
  Sladké srdce Evropy 

Start: Regionální turistické infocentrum  

Židlochovice      

Délka: 1,6km                                 Vhodné pro: Dospělé i děti, 

kočárky a majitele psů 

Náročnost: Trasa obsahuje jeden větší 

kopec, jinak je fyzicky nenáročná 
S sebou: 

Propisku, popř. 

podložku na psaní 

Typ trasy: Z bodu A do bodu B 

T = tajenka  

1. V okolí infocentra vyhledejte, jakého spolku/útvaru je následující znak.   

      

Vítám Vás v mém cukrovaru, mé jméno jest Florentin Robert a seznámím Vás s historií 

židlochovického cukrovaru. 

2. Kolik písmen „D“ je na památních destičkách celkem obsaženo?   

                                                                                  

 

Číslo T souvisí i se mnou, tedy se zakladatelem cukrovarnictví v nynějším území České 

republiky a cukrovaru v Židlochovicích. Narodil jsem se sice 19. dubna 1795 ve Francii, ale 

zemřel jsem právě T. července 1870 v Židlochovicích. 

3. Napište první dvě nejčetnější číslice v roce narození osob na destičkách a sečtěte datum 

narození Hildy Krausové. 

                       

 

                             

Roku T jsem se i se svým synem Juliusem Robertem 

přestěhoval do Židlochovic. O rok později byl 

cukrovar uveden do provozu. 

4. Na informační tabuli vyhledejte, na jaké adrese nalezneme Regionální turistické informační 

centrum. Zapište ulici a číslo popisné - slovem.  

    

Můj syn se narodil roku 1826 4. července. Po mé smrti se stal 

ředitelem cukrovaru a naší rodinné firmy Robert & Cie. 

 

5. Zastavte se na místě, kde je do betonu vyryt rok. 

              

     

          

          

             

V mém cukrovaru vítejte                               

a pozorně si všímejte.                                       

Každou maličkost budete potřebovat, 

ale chladnou hlavu musíte zachovat. 

Postupujte podle mapy,                         

až tam, kde červené jsou okapy. 

Druhá strana náměstí,                            

něco dobrého věstí.                           

Strach o své zdraví máte-li,           

obraťte se ke svému spořiteli.          

Pod onu ceduli se postavte                 

a 94 kroků si představte 

Mapě dopřej šanci,                               

nos ji jako štěstí v ranci. 



 

                                           

Na toto písmeno začíná vlastnost cukru, který se 

vyráběl v jednom z nejstarších cukrovarů 

v Evropě. Říkáte si, co jsme tam vyráběli přes 

zimu? Pro labužníky ohledně alkoholu jsme zde vyráběli pálenku. 

6. Součástí Robertovi vily je také: 

  

 

 

 

 

 

Na právě rekonstruované nádraží, vyřazené z provozu 1973, se dovážela cukrová třtina a to i 

po době, kdy můj cukrovar roku 1842 vyhořel, 

 avšak byl opět zprovozněn. 

7. Kolik pater má Robertova vila? (i přízemí) 

 

Ani po smrti mého syna nezůstalo naše sídlo 

neobydleno. Více si můžete přečíst na informační 

tabuli, kterou potkáte u brány našeho pozemku při 

zpáteční cestě. 

8. Jaký je počet článků na užší části komínu před vámi? Toto číslo vydělte čtyřmi 

    

Za dobu 149 let nastala poprvé krize o cukrovou 

řepu. Její zbytek byl však přidělen Hodonínskému 

cukrovaru v kampani 1991/1992; a tak se stalo, 

že nejstarší, nejslavnější a nejsladší srdce Evropy 

bylo světu nadobro uzavřeno a to 1. října. 1992. 

9. Jaký je název dvou nejbližších ulic týkajících se tématu? 

 

Části, které se z mého milovaného cukrovaru zachovaly, jsou: konstrukce Penny Marketu, 

restaurace Za komínem, Orlovny a budovy naproti. Celými zachovalými částmi jsou pouze 

filtrační věž a komín.  

 

 

 

             

               

   

                    

Následujte cestu s dlaždicemi,      

dokud nenajdete zemi s číslicemi. 

Čelem k řece se otočte,                     

poté po mostu řeku přejděte,                   

za mostem vpravo cestou zpevněnou 

a pokračujte na tu dlážděnou, 

poslední strom, ten k silnici blíže,       

od něj osm kroků velkého muže.          

Otočte se na mucholapku       

a pak do leva kapku.                     

A kde váš cíl jest,                     

tam pouze jedna z cest. 

Branou projít do zahrady                         

a cestou k Robertově vile,                   

nyní stačí vyjít schody,                            

ke vchodu už jenom chvíle. 

Nyní se vraťte na cestu dlážděnou,    

na kopci položenou.                          

Poté na místě, doleva se otočte. 

Nakonec sedm skoků jeleních skočte; 

takto se na další stanoviště posunete. 

"Kominíku, kominíku, 

jsou komíny čisté?" 

"Nevím, podívám se, 

není to tak jisté!" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


