AUTOCAMPING VÝR
Provozní období:

Legenda
k mapě

01.06. - 30.09.
Výrovice 95 - přehrada
671 34 p. Horní Dunajovice
tel.: +420 515 252 162

(hlavní číslo do kempu, recepce)

mobil: +420 608 233 344
e-mail: camp.vyr@seznam.cz

Cyklookruh mikroregionem Moravia
Znojemská vinařská cyklotrasa
Cyklotrasa Znojmo-Jevišovice
Cyklotrasa Hrabětice-Žerotice
Mlynářská cyklotrasa
Penzion, ubytování
Hospoda, občerstvení
Kemp
Přírodní koupaliště
Rozhledna
Hájovna
Mlýn
Kaple
Kostel
Zřícenina
Vinné sklepy
Přírodní památka, rezervace
Lávka
Odpočivadlo
Rybolov
Cyklisté vítáni - národní certifikace služeb subjektů
působících v cestovním ruchu se zaměřením na cykloturistiku.
Podrobnější informace na www.cyklistevitani.cz
Self Service - kontaktní místa projektu „Místa technické a první pomoci“.
Podrobnější informace na www.cykloklub.kucera-zn.cz

Popis trasy - z campu „Výr“ ve Výrovicích
Z kempu pojedete přes hráz do obce Výrovice. V obci minete kapličku Panny
Marie Lurdské. Za obcí vás čeká stoupání a pak sjezd na okraj obce Tvořihráz.
Zde se dáte do leva po silnici až do Horních Dunajovic, kolem kostela s šikmou
věží přijedete na náves ke kládovému lisu, zde odbočíte vlevo, po asfaltové stezce
dojedete k poutnímu místu Rybnice a dál až k vodní nádrži Kréty. Další část
trasy až do městyse Višňové vede údolím Křepičky zařazeným do Natury 2000.
Ve Višňové sjedete s kopce až k cykopenzionu, zde se dáte doleva, pak doprava
a znovu vlevo. Prohlédnout si můžete větrné kolo zámecký park či navštívít
některé z vinařství. Na náměstí vjedete na kruhový objezd vyjedete hned prvním
výjezdem a dáte se doleva. Cesta vás dovede do lesa a lesem až k hájence Pustý
zámek. Přejedete silnici a nejdříve lesem, pak polní cestou přijedete
k zemědělskému areálu a dále až do obce Džbánice, zde se dáte doleva. (pokud
chcete navštívit centrum obce musíte doprava). Čeká vás táhlý sjezd až do obce
Trstěnice. Pod kopcem odbočíte vlevo dojedete na konec obce, zde vede trasa
doleva, můžete však využít odbočku vpravo a navštívit koupaliště a kemp. Pokud
pojedete dál po trase čeká vás asi po kilometru odbočka doleva a cesta zpět do
Trstěnic kolem dolního mlýna. Jakmile vjedete na asfaltku dáte se doprava a po
silnici se dostanete až do Morašic. Zde u kostela odbočíte vpravo a pojedete nad
obec Želetice. Nad obcí vás směrovka pošle doprava k viniční trati Stará hora,
kde odbočíte vlevo a sjedete do části Horních Dunajovic, do Domčic. Na
křižovatce odbočíte vlevo a sklepní uličkou přijedete do Želetic. Projedete kolem
parku, na křižovatce se dáte vlevou a po výjezdu krátkého prudšího kopce budete sjíždět kolem zříceniny hradu do Žerotic. Projedete obcí, u hospody
odbočíte vlevo a přejedete přes most. Na kraji Kyjovic odbočíte doprava. Polní
cesta vás dovede až k Louckému mlýnu, zde znovu přejedete mostek přes
Jevišovku, dojedete k silnici, odbočíte doleva a cesta vás dovede do obce
Tvořihráz. Tvořihrází projedete kolem bývalého dvora Dominikánů doleva a
před mostem se dáte doprava. Projedete kolem hospody po asfaltové komunikaci. Za Tvoříhrází se asfalt změní opět v polní cestu, po ní pojedete až k lávce
a dále proti proudu řeky Jevišovky skalnatým údolím až do Výrovic. Přijedete
k hospodě a za ní vás čeká stoupání kolem přírodní památky Výrovické kopce.
Na kopci odbočíte vlevo a prudkým sjezdem sjedete zpět do kempu Výr.

HORNÍ DUNAJOVICE

VIŠŇOVÉ

TRSTĚNICE

DŽBÁNICE

Obec Horní Dunajovice 102, 671 34, tel.: 515 273 224
www.hornidunajovice.daniz.cz
e-mail: obec.horni.dunajovice@quick.cz

Úřad městyse Višňové, Višňové 212, 671 38
tel./fax 515339 130, www.visnove.cz
e-mail: info@visnove.cz

Obecní úřad Trstěnice 122, 671 71, tel.: 515 339 171
e-mail: trstenice@tiscali.cz

Obecní úřad Džbánice 50, 671 71, tel.: 515 323 415
e-mail: dzbanice@tiscali.cz

Také slyšíte šumění řeky při vyslovení
názvu této obce? Ne náhodou - původní
obyvatelé Horních Dunajovic patrně přišli
z oblasti okolo Dunaje. Vodu mají
Dunajovičtí vůbec v oblibě - uprostřed vsi
stojí historická vodní tvrz (přebudovaná na
sýpku), na horním toku potoka tekoucího v
katastru obce se rozkládá závlahová nádrž,
ráj rybářů a turistů.
O bohaté historii obce a tradici pěstování
révy vinné v Horních Dunajovicích svědčí
dokument z roku 1386, kdy jeden z movitých znojemských rychtářů koupil „ves
s polnostmi, lesem, tvrzí a vinicemi“, myšleno Horní Dunajovice. Zdejší viniční
tratě patří k historicky nejstarším a především Frédy a Stará hora se řadí ke
špičkovým viničním tratím první kategorie, označovaným též jako „terroir“.
Jestli se chcete dozvědět, jak probíhá velikonoční „hrkání“ mezi dvěma rivaly částmi obce, zajeďte se podívat do Horních Dunajovic. Nebo raději ne - co kdyby
vás zasáhlo vejce naložené v hnoji, či jiná originálně páchnoucí střela určená jedné ze soupeřících stran?
Další kuriozitou je šikmá kostelní věž - věž s větší výchylkou od svislice byste
v České republice nenašli. Jak informuje přiložená „tabule“, mezi významné objekty v obci patří fara, škola, kaple, hřbitov, poutní místo Rybnice a již zmiňovaná
vodní nádrž.

První písemná zmínka o tvrzi, jež je v majetku
domácího rodu Jana a Matouše z Višňové, se
datuje do roku 1234. Jan z Višňové pravděpodobně
patřil k členům družiny Přemysla Otakara II. v dobách jeho působení na Moravě. Višňové je jeden
z nejstarších moravských predikátů. V roce 1253 je
zde poprvé doložen kostel s farářem Ottou.
Gotický kostel svatého Jana Křtitele ve středu
městyse byl postavený na přelomu 13. a 14. století. V letech 1894 až 1901 byl upraven v romantickém stylu.
Městys Višňové se nalézá na samém konci
Jevišovické pahorkatiny. Tuto polohu dokládá i rozdílná nadmořská výška katastru o rozloze
1530 ha, která kolísá od necelých 400 m nadmořské výšky na jednom konci katastru po 270
metrů na druhém konci katastru ve směru západ východ.
Višňové je vinařskou obcí s více jak 1100 obyvateli, dnes opětovně užívající status městyse.
Městys Višňové najdeme jižním směrem nedaleko přírodního parku Rokytná. Rozkládá se na
pravém břehu potoka Skaličky, na kterém je vybudován rybník Jazírka, pod kopcem Stará hora,
který je situován severně od městyse. Jižně od městyse jsou vinohrady, katastr končí u přehrady
Kréty. Západně se rozkládá Mikulovický les, na východ se otevírá krajina do rozsáhlého a neopakovatelného výhledu na celou Pálavu.
V jižní části obce stojí zámek obklopený krajinářským parkem s celou řadou vzácných
dřevin. Před zámkem jsou sochy boha Herma a Persea. Park (přes 15 hektarů), který je volně
přístupný (v budově zámku sídlí výchovný ústav), jistě stojí za návštěvu vzhledem ke své unikátnosti. Za zmínku určitě stojí ojedinělý mohutný exemplář cedru libanonského (průměr koruny
15,6 m) – Strom roku Znojemska 2010. Z dalších dřevin je možné jmenovat např. jedli řeckou,
kaštan jedlý, jinan dvoulaločný, svitel latnatý, jilm lysý, nahovětvec kanadský atd.
Městys Višňové je v regionu největší vesnicí. Můžeme zde hovořit i o plné občanské vybavenosti. Při úřadu městyse zde pracuje i stavební úřad a matriční úřad.
Turisticky zajímavé a navštěvované jsou vinařství Ing. Antonína Salety a Adámkovo vinařství
s penzionem Bobule, Cyklopenzion, Větrné kolo a již zmiňovaný zámecký park. Sám městys pak
protínají tři velice zajímavé cyklostezky: Moravská vinařská, Mikroregionem Moravia, Páteřní
cyklostezka Krumlovsko – Jevišovicko. (více informací na www.visnove.cz).
Cyklopenzion
www.visnove.cz Správce Cyklopenzionu: tel.: 725116532; cyklopenzion@visnove.com
kapacita 30 lůžek; 5 čtyřlůžkových, 2 pětilůžkové pokoje; sociální zařízení na pokojích,
Společenská místnost s kuchyňskou linkou, lednicí, televizorem, s místy ke stolování,
Dále je zde kolárna, dílna pro opravy kol, místo pro mytí kol, půjčování kol, sauna.

Památky a pamětihodnosti
V Trstěnicích jsou tři státem
chráněné památky - socha sv. Jana
Nepomuc-kého, kaplička na návsi
a farní kostel Povýšení sv. Kříže,
který stojí na návrší a je nádhernou
dominantou obce. Před rokem
1807 byl zasvěcený sv. Gothardu.
Byl postaven v polovině 13. století
a později několikrát přestavěn. Za
oltářem jsou nástěnné fresky z roku 1798 od Josefa Winterhaltera.
Dolní mlýn je o samotě stojící usedlost. Mlýn koupili nebo zbudovali
novokřtěnci. V interiéru mlýna jsou dosud zachovány trámy s letopočty 1612.
Mlýn je cennou památkou, neboť habánské stavby tohoto typu se u nás nezachovaly. Tvrz je v Trstěnicích písemně doložena v 14.-16. století. Otázka polohy
tvrziště není doposud spolehlivě vyřešena. Zaniklá tvrz bývá hledána na nápadném pahorku zvaném „Na sušírně“ nedaleko Dolního mlýna. Ještě ve 20. letech
sem stavebníci jezdili pro kámen ze základů zaniklého objektu.
Vedle památek a pamětihodností se v obci nachází koupaliště s minikempem,
ve kterém je možné ubytování v 6 chatkách. 5 chatek má čtyři lůžka a jedna je
dvoulůžková. Každá chatka je vybavena lednicí, vařičem, varnou konvicí a nádobím. Je nutné mít vlastní povlečení. Součástí areálu jsou toalety, sprchy, kuchyň s
jídelnou, hřiště na míčové hry, dětský koutek a ohniště. Celý areál je oplocený,
parkování je možné vedle chatek nebo na parkovišti u koupaliště.

První písemná zmínka o obci se
datuje dne 29. prosince 1253. Obec
Džbánice leží na táhlém hřbetu v
nadmořské výšce 321 metrů až k vrcholu
Tanárka. Je rozdělena hlubokým korytem ve dví. V tomto rozdělení pramení
Míšovický potok. Nachází se 12 km
jihozápadně od Moravského Krumlova
a 22 km severozápadně od Znojma. Na
rozloze 540 ha žije v současné době 159
obyvatel.
Z doby prvních zemědělců máme unikátní hromadný hrob nalezený u
Džbánic řídícím učitelem Jaroslavem Horňanským v roce 1937 v polní trati
Marhulky. Odkryl zde jámu o průměru 1,5 m a o hloubce 1 m, leželo zde chaoticky
ve skrčené poloze 12 koster dospělých i dětí. Kromě lidských koster zde byla nalezena lebka psa, několik celých i rozbitých nádob a náhrdelník z kamenných
korálků. Nádoby byly zdobeny bílým geometrickým vzorem. Jsou skvělou ukázkou hrnčířského umění a patří do tzv. Moravské malované keramiky. V současné
době jsou tyto nálezy uloženy v Moravském zemském muzeu. Obec se zapsala do
národních dějin tím, že v podzemí obchodu Františky Černé v č.p. 60 ukrývala po
dva roky manželku a dceru čs. Generála Ludvíka Svobody, pozdějšího prezidenta
naší republiky. V 30. letech minulého století byla postavena celá nová ulice
směrem na obec Trstěnice, další rozmach ve výstavbě byl v roce 1971, kdy byly
stavěny 4 rodinné domky, budova obecního úřadu a bytovka se 4 bytovými jednotkami.
V letech 1913 byla postavena budova školy, do 30. června 1976 se zde učil 1.
až 5. ročník, do roku 1987 objekt sloužil jako mateřská školka. V letech 1967-1968
byl postaven kulturní dům, kde lze pořádat různé společenské akce. Zásobování
obce základními potravinami a dalšími nezbytnými potřebami zabezpečuje
soukromý obchod se smíšeným zbožím.
Obci se podařilo vybudovat obecní vodovod s vlastním vrtem, obec je plynofikována. V obci je vybudována požární nádrž, přes léto s možností koupání.
V okolí je malebná příroda, možnost vycházek do přírody, v lese sběr hub. Dále
zde pracuje myslivecké sdružení Cinkulka, obec je zřizovatelem Sboru dobrovolných hasičů.

Ale do Horních Dunajovic se přece jen jezdí hlavně za vínem!
Památky: kostel Nejsvětější Trojice, kládový lis, vodní tvrz,
poutní místo Rybnice, domčická kaple.
Ubytování: penzion Přehrada, penzion u Špalků
Občerstvení: penzion Přehrada, domčická hospoda, vinařství Líbal,
vinařství u Rytířů, vinařství u Špalků.

Provoz: červen - září
Kontakt: v pracovní dny - obecní úřad - tel.: 515 339 171
mimo pracovní dny - 605 767 398
Nákupy a občerstvení - 2 obchody se smíšeným zbožím, hostinec, občerstvení
na koupališti.
Služby - pošta, pneuservis, autoservis.

VÝROVICE

TVOŘIHRÁZ

ŽEROTICE

MORAŠICE

Obecní úřad Výrovice 65, 671 34, tel.: 515 252 164
www.vyrovice.cz, e-mail: obec.vyrovice@tiscali.cz

Obecní úřad Tvořihráz, tel.: 515 271 352
e-mail: obec.tvorihraz@tiscali.cz

Obecní úřad Žerotice 154, 671 34, tel.: 515 273 318
e-mail: zerotice@quick.cz

Obecní úřad Morašice 121, tel.: 515 339 154
e-mail.: obecmorasice@tiscali.cz, www.morasiceuznojma.cz

Obec se nachází na úpatí Českomoravské vrchoviny v Jevišovické pahorkatině 14 km
severovýchodně od Znojma.
Ves vznikla v malebném údolí řeky Jevišovky
kolem původní trvze vybudované vladyky z
Tvořihráze. První písemná zpráva pochází ze
14. stol., kdy roku 1349 Hedvika - vdova po
Albertu z Tvořihráze darovala svému bratrovi
dvůr ve Tvořihrázi. Poté se majitelé často
střídali až do r. 1510, kdy ves koupil dominikánský řád ve Znojmě. Klášter dále pronajímal majetek různým nájemníkům. Obec byla v
minulosti vinařskou lokalitou, obklopena rozsáhlými ovocnými sady. Škola byla zřízena r. 1813
a umístěna v jedné z chalup. Teprve v r. 1828 postavila obec školní budovu. Současná budova
školy je z roku 1908. V roce 1898 byl založen vzdělávací spolek Palacký s knihovnou. R. 1899
byl založen sbor dobrovolných hasičů. V obci působil Sokol a byla postavena místní
Sokolovna. Dalším spolkem v obci byl Katolický dům.
Působení dominikánského řádu v obci
Po třicetileté válce, kdy obec vyhořela, začínají dominikáni nově budovat. Roku 1668
začíná stavba dvora a hospodářských budov. V r. 1689 byl položen základní kámen barokního
zámku s kaplí sv. Dominika. V kapli se i v současné době konají nedělní bohoslužby. Zámeček
sloužil jako letní rezidence dominikánského řádu. R. 1694 vybudovali vinný sklep. Ten byl
známý dlouholetou tradicí výroby mešního vína, které se odtud rozváželo do všech dominikánských klášterů v zemi. R. 1706 převor Šebastian Michel nechal postavit kamenný most
přes řeku Jevišovku. Koncem 17. stol. postihly Tvořihráz rozsáhlé požáry. Zámeček i s kaplí
musel být r. 1732 renovován. R. 1750 se podařilo dominikánskému konventu odkoupit
poslední svobodný dvůr. Dominikáni tak doplnili statek, který byl jejich majetkem až do r.
1948.
zde dvě víceúčelová hřiště. Hřiště na koKulturní památky obce
panou se nachází nad lokalitou vinných
- Zámeček s hospodářským areálem
sklepů na jižním okraji obce. Sokolovna je
- Socha sv. Jana Nepomuckého
umístěna ve středu obce. V objektu je
- Boží muka u silnice do Horních Dunajovic
tělocvična a klubovna pro mládež. Obci proDalší zajímavosti
téká řeka Jevišovka, jejíž údolí je turisticky
a památky v obci
atraktivní. Dva kilometry západním směrem
- samota Loucký mlýn na řece Jevišovce
od obce se nachází Výrovická přehrada s
- myslivna sv. Huberta
rekreační oblastí. Po zelené značce zde vede
- mlýn Hamr v obci
turistická cesta ze Znojma a pokračuje přes
- zděná poklona u budovy školy
Plaveč do Hlubokých Mašůvek , kde se nach- Sokolovna ve středu obce
ází významné poutní místo. Údolím řeky
Turistika, sport a rekreace
Ve středu obce je plocha pro odpočinek , jsou také vede atraktivní cyklotrasa.

Obec Žerotice se nachází
přibližně 12 km severovýchodně
od města Znojma, na levém břehu
řeky Jevišovky v nadmořské výšce
206-220m. Katastrální rozloha
obce činí 575 hektarů.
Mezi první zmínky o vsi
Žerotice lze považovat listinu
z roku 1190 v Louce u Znojma,
kde je podepsán farář žerotický.
V roce 1237 potvrzuje Papež Řehoř IX. premonstrátskému klášteru Zábrdovickému
ves Žerotice. Žerotice s tvrzí (zámkem), farou, dvorem, ovčínem, pivovarem
a samotou Koráb měnila ve své historii mnohokrát majitele. Byla v držení pánů
z Weitmile, Zástřizlů, Březnických, Blierů, Berchtoldů, Walldorfů, Chorin-ských
a Kammelů z Hardeggu. Třicetiletá válka panství těžce postihla. Farní kostel je
zasvěcený sv. Martinu a jeho původ sahá do období po husitských válkách. Fara
ve vsi se datuje již v roce 1253. Budova spolu s velkou částí vsi vyhořela v roce
1725. V roce 1732 byla vystavěna nová farní budova na místě současné fary.
V roce 1820 byla v rozbořeném stavu stará budova stržena a nákladem patrona,
majitele panství, v roce 1831 postavena nová fara.
Obec byla v roce 1927 elektrifikována. O dva roky později byl založen dobrovolný hasičský sbor. Po mnichovské dohodě se obec ocitla na hranicích
Velkoněmecké říše a protektorátu. 8. května 1945 v odpoledních hodinách byla
obec osvobozena sovětskými vojáky.
V současné době žije v Žeroticích 300 obyvatel, v obci jsou živé tradiční oslavy
- masopustní průvod masek, vynášení smrtky, tradiční oslavy Velikonoc, přílet
čarodějnic, posvícení dvakrát do roka atd. V obci funguje několik spolků a zájmových sdružení, myslivci, místní rybářský spolek, znovuobnoven byl hasičský
sbor, který čítá na dvacet členů, vesměs mladých lidí. V Žeroticích funguje hospoda v místním kulturním domě, kde je možno se občerstvit či po domluvě
uspořádat rodinné či jiné menší oslavy.

Morašice najdete asi 20 km
severovýchodně
od
Znojma
v nadmořské výšce 246 m n. m.
Katastrální výměra půdy je 560 ha.
V první písemné zprávě z roku
1253 se naše obec jmenuje Maratiz.
Dnešní název Morašice je z roku 1925.
Ze začátku druhého tisíciletí po
Kristu patřila naše obec několika
majitelům Od roku 1535 se jedna část
Morašic dostala do panství církevního
řádu Křížovníků sídlících na Hradišti u Znojma. Druhá část naší obce se od roku
1663 stává součástí panství znojemských dominikánů se sídlem v obci Tvořihráz.
Farnosti patří naše obec do Trstěnic. Gotický vzhled kostela sv. Anny, stojící
uprostřed obce, se poprvé připomíná v r. 1554. Roku 1696 byla zřízena hudební
kruchta. V parapetu jsou zasazeny deskové obrazy čtyř evangelistů. Kostel je jedinou památkou uvedenou v seznamu nemovitých kulturních památek.
V r..1954 byla na katastru objevena mohyla, označovaná jako náčelnická. Kostra
v odkrytém hrobě byla ve skrčené poloze. Nález je uložen v Národním muzeu
v Praze.
Kromě kostela vznikly na návsi společenské stavby – škola,hospoda, požární
nádrž, hasičská zbrojnice,obecní úřad.
V naší obcí je 130 domků v nich žije 240 obyvatel
Nejdůležitějšími akcemi po roce 1989 bylo vybudování obecního vodovodu,
provedení plynofikace.
Tradiční akce, které se pořádají v obcí – masopust, pouť a posvícení a akce pro
děti.
Ve středu obce je odpočinková zona s dětským hřištěm, která je využívána jak
místními, tak projíždějícími turisty.

Vesnice leží v malebném skalnatém údolí
řeky Jevišovky cca 13 km severně od
Znojma v nadmořské výšce 220 m.
Historie
První písemná zmínka o obci je spjata
s klášterem klarisek ve Znojmě, těm
daroval ves 14. 5. 1299 král Václav II.
Archeologické nálezy v okolí však svědčí
o osídlení území již v době kamenné,
bronzové a měděné.
Památky
Na návsi se nachází kaplička Panny Marie
Lurdské z poč. 17. stol., která je na
seznamu
nemovitých
kulturních
památek. Dále v obci najdete několik
stavení dochovaných v původní podobě,
obloukový most přes řeku z roku 1925
a pamětní desku místnímu učiteli popravenému v koncentračním táboře.
Příroda
Lokalita Výrovické kopce je přírodní památkou zařazenou do evropsky
významných lokalit Natura 2000. Nachází se zde několik vzácných rostlin
a živočichů mj. koniklec luční, tařice skalní, kudlanka nábožná. Kolem lokality
malebným údolím řeky Jevišovky prochází cyklotrasa.
Výrovická přehrada
Byla vybudována v letech 1979 - 1983 jako závlahová, dnes je především
ideálním místem pro rekreaci, koupání a rybaření. K odpočinku láká klidným
a čistým prostředím.
Ubytování: Kemp „Výr“ červen - září
Občerstvení: Hospůdka za můstkem, Kemp „Výr“
Kultura: posvícení 2. neděle v říjnu, masopust
Sportovní vyžití: Občanům i turistům je k dispozici víceúčelové hřiště, hasičský
areál s travnatým hřištěm a dětské hřiště s lanovou pyramidou.
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