
Na kole po b�ezích rybník� k památkám LVA 

na kole  �  15 km  � 2-3 hodin

Dnešní výlet začíná na břehu Mlýnského rybníka (místní jej nazývají Apollo), odbočíte směrem po levém břehu a cca po 

200 metrech narazíte na Apollonův chrám, kde Vám doporučujeme strávit a vychutnat si nádherný výhled ze střechy, kde 

se nachází ochoz, s vyhlídkou. Při dobrém počasí se vám naskytne pohled na zámek Lednice a vodní hladinu Mlýnského 

rybníka s množstvím vodního ptactva. Pokračujeme po břehu, až narazíme na dřevěnou pozorovatelnu v rákosí. Zde se 

vodním ptákům přiblížíte velmi blízko, můžete pozorovat lysky, zrzohlávky, divoké kachny i kormorány, či volavky. Při další 

cestě se dostanete na rozhraní Prostředního a Zámeckého rybníka. Odbočíte doprava a za Prostředním rybníkem 

odbočíte, doleva až spatříte Rybniční zámeček. Na této spojnici, se nachází i železniční zastávka Lednické rybníky, která 

se využívá v sezóně na historické trati Břeclav-Lednice. Těsně pod kopcem se nachází obranný bunkr s konce třicátých let, 

který byl součástí Benešovy linie budovaných v letech 1935 – 1938. Po stejné cestě se pak vrátíme a opět pokračujete tak 

dlouho až narazíte na odbočku Nový dvůr. Zde se nachází nejen jedna z památek LVA, ale i turistické informační centrum. 

Následující jízda Vás přivede na asfaltovou cestu, ve smíšeném lese je ukryto sousoší Tři Grácie. Následně pokračujete 

stejným směrem přes křižovatku spojující Lednici s Valticemi. Přivítá Vás obec Hlohovec a část cesty projedete po ulici 

Lednická a na jejím konci odbočíte doprava a pokračujete po břehu Hlohoveckého rybníky. Zde si užijte idylické atmosféry 

a výhledům na hladinu rybníky a vinohrady Medelovy University, která sídlí v Lednici. Pokračujete až k Hraničnímu 

zámečku, který stál na dřívější hranici mezi Moravou a Rakouskem. Odtud je to malý kousek k farmě, která se nachází na 

břehu rybníka Nesyt, největšího rybníka na Moravě, tzv. chovný, který si vychutnáte s dřevěné pozorovatelny ptáků. Výlet 

pak můžeme zakončit v obci Sedlec, u některého z místních vinařů. U kterého, vám rádi poradí právě na farmě Nesyt. 

tipy na výlety
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