
Trasa Pohansko 
Břeclav – Pohansko (pěšky) 
Vzdálenost: 4 km 

Časová náročnost: 60 min. 

 

Z Lichtenštejnského domu se pěšky můžete dostat po zeleně 

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

lavské lichtenštejnské stezce) vedoucí po levém břehu Dyje. 

 

 
 

Břeclav– Pohansko (automobilem, pěšky) 
Vzdálenost: 4 km 

Časová náročnost: 30 min. 

 

Z Lichtenštejnského domu se vydejte ulicí 17. listopadu  

směrem na Lanžhot a na označeném místě (na ul. Bratislavská 

za autobusovou zastávkou) odbočte vpravo – dojedete pak na 

odstavné štěrkové parkoviště, odkud již musíte pokračovat 

cca 2 km pěšky chráněnou oborou Soutok (vjezd autem bez 

povolení je zakázán!). 
 

Trasa Lužním lesem k Janovu hradu 
Břeclav – zámek – Kančí obora – Janův hrad 
Vzdálenost: 7 

Časová náročnost: 100 – 120 min. 

 

Z Lichtenštejnského domu se vydejte ke Kančí oboře. Zde je 

zelená turistická trasa dlouhá cca 6 km. Vaši cestu v příjem-

ném stínu stromů obohatí naučná stezka Lužní les, která 

nabídne 15 informačních panelů se zajímavostmi o zdejší 

jedinečné přírodě. U Janova hradu je možnost občerstvení a 

možnost návštěvy hradu (otevřeno od 9:00 do 16:15 hodin, a 

to v dubnu a říjnu pouze o víkendech a od května do září 

denně mimo pondělí). Přímo u romantické hradní zříceniny se 

nachází přístaviště společnosti 1. plavební, která nabízí 

svezení po zámecké Dyji k minaretu či lednickému zámku – 

trasu je možno absolvovat též pěšky, měří asi 4 km. Je zde 

také možnost svést se do zámeckého parku koňským 

povozem.  

Trasa Lednicko-valtickým areálem 
Břeclav – kostel Poštorná – sv. Hubert – Rendez-

vous – Valtice – Kolonáda (Reistna) 
Vzdálenost: 14 km 

Časová náročnost: 200 – 220 min. 

 

Z Lichtenštejnského domu se vydejte Třídou 1. máje 

k poštorenskému kostelu Navštívení Panny Marie, který stojí 

za to navštívit s průvodcem a kde neopomeňte vyšplhat na 

vyhlídkovou kostelní věž. Vydáte-li se poté za kostel ulicí 

Nádražní, kudy vede i Poštorenská lichtenštejnská stezka, 

dojdete až k Poštorenským keramickým závodům – bývalé 

vyhlášené knížecí cihelně. Před podnikem odbočte vlevo a 

prohlédněte si unikátní poštorenské nádraží, které je v 

provozu pouze v letních měsících, kdy zde jezdí motorový 

vlak do Lednice. 

Vraťte se nyní ke keramickým závodům a pokračujte stále 

podél železnice, dokud nedojdete k lesu. Tam se napojíte na 

žlutou turistickou trasu, která Vás dovede ke kapli sv. 

Huberta. Odsud se vydejte červenou trasou k Dianině chrámu 

(Rendez-vous), kde je možná prohlídka interiéru 

s průvodcem. Poté pokračujte až do Valtic, kde se můžete 

občerstvit v jedné z mnoha vyhlášených restaurací, 

prohlédnout si zámek a Salon vín se 100 nejlepšími vzorky z 

celé České republiky. Příjemná je také procházka bylinkovou 

zahradou a zámeckým parkem, případně můžete pokračovat 

dále po červené stezce, vedoucí nedaleko pozoruhodného 

vinařského Valtického podzemí až k vyhlídkové Kolonádě 

zvané též Reistna. Zajděte i do nedalekého objektu bývalé 

celnice, kde je připravena expozice Muzea železné opony.  

Od Reistny vede zpět do Břeclavi příhraniční cyklostezka 

vhodná též pro pěší (vzdálenost zpět do Břeclavi 17,5 km), 

nebo se můžete vrátit do centra a zpáteční cestu absolvovat 

autobusem či vlakem. 

 

Břeclav – kostel Poštorná – sv. Hubert – Tři Grácie – 

Nový dvůr – Apollónův chrám – Lovecký zámeček – 

Lednice 
Vzdálenost: 18,5 km 

Časová náročnost: 250 – 280 min. 

 

Z Lichtenštejnského domu se vydejte Třídou 1. máje 

k poštorenskému kostelu Navštívení Panny Marie, který stojí 

za to navštívit s průvodcem a kde neopomeňte vyšplhat na 

vyhlídkovou kostelní věž. Vydáte-li se poté za kostel ulicí 

Nádražní, kudy vede i Poštorenská lichtenštejnská stezka, 

dojdete až k Poštorenským keramickým závodům – bývalé 

vyhlášené knížecí cihelně. Před podnikem odbočte vlevo a 

prohlédněte si unikátní poštorenské nádraží, které je v 

provozu pouze v letních měsících, kdy zde jezdí motorový 

vlak do Lednice.  

Vraťte se nyní ke keramickým závodům a pokračujte stále 

podél železnice, dokud nedojdete k lesu. Tam se napojíte na 

žlutou turistickou trasu, která Vás dovede ke kapli sv. 

Huberta. Od kaple sv. Huberta ale pokračujte dále po žluté 

turistické stezce, která Vás dovede k chrámu Tří Grácií. Až si 

jej prohlédnete, všimněte si naproti něj průhledu, kterým 

můžete zahlédnout Rybniční zámeček na břehu Prostředního 

rybníka. Od Tří Grácií se vydejte vpravo po asfaltové cestě, 

kde je značena Lichtenštejnská cyklostezka, až k hospodář-

skému stavení Nový dvůr. Držte se dále zmíněné cyklostezky, 

jakmile dorazíte k Mlýnskému rybníku, odbočte vpravo na 

žlutou turistickou trasu. Na ní se pak nachází Apollónův 

chrám, kde je za hezkého počasí zpřístupněna vyhlídková 

terasa. Od Apollónova chrámu se vydejte k silnici a odbočte 

na ní vpravo směrem na Břeclav. Zde bohužel musíte ujít cca 

500 m po jejím okraji. Přejděte malý kopec a na jeho úpatí se 

dejte vlevo Ladenskou alejí, která Vás dovede až na rozcestí 

se zelenou turistickou trasou. Na ní odbočte vlevo a 

pokračujte k dalšímu rozcestí, tentokrát se žlutou turistickou 

trasou. Budete-li pokračovat po zelené, objeví se před Vámi 

brzy Janův hrad, vydáte-li se po žluté, dostanete se kolem 

veřejnosti nepřístupného Loveckého zámečku až do Lednice. 

Zde je možné prohlédnout si zámek a skleník nebo se 

rozsáhlým zámeckým parkem vydat až k minaretu (cca 3 km) 

či zpět k Janovu hradu (cca 4 km). 

Zpět do Břeclavi se můžete dostat od Janova hradu z Lednice 

autobusem, případně v sezóně motorovým vlakem. 

 

Břeclav - kostel Poštorná - sv. Hubert - Tři Grácie - 

Hraniční zámeček - Rybniční zámeček – Lednice 
Vzdálenost: 17 km 

Časová náročnost: 230 - 260 min. 

Z Lichtenštejnského domu se vydejte Třídou 1. máje k 

poštorenskému kostelu Navštívení Panny Marie, který stojí za 

to navštívit s průvodcem a kde neopomeňte vyšplhat na 

vyhlídkovou kostelní věž. Vydáte-li se poté za kostel ulicí 

Nádražní, kudy vede i Poštorenská lichtenštejnská stezka, 

dojdete až k Poštorenským keramickým závodům – bývalé 

vyhlášené knížecí cihelně. Před podnikem odbočte vlevo a 

prohlédněte si unikátní poštorenské nádraží, které je v 

provozu pouze v letních měsících, kdy zde jezdí motorový 

vlak do Lednice. 

Vraťte se nyní ke keramickým závodům a pokračujte stále 

podél železnice, dokud nedojdete k lesu. Tam se napojíte na 

žlutou turistickou trasu, která Vás dovede ke kapli sv. 
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Huberta. 

Žluté trasy se budete držet téměř po celý zbytek výletu – 

můžete se po ní vydat i od kaple sv. Huberta, tím byste ale 

přišli o pohled na chrám Tří Grácií – k tomu vede červená 

turistická stezka. Ta Vás pak dále nasměruje k Hraničnímu 

zámečku v Hlohovci, kde je možné se občerstvit. Od 

Hraničního zámečku pak vede po břehu Hlohoveckého 

rybníka žlutá i červená trasa, a to až k Rybničnímu zámečku 

nad Prostředním rybníkem (tento zámeček není běžně 

veřejnosti přístupný). Budete-li odsud pokračovat po žluté 

trase, přejdete po hrázi mezi Prostředním a Mlýnským 

rybníkem a dostanete se k Apollónovu chrámu – my ale 

budeme pokračovat po červené stezce k nevšednímu 

lednickému nádraží, které se umístilo na stupních vítězů v 

anketě o nejkrásnější nádraží ČR. Odsud je to již jen kousek 

do zámeckého areálu. 

Navštívíte-li lednické nádraží v sezóně, máte šanci svézt se 

zpět do Břeclavi romantickou trasou motorovým vlakem, 

jinak jsou Vám k dispozici autobusy, které odjíždějí z náměstí 

a zastavují i v blízkosti již zmíněného Apollónova chrámu. 

 
Trasa Okolo Lednických rybníků 
Břeclav - Kančí obora - Apollonův chrám - Hraniční 

zámeček - Rybniční zámeček - Lednice 
Vzdálenost: 18,5 km 

Časová náročnost: 240 - 260 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 do Ladenské 

aleje – tou se vydejte k silnici. Na ní odbočte vpravo a jděte 

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

vydejte se po břehu Mlýnského rybníka (zvaného Apollo). 

Brzy dojdete k Apollónovu chrámu, kde stojí za to vystoupat 

na vyhlídkovou terasu a rozhlédnout se po malebném okolí. 

Dál budete pokračovat podél Prostředního rybníka po naučné 

stezce Lednické rybníky, obejdete Hlohovecký rybník 

(možnost občerstvit se na Hraničním zámečku) a dostanete se 

na protější břeh Prostředního rybníka, kde můžete zhlédnout 

exteriéry Rybničního zámečku. Odsud Vás značené trasy 

dovedou do Lednice. 

Pokračovat můžete k areálu zámku a dále zámeckou zahradou 

k minaretu či Janovu hradu, odkud vede zpět do Břeclavi 

zelená turistická trasa. Jste-li již unaveni, máte na náměstí 

možnost využít zpět do Břeclavi autobusovou dopravu. 

 

Trasa Přechod Pálavy 
Dolní Věstonice - Dívčí hrady (Děvičky) - jižní svahy 

Děvína - Soutěska - Sirotčí hrádek - Stolová hora - 

Kočičí skála - Turold - Mikulov 
Vzdálenost: 12 km 

Doba jízdy na kole: 180 min. 

Z Břeclavi se autobusem dopravte do Dolních Věstonic (linka 

č. 570), kde si nenechte ujít prohlídku archeologické expozice 

s vykopávkami z doby lovců mamutů. Po červené stezce 

vystoupejte ke zřícenině Děvičky, kde se Vám naskytne 

neopakovatelný pohled na Novomlýnské nádrže. Až se 

nasytíte okolních krás, pokračujte dále – vybrat si můžete ze 

tří tras: zelená (po východním svahu Děvína) je vhodná v 

květnu a červnu, modrá (po západním svahu Děvina) pak v 

létě, protože nabízí dostatek stínu, a červená vede po 

samotném vrcholu, je proto náročnější, doprovází ji však 

naučná stezka Děvín. Nad Klentnicí si povšimněte Sirotčího 

hrádku, který budete míjet (před ním se všechny cesty 

scházejí a dál již pokračuje pouze červená). Přejděte Stolovou 

horu a sestupte ke Kočičí skále. Odtud je to již kousek do 

obce Klentnice, kde se můžete občerstvit, případně nastoupit 

na autobus, jste-li již unaveni. Komu zbývají síly, může urazit 

poslední 4 km do Mikulova přes vrch Turold, kde je zajímavý 

geopark, naučná stezka a zpřístupněná jeskyně s unikátní 

výzdobou. V Mikulově si můžete prohlédnout malebné 

historické náměstí, expozice Regionálního muzea na zámku 

včetně vinařské expozice se známým Obřím sudem, 

Dietrichsteinskou hrobku, židovskou čtvrť, a pokud jste měli 

kopců ještě málo, zdolejte ještě Svatý kopeček. 

Z Mikulova se dá zpět do Břeclavi dopravit vlakem nebo 

autobusem.  

 

Tipy na 

pěší výlety 
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