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Za moravskými věrozvěsty na bájný vrch Náklo 
 

Start:                     Milotice, zámek 

Cíl:                         bájný vrch Náklo 

Délka trasy:          6,2 km 
 

Zajímavosti na trase: 

 barokní  zámek Milotice 

 barokní kostel Všech svatých v Miloticích 

 přírodní rezervace Horky 

 vrch Náklo 
 

Občerstvení: hostinec U Draka, Zámecká 7, Milotice 

 
 

Popis trasy: 

1. Přesun autobusem ze Ždánic do Milotic. 

2.  V Miloticích možnost prohlídky zámku, zámeckého parku, focení v dobových 

kostýmech, nákup v zámeckém zahradnictví. 



3. Celá trasa od zámku až na vrch Náklo vede  po žluté turistické značce, takže 

není kde zabloudit. 

4. Kostel Všech svatých 

Kostel s 36metrovou věží byl vystavěn na místě původní gotické stavby. Barokní zeď  

se sochami kolem kostela byla zařazena mezi kulturní památky 1. kategorie a patří 

mezi ojedinělé stavby střední Evropy. 

5. Z bodu 2 (viz mapa) je možnost odbočit do přírodní rezervace Horky. 

Na suchých trávnících s teplomilnými křovinami se nachází jedna z mála kavylových 

stepí na jižní Moravě. Kavylů zde roste několik druhů - tenkolistý, Ivanův a vláskovitý. 

Na jaře pokryje trávníky výrazná populace hlaváčku jarního. Roste tu také kriticky 

ohrožený hadinec nachový. 

6. Náklo (265m)  

 je vrch, kterému někteří připisují, že mohl být v minulosti centrem Velké Moravy, tedy 

místem, kde se nacházel bájný Veligrad. Své okolí převyšuje  o 58 metrů a z jeho vrcholu 

je rozhled směrem na Chřiby i Bílé Karpaty. Stojí zde dřevěný liliový kříž k upomínce 

na Cyrila s Metodějem, vysoký 7 metrů a vyřezaný z jednoho kusu dubového kmene. 

V okolí se vyjímají pískovcové sochy dávných moravských osobností, odhalované 

během cyrilometodějských poutí: socha kupce Sáma, Cyrila a Metoděje, knížete 

Rastislava a knížete Svatopluka. Najdete zde také odpočinkový altán a informační 

tabule. 

7. Do Milotic na autobus se vracíme stejnou cestou. 
 

Návrh trasy:  Bohumila Chovancová   

Prošlapala :  Stonožka Spolku seniorů Ždánice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barokní  zámek Milotice 
 



 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

       
 

Přírodní rezer vace Horky 

                        

 

 

Náklo - pískovcové sochy 


