, ╬ s 392 ........................... 
396
5006
41
265
Dobelice ......................................... 
43
280
╬ s 413 ........................................... 
413
290
po 1000 m ╬ směr Kadov............... 
50
240
Miroslav.......................................... 
400
5009
53,5 210
╬ s 53 .............................................  
5009
57
200
Jiřice...............................................  
5009
po 500 m ╬ s 415 ...........................  
5009
60,5 205
Troskotovice ...................................  
5009
61
215
Občerstvení u Trutnovských po 500 m
61,5 205
Troskotovice ...................................  
5009
66
180
Vlasatice ........................................ 
396
69
190
Nová Ves, před obcí.......................  velmi ostře, skoro vzad!
73
175
╬ doleva na Pasohlávky................. 
po 700 m ╬, na Brod nad Dyjí ........  přes přehradu 4 (Jantarová)
77
190
Brod nad Dyjí ................................. 
82
190
Dolní Dunajovice ............................ 
směr Perná
83
210
╬ s 52 ............................................. 
83,5 235
500 m za křižovatkou, směr Bavory 
88
320
vrchol stoupání (Kočičí skála) ........  
5044
90,5 250
Mikulov
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Výjezd z Třebíče
Od Sportovní haly pojedeme zpět po ul. Otmarova, zabočíme vlevo do
ul. B. Václavka, po 100 m opět odbočíme vlevo do ul. Sirotčí. Hlavní ulici (Bráfova)
přejedeme rovně a projedeme parčíkem až na ulici Nádražní.Na ní odbočíme vpravo a
pak stále držíme směr. Podjedeme koleje a pokračujeme po stejné ulici (za parčíkem –
náměstím ulice změní název na Znojemská) = silnice č. 360. Dále už pokračujeme podle
itineráře.
Troskotovice, občerstvení u Trutnovských
Do Troskotovic přijedeme od západu. Přibližně v polovině obce odbočíme vpravo
(první ulice za středem obce). Pojedeme stále rovně a po 500 m jsme na místě u chalupy
Trutnovských.
Při odjezdu se vrátíme po stejné cestě zpět a na hlavní silnici zahneme doprava.
Dále už pokračujeme podle itineráře.
Příjezd do Mikulova (místa ubytování)
Od Kočičí skály nás čeká dlouhý sjezd po silnici (cyklotrase 5044). Projedeme ul.
Dukelskou, první velkou křižovatku projedeme rovně (ul. Pavlovská). (Názvy ulic v té
rychlosti patrně nezaregistrujeme.) Ve středu města, před kostelem, odbočíme vlevo na
Kostelní náměstí (je to spíše ulice než náměstí). Po 100 m přijedeme na hlavní náměstí
v Mikulově. Hostinec „U Zajíce“, kde máme zajištěn nocleh, je na levé straně náměstí
(díváme-li se dolů) na jeho dolním konci.
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V hostinci je možno povečeřet grilované speciality, prý velmi dobré. Pivo Svijany.
Adresa ubytování:
Zájezdní hostinec U Zajíce
Náměstí 3, Mikulov
Cena za ubytování je 250,- Kč/osoba (bude hrazeno z měšce).
Kontakt:
paní Kateřina Havlíková, provozní restaurace: tel. 605 573 788
Ing. Stanislava Vrbková, ředitelka Regionálního muzea v Mikulově: tel. 603 845 976
Jana Frantelová, tel. 777 061 225, pokladna 777 061 230 .

Setkání s astronomií
Hrotovice, zámek, analema na slunečních hodinách.
GPS: 49o 06.494‘ N 16o 03.412‘ E
Jiné zajímavosti po cestě
Hrotovice
První zmínka o obci je z roku 1228.
Na zámku v Hrotovicích je umístěna jedna z největších a nejkrásnějších sbírek obrazů
(500 obrazů).
Na průčelí zámku jsou umístěny sluneční hodiny. Na jejich ciferníku je zobrazena
analema.
Kostel sv. Vavřince byl původně vystavěn v románském slohu 1263. Barokně přestavěn
byl v první třetině 18. století.
Rodiště akad. malíře F. B. Zvěřiny (4. 2. 1835 – 27. 12. 1908) Vyučoval v Praze, Brně,
Rakousku a Slovinsku. Malíř výhradně slovanských motivů. V rodném domě je památník,
před domem je pomník z roku 1913. Rodný domek se nachází vedle zámku.
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Miroslav
Miroslavský zámek je renesančně přestavěný gotický hrad.
Barokní katolický kostel sv. Petra a Pavla je z roku 1729.
Evangelický kostel byl postaven 1829. Je to jeden z posledních kostelů postavených
podle nařízení tolerančního patentu Josefa II. Tedy bez věže, mimo hlavní komunikaci a
bez varhan.
Na židovském hřbitově je náhrobek Rafaela Königa, který jako první Žid mohl
v habsburské monarchii užívat titul Mistr a provozovat svou živnost mimo gheto.
Brod nad Dyjí
Ve II. světové válce padlo 11% z celkového počtu obyvatel (největší ztráta obyvatelstva
obce v bývalém Československu - bojovali ovšem na německé straně). Po válce byla
obec kompletně vysídlena a znovu dosídlena.
Dolní Dunajovice
V obci se r. 1870 narodil Karel Renner, spolkový kancléř Rakouska (1918-1920) a první
prezident Rakouska (1945-1950). Na místě jeho rodného domku stojí Dům Dr. Rennera –
Fórum pro česko-rakouský dialog.
Mikulov
Město založeno počátkem 12. století.
Na místě, kde je dnes zámek, stál románský a později gotický hrad, který byl založen
Přemyslem Otakarem I. Později přešel hrad a celé panství do vlastnictví Lichtenštejnů. Po
roce 1560 panství získali Ditrichštejnové. Ti hrad v 17. století přestavěli na zámek.
V zámeckém sklepě je největší raritou obří vinný sud z roku 1643 o objemu 1014 hl.
V roce 1805 po bitvě u Slavkova se stal zámek místem, kde probíhalo jednání o mírové
smlouvě mezi Francií a Rakouskem.
26. července 1866 zde bylo podepsáno příměří mezi Rakouskem a Pruskem po bitvě u
Hradce Králové.
Náměstí má renesanční charakter, většina domů byla postavena v první polovině 17.
století.
Kostel sv. Anny s napodobeninou sv. chýše z italského Loreta je na dolní straně náměstí.
Architekt J. B. Fischer z Erlachu. Na jeho jihozápadní straně byla v 19. století vystavěna
hrobka Ditrichštejnů.
Kostel sv. Václava stojí na místě původního kostela ze 12. století. Současná podoba je
výsledkem přestaveb v 16. a 17. století.
Kostel sv. Jana Křitele v areálu piaristického gymnázia byl založen 1631 Františkem
z Ditrichštejna. Je nádherně vyzdoben předním barokním malířem F. A. Maulbertschem
z poloviny 18. století.
Křížová cesta na Svatý kopeček je nejstarší křížovou cestou v českých zemích.
Pravoslavný chrám sv. Mikuláše původně patřil německým evangelíkům. Po roce 1945
chátral. Po roce 1997 jej odkoupila a opravila pravoslavná církev.
Židovská čtvrť se nachází ve středu města. Naučná stezka délky 1 km obsahuje 13
zastavení (Synagoga, rituální lázeň mikve).
Židovský hřbitov má několik tisíc náhrobků, nejcennější je část s náhrobky moravských
zemských rabínů.
Nejznámějším rabínem byl Jehuda Löw ben Becalel (1525 – 1609), tvůrce Golema, který
působil v Mikulově v letech 1553 – 1573.
Pěstování vína na svazích Pálavy má tradici sahající až do římských dob. Asi 80% tvoří
odrůdy bílého vína.
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Můžeme se těšit na prohlídku zámku, organizovanou speciálně pro nás a to mimo
obvyklé návštěvní hodiny. Bližší informace na brífinku.
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4. etapa: Mikulov – Veselí nad Moravou, středa, 1. srpna 2012
km
0

výška
235

1,5
3,5
14
19,5

225
190
175
170

22,5
32,5
38,5

175
205
180

46

190

51,5

205

60
65,5

200
190
185

73,5
75,5

170
180

místo
směr
Mikulov .......................................... 
po 400 m ....................................... 
╬ s 40 ............................................. 
před obcí Mušlov ............................ 
Lednice .......................................... 
☼ Podivín, hvězdárna J. Vorlického
návrat na 422 ................................. 
po 400 m (422 odbočuje vpravo).... 
╬ s 422 (asi 1km za D2) ................ 
Čejkovice, druhá kruhová ╬ ........... 
Mutěnice, ╬ s 380 .......................... 
po 1500 m ╬ s 380 ......................... 
Dubňany, ╬ s 431 .......................... 
po 400 m ....................................... 
Ratíškovice, ╬ s 432 ...................... 
po 100 m ....................................... 
po 700 m ....................................... 
Vracov, ╬ s 54................................ 
Bzenec, ╬ s 426 ............................. 
☼ po 500 m Bzenec, hvězdárna ....... 
zpět na 54 ...................................... 
☼ Veselí nad Moravou, hvězdárna .. ´
Veselí nad Moravou, Základní škola
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silnice
cyklotrasa
Náměstí
ul. Komenského 5044
40 ul. Valtická
422

412

ul. Komenského
412
ul. Palackého
412
422
412
ul. Templářská
380
ul. Slovácká
412
431 ul. Hodonínská
ul. Komenského
412, 4254
432 ul. Vítězná
ul. Dědina
ul. Vacenovická
54
54 ul. Na Pančavě
ul. Partyzánská
54
ul. U stadionu

Výjezd z Mikulova
Od hostince, kde jsme spali, pojedeme zhruba jihozápadním směrem. Projedeme
dolním koncem náměstí a pokračujeme širokou ulicí stále stejným směrem (označena
jako Náměstí). Po 400 m přijedeme na křižovatku s ul. Komenského (po této ulici vede
také cyklotrasa 5044). Na ni zahneme vlevo a tato ulice nás vyvede z města. Ulice mění
názvy na Vídeňská a Valtická. Pojedeme na východ.
Podivín, hvězdárna J. Vorlického
Do Podivína přijedeme po silnici č. 422 (ul. Rybáře, za Ladenskou strouhou Poříčí II).
Současně je to cyklotrasa 412 – Hradec Králové – Břeclav. Asi 200 m za mostem přes
Ladenskou strouhu vjedeme na Masarykovo náměstí levotočivou zatáčkou. Na konci
náměstí v pravotočivé zatáčce na přechodu pro chodce odbočíme vlevo do ulice Radniční
(je v ose náměstí).
Výjezd z Podivína: od hvězdárny se vrátíme zpět na silnici č. 422 na níž odbočíme
vlevo (ul. Komenského). Po 400 m přijedeme na křižovatku, na níž silnice č. 422 odbočuje
vpravo (je to nájezd na dálnici D2). My však pojedeme rovně (ul. Palackého). Na další
křižovatce opět rovně (ul. Sokolská, poté U dráhy). Přijedeme k přechodu přes koleje.
Koleje přejdeme, rovněž i silnici č. 425 za kolejemi a už na kole pokračujeme stále
v přímém směru (ul. Za dráhou). Po dalších 500 m překřížíme D2 (mimoúrovňová ╬) a po
dalších 1000 m budeme na ╬ s č. 422, kde se dáme vlevo. Celá cesta je značená jako
cyklotrasa č. 412.
Bzenec, hvězdárna
Bzencem projíždíme po silnici č. 54 směrem na Veselí. Za křižovatkou se silnicí
č. 426 (na Strážnici), pokračujeme po č. 54 dále asi 500 m (ul. Na Pančavě, J. Wolkera).
Na křižovatce s ul. Partyzánskou odbočíme vlevo do této ulice. Po 70 m jsme u
hvězdárny.
Při cestě zpět se vrátíme na silnici č. 54, po které pokračujeme směrem na Veselí.
Příjezd hvězdárnu ve Veselí nad Moravou,
Po příjezdu do Veselí po silnici č. 54 ještě před Baťovým kanálem odbočíme doprava
(ul. U stadionu). Po pár metrech odbočíme doleva na lávku přes strouhu. Cestička mezi
strouhou a Baťovým náhonem nás dovede až ke hvězdárně.
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Příjezd do Veselí nad Moravou (místa ubytování)
Do Veselí přijedeme po silnici č. 54 na křižovatku se silnicí č. 55 (ul. Masarykova) na
níž odbočíme vpravo. Po 200 m zahneme doleva do ul. Komenského (před klášterem
Servitů). Po 100 m dojedeme do parku Petra Bezruče. Školní budova, kde spíme je na
druhé straně parku asi 100 m vzdálená.

Setkání s astronomií
Podivín, hvězdárna pana Jiřího Vorlického
GPS: 48o 49.561‘ N 16o 50.702‘ E
Tel: 605 562 400
Bzenec, pozorovatelna
GPS: 48o 58.430‘ N 17o 17.331’ E
Pozorovatelna je ve výstavbě.
Pan Zbyněk Maršálek
Veselí nad Moravou, hvězdárna
Pan Lubomír Kazík
GPS: 48o 57.249‘ N 17o 22.213’ E
Jiné zajímavosti po cestě
Lednice
Zámek byl původně gotická tvrz založená 1222. Později ji získali Lichtenštejnové, kteří
získali velký majetek jako konfiskáty po bitvě na Bílé hoře. Dnešní vzhled zámku pochází
z let 1846-1856 kdy byl přestavěn ve stylu windsorské gotiky na letní sídlo Lichtenštejnů.
V parku se nachází množství drobných staveb: Minaret, Lovecký zámeček, Janův hrad
(umělá zřícenina), obelisk, Rybniční zámeček aj.
Lednicko-valtický areál je unikátní celek staveb, zahrad, obdělávané krajiny a volné
přírody v okolí zámků Lednice a Valtice, vytvořený v době, kdy území vlastnil rod
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Lichtenštejnů. Ze staveb jsou známé např. Kolonáda, Rendez-vous, zámek Pohansko, Tři
Grácie, Apollónův chrám, Belveder, Hraniční zámeček, Rybniční zámeček a další.
Čejkovice
První písemná zmínka je z roku 1248. Obec byla založena templáři.
Kostel sv. Kunhuty z roku 1269. Současný vzhled je z roku 1892. Věž je vysoká 42 metrů.
Templářské sklepy Čejkovice mají jeden z nejrozsáhlejších sklepů. Výstavba započala ve
stejném roce jako stavba tvrze, tj. v roce 1248. Celková délka sklepů je 650 metrů a je
zde uloženo více než 500 000 litrů vína.
Domek T. G. Masaryka, ve kterém Masarykovi bydleli v letech 1856 – 1862, byl upraven
jako muzeum. V současnosti patří TJ Sokol Čejkovice. Návštěvu je nutno dohodnout
předem telefonicky (518 362 335).
Mutěnice
Historie obce sahá do 13. století, kdy patřila templářům.
Raritou je část obce, zvaná „Bůdy“ kde je soustředěno cca 500 vinných sklepů, většina je
zdobena slováckými ornamenty. V obci jsou uchovávány folklorní tradice (podlužácké
kroje, slovácké písně a tance). Téměř každá rodina Mutěnic vlastní vinohrad.
V bývalé staré cihelně za oborou, v chalupě č. 120, bydlil v mládí (od r. 1852) pozdější
president T. G. Masaryk. Chalupa byla bouří zničena r. 1919.
Dubňany
U Jarohněvského dvora se nachází památný dub, jehož stáří je odhadováno na 600 let.
Ratíškovice
Oblast od Ratíškovic až do Vracova se nazývá také Moravská Sahara. Vrstva písku je
tlustá až 60 metrů.
Bzenec
Ve středu města je zachováno cca 100 původních domů židovské čtvrti.
Židovský hřbitov je východně od náměstí, ve svahu pod obecním hřbitovem (obsahuje
cca tisíc náhrobků a památník obětem holocaustu z roku 1965).
Bzenecká lipka je zdejší nejslavnější víno. Je to rýnský ryzlink, který se urodil na kopci
Starý hrad pod zříceninou kaple sv. Šebestiána a Floriána. Jméno mu propůjčila delikátní
lipová vůně, lahodná chuť medových tónů a stařičká lípa v zámeckém parku (nachází se v
centrální části parku, obvod kmene má 660 cm, její stáří se odhaduje na 900 let).
Veselí nad Moravou
Hlavní město Ebicyklu: na území hvězdárny se nachází věznice Ebicyklu, protože toto
město má pro ebicyklisty i hrdelní právo! Proto dodržujte morální kodex Ebicyklu
(Mokodep)! V případě vážného porušení kodexu může vaše letošní putování předčasně
skončit už zde!
To by bylo zvláště nepříjemné, protože právě ve Veselí na konci této etapy
dovršíme celkovou ujetou vzdálenost 816 000 ebikm (dvojnásobek vzdálenosti
Země – Měsíc v odzemí). Ve Veselí proběhne důstojná oslava této významné
události. Náš polní hejtman už jmenoval k tomuto účelu zvláštní komisi, která je
pověřena přípravou oslavy.
V jižní části města se nachází zbytky židovské čtvrti (ul. Ehrenhaftova).
Rodiště malíře Ludvíka Ehrenhafta.
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Synagoga v ulici Rybníček, postavená v roce 1840, je nyní modlitebnou církve adventistů.
Hřbitov, jižně od náměstí v Masarykově ulici, byl založen 1784, nejstarší náhrobky
pocházejí ze stejné doby.
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5. etapa: Veselí nad Moravou – Prostějov
km
0

výška
180

11
15,5
16
19
25
26,5
35,5

190
185
185
200
235
250
220

39,5

180

41,5
42
45,5

200
235
195

55

190

58
62

195
195

67,5
83
86,5
88
90

195
205
230

čtvrtek 2. srpna 2012

místo
směr
silnice
cyklotrasa
Veselí nad Moravou, Základní škola
ul. Národních mučedníků
po 1000 m (ul. Na drahách) ........... 
(cyklo Strážnická)
po 700 m ........................................ 
ul. Moravní 47
Ostrožská Nová Ves ...................... 
podél trati Stezka cyklo
Kunovice, 700 m za muzeem ......... 
ul. Potočná
Kunovice, ╬ s 55 ............................ 
Třída Vítězství, Stezka
Uherské Hradiště ........................... 
497 ul Sokolovská
Včelary, setkání s p. Křemečkem
497
Včelary ...........................................  směr Napajedla
Napajedla ...................................... 
ul. Svatoplukova
po 100 m před mostem přes Moravu .  
47
Otrokovice, na pravý břeh Moravy . 
47
za mostem...................................... 
47
╬ se silnicí (pokračujeme po silnici) ...
47
Bělov .............................................. 
47
Kvasice .......................................... 
367
47
po 700 m ........................................ 
47
Kroměříž, most přes Moravu ......... 
ul. Hulínská 47
za řekou ......................................... 
ul. Chropyňská
47
╬ s 435 ........................................... 
435
47
Chropyně ....................................... 
ul. Hrad
47 opustíme
po 300 m ╬ s 436 ........................... 
436 ul. Komenského
po 800 m ........................................ 
436 ul. Masarykova
Kojetín ............................................ 
367 ul Olomoucká
Bedihošť, ╬ s 434 .......................... 
367
Prostějov ........................................ 
ul. Dolní
Prostějov, kruhová ╬ ...................... 
ul. Wolkerova
☼ Prostějov, hvězdárna, ZŠ Jana Železného
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Výjezd z Veselí nad Moravou od školy
Od školy pojedeme po ul. Školní a před tratí zahneme vlevo (ul. Národních
mučedníků). Přetneme silnici č. 54 (z Blatnice), odjedeme supermarket Billa a dále
pojedeme kolem trati na sever (ul. Padělek). Na křižovatce s ulicí Na Drahách odbočíme
vlevo. Po této ulici vede i cyklostezka „Strážnická“. Přetneme hlavní silnici č. 55 a
pokračujeme dále stejným směrem (ul. Břehy). Na křižovatce ulic Moravní a Vlaky se
dáme doprava (ul. Vlaky). Na této ulici narazíme i na cyklostezku č. 47 (Moravská
stezka), které se budeme držet až do Ostrožské Nové Vsi (pojedeme na sever).
Průjezd Kunovicemi a Uherským Hradištěm
Moravská stezka č. 47 odbočuje v Ostrožské Nové Vsi vlevo! My však pojedeme
rovně, po Stezce pro cyklisty, která vede podél trati z Ostrožské Nové Vsi do Kunovic.
V Kunovicích projedeme kolem nádraží a Leteckého muzea a pokračujeme stále rovně až
k říčce Olšava. Před říčkou odbočíme prudce doprava (ul. Potočná). Po 400 m přijedeme
na křižovatku se silnicí č. 55. Odbočíme vlevo (přes Olšavu, směrem do Uherského
Hradiště). Podél silnice č. 55 vede cyklistická stezka.
V Uherském Hradišti (asi po 3 km) přijedeme na křižovatku s č. 497 (směr Zlín). Na ní
odbočíme vpravo (ul. Sokolovská). Tato silnice nás přivede až do Včelar.
Cesta okolo Moravy z Napajedel
Do Napajedel přijedeme po silnici z jihu (ul. Lány, Žerotínova, Podzámčí, současně
Moravská cyklostezka č. 47). Před Masarykovým náměstím zahneme doleva na ul.
Svatoplukova (k mostu přes Moravu). Těsně před mostem odbočíme vpravo (ul. Sadová
a po 10 m vlevo, k řece. Podél řeky vede cyklostezka č. 47 Moravská stezka). Na
cyklostezce odbočíme vpravo (proti proudu řeky Moravy). Pojedeme po jejím levém
břehu. Po cca 1500 m dojedeme k lávce přes řeku. Pokračujeme stále po levém břehu!
(Cyklostezka č. 47 na mapě pro GPS překračuje po lávce řeku a vede po jejím pravém
břehu. Tato cesta je vhodná spíše pro horská kola). Podjedeme silnici R55, po 400
metrech železniční trať a stále po stejném (levém) břehu pokračujeme dále až dojedeme
k soutoku Moravy a říčky Dřevnice. Asi po 200 m za soutokem narazíme na lávku přes
Dřevnici, po které přejdeme na druhou stranu. Za lávkou pojedeme doprava, proti toku
Dřevnice až na ulici Karla Čapka (asi 200 m). Na ni zahneme doleva a pokračujeme asi
600 metrů až dojedeme k lávce přes Moravu. Za lávkou odbočíme doprava a ocitneme se
opět na trase podle itineráře pro GPS. Po 600 metrech dojedeme ke křižovatce se silnicí
(místní část Bělov), na které se dáme doleva. Dále pokračujeme podle itineráře.
Průjezd Kroměříží
Do Kroměříže přijedeme po cyklostezce č. 47 (Moravská stezka) po pravém břehu
Moravy (pojedeme proti proudu). Přijedeme k silničnímu mostu přes řeku, most
přejedeme na druhý břeh (levý) a hned za mostem odbočíme vlevo do ulice Chropyňská.
Přes most a na Chropyni vede rovněž cyklostezka č. 47. Asi po 700 m přejedeme koleje a
po 1km podjedeme D1. Cesta nás přivede až na křižovatku se silnicí č. 435.
Kroměříž, výstava Actis effector
U silničního mostu přejdeme na druhou stranu ulice a zabočíme vlevo, do centra města
(ul Vejvanovského). Po této ulici a ul. Vodní se dostaneme na Velké náměstí. Náměstí
projedeme do protilehlého rohu a ulicí Jánská přijedeme na Masarykovo náměstí a
posléze na kruhovou křižovatku, kterou projedeme rovně (ul. Kojetínská). Z této ulice
odbočíme do první ulice vlevo (ul. Gen. Svobody). Tato ulice nás přivede po 300 m ke
vstupu do Květné zahrady.
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Výstava Actis effector – tvořeno světlem je interaktivní výstava - setkání s uměleckými
objekty Stanislava Vajceho.
Kontakt: MUDr. Eva Nováková, tel. 736 140 829
Informace o dojezdu a ubytování:
Základní škola Jana Železného (škola je přímo proti hvězdárně, vzdálená asi 150 m)
Adresa: sídliště Svobody 24/79, 796 01 Prostějov.
Kontakt:
Pan Zbořil, telefon 728 519 846.
Dojezd do Prostějova (místa ubytování)
Do Prostějova přijedeme po silnici č. 367 od východu, projedeme okolo čerpací stanice
Slovnaft a po 500 m odbočíme vlevo (ul. Dolní) v místě kde se silnice č. 367 stáčí
k severu. Přejedeme trať a podjedeme rychlostní silnici R46. Jedeme stále po ulici Dolní
na západ (kolem silnice vede i cyklostezka). U kostela (farní kostel sv. Petra a Pavla)
přijedeme na kruhovou křižovatku, na které odbočíme vlevo (č. 150, na západ, ul.
Wolkerova). Po 500 m přijedeme na další velkou křižovatku, na které opustíme č. 150 a
odbočíme vlevo (ul. Žeranovská). Po dalších 500 m míjíme rybník. Hned za rybníkem
odbočíme vpravo a kolem rybníka jedeme po stezce na sever. Za rybníkem přetneme
ulici B. Šmerala a vjedeme do parku (Kollárovy sady), ve kterém se nachází hvězdárna.
Základní škola Jana Železného, ve které spíme, je od hvězdárny vzdálená asi 150 m
západně. Vstup do školy je z ul. Jungmannova.

Setkání s astronomií
Prostějov, hvězdárna
RNDr. Jiří Prudký
GPS: 49o 28.141‘ N 17o 05.895’ E
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Jiné zajímavosti po cestě
Kunovice
První zmínka z roku 1196. Město bylo založeno na křižovatce starých obchodních cest
(Jantarové cesty a Uherské cesty).
Let Kunovice, závod známý výrobou letadel. Větroně Blaník, L410 Turbolet aj.
V Leteckém muzeu je vystaveno více než dvacet historických letadel (L-29 Delfín, MiG21F, MiG-15, IL14, Su-7 a další). Kolem muzea pojedeme.
Uherské Hradiště
Město bylo založeno králem Přemyslem Otakarem II roku 1257. Místo bylo ovšem
osídleno mnohem dříve a to ve starší době kamenné. Byla zde křižovatka Jantarové cesty
ze severu na jih (Krakov – Vídeň) a Uherské cesty z východu na západ. Město trpělo
válkami (Uhři, Turci, Prusové).
Jedno z center Velké Moravy. Okolo archeologické lokality Sady – Špitálky pojedeme (na
18 km, hned vedle č. 55 vpravo, před obchodem Tesco). Jde o významný církevní
komplex, místo prvního zděného kostela z 8. Stol. postaveného na sever od Dunaje.
Kostel sv. Františka Xaverského z roku 1670 podle projektu Dominika Orsiho. Byl
součástí komplexu jezuitské koleje.
Kostel Zvěstování Panny Marie byl postaven jako součást františkánského kláštera ve
stylu vladislavské gotiky (počátek 16. stol.).
Lékárna U zlaté koruny, dům čp. 148 na Masarykově náměstí. Dům je z roku 1606, od
roku 1689 zde byla lékárna. Barokní interiér inspiroval k obrazům Josefa Mánesa.
Včelary
Obec, kde byl odhalen pomník Praplečky, tj. nejstaršího kola na světě, pocházející
z neolitu.
Sídlo společnosti Plečkařů. S duchovním otcem Plečkyády, panem Ivanem Křemečkem,
máme naplánováno setkání u pomníku Praplečky.
Napajedla
Kostel sv. Bartoloměje byl postaven v letech 1710-1712.
Zámek Napajedla z let 1764-1769 byl vybudován jako pozdně barokní šlechtické sídlo.
Zajímavostí je, že ho koupil J. A. Baťa a rekonstruoval ho jako rodinné sídlo.
Hřebčín v Napajedlech je proslulý chovem anglického plnokrevníka.
Otrokovice
Místo osídlené od mladší doby kamenné.
Koncern Baťa zde vybudoval pobočné závody a zlínské letiště. Zde také zahynul, roku
1932, T. Baťa při leteckém neštěstí. V letech 1938-1946 neslo město název Baťov.
V roce 1938 byl otevřen Baťův plavební kanál, který zde začínal.
V 60-tých letech byly zbourány staré domy a vybudováno nové panelákové město.
Sídlo firem Barum Contimental (pneumatiky – i na kola!) a Moravan (výroba letadel).
Kroměříž (Hanácké Atény)
V první čtvrtině 12. století se stala, původně ještě osada, majetkem olomouckých biskupů.
Osada byla povýšena na město v roce 1260.
Biskupové učinili z Kroměříže sídlo správy majetku diecéze. Město utrpělo za husitských
válek a ve třicetileté válce.
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Roku 1848 byla Kroměříž, speciálně zámek, sídlem ústavodárného říšského sněmu
habsburské monarchie. Sněm byl však, ještě před svým koncem, rozpuštěn a ústava
nebyla přijata. Sněmu se účastnil mezi jinými osobnostmi i F. Palacký.
Farní kostel Blahoslavené Panny Marie pochází z ranného středověku. Za autora dnešní
stavby z let 1724-1736 je považován Ignác Cyrani von Bolleshaus . Půdorysně má vzor
v pražském jezuitském chrámu sv.Klimenta a interiér je barokní.
Kostel sv. Jana Křitele. Původní románský kostel byl v 17. stol. předán piaristickému řádu.
Piaristé v roce 1737 začali se stavbou nového chrámu podle projektu biskupského
architekta Cyraniho z Bolleshausu. Chrám byl vysvěcen v roce 1768. Nad vchodem je
umístěno sousoší Kristova křtu s adorujícími anděly od olomouckého sochaře Ondřeje
Zahnera). Vynikající interiér je prací předních umělců Moravy a Rakouska. Díky interiéru
je chrám hodnocen jako jeden z nejkrásnějších chrámů pocházejících z 18.století na
Moravě.
Kostel sv. Mořice, původně gotický kostel z 13.století založil biskup Bruno ze Šaumburka.
Ten je zde také pohřben. Pseudogotická obnova po požáru proběhla v letech 1836-1848
(F. Jäger, Ant. Arche) a dala chrámu dnešní vzhled. Za vidění stojí gotická kaple,
fresková výzdoba a náhrobky biskupů.
Pravoslavný kostel svatého Cylira a Metoděje byl postaven v letech 1946 - 1948
v byzantském stylu. Je upomínkou na biskupa Gorazda. Ten působil v Kroměříži
a později v Praze, kde byl v roce 1942 popraven nacisty za ukrývání účastníků atentátu
na R. Heydricha.
Květná zahrada, původně Libosad, postavený italskými architekty Filibertem Luchesem a
Giovannim Pietrem Tencallou za hradbami města. Na 16 ha byla vystavěna italská
zahrada s cestami ve vysokých špalírech, s 244 m dlouhou galerií soch antických bohů a
postav historie a bájí. V geometrickém středu zahrady se nachází rondel Rotunda, který
svou výzdobou oslavuje vodní živel a umění štukatérů, sochařů a freskařů. Květná
zahrada je považována za nejstarší barokní zahradu u nás.
Prostředí zahrady je využíváno k výstavám, koncertům a slavnostem. Celý komplex byl v
roce 1998 pro svou dochovalou historickou i slohovou autenticitu architektury zapsán na
Seznam světových kulturních a přírodních památek UNESCO.
Kojetín
Kostel Nanebevzetí Panny Marie je mohutná barokní stavba ze 17. století. Interiér je ve
stylu vídeňského klasicismu.
Židovská synagoga, jedna z nejstarších v republice. Pochází z 15. století.
Židovský hřbitov je ze16. století.
Prostějov (Hanácký Jeruzalém)
První zmínka je z první poloviny 12. století.
Zámek na Pernštýnském náměstí má na vstupním průčelí větu: „Hanák tade bode
do skonání světa…“
Nová radnice postavená v letech 1911-1914 podle návrhu prof. K. H. Kepky. Věž je
vysoká 66 m. Nad arkýřem dominuje orloj, který ukazuje postavení Měsíce a Slunce na
obloze a polohu Slunce na ekliptice se znameními zvěrokruhu.
V Prostějově se narodili mj.: básník Jiří Wolker, filosof Edmund Husserl, profesor Otto
Wichterle (planetka), spisovatel Alexej Pludek.
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6. etapa: Prostějov – Zlín,
km
0

výška
230

2
4,5
18,5
20,5
22
24

220
205
210
205
235

29

260

30,5
35

380

41
45,5
50,5
57

260
215

61
235
po 100 m
71
77
82

250

90,5
92
93,5
101
103

300
280
265
270
350

pátek 3. srpna 2012

místo
směr
silnice
cyklotrasa
Prostějov, ZŠ Jana Železného.....  na sever, ul. Jungmanova
po 300 m ....................................... 
150, ul Plumlovská
300 m za ╬ s 150 ........................... 
ul. Vrahovická
Vrahovice, za kostelem .................. 
ul. Majakovského
Grygov ........................................... 
ul. Za tratí
☼ Grygov, hvězdárna ....................... 
ul. V podlesí 6061
Grygov ........................................... 
ul. Týnecká
Velký Týnec.................................... 
ul. Pod Táborkem
po 500 m ....................................... 
ul. Ke Vsisku
(2 km za obcí mimoúrovňová ╬ s R35 – obchvat Olomouce)
╬ s 4365 ......................................... 
5 (Jantarová)
(po 300 m mimoúrovňová ╬ s 635)
Velká Bystřice ................................ 
ul. Zámecké náměstí
po 200 m ....................................... 
ul.Zámecká
po 300 m ........................................ 
ul. Na Letné
Lošov (v obci) ................................. 
ul. Lenhartova
po 250 m (za obcí) ......................... 
300 m po nezpevněné cestě
☼ Lošov, hvězdárna
Zpět do Velké Bystřice po stejné trase
na ╬ za ╬ s 635 tentokrát rovně! .... 
5 (Jantarová)
Vacanovice..................................... 
Pěnčice .......................................... 
436
5 (Jantarová)
Předmostí u Přerova ...................... 
55
5 (Jantarová)
před řekou doleva a přes lávku, za lávkou 
po 500 m za Albertem ................... 
ul. Bayerova
po 200 m kruhová ╬ s 150 .............  150
tř. 17. listopadu
za městem......................................  150
☼ Přerov, hvězdárna
zpět na 150 ....................................  150
Dřevohostice .................................. 
ul. Holešovská
Prusínovice .................................... 
ul. Hlavní
Holešov, před městem ................... 
ul. Přerovská
po 600 m, kruhová ╬ ...................... 
nám. F. X. Richtra 5036
☼ Holešov, hvězdárna
po 400 m kruhová ╬ ...................... 
ul. Osvobození
5036
Lukoveček ...................................... 
╬ s 490 ........................................... 
490
Fryšták, ╬ s 491 ............................. 
490 ul. Zlínská
Zlín, ╬ s 49 ..................................... 
49, tř. T. Bati
☼ Zlín, hvězdárna
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Výjezd z Prostějova
Od školy pojedeme na sever po ul. Jungmannova 300 m až na křižovatku se silnicí č. 150
(ul. Plumlovská). Odbočíme vpravo a jedeme stále rovně na náměstí T. G. Masaryka
(silnice č. 150 se před náměstím točí vpravo, my pojedeme rovně). Stále držíme směr na
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východ. Za náměstím (Nám. E. Husserla) přetneme opět silnici č. 150 a pokračujeme po
ul. Svatoplukova. Po 300 m zatočíme doleva na ul. Vrahovická.
Příjezd hvězdárnu v Lošově
Do obce Lošov přijedeme od jihu po ul. Svolinského. Projedeme obcí a asi 50 m před
velkou levotočivou zatáčkou odbočíme doprava do ul. Lenhartova. Po 250 m (na konci
zástavby vpravo od silnice), odbočíme vpravo na nezpevněnou cestu. Hvězdárna je na
kopci asi po 300 m. Pozor! Trasa pro GPS je vedena přes vodárnu! K vodárně sice vede
silnice ale na hvězdárnu je nutno jít asi 150 m po poli. Vlastníci GPS budou muset použít
opět psaný popis.
Průjezd Přerovem
Do Přerova přijedeme po silnici č. 436 do městské části Předmostí (ul. Hranická). Na
světelné křižovatce s č. 55 zahneme doleva. Podjedeme trať a další světelnou křižovatku
s č. 47 projedeme rovně (ul. Velká Dlážka). Po této ulici přijedeme po cca 600 m až na
kruhovou křižovatku u řeky Bečvy, na které odbočíme vlevo (Nábřeží R. Lukaštíka) Po
200 m od kruhové křižovatky je lávka přes řeku (Tyršův most), po ní přejedeme na druhou
stranu a pojedeme po nábřeží proti proudu (ul. Spálenec). Po 300 m se cesta stočí
doprava (ul. Pod Valy) a poté doleva (ul. Kozlovská). Za Albertem odbočíme opět vpravo
(ul. Bayerova). Po 200 m dojedeme na kruhovou křižovatku na které se dáme doleva (č.
150, Tř. 17. listopadu).
Podél silnic č. 436 a č. 55, po nábřežích a podél silnice č. 150 vede stezka pro cyklisty.
Další kruhovou křižovatku projedeme rovně (ul. Želatovská). Tato ulice nás vyvede
z města. Za městem se nachází hvězdárna (odbočka vpravo).
Průjezd Holešovem
Do Holešova přijedeme od severu po ulici Tučapská. Na první křižovatce odbočíme vlevo
přes řeku Rusava (ul. Přerovská). Asi po 400 m (držíme v podstatě stejný směr)
dojedeme na náměstí (nám. Svobody). Náměstí projedeme a držíme stále stejný směr
(nám. Dr. E. Beneše). Po 200 m dojedeme na velkou kruhovou křižovatku u kostela (nám.
F. X. Richtra). Na této křižovatce odbočíme vlevo (třetí výjezd). Po 50 m uvidíme průčelí
zámku. Pokračujeme dále po stejné silnici (ul. Partyzánská). Po 300 m od křižovatky je
vjezd do parku, Budova hvězdárny se nachází blízko vstupu do parku.
Při výjezdu z Holešova se od vstupu do parku vrátíme zpět na první křižovatku (asi 50 m)
a odbočíme vlevo (ul. Pivovarská). Po 300 m odbočíme vpravo do ul. Bezručova. Po 50 m
budeme na kruhové křižovatce, na které se dáme vlevo (ul. Osvobození). Tato ulice nás
vyvede z města. Silnice je zároveň cyklotrasa 5036.
Dojezd do Zlína (místa ubytování)
Do Zlína přijedeme od severu po silnici č. 490 (ul. Sokolská). Asi po 400 m za mostem
přes říčku Dřevnici dojedeme na křižovatku s č. 49 (třída T. Bati). Zahneme doleva a po
300 m doprava (ul. Hluboká) a na první křižovatce doleva (ul. Štefánikova). Po 150 m
zahneme mírně doprava (a nahoru) do ulice Slovenská. Tato ulice nás po 2000 m dovede
až ke hvězdárně (u hvězdárny končí zástavba, ulice mění jména).
Informace o dojezdu a ubytování:
Hvězdárna (škola je přímo proti hvězdárně, vzdálená asi 150 m)
Kontakty:
Pan Tomáš Brázdil, správce hvězdárny
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Tel: 776 198 466.

Setkání s astronomií
Grygov, hvězdárna pana Motáně
GPS: 49o 31.492‘ N 17o 18.845‘ E
Tel: 732 420 987
Olomouc – Lošov, hvězdárna Josefa Sienela
GPS: 49o 37.315‘ N 17o 22.359‘ E
Pan Suchánek, pan Masničák, pan Špirit, tel:774 567 853, 585 420 376
Přerov, hvězdárna
GPS: 49o 26.821‘ N 17o 22.307‘ E
Pan Petr Karel, tel: 723 103 214
Holešov, hvězdárna v zámeckém parku,
GPS: 49o 19.928‘ N 17o 35.046‘ E
Zlín, hvězdárna
GPS: 49o 13.087‘ N 17o 41.509‘ E
Pan Václav Přibík
Jiné zajímavosti po cestě
Předmostí u Přerova
Významné archeologické naleziště ze starší doby kamenné (lovci mamutů)
Přerov
První zmínka je z roku 1141.
Sídlo biskupa Jednoty bratrské a významné bratrské školy. Narodil se zde Jan Blahoslav.
Působil zde i J. A. Komenský. Sídlo Muzea J. A. Komenského.
Farní kostel sv. Vavřince je jednolodní stavba z let 1725-1732.
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Významná železniční křižovatka.
Dřevohostice
Sousoší sv. Cyrila a Metoděje na náměstí.
Holešov
Místo osídlené už v mladší době kamenné na křižovatce Jantarové stezky.
První zmínka je ale z roku 1141.
V době reformace centrun Jednoty bratrské a luteránů.
Velké židovské osídlení, zvláště ortodoxními Židy. Z památek se zachoval hřbitov a
renesanční synagoga z roku 1560. Většina ostatních památek vzala zasvé při pogromech
a v průběhu II. světové války.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie na náměstí dr. E. Beneše je vystavěn v barokním slohu
stavitelem F. Luchessim.
Zámek znovu vystavěn po vypálení Švédy po třicetileté válce 1655-1674 stavitelem
F. Luchessim ve slohu raného baroka. V zámeckém parku se nachází jednak
astronomická pozorovatelna a dále, mezi jinými památnými stromy, i červený buk (obvod
kmene 609 cm, stáří 200 let).
Fryšták
V roce 1927 zde vznikl první salesiánský dům v českých zemích (Salesiáni jsou řádem
zabývající se výchovou, zvláště opuštěných dětí).
Zlín
První písemná zmínka je z roku 1322. Do konce 19. stol. malé městečko s počtem
obyvatel menším než 3000.
Obrat nastal po roce 1894, kdy zde založil závod na výrobu obuvi T. Baťa. Do roku 1938
stoupl počet obyvatel na 38 000. Mnoho staveb funkcionalistické architektury (Baťovy
domky, mrakodrap „21“, budovy závodu).
V současnosti sídlo university, řady středních škol, sídlo filharmonie B. Martinů, Muzea
H+Z.
Známí rodáci:
T. Baťa, F. Bartoš, sir Tom Stoppard, Johann Mach (otec Ernesta Macha). J. Abrhám, J.
Hraběta. Ivana Trumpová aj.
Známé osobnosti:
J. A. Baťa, J. Hanzelka, M. Zikmund, E. Zátopek, O. Wichterle, K. Zeman aj.
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7. etapa: Zlín – Blatnice pod sv. Antonínkem,
km
0
3
5
6,5
9
17,5
22
30,5

výška
350
250
250
375
440
455
240

32,5

300

35,5
36

205

44,5
47
50,5
53
55
56

250
210
205
340
210
210

sobota 4. srpna 2012

místo
směr
silnice
cyklotrasa
Zlín, hvězdárna ............................. 
ul. Slovenská
po 1500 m ..................................... 
ul Štefánikova
╬ s ul K Jaroslavicím ...................... 
5054, 5055, 5060
Jaroslavice ..................................... 
5054, 5055, 5060
Kudlov, ╬ s 490 .............................. 
490
5054, 5055
Sedlo, ╬ ......................................... 
490
Ludkovice ....................................... 
490
Biskupice, ╬ s 492 ......................... 
492
Uherský Brod, druhá kruhová ╬ ..... 
po 700 m ....................................... 
ul. Prakšická
po 800 m u hřbitova ....................... 
☼ Uherský Brod, hvězdárna
zpět do města, po 1500 m.............. 
ul. Hradišťská
╬ ................................................... 
ul. Dolní
╬ s 50 (odbočte za křižovatkou!) .... 
po 500 m ........................................ 
495
Hluk ................................................  ul. Mlýnská, pak podél potoka
za obcí ........................................... 
5048
Ostrožská Lhota ............................. 
Poutní kostel sv. Antonínka............ 
Blatnice pod sv. Antonínkem.......... 
Blatnice pod sv. Antonínkem, škola
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Výjezd ze Zlína
Od hvězdárny pojedeme zpátky po ulici Slovenská do města (cca 1400 m). Na křižovatce
s ul. Štefánikova zahneme doprava. Pojedeme stále na východ asi 1700 m. Na ulici se
napojí cyklotrasy 5054, 5055, 5060. Na křižovatce s ul. K Jaroslavicům odbočíme vpravo
(cyklotrasy odbočují rovněž vpravo). Po této silnici už pokračujeme podle itineráře.
Příjezd na hvězdárnu v Uherském Brodě
Do města přijedeme po silnici č. 490 od východu. Rovně projedeme první kruhovou
křižovatku (ul. Neradice). (Pojedeme kolem pivovaru Janáček.) Na druhé kruhové
křižovatce odbočíme doprava, do města (ul. Horní Valy). Po 700 m odbočíme opět vpravo
(ul. Prakšická). Po dalších 800 m (u hřbitova) odbočíme vlevo. Cesta nás dovede po
200 m na hvězdárnu.
Průjezd Uherským Brodem (cesta z hvězdárny)
Od hvězdárny se vrátíme zpět do města (ul. Prakšická, Nám. Svobody, Přemysla Otakara
II.). Před náměstím (Masarykovo náměstí) odbočíme vpravo do ul. Hradišťská. Po ní
pokračujeme rovně na západ. Po 1000 m na křižovatce s ulicí Brodská zahneme opět
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doprava. Po dalších 600 metrech odbočíme vlevo (ul. Dolní). Tato silnice nás přivede
přes koleje a říčku Olšavu ke křižovatce se silnicí č.50. Tuto silnici přetneme rovně a
doleva odbočíme na vedlejší silnici až za touto křižovatkou!
Dojezd do Blatnice pod sv. Antonínkem (místa ubytování)
Do Blatnice přijedeme od severu od poutního kostela sv. Antonínka. Na první křižovatce
se silnicí č. 71 (od Uherského Ostrohu) odbočíme vlevo. Projedeme obcí a rovně
projedeme křižovatku se silnicí č. 54 (od Veselí). Asi 50 m od této křižovatky zahneme
mírně vlevo. Silnici č. 71, která se stáčí vpravo, opustíme. Asi po 100 metrech odbočíme
opět vlevo. Po dalších 100 metrech jsme u areálu školy, kde máme zajištěn nocleh.
Kontakty:
Jiří Cáb, Mistr Blatnický
Tel: 737 580 753

Setkání s astronomií
Uherský Brod, hvězdárna
GPS: 49o 02.268‘ N 17o 38.764‘ E
Tel: 572 634 690
Jiné zajímavosti po cestě
Kudlov
Silnice č. 490 po které pojedeme ze Zlína vede po trase rozestavěné dálnice Brno – Zlín
– Slovensko, kterou začal budovat 1935-39 J. A. Baťa. Některé části (propustě, zbytky
mostů) jsou patrny dodnes.
Na území obce byly budovány firmou Baťa filmové ateliéry.
Uherský Brod
První zmínka je z roku 1140. Královským městem od 1272 (Přemysl Otakar II.). Opěrný
bod husitů při taženích na Slovensko.
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V interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie se nachází cenný obraz Černé madony (v
současnosti kopie) díla z přelomu 17. a 18. století.
Vlčnov (obec králů)
Místo konání každoroční Jízdy králů poslední neděli v květnu.
Muzeum lidových pálenic vystavuje přes třicet destilačních přístrojů.
Loc: 49°0'21.638"N, 17°34'54.884"E
Hluk
Místo konání tradiční Jízdy králů jednou za tři roky první víkend v červenci.
Blatnice pod sv. Antonínkem
Poutní kaple sv. Antonína Paduánského dal vystavět koncem 17. století kníže Hartman
z Liechtensteina. V okolí kaple se nachází křížová cesta a studánka se zdravou vodou.
Poutní místo už od třicetileté války. Podle legend, právě zde, na Blatnické hoře, bylo
jedno z působišť moravských věrozvěstů, kteří u posvátné studánky křtili naše pohanské
předky.
Pod Blatnickou horou památková rezervace vinných sklepů. Blatnice se proslavila rovněž
známkovým vínem Blatnický Roháč – bylo to první české přírodní víno, které získalo
zlatou medaili na mezinárodní výstavě vín roku 1896 v Paříži.
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Ebilog: Blatnice pod sv. Antonínkem – Moravský Písek, neděle 5. srpna 2012
km
0

výška
210

7

180

12,5
13

180

místo
směr
Blatnice pod sv. Ant., škola ............ 
po 100 m ....................................... 
Veselí nad Moravou ....................... 
po 100 m ........................................ 
Moravský Písek, ╬ za tratí ............. 
Moravský Písek, nádraží

silnice

cyklotrasa

54
54, tř. Masarykova
54

Legenda k itineráři
km
výška
místo
směr
silnice
cyklotrasa
╬
☼

počet kilometrů z východiště etapy
nadmořská výška
místo změny směru, jinak významné místo;
místo startu a cíle etapy nebo místo dohodnuté návštěvy (tučně)
šipky není třeba vysvětlovat
číslo silnice nebo název ulice
číslo cyklotrasy (tučná kurzíva)
křižovatka
hvězdárna, astronomická zajímavost
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Ebičlověkoseznam 2012
Antoš Milan
Balík Jan
Bejček Karel
Boháčová Martina
Dlabola Luděk
Dostál Vítězslav
Gábor Pavel
Good Janet
Grygar Jiří
Hájek Karel
Hájková Ilona
Hofmanová Zinajda
Homola Vladimír
Janata Miroslav
Janata Martin
Janatová Hana
Janda Bohumil
Jedináková Lila
Jelínek Viktor
Kaděrka Petr
Kebrle Petr
Kleczek Pavel
Komrska Jiří
Koráb Miroslav
Kracíková Olga
Krejčí Roman
Krejsa Jiří
Kukol Peter
Kunzová Daniela
Lemež Petr

605 187 785
776 196 735
604 575 349
--608 239 844
--732 477 998
+447 870 286 882
--603 311 935
605 474 306
732 516 294
723 624 803
606 562 748
724 284 642
723 498 962
732 717 824
608 041 275
605 200 450
608 616 410
608 718 288
731 137 445
----723 659 058
774 191 735
608 874 141
604 974 320
728 236 084
604 866 499

Navrátil Mirek
Nekola Martin
Olchava Hynek
Poupa Martin
Poupová Růžena
Pravda Alexander
Rumlová Ludmila
Říha Jiří
Soldát Zdeněk
Strašil Karel
Strašilová Marie
Šára Bohuslav
Šimoník Dušan
Šín Ilja
Šmelcer Ladislav
Šmelcerová Dana
Šopa Rostislav
Štaudová Božena
Štědroň Martin
Štědroň Petr
Štorek Zdeněk
Tarant Zdeněk
Tarant Michal
Töröková Erika
Trutnovská Jana
Trutnovský Karel
Vallo Dušan
Vallová Kája
Žilinská Katarína

--776 730 307
739 054 589
604 872 800
737 640 416
728 995 555
777 868 841
603 233 665
731 329 451
----603 969 081
775 259 428
--777 828 886
736 776 996
724 650 876
605 073 437
603 840 000
--732 903 255
605 550 889
----775 595 991
724 013 039
+421 902 495 841
+421 904 175 837
+421 915 222 648

Základní informace o Ebicyklu
Ebicykl se jede na kolech (bicykloch). Trasa je dána itinerářem, tato vzdálenost se
započítává do statistiky celkové ujeté vzdálenosti. Vlastní varianty, zajížďky a zkratky
(projeté na kolech (bicykloch)) se však nevylučují. Etapy projeté jinak (na čtyřech kolech)
se do statistiky nezapočítávají!
Večer před etapou probíhá krátký briefing, na kterém se probírají podrobnosti o trase,
časové a technické detaily společných návštěv a exkurzí, stravování, dojezd do cílového
místa a ubytování. Dále informace o tom, co zajímavého je možno během putování vidět.
Ebicykl se jezdí hlavně proto, abychom se seznámili s astronomicky významnými místy.
Tedy s hvězdárnami nebo astronomickými pozorovatelnami a jejich vybavením.
Seznamujeme se s odborným a popularizačním programem a většina účastníků se jistě
ráda osobně seznámí s pracovníky hvězdáren. Navštěvujeme ale i rodná místa
významných astronomů (letos to bude Litomyšl) ale i jiných osobností spojených
s přírodními vědami. Zajímají nás však i drobné astronomické pamětihodnosti
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a zajímavosti. Nevynecháme ani významná místa, týkající se naší historie. Při letošním
ročníku navštívíme například Růžový palouček.
Jezdí se spíše v malých skupinách, které se na trase různě potkávají, informují a
občerstvují.
Věci potřebné na spaní, které se vejdou do normalizované velikosti ebizavazadla, nám
převeze z jednoho etapového místa do druhého Vozová hradba. Tedy kromě nulté etapy
a Ebilogu. Velikost ebizavazadla je definována velikostí obalu spacáku našeho hejtmana
(průměr ~25 cm, délka ~50 cm).
Vozová hradba není určena k přepravě ebicyklistů a jejich kol s výjimkou případu, kdy
buď ebicyklista nebo jeho kolo vážně onemocní. Zapište si číslo mobilu Vozové hradby
abyste ji mohli v případě nouze zavolat (mobil: 608 874 141). Vozová hradba s sebou
veze velkou výbavu nářadí a náhradních dílů solidního cykloservisu. Za volantem navíc
sedí Nebeský hydromechanik (Jiří Krejsa), který je schopen ve většině případů pomoci
s opravou kola tak, abyste mohli v cestě na kole pokračovat.
Nocleh je zajištěn až na jednu výjimku v tělocvičně nebo v prostorách hvězdárny. Spí
se většinou na zemi (karimatce). Ta jedna výjimka je nocleh v Mikulově, kde spíme
v zájezdním hostinci. Od kvality ubytování se odvíjí jeho cena. Cena za ubytování,
uvedená v itineráři, bude hrazena hromadně z Měšce Ebicyklu. Při jízdě samotné se tedy
není třeba znepokojovat. Na cenu ubytování si ale vzpomeňte na Reji, kdy budeme
hlasovat o výši poplatku na další ročník.
Prostor, ve kterém jsme spali, předáváme ráno nejpozději v 9:00. Samozřejmě
v takovém stavu, v jakém jsme ho večer převzali.
Kontaktní osoby pro ubytování nám budou k dispozici od 17:00 (s výjimkou Litomyšle).
Nemá tedy cenu domáhat se vstupu a dokonce volat kontaktním osobám uvedeným
v itineráři, před tímto časem. Telefonní čísla slouží pro případ nouze, dojezdu pozdě
večer, pokud nebudete schopni místo ubytování najít apod. V každém případě bude ale
lepší mít v mobilu číslo na Vozovou hradbu Ebicyklu a v případě nouze jednat s ní.
Letošní ročník bude nenáročný jak co do délky etap (nejkratší etapa – Zlín – Blatnice –
56 km, nejdelší etapa – Prostějov – Zlín – 103 km) tak i co do nastoupané výšky (nejnižší
místo Podivín – 160 m n.m., nejvyšší místo Modřec (u Poličky) – 652 m n.m.). Počítejte
ale s tím, že obvykle najedete asi o 5 – 10% více.
Letošní ročník bude však náročný co do počtu navštívených hvězdáren a astronomicky
zajímavých míst. V 6. etapě z Prostějova do Zlína jich navštívíme 5 (slovy pět)!
Mapy uvedené v itineráři jsou pouze orientační. Vzhledem k délce etap a rozměru
itineráře není možné vtěsnat na jeden list čitelnou mapu celé etapy. Pokud jezdíte podle
mapy, vezměte si s sebou potřebné cykloturistické nebo turistické mapy. Pokud jezdíte
podle GPS vězte, že i v tomto případě je vhodné se trasou seznámit předem na mapě
nebo v popisku trasy. Zvláště etapa z Veselí do Prostějova, v úseku Napajedla –
Otrokovice, je trasa pro GPS tažena na pravém břehu Moravy, zatímco pohodlná
asfaltová stezka pro cyklisty je na břehu levém.
Poděkování
Na letošním itineráři se podílelo více ebicyklistů. Především chci poděkovat:
Našemu polnímu hejtmanovi za předběžné dojednání etapových míst a podněty
k návštěvám Mikulova a Kroměříže.
Láďovi Šmelcerovi za tipy k návštěvě hvězdáren a domluvení návštěv.
Jirkovi Říhovi za podnětné připomínky a návrh k návštěvám Růžového paloučku a
pana Ivana Křemečka.
Petrovi Kaděrkovi, Petrovi Kebrle a Rosťovi Šopovi za projetí částí etap na kole a
tipy na vhodné vedení trasy po nových cyklostezkách.
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Sirovi Zdeňkovi Štorkovi za důkladné pročtení.
Hynkovi Olchavovi za poskytnutí SW a grafické zpracování itineráře.
Mirek, alias Bludný Holanďan
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