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PO STOPÁCH BITKY TROCH CISÁROV – CYKLOTURISTIKA 
Sobota 26. 5. 2018 

 

 
Mohyla mieru na Prateckom kopci 

 

V bitke pri Slavkove známej tiež ako bitka troch cisárov sa v roku 1805 stretli tri armády. Početne slabšia armáda 
Napoleóna Bonaparteho v nej porazila armády ruského cára Alexandra I a rímsko-nemeckého cisára Františka I.  
Najúpornejšie boje sa odohrali na Prateckom návrší na ktorom sa týči unikátny pamätník – Mohyla mieru. 

Trasa:  Cyklotrasa začína v Ždánickom lese a vedie cez miesta na ktorých sa bitka odohrala – Pratecke návršie, Žuráň 
a Santon. Po ceste sú tiež zámky v Bučoviciach a v Slavkove u Brna kde je môžeme navštíviť modernú expozíciu bitky 
u Slavkova. 

Náročnosť: Trasa vedie po asfaltových cyklotrasách zvlneným terénom. Dĺžka cca 50 km. 

Doprava: Autobus s cykloprívesom. 

Stravovanie: z vlastných zdrojov, možnosť občerstvenia na v Slavkove, v obce Praci a v motoreste v cieli. 

Poistenie: V cene zájazdu nie je žiadne poistenie.  Podmienkou účasti je  mať uzavreté Poistenie liečebných nákladov 

v zahraničí. Pre účastníkov, ktorí nemajú poistenie storna zájazdu v ročnom poistení sa odporúča uzavrieť si ho individuálne na 
tento  zájazd (napr. v poisťovni Allianz). 

Cena: od 18 do 22 EUR podľa počtu účastníkov. Pri plnom obsadení autobusu 18 EUR. Minimálny počet účastníkov je 32. Pri 

prihlásení je potrebné zaplatiť 18 EUR. Prípadný doplatok sa zaplatí cestou tam v autobuse. V cene je doprava, sprievodca, 
inštruktor a info materiál. 

Storno podmienky: Pri  zrušení účasti na zájazde 7 a menej dní a pri nenastúpení na zájazd sa zaplatená suma 
nevracia. Vráti  sa v prípade ak má účastník (prípadne organizátor zájazdu) za seba náhradníka.  

Prihlášky: Zaplatenie ceny zájazdu na účet 20206727/6500 (IBAN: SK64 6500 0000 0000 2020 6727) v Poštovej 
banke, var. symbol 11 a e-mailom info o zaplatení. Pred zaplatením sa informujte o voľných miestach.   

Kontakt:   igorbazovsky@centrum.sk  

Odchod/príchod: Nakladanie bicyklov v piatok 25 .5.2017 od 17.30 do 18.00 hod. pri kúpalisku Matador v Petržalke.  
Odchod v sobotu 26.5. o 7.10 hod. z parkoviska pri Starom moste v Petržalke (pristavenie autobusu 7:00), 
predpokladaný návrat  do 21.00 hod.  

http://www.limbaturist.szm.com/
mailto:igorbazovsky@centrum.sk

