
Trasa Pohansko 
Břeclav – Pohansko (na kole) 
Vzdálenost: 4 km 

Časová náročnost: 30 min. 

 

Z Lichtenštejnského domu se na kole na Pohansko můžete 

dostat po zeleně vyznačené turistické trase, nebo po cyklo-

stezce č. 43 (Břeclavské lichtenštejnské stezce) vedoucí po 

levém břehu Dyje. 

 

 

Břeclav – Poštorná – Pohansko (na kole) 
Vzdálenost: 22 km 

Časová náročnost: 80 min. 

 

Z Lichtenštejnského domu se vydáte na náměstí, u kostela sv. 

Václava odbočte vlevo na cyklostezku č. 42, která vede po 

silnici Třídou 1. máje směrem na Poštornou, Lednici či 

Valtice. Za odlehčovacím ramenem řeky Dyje uhýbá vlevo a 

poté pokračuje několik stovek metrů prakticky rovně, až do 

blízkosti Františkova rybníku, kde se stáčí vlevo na bývalou 

signálku, překračuje řeku Dyji a vede až na Pohansko. 

 

Trasa Soutok řek Moravy a Dyje 
Břeclav – Pohansko – soutok řek Moravy a Dyje 
Vzdálenost: 2 x 19 km 

Časová náročnost 150 min. 

 

Z Lichtenštejnského domu se vydáte po ulici 17. listopadu 

vpravo směrem na Lanžhot. Přejeďte most Julia Fučíka u 

kulturního domu a za ním se dejte vpravo. Před sebou uvidíte 

lávku pro pěší, na kterou se již napojuje cyklotrasa č. 43, 

která Vás nejprve po nábřeží řeky Dyje a poté oborou Soutok 

bezpečně dovede na Pohansko. 

Z Pohanska se vydejte po cyklotrase č. 42. Až dojedete k 

asfaltové cestě – bývalé signálce – značená cyklotrasa odbočí 

vpravo. Vy se ale dejte vlevo! Po signálce pojedete cca 14 

km, dokud nedorazíte k brance. Tu projdete a poslední 

kilometr absolvujete po pěšince. Zpáteční cestu 

doporučujeme absolvovat po stejné trase (není třeba zajíždět 

na Pohansko, v severní části signálky se můžete napojit na 

Lichtenštejnskou stezku a cyklostezku č. 42 a po ní 

pokračovat do Břeclavi). V jižní části obory Soutok není 

turistické značení, pouze jednoduché směrovky, a není radno 

se tu pohybovat volně na vlastní pěst a bez mapy! Od soutoku 

se dá jet i směrem k podlužácké obci Lanžhot, ale dodržujte 

důsledně směrovky! 

  

Trasa Po stopách starých civilizací 
Břeclav – Pohansko – Lanžhot – Mikulčice 
Vzdálenost: 25 km 

Doba jízdy na kole: 90 min. 

 

Z Lichtenštejnského domu se na kole můžete dostat po zeleně 

vyznačené turistické trase, nebo po cyklostezce č. 43 (Břec-

lavské lichtenštejnské stezce) vedoucí po levém břehu Dyje. 

Z Pohanska pokračujte po cyklotrase č. 43, značené též jako 

vinařská stezka Podluží do Lanžhota. Následně projedete 

Kosticemi, Tvrdonicemi, Týncem a Moravskou Novou Vsí až 

do Mikulčic, kde dle značení odbočíte vpravo na cyklostezku 

č. 44 (taktéž jednu z větví Vinařské stezky Podluží) a po té 

dojedete až k Slovanskému hradišti. 

Po prohlídce hradiska máte dvě možnosti, kudy se vydat zpět. 

Buď budete pokračovat po cyklotrase č. 44 (tzv. Anglickou 

alejí) k břehu řeky Moravy a po jejím toku pojedete až k 

Brodskému a odtud zpět do Lanžhota, kde se opět napojíte na 

cyklotrasu č. 43 a dojedete přes Pohansko do Břeclavi. Druhá 

varianta je vrátit se z Mikulčic zpět do Moravské Nové Vsi a 

zde se vydat jinou větví vinařské stezky Podluží, která vede 

přes Hrušky do Staré Břeclavi. 

 

Trasa Lednicko-valtickým areálem 
Břeclav – kostel Poštorná – kaple sv. Huberta – 

Rendez-vous (Dianin chrám) – Valtice – Kolonáda 

(Raistna) – Hraniční zámeček – Rybniční zámeček – 

Lednice (zámek, park, minaret) – Janohrad – 

Břeclav 
Vzdálenost: 33 km 

Časová náročnost: 130 min. 

 

Z Lichtenštejnského domu se vydejte na náměstí v Břeclavi, 

následně se vydejte po silnici směrem na Poštornou, Lednici 

či Valtice po břeclavské a posléze poštorenské Lichtenštejn-

ské stezce. Poštorenská stezka Vás povede od kostela ven z 

města. Až dojedete k železnici, budete mít před sebou 

Poštorenské keramické závody. Přijedete k lesu, kde můžete 

začít sledovat žlutou turistickou trasu, po níž se dostanete ke 

kapli sv. Huberta. Zde změňte trasu na červenou a vyšlápněte 

k Rendez-vous (Dianinu chrámu). Po červené pak pokračujte 

až do Valtic  Jeďte dále ke Kolonádě zvané Raistna a po cestě 

minete vinařské Valtické podzemí s unikátními propojenými 

sklepy. Z Raistny se vraťte zpět do centra Valtic a pokračujte 

po Valtické lichtenštejnské stezce do Hlohovce k Hraničnímu 

zámečku, kde je Vám k dispozici restaurace. Okolo Hloho-

veckého a Prostředního rybníka, na jehož hrázi je postaven 

Rybniční zámeček, se dostanete do Lednice. Ze zámecké 

zahrady (kolo vést vedle sebe) je možné dostat se k Janovu 

hradu a odtud pak zpět do Břeclavi po cyklostezce č. 41.  

 

 

 

Břeclav – kostel Poštorná – kaple sv. Huberta – 

Chrám Tří Grácií – Nový dvůr – Apollónův chrám – 

Lovecký zámeček – Lednice – Obelisk – Janův hrad 

– Břeclav 
Vzdálenost: 30 km 

Časová náročnost: 110 min. 

 

Z Lichtenštejnského domu se vydejte na náměstí v Břeclavi, 

následně po ulici Třída 1. máje směrem na Poštornou, Lednici 

či Valtice po břeclavské a posléze po poštorenské 

Lichtenštejnské stezce. Lichtenštejnská Poštorenská stezka 

Vás povede od kostela ven z města. Až dojedete k železnici, 

budete mít před sebou Poštorenské keramické závody. 

Přijedete k lesu, kde můžete začít sledovat žlutou turistickou 

trasu, po níž se dostanete ke kapli sv. Huberta. Odsud se 

vydáte po červené trase k Chrámu Tří Grácií, naproti něj si v 

průhledu můžete povšimnout Rybničního zámečku nad 

Prostředním rybníkem. Od Tří Grácií se dejte vpravo po 

Lichtenštejnské cyklostezce k hospodářské stavbě Nový dvůr 

a pak dále až k Apollónovu chrámu. Pokračujte dále po 

uvedené Lichtenštejnské cyklostezce k silnici a na ní odbočte 

vpravo. Až sjedete z kopce, dejte se vlevo Ladenskou alejí. 

Až přijedete na křižovatku, odbočte vlevo a držte se stále 

http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/zajimavosti-a-historie/prumyslove-a-hospodarske-stavby/1311-postorenske-keramicke-zavody
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1252-kaple-sv-huberta
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1246-rendez-vous-dianin-chram
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1249-kolanada
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1251-hranicni-zamecek
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1251-hranicni-zamecek
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1247-rybnicni-zamecek
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1244-janohrad
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1244-janohrad
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/zajimavosti-a-historie/prumyslove-a-hospodarske-stavby/1311-postorenske-keramicke-zavody
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1252-kaple-sv-huberta
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1250-chram-tri-gracii
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1247-rybnicni-zamecek
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1245-novy-dvur
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1245-novy-dvur
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1248-apollonuv-chram


Lichtenštejnské cyklostezky, která prochází okolo Loveckého 

zámečku do Lednice. Lichtenštejnská cyklostezka (č. 5066) 

Vás z Lednice dovede až k Obelisku zvanému „Facka“, který 

je ze všech saletů Lednicko-valtického areálu nejstarší. Poté 

se vraťte na rozcestí cyklostezek č. 5066 a 412 a vydejte se po 

trase s druhým uvedeným číslem, která vede k Janovu hradu. 

Zde můžete pokračovat do Břeclavi po cyklostezce č. 41.  

 

Trasa Okolo Lednických rybníků 
Břeclav – Kančí obora – Ladenská alej – Apollónův 

chrám (Mlýnský rybník) – Prostřední rybník – 

Hraniční zámeček (Hlohovecký rybník) – Rybniční 

zámeček (Prostřední rybník) – Lednice – Janův hrad 

– Břeclav 
Vzdálenost: 26 km 

Časová náročnost: 110 min. 

 

Z Lichtenštejnského domu se vydejte Kančí oborou po zelené 

turistické trase směrem k Janovu hradu. Až budete za 

polovinou, budete po levé straně míjet odbočku na Ladenskou 

alej – tou se vydejte k silnici. Na ní odbočte vpravo a jeďte po 

silnici do kopce, za ním hned potom odbočte vlevo a vydejte 

se po břehu Mlýnského rybníka (zvaného Apollo). Brzy 

dojdete k Apollónovu chrámu. Dál budete pokračovat podél 

Prostředního rybníka po naučné stezce Lednické rybníky, 

objedete Hlohovecký rybník. Odsud Vás značené trasy 

dovedou do Lednice. 

Pokračovat můžete k areálu zámku a sesednete-li z kola, tak i 

dále zámeckou zahradou k minaretu či Janovu hradu, odkud 

vede zpět do Břeclavi zelená turistická trasa. 

 

Trasa Na skok do Mikulova 
Břeclav – Františkův rybník – Valtice – Sedlec – 

Mikulov 
Vzdálenost: 75 km (tam i zpět) 

Doba jízdy na kole: 250 min. 

 

Z Lichtenštejnského domu vyjedete po Lichtenštejnské stezce 

a cyklostezce č. 42 k Františkovu rybníku. Poté budete 

pokračovat přes Valtice až k Novému rybníku u Sedlece. Zde 

na rozcestí zvolíte trasu 411/Vinařská stezka Mikulovská č. 

41 a přijedete do Mikulova. 

Cesta zpět skýtá téměř nepřeberné množství variant. Dejte se 

zpět po Vinařské stezce Mikulovské (č. 41) až k Novému 

rybníku a pak pokračujte po č. 41 – v Sedleci buď pokračujte 

rovně po Moravské stezce, nebo se dejte oklikou po Sedlecké 

vinařské (obě se spojí na konci rybníka Nesyt). Po chvíli 

dojedete na rozcestí u Hraničního zámečku, odkud pokračují 

tři Lichtenštejnské stezky. Dáte-li se vpravo, dojedete do 

Hlohovce, poté ke Třem Gráciím, po červené trase ke kapli 

sv. Huberta a odtud po žluté až do Břeclavi. Pojedete-li rovně, 

cesta Vás povede kolem Hlohoveckého a Prostředního 

rybníka k Rybničnímu zámečku a do Lednice, odtud se pak 

můžete vydat po lichtenštejnské cyklostezce a cyklo č. 41 k 

Janovu hradu a pak zpět do Břeclavi. 

Odbočíte-li vlevo, dojedete do Nejdku, kde zahnete vpravo na 

Mikulovskou/Lichtenštejnskou cyklostezku č. 5043, vedoucí 

do Lednice. Odsud vedou dvě alternativní trasy k Janovu 

hradu – buď cyklostezka č. 5045, která se posléze napojuje na 

trasu č. 41, nebo cyklostezka č. 412 (u penzionu Onyx 

zabočte vlevo). Od Janova hradu se dá pohodlně dostat 

přímou trasou do Břeclavi. 

 

Trasa Na kole k sousedům 
Břeclav – Františkův rybník – Sedlec – Mikulov – 

Březí – Novosedly - Nový Přerov – Wildendürnbach 

– Neuruppersdorf – Pottenhofen – Mikulov – 

Břeclav  
Vzdálenost: 40 km (Platí okruh s výchozím i cílovým 

místem v Mikulově! Pojedete-li z Břeclavi, vzdálenost 

vzroste!) 

Časová náročnost: 180 min. 

Z Lichtenštejnského domu vyjedete po Lichtenštejnské stezce 

a cyklo č. 42 k Františkovu rybníku. Poté budete pokračovat 

přes Valtice až k Novému rybníku u Sedlece. Zde na rozcestí 

zvolíte trasu 411/Vinařskou stezku Mikulovskou č. 41 a 

přijedete do Mikulova. Odsud pak můžete pokračovat zbrusu 

novou trasou, otevřenou v roce 2012, která nese název „Na 

kole k sousedům“. 

Okružní stezka vede z Mikulova (přes Březí, Dobré Pole a 

Novosedly) do Nového Přerova a přes rakouské území zpět. 

Nenáročná trasa měří 27 km, její povrch byl kompletně 

opraven a nesetkáte se zde s motorovými vozidly. Na 

rakouské straně se dostáváte do oblasti severního 

Weinviertelu, v obci Wildendürnbach můžete navštívit místo 

zvané Galgenberg se 184 vinnými sklepy, bylinkářskou obec 

Neuruppersdorf, dále Pottenhofen s malebnými zákoutími s 

vinnými sklepy nebo tzv. „Jihomoravský kříž“ s vyhlídkou 

poblíž Kleinschweinbarthu.  

Trasa je vhodná též pro in-line bruslaře! 
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  Turistické informační centrum Břeclav 
  U Tržiště 8 (Lichtenštejnský dům), 690 02  Břeclav 

  tel./fax: 519 326 900, mobil: 731 428 235 (250) 

  e-mail: tic@ticbreclav.cz 

  www.breclav.eu, www.dobreclavi.cz 
 

 

http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1243-lovecky-zamecek
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1243-lovecky-zamecek
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1240-obelisk
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1244-janohrad
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1248-apollonuv-chram
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1241-minaret
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1244-janohrad
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1251-hranicni-zamecek
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1250-chram-tri-gracii
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1252-kaple-sv-huberta
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1252-kaple-sv-huberta
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1247-rybnicni-zamecek
http://breclav.org/cs/volnocasove-aktivity/tipy-na-vylety/lednicko-valticky-areal/1244-janohrad

