MUŠOV

BRÁNA DO ŘÍMSKÉ ŘÍŠE
GATEWAY TO THE ROMAN EMPIRE
DAS TOR ZUM RÖMISCHEN REICH

Věděli jste, že
území dnešních Pasohlávek a zaniklé obce Mušov se před téměř dvěma tisíci lety stalo
cílem římského vojska vedeného císařem Marcem Aureliem? Jeho legionáři zde vybudovali mohutnou pevnost, v níž dokonce stály první lázně na našem území vůbec. Chcete
se o nich dozvědět více? Vydejte se po stopách římských legií po naučné stezce, která
Vás zavede na místa unikátních archeologických objevů v oblasti jednoho z nejvýznamnějších archeologických nalezišť ČR, Hradiska u Mušova. Snad tato inspirativní procházka obohatí váš pobyt ve zdejší pohostinné krajině.

Did you know that
almost 2,000 years ago, the territory of present-day Pasohlávky and the former village
of Mušov became target of the Roman army led by Emperor Marcus Aurelius? His legionaries have built here a mighty fortress, which even comprised the first bath on
the territory of what is now the Czech Republic. Do you want to learn more about it?
Follow the track of Roman legions on an educational trail which will lead you to places
of unique archaeological discoveries in the area of one of the most significant archaeological sites in the Czech Republic – Hradisko near Mušov. May this inspiring walk enrich
your stay in this hospitable landscape.

Haben Sie gewusst, dass
das Gebiet der heutigen Gemeinde Pasohlávky und der ehemaligen
Gemeinde Mušov vor fast 2 000 Jahren zum Ziel der römischen Armee unter der Leitung von Kaiser Mark Aurel geworden sind? Seine Legionäre bauten hier eine mächtige Festung, in der sogar das
erste Bad auf dem Territorium der heutigen Tschechischen Republik stand. Wollen Sie mehr darüber erfahren? Folgen Sie den
Spuren der römischen Legionen auf einem Lehrpfad, der Sie zu
den Stellen von einzigartigen archäologischen Entdeckungen
im Gebiet eines der bedeutendsten archäologischen Fundorte in der Tschechischen Republik, Hradisko bei Mušov, führen
wird. Möge dieser inspirative Spaziergang Ihren Aufenthalt
in dieser gastfreundlichen Landschaft bereichern.
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Jednotlivé zastávky naučné stezky Mušov - brána do Římské říše
Individual stations of the educational trail “Mušov – Gateway to the Roman Empire”
Einzelne Stationen des Lehrpfades „Mušov – das Tor zum Römischen Reich“

Naučná stezka vznikla za podpory projektu “Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR”
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