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Léto u vody

Podzemní poklady

Tipy pro rodiny s dětmi

Kam v pondělí 
a Kam za deště?

Věhlasné dílo 
s nejasným vlastnictvím

Téměř  18 le t  pr acoval  Al f ons  Mucha 
na svém životním díle – Slovanské epopeji. 
Jde o 20 velkoformátových obrazů, k teré 
vznikaly postupně od roku 1910, zobrazu-
jících dějiny slovanských národů. Po dokon-
čení cyklu je vlastenecky smýšlející malí ř 
věnoval městu Praze a veškerému česko-
slovenskému lidu pod podmínkou, že Praha 
vystaví všechny obrazy na vlastní náklady 
v reprezentativní budově zbudované spe-
ciálně k tomuto účelu. Tato podmínka však 
dodnes nebyla naplněna, a tak se vlastnictví 
slavného dí la s talo předmětem vleklých 
dědických sporů. 

Po 2. světové válce byly silně poškozené 
obrazy převezeny do Moravského Krumlova, 
kde byly uskladněny na znárodněném zám-
ku. Ten využívala armáda, učňovské dí lny 
s internátem a různé podniky. V 50. letech 
chtěl ministr kultury Zdeněk Nejedlý údajně 
plátna nechat spálit. Ale za pomoci restau-
rátorů, dobrovolníků i místních občanů se je 
podařilo zachránit a od roku 1963 na zámku 
vystavit. Dí lo v autorově rodném kraji pak 
zůstalo téměř 50 let. Po sametové revoluci 
se zámek ocitl v soukromých rukou a stal se 
nešťastným objektem spekulací, až jej roku  
2016 v dražbě odkoupilo město Moravský 

Slavný malíř, jehož cyklus 
Slovanská epopej letos opět 
rozzáří sály zámku v Moravském 
Krumlově, zanechal na Znojemsku 
řadu stop. Jsou spojené zejména 
s jeho uměleckými začátky a pro 
mnohé budou jistě překvapením. 
Vydejte se s námi na výlet 
po kraji, který malíře inspiroval 
a zavítejte na místa, která zdobí 
jeho slavná díla.

PO STOPÁCH 
ALFONSE 
MUCHY
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Krumlov. Epopej se však roku 2011 vrátila 
do Prahy.  Po zdlouhav ých je dnáních se 
předloni podařilo domluvit opětovný návrat 
slavného díla na zámek v Moravském Krum-
lově i získat evropské dotace na rekonstrukci 
jižního zámeckého křídla.

Letos v létě (bohužel do uzávěrky těchto 
novin nebyl  přesný termín znám)  se  tak 
do opraveného zámku navrátí  kompletní 
cyklus a vystaveno bude všech 20 pláten. 
Podle zápůjční smlouvy s Prahou by v re-
prezentativních sálech měly být minimálně 
5 let. Moravskokrumlovský zámek s cennými 
renesančními arkádami tak opět veřejnosti 
nabídne možnost spatřit unikátní dílo svě-
tové velikosti. Zámecké prostory však budou 
hostit  i  další  umělecká dí la a po dokon-
čení rekonstrukce bude zpřístupněna také  
vyhlídková zámecká věž a nové turistické 
infocentrum. 
www.mkrumlov.cz 

  Vizualizace předpokládané instalace obrazů na zámku v Moravském Krumlově. 

  Miroslavský zámek vystavuje Slovanskou epopej v podobě obřích pláten z puzzle.

  Malby Alfonse Muchy dodnes zdobí Městský úřad 
v Hrušovanech nad Jevišovkou.   

  Vrcholek věže opět stráží erbovní rytíř.   

Miroslavská Epopej v Knize rekordů
Všech 20 velkoformátových obrazů však 

můžete spatřit i v podobě, která je skutečně 
unikátní. V nedaleké Miroslavi na zámku 
totiž v ystavují soukromou sbírku puzzle, 
jejíž součástí je i kompletní Slovanská epo-
pej zapsaná dokonce v české Knize rekordů. 
Obrazy z téměř 164 000 dílků zde skládalo 
266 dobrovolníků přibližně 4 měsíce! 
www.miroslavskyzamek.cz 

Za Muchou na kole
Krajinu, která inspirovala začínajícího Al-

fonse Muchu, najdete na východě Znojemska, 
v Hrušovanech nad Jevišovkou a jejich okolí. 
Vede tudy asi 20 km dlouhá Muchova cyklo-
stezka, nenáročný okruh místy, kde mladý 
umělec působil.  Právě majitel Hrušovan-
ského panství, hrabě Eduard Khuen-Belassi,  

Kamenná hranolová věž v yrůstajíc í  ze 
střech prvních hradních paláců už z dálky 
vítá příchozí od hlavní zámecké brány. Je 

přístupná po zaplacení vstupného jako zcela 
nový samostatný prohlídkový okruh bez prů-
vodce. Vstup přitom vede přes vězení, které 

VRANOVSKÝ
ZÁMEK  
BOHATŠÍ 
O VYHLÍDKOVOU 
VĚŽ

Další unikát se nově otevřel návštěvníkům na zámku ve Vranově nad 
Dyjí. Vůbec poprvé v historii je turistům zpřístupněna vyhlídková 
strážní věž, která ve středověku sloužila jako součást fortifikačního 
opevnění hradu i jako vězení. 

se nacházelo v nejnižším patře věže. Odtud 
pak návštěvníci vystoupají po 115 schodech 
až na její vrchol. Dostanou se tak na zdejší 
nejvýše položené vyhlídkové místo.

Z ochozu věže vysoké 24 metrů se však 
denně kromě turistů dívá i obnovený plecho-
vý erbovní rytíř. Skoro třímetrová postava je 
oboustranně vymalovaná v červenostříbr-
ných rodových barvách bývalých majitelů. 
Z rezavé oprýskané desky se tak po 40 letech 

v yloupl s taronov ý s t rážce zámku v plné 
zbroji, který drží kopí, má přilbici s chocholy 
a erbovní štít.

Obnoven byl také původní vlajkový sto-
žár, který se při rekonstrukci věže po více 
než půl století vrátil na své místo. Oprava 
věže přitom zahrnovala i výměnu nosných 
trámů napadených houbami a dřevokazným 
hmyzem. Ty nové jsou z jedlového dřeva, 
ručně otesávaného, takže se interiér věže 
maximálně přibližuje původní podobě z kon-
ce 15. století.
www.zamek-vranov.cz 

Hudební festival 
Znojmo dokazuje, že COVID může 
kulturu nejen ničit, ale také inspirovat. 
Letošní hlavní téma mezinárodního fes-
tivalu totiž zní „Pocta živlům a katastro-
fám (v hudbě)“. Od 8. do 25. 7. 2021 se 
těšte na špičkové koncerty doprovázené 
vybranými víny, a to nejen ve Znojmě. 
www.hudbaznojmo.cz 

Prakostřelba 
v Hlubokých Mašůvkách je 
zbrusu novým turnajem v unikátní spor-
tovní disciplíně – střelbě z praku. Jde 
o oficiální Mistrovství ČR a Velkou cenu 
Hlubokých Mašůvek. Utkají se elitní čeští 
i  zahraniční střelci, ale program myslí 
i na veřejnost všech věkových kategorií 

TURISTICKÉ NOVINKY
(13.–15. 8. 2021). 
www.hlubokemasuvky.cz/akce 

Oblíbený VINObus upravu-
je svou okružní trasu a opět zastavuje 
u viničního hrádku Lampelberg. Letos 
tak najezdí 59 km, zastaví na 13 místech 
(z toho je 8 s  degustací )  a představí 
vína z 20 vinařství, která jsou zařazena 
do ap elační ho s y s tému VO C Znojmo 
(vína originální cer tif ikace). Nově také 
bude jezdit až do konce října. 
www.vinobus.cz 

Moravian Tours 
je název nové dopravní služby, k terou 
od 1. 6. do 30. 9. 2021 provozuje průvod-
covská agentura REMO-Agency. Luxusní 

minibus bude každý pátek nabízet spo-
jení mezi Znojmem a Vranovem, každou 
sobotu pak mezi Znojmem a Bítovem. 
www.moraviantours.cz 

Že chutná víno 
i  v  Pekle se přesvědčíte v novém 
degustačním s tánku Znovínu Znojmo 
na vinici u rakouských hranic za Šato-
vem. Kolem viniční trati Peklo vyhlášené 
„müllerkami“ jsou nově vytvořené také 
dva okruhy pro pěší i  c yklis t y v délce 
1,7 a 4 km, které zahrnují speciální Po-
hádkovou stezku. 
www.znovin.cz 

Žluté kolo ve Vrbovecké
sklepní uličce opřené u dveří 

do vinného sklepa označuje od května až 
do začátku října vinařství, které je ote-
vřeno pro veřejnost. Cech vinařů Vrbovec 
svůj projekt pojmenoval „Nenecháme Vás 
na suchu“ a otevřeno je vždy v pátek večer 
a v sobotu i neděli po celý den. 
www.cechvrbovec.cz 

Na zřícenině hradu 
Cornštejn se letos nově můžete 
těšit na speciální prodloužené prohlídky 
s odborným výkladem o historii i nových 
archeologických objevech. Návštěvníci 
j i s tě  ocení  nově v ybudované toalet y 
a rodiny s  dětmi panely s  úkoly spo-
jenými se zdejší bí lou paní a ukr y tým 
pokladem. 
www.muzeumznojmo.cz 

rozpoznal  Muchův talent  a  s tal  se  jeho 
mecenášem i přítelem. Finančně ho podpo-
roval při studiích na Akademii v Mnichově 
a nechal si od něj vyzdobit Emmahof – Emin 
zámek nedaleko Šanova nebo zámek v Hru-
šovanech nad Jevišovkou. Půjdete-li dnes 
něco v yř izovat na hrušovansk ý Měs t sk ý 
úřad, budete mít Muchov y restaurované 
pr votiny přímo nad hlavou. Zdobí jednak 
vstupní foyer, ale také místnosti v patře, 
včetně kanceláře pana starosty. Většinou 
jde o rostlinné motivy a ornamenty, které 
se později staly charakteristickým prvkem 
Muchových děl. 
www.hrusovany.cz 

Máte za sebou 
náročný den na kole? 

Pak se nechte svézt...

V červenci a srpnu pravidelné zážitkové jízdy Znojmem
s ochutnávkou vín a lokálních delikates.

Celoroční skupinové jízdy až pro 20 osob 
s individuálním programem či degustací.

+420 737 449 099
INFO A REZERVACE

více informací na 
www.znojmacek.cz

PRAVIDELNÉ LETNÍ ZÁŽITKOVÉ JÍZDY 
luxusním minibusem Mercedes-Benz 

ochutnejte

Znojmo

Znojmo-Vranov a zpět a Znojmo-Bítov a zpět

více infomrací:
www.moraviantours.cz 
+420 737 449 099

zažijte  léto na
Vranově

Bítověa
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  Dyje je ideální pro vodácké začátečníky nebo rodiny s dětmi. Oblíbené jsou i vodácké příměstské 
tábory a školní kurzy.. 

Protéká do nedávna nepřístupným po-
hraničím, nedotčenými lužními lesy se sle-
pými rameny, romantickým kaňonem ná-
rodního parku Podyjí i vinařskými oblastmi. 
Část řeky protékající chráněným územím 
vodácky splavná není, ale od Znojma začíná 
krásný a dlouhý úsek. Doplout po několika 
dnech můžete třeba na Novomlýnské ná-
drže anebo až k soutoku s řekou Moravou 
na hranic ích České republik y,  Slovenska 
a Rakouska.

Královské hradby 
i vojenské pevnosti

Hned pod hrází Znojemské přehrady sídlí 
ve Staré vodárně vodácké centrum. Najdete 
zde dobře v ybavené tábořiš tě s občerst-
vením, vodáckým infocentrem, sportovní-
mi hřišti i  půjčovnou veškerého vybavení 
na vodu – pro malé i velké. Můžete si zde 
půjčit loď na romantickou projí žď ku pod 
majestátnými hradbami královského města 
Znojma, anebo se vydat na několikadenní 
v ýpravu a v yužít  jedno z dalších vodác-
kých tábořišť v Krhovicích nebo v Hrádku. 
Nejsou však přehlídkou přepychového lu-
xusu, ale autentickým vodáckým stanovým 
kempem s romantikou večerních posezení 
s  k y t arou  u  t áb orov ýc h  ohňů.  Kdo ne -
musí  špekáčk y na ohni,  najde v  se zóně 
ve všech tábořištích základní občerstvení 

Jihomoravská Dyje – neexistuje snad v České republice řeka vhodnější 
pro vodácké začátečníky či rodiny s dětmi. Jde o čistou, klidnou 
a mírnou řeku, protékající krásnou přírodou, která není tak masově 
vytížená jako např. Sázava či Vltava. Zázemí podél jejího toku je navíc 
dokonalým návratem k původním hodnotám vodáctví.

a v  dos ahu zázemí několika  malebných   
vinařských vesniček. 

Na pr vním úseku mezi Znojmem a Kr-
hovicemi je voda jen mírně tekoucí, široká 
a k lidná. Jez y jsou v ybaveny vodáck ými 
skluzavkami anebo se za nižšího stavu vody 
dají přes ně lodě snadno stáhnout. Až druhý 
úsek mezi Krhovicemi a Hrádkem je vodácky 
náročnější. Nečekejte však žádnou divokou 
vodu se zákeřnými peřejemi, pouze si na už-
ších říčních zákrutech vyzkoušíte, jak dobře 
svou loď ovládáte. Proplouvat totiž budete 

přírodní rezervací Meandry Dyje, která je 
považována za jednu z nejkrásnějších částí.

Že plujete po hraniční řece, vám budou 
po celou dobu připomínat vojenské bunkry 
a  pevnos t i  lemuj íc í  v  souv is lém pásmu 
celý levý břeh. Jde o pozůstatky českoslo-
venského válečného opevnění budovaného 
ve 30. letech 20. století. 

Kvalitní vodácký servis
Znojemské vodácké centrum Stará vodár-

na však kromě půjčovny a tří vodáckých tá-
bořišť na Dyji provozuje i další doprovodné 
služby. Např. v sezóně vypravuje víkendový 
vodácký autobus, který večer sváží vodá-
ky i jejich lodě zpět do Znojma. Pro školy 
a skupiny zajišťuje profesionální instruktory 
a názorný výcvik. Nabízí také akreditační 
kurzy pro pedagogické pracovníky, odborné 
kurzy první pomoci formou zážitku, firemní 
teambuildingy a adaptační pobyty, ale i let-

ŘEKA DYJE
Je jednou z největších řek na jižní Mo-
ravě. Pramení v sousedním Rakousku 
pod názvem Thaya. Z celkové délky 
311 km teče na našem území 235 km 
a z toho 209 km je celoročně splav-
ných. Ačkoli řeka protéká hraničním 
pásmem, plavba zde není nijak ome-
zována. Od hranic lze plout na téměř 
10 km dlouhém úseku až po vzdu-
t í  Vr a n o v s k é  p ř e h r a d y.  V  ú s e k u  
Vranov–Znojmo je vodácký sport za-
kázán kvůli ochraně pitné vody a ná-
rodnímu parku Podyjí. Ve Znojmě pak 
začíná pěkný vodácký úsek od Zno-
jemské přehrady a řeka meandruje 
až ke státní hranici. Díky Schengenu 
však lze pokračovat i dále a doplout 
můžete přes Novomlýnské nádrže až 
na česko-slovensko-rakouské trojme-
zí, kde se Dyje vlévá do řeky Moravy 
jako její nejdelší přítok.

VODÁCKY 
SPLAVNÁ

DYJE

ní vodácké příměstské tábor y. Zkušenější 
vodáky vezme také na další řeky u nás i v za-
hraničí, třeba na rakouskou Salzu protékající 
divokými soutěskami. Díky kvalitě poskyto-
vaných služeb získalo v roce 2020 znojemské 
vodácké centrum Národní cenu Spokojený 
zákazník od Sdružení českých spotřebitelů.

Na svém webu http://pujcovna.vodaci.org  
spustili  vodáci on-line rezer vační systém 
půjčovny lodí a vodáckého vybavení. Také 
zde najdete podrobnou vodáckou navigaci 
s videonávody, kudy řeku splouvat a jak sjet 
bezpečně jezy. Najdete zde i popis jednotli-
vých etap, vybavení tábořišť a další praktické 
rady na cestu i plavbu.

Kde se můžete během prosluněného jihomoravského léta venku zchladit  
a strávit příjemné chvíle u vody? Stačí si vybrat z těchto plováren, koupališť,  
přehrad a vodních nádrží... 

NEJLEPŠÍ
 KOUPACÍ MÍSTA

Městská plovárna 
Znojmo-Louka

Na j ižním předměstí  Znojma, v atrak-
tivním prostředí u Louckého kláštera (mo-
numentální barokní památka s oblíbeným 
vinařským centrem), najdete plovárnu, která 
patří k TOP koupacím místům regionu. Tvoří 
ji systém vyhřívaných bazénů s travnatými 
odpočinkovými plochami. K dispozici je re-
kreační bazén o velikosti 50×25 m, kondiční 
bazén 25×21 m s 8 závodními drahami, 
bazén pro neplavce 12x12 m s hloubkou 1 m 
a dojezdy skluzavek a tobogánů anebo dět-
ské brouzdaliště o průměru 10 m a hloubkou 
vody 15–2 5 cm. V letních měsíc ích zde 
funguje i večerní a noční koupání. Kapacita 
plovárny je až 2 450 návštěvní ků, nabízí 
různé vodní atrakce, rozmanitá sportoviště, 
občerstvení i půjčovnu lehátek, slunečníků 
a sportovních potřeb. 
www.plovarnalouka-znojmo.cz 

Koupaliště Pohoda Únanov 
Špičkové letní  koupališ tě z ískalo svůj 

v ýs t ižný název v  dět ské soutě ž i .  Nabíz í 
plavecký a rekreační bazén, brouzdališ tě 
pro děti, tobogán, skluzavku, vodní jeskyni, 
masážní lůžka, divoký kanál a další vodní 
atrakce. Rekreační areál byl postupně roz-
ší řen o autokemp s občerstvením, tenisové 
kurty, hřiště pro plážový volejbal i míčové 
hr y a nechybí zde ani s tolní tenis,  ruské 
kuželky, pétanque či půjčovna sportovních 
potřeb a slunečníků. 
www.obecunanov.cz 

Koupaliště Moravský Krumlov 
V nově vybudovaném areálu v jižní čás-

t i  města najdete plaveck ý bazén,  bazén 
s tobogánem a skluzavkou, dětský bazén 
s vodním hradem a ví řivkou, stůl na stolní 
tenis, ruské kuželky a občerstvení s terasou. 
Voda v bazénech je v yhř ívaná solárními 

panely. Ke slunění lze využít ochozů kolem 
bazénů nebo t ravnat ých ploch v areálu. 
Nechybí ani půjčovna slunečníků a sportov-
ního vybavení.
www.koupaliste-mor-krumlov.webnode.cz 

Koupaliště Miroslav 
Původní městskou plovárnu z roku 1929 

napájel poměrně studený potok pramenící 
v nedalekém lese. Dnes je koupaliště zre-

konstruované a voda příjemně teplá. Bazén 
je velký 40x15 m a má pozvolně se snižující 
dno od 0,8 do 1,8 m hloubky. Ke sportovní-
mu vyžití se nabízí pingpongový stůl, tram-
políny a hřiště na míčové hr y. Pro radost 
dětí je tu dětský domeček, malé pískoviště 
a malá herní sestava s klouzačkou. 
www.koupalistemiroslav.cz 

Koupaliště Hluboké Mašůvky 
Koupaliště se nachází v údolí Plenkovic-

kého potoka na okraji Hlubokých Mašůvek 
(v ý znamné poutní  mís to).  Je  rozděleno 
na  d vě  č ás t i :  p lave c k ý  b a zén má ma x . 
hloubku 1,6 m, menší dětský 0,8 m. Zábavu 
zaručuje řada vodních trysek. V areálu kou-
paliště je bufet, šatny a travnatá plocha pro 
slunění a míčové hry. Ke koupališti vede ze-
lená turistická značka, která pak pokračuje 
ke zřícenině hradu Lapikus a dále do krajiny 
lákající k výletům. 
www.hlubokemasuvky.cz/koupaliste 

Koupaliště Vrbovec 
V západní části slavné vinařské obce, hned 

za fotbalovým hřištěm a doslova „na samotě 
u lesa“, najdete venkovní bazén 13x25 m 

VENKOVNÍ PLOVÁRNY A KOUPALIŠTĚ

  Koupaliště Miroslav. 

LÉTO U VODY



  Vodní atrakce u Vranovské pláže.
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Na vlnách pohody 
Řeka Dyje je alfou a omegou všech zdej-

ších tipů na výlety i aktivní dovolenou. Kdo 
dává přednost větším hloubkám a neko-
nečné vodní hladině, tomu se bude lí bit 
na Vranovské přehradě hned za hrází a Bí-
lou lávkou. Zdejší široká travnato-písčitá 
pláž s pozvolným sestupem do vody slouží 
jak k bezpečnému koupání rodin s dětmi 
a  plážovému slunění,  tak jako zák ladna 
prakticky pro všechny myslitelné bezmo-
torové vodní sporty (půjčovny elektrolodí, 
šlapadel a sportovního vybavení samozřej-
mě v místě). 

Vranovská pláž – Holiday Park patří k na-
šim nejlépe hodnoceným kempům a nabízí 
se tu ubytování všech kategorií – od stano-
vého městečka a karavanového stání, přes 
rodinné chatky a komfortní mobilheimy až 
po luxusní apar tmány, penziony a hotely. 
A stejně bohatý je i zdejší výběr gastro slu-
žeb, z nichž upoutá např. Pařník – originální 
hudební bar na vodě. Původně sloužil jako 
přívoz než ho nahradila Bílá lávka – domi-
nanta a symbol Vranovské přehrady. 

Během letní sezóny je Vranovská pláž 
dějištěm řady kulturních i sportovních akcí 
a některé z nich mají dokonce mistrovskou 
úroveň. Každý všední den jsou zde připrave-
ny animační programy pro děti, nechybí ani 
noční bojovky nebo letní kino. 

Své nezastupitelné místo na Moravském 
Jadranu má i  Lodní doprava Vranov. Jej í 
výletní lodě Poseidon, Viktorie a Valentýna 

  Vranovská pláž – moře léta a moře pohody. 

  Hlubiny Vranovské přehrady prý stráží kapitální sumec Lech. 

v yplouvají  v sezóně denně od přehradní 
hráze na vyhlídkové i linkové plavby mezi 
Vranovem a Bítovem. Za poplatek převážejí 
také kola, kočárky i pejsky.

Přehradou pohlcený Bítov
D r uhý  ko n e c  vo dní 

n á d r ž e  Vr a n o v  s t ř e ž í 
majes tátný hrad Bítov 
a nad sousední zátokou 
se tyčí zřícenina gotic-
kého hradu Cornštejn. 
V y s o ko  na  sk a lnatém 
ostrohu se zrcadlí ve vo-
d á c h  v  m í s t e c h ,  k d e 
původně stávala staro-
bylá obec Bítov. Ta padla 
za oběť budování pře-
hrady a byla zcela za-
topena. Výstavba nové 
obce stejného jména za-
čala roku 1933 na místě 
původní obory a krásné 
lesy zdobí zdejší krajinu dodnes. 

Dnešní Bítov patří k oblíbeným turistic-
kým místům s kvalitními službami (např. 
Hasič sk ý pivovar,  Res taurace a  penzion 
U Tesařů aj.) a je také křižovatkou tras pro 
pěší i cyklisty. Přímo od pivovaru v centru 
Bítova vede speciální 12 km dlouhý okruh 
„Pivovarská 12“ propojující nejvýznačnější 
historické, přírodní i pivní cíle v okolí Bítova. 
Vede po lesních cestách, které jsou vhodné 
pro kola, pro pěší a potěší i rekreační běžce. 

Část t rasy je totožná s naučnou s tezkou 
Jindřicha Dauna. Tato historická lesní cesta 
vede od hradu Bítova někdejším loveckým 
revírem a bývá proto označována jako Lo-
vecká cesta bítovských pánů. 

Na kole přes celé Vranovsko 
Kdo by si chtěl naplánovat pořádný vý-

let na kole, může se vydat na cyklookruh 
Vranovsko. Trasa dlouhá cca 58 km spojuje 
nejvýznamnější památky v okolí Vranovské 
přehrady – hrad Bítov, zříceniny Cornštejn 
a Frejštejn nebo zámky v Uherčicích a Vrano-
vě nad Dyjí. Ideální je krosové kolo a častěji 
se zde střídá stoupání s klesáním. Odměnou 
za náročnější převýšení budou nejen histo-
rické památky a krásná příroda, ale i famózní 
výhledy. Využít se přitom dají i regionální cy-
klobusy, které až do konce září spojují Znojmo 
s Vranovskem a Bítovskem. Některé přitom 
zajíždějí až do rakouského Drosendorfu. 

VÍCE INFORMACÍ
Praktický turistický portál 
s informacemi z celého Vranovska: 
www.navstivtevranovsko.cz 
Rodinné hledačky v okolí Vranova 
nad Dyjí i se zadáním úkolů:  
www.hledacky.vranovnaddyji.cz 
Ubytování, stravování, sportovní 
aktivity, lodě i přehled akcí 
na Vranovské přehradě: 
www.vranovska-plaz.cz 

  Výletní lodě mají přístaviště i pod hradem Bítov. 

Vranovská pláž
Vranovská přehrada je TOP cí lem Zno-

jemska nejen pro slunění a koupání,  ale 
i  pro všechny možné bezmotorové vodní 
sporty nebo vyhlídkové plavby na výletních 
lodích.  Vy značuje se mimořádně č is tou 
a teplou vodou, díky které je vyhledávanou 
letní rekreační lokalitou. Okolní krajina má 
romantický charakter umocněný bujnými 
lesy a skalními srázy, nádhernou přírodou 
národního parku Podyjí a četnými histo-
r ickými památkami. Návštěvu Vranovské 
pláže si  lze zpestř i t  zapůjčením vodních 
šlapadel, elektrolodí, paddleboardů, surfů či 
horských kol a koloběžek anebo si vyzkoušet 
lanový park a adrenalinové zážitky. Nechybí 
ani řada vodních atrakcí, venkovních hřišť 
a sportovišť, velký dětský koutek v přízemí 
restaurace Gaudeo a v době prázdnin letní 
k ino nebo animační programy nejen pro 
rodiny s dětmi. 
www.vranovska-plaz.cz 

Vodní nádrž Horní Dunajovice 
He zké koup ání  v  př í ro dě nabíz í  t aké 

přehrada ukr y tá v lesích severozápadně 
od Horních Dunajovic. Pláže jsou převážně 

s hloubkou od 1,6 do 2,1 m. Pro děti je tu také 
brouzdaliště a skluzavka. K dispozici je hřiště 
na plážový volejbal, půjčovna sportovních 
potřeb (badminton, pétanque) a samozřejmě 
i občerstvení s posezením. 
www.obec-vrbovec.cz/turista/koupaliste

Koupaliště Znojmo-Mramotice
D a l š í  z n o j e m s ké  ko u p a l i š t ě  n a j d e t e 

na severozápadním předměstí v Mramoti-
cích. Hlavní bazén velký 50x12 m je vybaven 
skokansk ým prknem a sk luzavkou.  Dět-
ský bazén má rozměr 8x4 m a brouzdaliště 
4x4 m. V areálu koupaliště je bufet, pře-
vlékárny i hřiště na volejbal. Ke slunění je 
k dispozici rozlehlá travnatá plocha, která 
nedávno prošla celkovou rekonstrukcí.
www.snznojmo.cz/sportoviste/koupaliste-
-mramotice 

Koupaliště Trstěnice 
Koupaliště na severním okraji obce Trstě-

nice nedaleko Moravského Krumlova nabízí 
příjemné letní osvěžení v bazénu doplně-
ném o skluzavku (v mělčí části) a skokanský 
můstek (v hlubší části). Hned vedle je malý 
kemp s dřevěnými chatkami, prostorem pro 
stany a karavany, občerstvením a sociálním 
zázemím.
www.trsteniceumorkrumlova.cz/koupaliste

Podrobnější 
INFORMACE 

a další koupací místa najdete 
na www.znojmoregion.cz

  Vodní nádrž Jevišovice. 

PŘÍRODNÍ KOUPÁNÍ
písčité nebo kamenitopísčité a v blízkosti 
je rekreační středisko s možností stanování, 
ubytování v penzionu i ve vlastním karavanu 
v kempu. Je oblíbeným místem nejen pro 
koupání, ale i rybolov. Z Horních Dunajovic 
ke hrázi vede silnička, která je vhodná i pro 
kolečkové brusle. 
w w w.hornidunajovice.c z /pamatk y-a- 
-zajimavosti/vodni-nadrz 

Vodní nádrž Výrovice 
Výrovická přehrada asi  12 km severně 

od Znojma nabízí převážně travnatopísčité 
pláže s pozvolným přístupem do vody, který 
je vhodný zejména pro rodiny s dětmi. Leží 
v malebné krajině na řece Jevišovce, ob-
klopená smíšenými lesy. Najdete zde také 
kemp, občerstvení i půjčovnu loděk a kol. 
Původně byla vybudována jako regulační 
a závlahová vodní nádrž, ale dnes slouží 
převážně rekreaci a rybaření.
www.vyrovice.cz/o-obci/turistika-a-sport 

Vodní nádrž Jevišovice
Je dna z  nejs t ar š ích  k amenných pře -

hrad ve střední Evropě, vystavěná v letech  
1894–1897 jako zábrana proti povodním. 
Díky svému technickému řešení byla vyhlá-
šena technickou památkou. V současnosti 
je přehrada a její okolí oblíbenou rekreační 
dest inací,  kde si  na své př ijdou c yklis té, 
turisté, houbaři, rybáři, milovníci památek 
i  rodiny s  dětmi.  Občas jsou na hladině 
přehrady vidět i „dračí lodě“... 
www.jevisovice.cz/prehrada-jevisovice

Vranovská přehrada patř í  dlouhodobě 
k nejteplejším a zároveň nejčistším vodním 
nádržím v České republice. Tato oblíbená 
rekreační  oblas t  s i  v yslouži la  přezdívku 
Moravsk ý Jadran zcela právem. Tak jako 
u Jaderského moře zde najdete členitá ska-
liska t rč íc í  př ímo z  vody i  š iroké písč i té 
pláže. Srovnatelná je dokonce také intenzita 
slunečního záření. A stejně jako u moře tu 
můžete zažít krásnou dovolenou...

Na dosah národního parku
Městečko Vranov nad Dyjí přitahuje po-

zornost tur is tů nejen dí ky známému ba-
roknímu zámku, ale hlavně díky těsnému 
sousedství s národním parkem Podyjí. Nád-
hernou zalesněnou krajinou s řadou roman-
tických vyhlídek na meandrující řeku Dyji 
prochází hustá síť značených turistických 
i  c yklis t ických tras. Kř ižuje se tu několik 
naučných a vyhlídkových okruhů, které už 

Nedostali jste se letos k moři? Nevadí – máme tu 
náhradní řešení, kde nechybí písčité pláže, vodní atrakce, 
animační programy ani lákavé gastropochoutky. 
Máme totiž Moravský Jadran!

v minulých staletích využívalo i panstvo ze 
zámku. Co takhle zkusit Hraběnčinu stezku 
anebo Okruh hraběnky Mniszkové v těsném 
sousedství Vranovského zámku? Od míst-
ní ho tur is t ického infocentra se i  s dětmi 
můžete vydat také na tři „hledačky“ – kratší 
trasy s hledáním úkolů a luštěním tajenky: 
Okolo řeky Dyje, Okolo zámku či na nauč-
nou Claryho stezku. 

Příznivci delších výšlapů se pro změnu 
mohou z Vranova nad Dyjí vydat po červené 
turistické napříč celým národním parkem 
Podyjí.  Půjdou př itom po trase Evropské 
dálkové E8,  k terá v ychází  z  I r ska a přes 
Velkou Británii, Nizozemí, Německo a Ra-
kousko pokračuje až na území České a Slo-
venské republiky. Modrá turistická pak vede 
z Vranova na druhou stranu do rakouského 
příhraničí a prochází Nationalpark Thayatal, 
který se táhne jako věrný soused NP Podyjí 
podél druhého břehu Dyje. 

MORAVSKÝ 
JADRAN
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Adrenalin i kryt CO pod Znojmem
Znojemské podzemí žádným nov ým či 

neznámým turistickým cí lem určitě není, 
ale  novinek má spous t y.  Jeho k lasickou 
trasu doplnily dobově oděné figuríny před-
s tavuj íc í  hospodář ské i  obranné v yuži t í 
v minulých staletích. Doprovází je působivé 
audiovizuální efekt y, ze k ter ých zejména 
v žalářnické kobce opravdu mrazí. Prochá-
zet tento s tředověk ý podzemní labyr int, 
nejrozsáhlejší  ve s třední Evropě (celkem 
27 km, místy až ve 4 patrech nad sebou) 
můžete i na 3 adrenalinových trasách různé 
náročnosti. Budete prolézat úzkými otvory, 
brodit se či lézt po žebřících ve speciálním 
obleku a se svítilnou na přilbě. Na podzim 
by se zde měl otevřít ještě další okruh s prů-
vodcem – podzemní kr y t c ivilní  obrany. 
Návštěvníci si zde budou moci projít trasu 
složenou ze 3 částí, dlouhou asi 800 metrů. 
Začne symbolicky ve středověku, kdy se pod 
měšťanskými domy kutalo podzemí, a sou-

částí bude i protiradiační kryt a interaktivní 
zážitková expozice. 

Opevněné pohraničí
Pod zem zapuštěné bunkry, sruby a vo-

jenské pevnosti připomínají na Znojemsku 
období let 1935–1938, kdy se podél hranic 
v souvislosti s rostoucími obavami z hitle-
rovského Německa začaly budovat rozsáhlé 
linie opevnění. Po Mnichovské dohodě a od-
stoupení pohraničí však nebylo nikdy v plné 
síle reálně využito. Po 2. světové válce byly 
některé bunkry dostavěny a nově vyzbroje-
ny – armáda je pak využívala až do konce 
80. let  20.  s tolet í  jako součást „železné 
opony“.

Betonové stavby se zachovaly v různém 
stavu a jako smutné memento stráží hranič-
ní území dodnes. Některé zrekonstruované 
můžete osobně navštívit – největší a nej-
lépe vybavený je Areál čs. opevnění a že-
lezné opony v Šatově s velkým pěchotním 
srubem MJ-S 3 s krycím jménem „Zahrada“. 
Ve správě Technického muzea v Brně zde 
probíhají prohlídky s průvodcem od dubna 
do ř í jna.  Ve v ybrané dny jsou př ís tupné 
i další pevnosti, např. pěchotní sruby MJ-S 4 
„Zatáčka“ ve Chvalovicích a MJ-S 15 „Závo-
ra“ v Dyjákovicích, dále Pevnostní muzeum 
Vranov nad Dyj í  s  bunkrem „Studánka“, 
Muzeum čs. opevnění 1938 ve Slupi ane-

bo Minimuzeum čs. opevnění 1935–1938 
u Moravského Krumlova. 

Poklady ve vinných sklípcích
A nebylo by to Znojemsko, kdybychom 

nezmínili poklady tekuté. Znojemskou vi-
nařskou podoblast proslavila hlavně bí lá 
aromatická vína, k ter ým se daří zejména 
v jižní a východní části znojemského okresu. 
Nejlépe chutnají ve vyhlášených vinotékách 
(např.  Enotéka znojemsk ých vín,  Louck ý 
klášter a Vlkova věž ve Znojmě anebo LA-
HOtéka v Dobšicích), sklepních salóncích 
vinařsk ých hotelů (např.  Hotel  L AHOFER 
a PREMIUM Hotel ve Znojmě, Hotel HAPPY 

I když se v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí 
nevyskytují žádné veřejnosti přístupné jeskyně či krasové systémy,
je zde v podzemí nespočet jiných skvostů. 
Zaměříme se na ty nové a dosud neokoukané...

SKLEPNÍ ULIČKY NA ZNOJEMSKU

Božice
Téměř 150 sklepů umístěných zejména 
podél  ce s t y  ve douc í  na B orot ice.  Ne 
všechny jsou ovšem funkční, ale dochází 
k jejich postupné obnově. 

Damnice
Nepří liš dlouhá vinařská ulička v j ižní 
čás t i  obce s  několika v innými sk lepy 
a nadzemními lisovnami. 

Hnanice
Jedna z nejpůvodnějších vinařských ko-
lonií na Znojemsku s více než stovkou 
sklepů a lisoven na prahu národního par-
ku Podyjí. Vinařství zde kvetlo už ve stře-
dověku. Zajímavostí jsou vstupní dveře 
skládané z jednotlivých prken do obrazců 
či ondřejských křížů, které jsou dokla-
dem mistrovské řemeslné práce. 

Horní Dunajovice
Zhruba dvacítka sklepů, které jsou hlou-
bené nejen v písku a měkkých spraších 
(v severní část i  obce), ale i  v ylámané 
do břidlice (v místní části Domčice). 

Chvalovice
Autentická sklepní ulička s více než stov-
kou vinných sklepů ukrytá v malebném 
lesoparku podél  potoka Daní ž .  V  jej í 
těsné blízkost i  dochované bunkr y č s. 
válečného opevnění i skvěle vybavená 
venkovní dětská hřiště. 

Jaroslavice
Vinařská obec se 3 vinařskými uličkami 
a asi 90 sklepy, jejíž krajinnou dominantu 
tvoří renesanční zámek a třetí největší 
rybník Moravy. 

Nový Šaldorf–Sedlešovice
Malebné údolí poseté více než 180 vin-
nými sk l ípk y,  k teré  j sou v yhloubené 
v nánosech třetihorního písku. Pro jeho 
namodralou barvu jsou označovány jako 
Modré sklepy. V sezóně tu funguje stálá 
služba vinaře – vždy je minimálně jeden 
sklep otevřen pro veřejnost. 

Vrbovec
A r c h i t e k t o n i c k y  z a j í m a v á  ř a d a  a s i 
260 sklepů a lisoven, která zve k návštěvě 
a degustaci vína v největší vinařské obci 
Znojemska. Ožívají zde staré vinařské tra-
dice, se kterými hravou formou seznamu-
je také rodinná naučná stezka Po stopách 
Hroznové kozy. V sezóně zde žluté kolo 
označuje sklepy otevřené pro veřejnost. 

Znojmo
Dvě slavné vinařské kolonie v Konicích 
a v Popicích na předměstí Znojma v těs-
ném sousedst ví  národní ho parku Po-
dyjí. Zdejší viniční trať Kraví hora mezi 
Znojmem, Sedlešovicemi a  Konicemi 
je  považována za  je dnu z  nej lepších 
na Znojemsku.

Více informací na www.stezky.cz/sklepni-ulicky

  Muzeum čs. opevnění 1938 ve Slupi           

PODZEMNÍ 
POKLADY

STAR v Hnanicích či Hotel HANZEL v Mirosla-
vi), anebo přímo u vinaře ve sklípku zahlou-
beném ve svahu podél vinic. Působivé jsou 
celé sklepní uličky, k teré v průběhu roku 
ožívají řadou vinařských akcí a slavností. 

Hradní sklepení 
Znojemsko však může nabídnout i skle-

pení určená pivu – najdete je v tipech nejen 
pro pány v článku Dámská versus Pánská 
jízda na str. 18. A jak hodovala středověká 
hradní posádka, se dozvíte na zřícenině hra-
du Cornštejn. Je ve správě Jihomoravského 
muzea ve Znojmě, které zde v letní sezó-
ně zpřístupňuje hradní sklepení s expozicí  

  Ne každý vinný sklep má nad sebou vybudovanou lisovnu.

Degustační altán ve znojemské Rajské vinici pod chrámem sv. Mikuláše nabízí v letní sezoně 
degustaci deseti vzorků vín přímo ve vinici s historickým vedením vinné révy takzvaně „na hlavu“. 
Ochutnat tu můžete nejen speciální Cuvée Rajská, pocházející přímo z vinohradu na svahu  
nad řekou Dyjí, ale i vína apelace VOC Znojmo či vzorky růžových a sladších vín.

V největší tuzemské degustační místnosti se systémem „po skleničce“ ochutnáte 120 vzorků vín  
od více než dvaceti vinařství výhradně ze Znojemska. Posedět ale můžete i s šálkem kávy  
v designové kavárně s kouzelným výhledem na historické Znojmo. Enotéka znojemských vín  
byla oceněna několika významnými architektonickými cenami.

Vloni otevřená architektonicky výjimečná budova Vinařství LAHOFER v sobě spojuje 
návštěvnický prostor s prodejem vín a možností degustace až dvaceti vzorků a venkov-
ní amfiteátr s bohatým letním kulturním programem. Vinařství LAHOFER je aktuálním 
vítězem kategorie velké vinařství v soutěži Vinařství roku 2020. 

Vinný hrádek Lampelberg nedaleko Vrbovce z roku 1860 s vyhlídkovou terasou a rozhledy na okolní 
viniční terasy a rakouské příhraničí vybízí ke klidnému odpočinku nad skleničkou vína z okolních 
vinohradů. K výběru je deset vzorků. Až přímo k hrádku uprostřed širých vinic se dá dostat autem, 
ale i na kole či pěšky po zelené turistické stezce vedoucí sem až z vinařské obce Hnanice.



10

HAVRANÍKY
ochutnávkový stánek Staré vinice

LOUCKÝ KLÁŠTER VE ZNOJMĚ
turistické centrum Znovínu i Znojma, ochutnávka vín

VINICE ŠOBES 
v Národním parku Podyjí 

s ochutnávkovým stánkem
OTEVŘENO

KAŽDÝ DEN

ČERVEN–ZÁŘÍ

včetně sobot

a nedělí

Využijte 
Vinařský 
turistický program 
Znovínu Znojmo 

LOUCKÝ KLÁŠTER VE ZNOJMĚ
Návštěvnické centrum (prohlídka Louckého 
kláštera, degustace vín): 
Otevřeno každý den 9.00–18.00
Prodejny lahvových a sudových vín 
Po–Pá: 9.00–18.00
So, Ne, Svátek: 9.00–12.30, 13.00–18.00

Turistický vláček po městě Znojmě 
Vyjíždí pětkrát denně od Louckého kláštera
Každý den 9.00–18.00

Prodejna lahvových vín a dárkových předmětů
Horní Česká 2, Znojmo
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 8.00–12.00 

Degustační stánek na vinici Šobes 
Otevřeno každý den 9.00–18.00

Degustační stánek 
na viniční trati Staré vinice, Havraníky
Otevřeno každý den 9.00–18.00

Degustační stánek na vinici Peklo, Šatov 
Otevřeno každý den 9.00–18.00

Moravský sklípek v Šatově s naučnou 
vinicí starých odrůd a ochutnávkou vín 
Otevřeno každý den 14.00–20.00

www.znovin.cz

„večeřadla“ a dobové mučírny. Archeolo-
gové zde nedávno vyčistili další podzemní 
prostory pod starým palácem, které vbrzku 
rozší ří místa, kam je možné se podívat. Bez-
pečně nahlédnout se už dnes dá do hlado-
morny na zámku ve Vranově nad Dyjí. Nová 
návštěvnická trasa vedoucí na vyhlídkovou 
strážní věž totiž začíná u dochovaného stře-
dověkého okénka, kudy byli odsouzení vězni 
spouštěni do kobky. 

Ovšem v žaláři se můžete také ocitnout, 
a to na Miroslavském zámku. Žalářníkova 
stezka tu vede do bytu klíčníka i do soused-
ního vězení. V něm se dochovaly ojedinělé 
dobové nápisy, které zde v minulých staletích 
zanechali odsouzenci české, německé i ži-

dovské národnosti. A právě starobylé nápisy 
v jidiš zde ještě stále čekají na rozluštění...

Po d zemní  n ov ink a  ček á  v  b u d o u c nu 
i na renesančním zámku Moravský Krumlov. 
Právě probíhající rekonstrukce totiž odhalila 
tzv. vlčí jámu. Archeologové zde odkryli té-
měř 4 m hlubokou zděnou šachtu, důmyslný 
obranný prvek původně středověkého hra-
du. Ten by měl být v budoucnu shora zaklo-
pen proskleným stropem, takže bude možné 
si jej přímo pod nohama prohlédnout.

Archeopoklady světové úrovně
Dnešní učebnice pravěké historie se ne-

obejdou bez objevů uskutečněných prá-
vě na Znojemsku. Zejména období neolitu 

a eneolitu patří do zlatého fondu archeolo-
gických výzkumů, z nichž např. oblast Jevi-
šovicka dala jméno celé kultuře pozdní doby 
kamenné. Mladší dobu kamennou zase re-
prezentují na Znojemsku velmi bohaté nálezy 
kultury s malovanou keramikou. Cenné jsou 
zejména venuše – unikátní ženské plastiky, 
které rozhodně nepocházejí pouze z Věstonic. 
Např. ta z Hlubokých Mašůvek má rituálně 
zdvižené ruce a venuše Střelického typu mají 
ruce pro změnu jen náznakové. 

Prohlédnout si archeologické poklady mů-
žete na vlastní oči v Jihomoravském muzeu 
ve Znojmě v expozici Minoritského kláštera, 

  Archeologická expozice ve znojemském Minoritském klášteře. 

  Nově odkryté podzemní prostory pod Cornštejnem 

v budově Předzámčí v Jevišovicích anebo v ar-
cheologickém muzeu ve Vedrovicích. Zvláštní 
místo zaujímá Muzeum Velké Moravy ve zno-
jemské příměstské části Hradiště. V areálu 
klášterního proboštství je představeno obdo-
bí největší slávy zdejšího neobyčejně rozsáh-
lého velkomoravského hradiště z 8.–10. sto-
letí, a to jak nálezy osídlení, tak z objeveného  
pohřebiště. 

Jak je vidět, podzemních pokladů nabízí 
turistická oblast Znojemsko a Podyjí nepo-
čítaně. Teď už je jen na Vás, kterým dáte 
na svých toulkách přednost...

TIPY NA 
VÝLETY

KULTURNÍ PAMÁTKY
1 Město Znojmo 

www.znojmocity.cz 
Historické, kulturní i obchodní centrum regionu. Královské město, 
sídlo moravských Přemyslovců, s dochovanými památkami od dob 
Velké Moravy až po funkcionalismus. 

2 Znojemské podzemí
www.znojemskabeseda.cz

Největší labyrint podzemních chodeb ve stř. Evropě. Klasická trasa 
s historickými výjevy a působivými audio-vizuálními efekty. 

3 Radniční věž, Znojmo
www.znojemskabeseda.cz

Nejvýraznější dominanta města s unikátní gotickou střešní kon-
strukcí a vyhlídkovým ochozem. 

4 Hradební opevnění města Znojma
www.znojemskabeseda.cz

Dochovaný pás středověkých hradeb a 6 věží kdysi nejlépe opevně-
ného města mezi Prahou a Vídní. 

5 Jihomoravské muzeum ve Znojmě
www.muzeumznojmo.cz

Největší muzejní poklady v 6 objektech: Minoritský klášter, rotunda 
sv. Kateřiny, Znojemský hrad, Dům umění, Památník Prokopa Diviše 
v Příměticích a zřícenina hradu Cornštejn u Bítova. 

6 Město Moravský Krumlov 
www.mkrumlov.cz

Město moravských Liechtensteinů s renesančním zámkem spoje-
ným se Slovanskou epopejí Alfonse Muchy. Hodnotný zámecký park 
i barokní kaple sv. Floriána nad městem. 

7 Město Miroslav 
www.mesto-miroslav.cz
www.miroslavskyzamek.cz 

Město vína a meruněk. Zámek se starým žalářem nabízí kulturu 
a umění i sbírky LEGO a puzzle. 

8 Město Jevišovice 
www.jevisovice.cz 

Město plné historických památek s nejstarší vodní nádrží v ČR. Starý 
zámek s muzejními sbírkami; v Předzámčí vlastivědné expozice 
regionu proslulého archeologickými nálezy. 

9 Městys Vranov nad Dyjí 
www.ouvranov.cz 

Městečko romanticky usazené na prahu národního parku Podyjí se 
slavným zámkem a oblíbenou rekreační oblastí Vranovské přehrady 
přezdívané Moravský Jadran.

10 Zámek Vranov nad Dyjí 
www.zamek-vranov.cz 

Majestátní zámek vypínající se na skále nad řekou Dyjí označovaný 
za klenot evropského baroka. Impozantní Sál předků, pohádkové 
interiéry, vyhlídková věž, rozlehlý lesopark... 

11 Zámek Uherčice 
www.zamek-uhercice.cz 

Díky dochovaným stavebním a uměleckým epochám je označován 
za „učebnici slohů“. Zámek obklopují rozlehlé zahrady a anglický 
park. 

12 Hrad Bítov
www.hrad-bitov.cz

Jeden z nejstarších hradů v ČR skrývající romantické interiéry, 
vzácné zbrojnice, hradní pivovar i největší sbírku vycpaných psů 
na světě. 

13 Zřícenina hradu Cornštejn 
www.muzeumznojmo.cz

Kdysi mohutná pevnost střežící zemské hranice dnes ožívá v letních 
měsících šermířskými duely a kulturními akcemi. 

14 Zřícenina Nový Hrádek u Lukova
www.hrad-novyhradek.cz

Unikátní a cenná symbióza přírody a dávné historie. Rozvaliny hradu 
pohlcené divokou přírodou národního parku Podyjí. 

TECHNICKÉ PAMÁTKY
15 Památník železné opony Čížov

www.nppodyji.cz
Pozůstatky původních hraničních zátarasů, které kdysi nepropustně 
oddělovaly socialistický Východ a imperialistický Západ. 

16 Muzeum motocyklů Lesná
www.veteransalon.cz

Soukromé muzeum starých motorek a veteránů, kde nechybí old-
time bazar, penzion a kemp či moravská restaurace.

17 Vodní mlýn ve Slupi 
www.technicalmuseum.cz, www.slup.cz

Renesanční mlýn se 4 funkčními vodními koly patří mezi nejvýznam-
nější technické památky ČR. 

18 Větrné kolo a muzeum, Vedrovice 
www.vedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz

Větrná turbína – lopatkové větrné kolo s vodním čerpadlem  
z r. 1912. Muzeum s archeologickou expozicí a venkovskou stodolou 
plnou starých zemědělských strojů a řemesel. 

19 Ruční papírna Stará škola, Želetice 
www.handmadepaper.cz 

Tradiční manufakturní výroba originálního ručního papíru ozdobe-
ného např. květy, průsvitkou nebo ražbou. Exkurze přímo do výroby. 

20 Československé válečné opevnění 
Rozsáhlá síť vojenských objektů vybudovaná podél hranic Českosko-
venska v letech 1935–1938:

A Areál čs. opevnění a železné opony v Šatově 
s pěchotním srubem MJ-S 3 „Zahrada“ 
www.technicalmuseum.cz

B Pěchotní srub MJ-S 4 „Zatáčka“ Chvalovice
www.mj-s4.cz

C Muzeum čs. opevnění 1938 Slup
www.nezradime1938.cz

D Pěchotní srub MJ-S 15 „Závora“ Dyjákovice
www.mjs15.cz

E Pevnostní muzeum Vranov
http://muzeum-vranov.sweb.cz

F Minimuzeum čs. opevnění 1935–1938  
Moravský Krumlov
www.minimuzeum.com

CÍRKEVNÍ TURISTIKA 

21 Rotunda sv. Kateřiny, Znojmo
www.muzeumznojmo.cz

Románská rotunda s unikátní výmalbou mariánského cyklu a galerie 
přemyslovských knížat 10. a 11. století. 

22 Bohutice
www.bohutice.cz

Množství církevních památek v obci proslavené meruňkami. 
Na zámku cenný soubor 54 soch Křížové cesty.

23 Hluboké Mašůvky 
www.hlubokemasuvky.cz

Rozlehlý poutní areál s bohatou historií, léčivou vodou, uctívanou 
soškou Panny Marie de Foy aj. Archeologicky významná lokalita. 

24 Hnanice 
www.obechnanice.cz 

Gotický kostel sv. Wolfganga stojící nad zázračným pramenem. 
V obci i okolních vinicích 13 citlivě opravených kapliček.

25 Horní Dunajovice 
www.hornidunajovice.cz 

Kostel Nejsvětější Trojice s nejšikmější kostelní věží v ČR. Poutní 
místo Panny Marie Lurdské v katastrální části Rybnice. 

26 Hrabětice
www.hrabetice.eu

Zrekonstruovaná Kalvárie, novodobá Křížová cesta, kaple i uměle 
vytvořená Mariánská jeskyně. 

27 Jiřice u Moravských Budějovic
http://jirice17.cz

Meditační odpočinkový areál v krajině vybízející ke zklidnění a rozjímání. 
Křížová cesta s mystickými obrazy a rozhlednou Anička. 

28 Višňové
www.visnove.cz 

Mariánské poutní místo – Lurdská jeskyně v zámeckém parku se 
vzácnými dřevinami, kostel, kaple i řada křížků. 

PŘÍRODA
29 Národní park Podyjí 

www.nppodyji.cz 
Nejmenší národní park České republiky a jediný na Moravě.  
Civilizací nedotčená příroda, cenná a druhově bohatá fauna i flóra, 
romantické vyhlídky na meandrující řeku Dyji. 

30 Národní přírodní rezervace 
Krumlovsko-rokytenské slepence 
www.mkrumlov.cz

Zajímavé slepencové skály, romantická zákoutí a husté lesy v členi-
tém údolí řeky Rokytné, kterým vede i naučná stezka. 

31 Národní přírodní památka 
Miroslavské kopce

www.mesto-miroslav.cz
Vzácná skalní společenstva a vegetace teplomilných stepí zacho-
vaná na 7 samostatných vrších v okolí města Miroslav. 

32 Přírodní park Jevišovka 
www.jevisovice.cz 

Romantický kaňon řeky Jevišovky s mnoha skalními útvary, nivními 
loukami a hlubokými lesy. Území chráněné pro své mimořádné 
přírodní i estetické hodnoty. 

33 Přírodní rezervace Karlov 
www.hrusovansko.cz

Jedna z nejstarších na Znojemsku, s původními lesy a výskytem 
vzácných rostlin i živočichů. Na jaře v Údolí lásky vykvétají koberce 
sněženek a prvosenek. 

34 Přírodní rezervace Výrovické kopce 
www.vyrovice.cz

Výskyt vzácných druhů rostlin na vápenitých skalkách, kam se 
v rámci ochrany navrátilo původní pastevectví i kosení luk. 

OPOJNÉ VÝLETY – VÍNO
35 Enotéka znojemských vín, Znojmo 

www.vinotrh.cz/enoteka 
Nejmodernější degustační místo v ČR prezentující celou Znojemskou 
vinařskou podoblast doplněné designovou kavárnou. 

36 Loucký klášter, Znojmo
www.znovin.cz

Monumentální barokní klášterní areál s vinařským centrem Znovínu 
Znojmo, uměleckou galerií a muzeem vinařství a bednářství, degu-
stacemi i prodejem regionálních produktů. 

37 Vlkova věž, Znojmo
www.vocznojmo.cz

Vyhlídková věž s vinařským infocentrem VOC Znojmo, která je sou-
částí středověkých městských hradeb. 

38 LAHOtéka a Amfiteátr, Dobšice 
www.lahofer.cz 

Moderní vinotéka i společensko-kulturní centrum s venkovním 
amfiteátrem a vyhlídkovou terasou. 

39 Viničný hrádek Lampelberg 
www.obec-vrbovec.cz 

Romantický hrádek s malou věží a terasou nabízí nedaleko obce 
Vrbovec opojný výhled na okolní vinohrady i degustace vína. 

40 Vinice Šobes 
www.znovin.cz 

Jedna z nejkvalitnějších vinic Evropy uprostřed národního parku 
Podyjí. Možnost degustace vín.

41 VINObus 
www.vinobus.cz 

Speciální cyklobus propojující vinařství na Znojemsku s turistikou 
a cykloturistikou. 14 zastávek, 59 km a 20 vinařství na trase jedi-
ného vinařského cyklobusu s průvodcem v ČR. 
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       Informační centra v regionu
Turistické IC Bohutice – Zámek
671 76 Bohutice 8, +420 515 336 315, +420 724 183 293
admin.bohutice@seznam.cz, www.bohutice.cz

Návštěvnické středisko 
Národního parku Podyjí 
671 02 Čížov 176, +420 515 291 630 
infocentrum@nppodyji.cz 
www.nppodyji.cz/navstevnicke-stredisko-cizov

Přeshraniční IC Hevlín
671 69 Hevlín 491, +420 515 221 726
infocentrum@hevlin.cz, www.hevlin.cz

Turistické IC Hrušovansko
Nám. Míru 9, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
+420 601 563 140, +420 773 560 667
info@hrusovansko.cz, www.hrusovansko.cz

Turistické IC Jevišovicko
671 53 Jevišovice 8, +420 515 231 225, +420 731 589 833
su@jevisovice.cz, www.jevisovice.cz

Kulturní středisko, TIC a Miroslavský zámek
Brněnská 79/2, 671 72 Miroslav
+420 735 173 152-3
infocentrum@mesto-miroslav.cz, www.miroslavskyzamek.cz

Městské IC Moravský Krumlov
T. G. Masaryka 40, 672 01 Moravský Krumlov
+420 725 579 923
meks@meksmk.cz, www.meksmk.cz
Muzeum a IC Vedrovice
671 75 Vedrovice 327, +420 607 026 631
info@muzeumvedrovice.cz, www.muzeumvedrovice.cz
Turistické IC Vranov nad Dyjí
Náměstí 47, 671 03 Vranov nad Dyjí, +420 515 296 285
infocentrum@ouvranov.cz, www.navstivtevranovsko.cz
Turistické IC Znojmo – Obroková 
Obroková 10, 669 02 Znojmo, +420 515 222 552, +420 515 300 250
tic@znojemskabeseda.cz, www.znojemskabeseda.cz/tic-znojmo
Turistické IC Znojmo – Hrad
Hradní ulice, 669 02 Znojmo, +420 515 261 668, +420 733 676 554
hrad@znojemskabeseda.cz, www.znojemskabeseda.cz/tic-znojmo
Vinařské IC VOC Znojmo – Vlkova věž
Kollárova 38, 669 02 Znojmo, +420 777 323 136
voc@vocznojmo.cz, www.vocznojmo.cz/infosystem
1. Mezinárodní cykloturistické centrum 
služeb a informací v ČR
Melkusova 3053/41, 669 02 Znojmo
+420 608 736 135
cykloklubznojmo@seznam.cz, www.cykloklubznojmo.cz
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Řeka Dyje dala název národnímu parku, 
který se rozprostírá na jihu Znojemska v ob-
lasti bývalé přísně střežené pohraniční zóny. 
Byla zde desítky let zakázána jakákoli větší 
výstavba, hospodaření i průmyslová činnost 
a tak se během období „železné opony“ zde 
na poměrně malém území dochovala mimo-
řádná druhová bohatost fauny i f lóry. Podyjí 
je ukázkou výjimečně zachovalého říčního 
údolí v bohatě zalesněné krajině jihozápadní 
Moravy. Vyznačuje se krásnými scenérie-
mi skalních stěn s nádhernými vyhlídkami 

na meandry Dyje. Patří k nejvyhledávanějším 
turistickým cí lům celého Znojemska, a to 
i přes to, že většina turistických a cyklistic-
kých tras je zde náročnějších. Na rakouské 
s traně, t zn. na druhém břehu řeky Dyje, 
na něj od roku 2000 navazuje Nationalpark 
Thayatal,  se k ter ým v y t vář í přeshraniční 
bilaterální chráněné území.

Třicetiletá proměna
Národní park Podyjí byl vyhlášen 20. břez-

na 1991 a od té doby se jeho území nepře-
hlédnutelně změnilo. Ostnaté dráty a pohra-
niční zátarasy vystřídaly přeshraniční projekty; 
na obnovených vřesovištích se pasou ovce 
a stáda divokých koní; jehličnaté lesy po-
stupně nahrazují původní listnáče, a asfaltové 
signálky, které dříve sloužily jen k rychlému 
přesunu motorizované pohraniční stráže, 
jsou dnes frekventovanými cyklostezkami... 
Od pádu „železné opony“ se z původně vyby-
dleného a zanedbaného pohraničí stala turis-
ticky atraktivní oblast. A jen málokdo by čekal, 
že se Podyjí jednou bude potýkat s náporem 
turistů, který jej až ohrožuje...

Zatímco před rokem 1989 se lidé mohli 
vydat jen na dva krátké okruhy nedaleko 
Znojma, dnes na zájemce čekají desítky ki-
lometrů značených turistických a cyklistic-
kých stezek, ale i tras pro jezdce na koních. 
Lidé mohou také přímo v terénu získávat 
informace z řady nových infopanelů, účast-
nit se komentovaných vycházek pro veřej-
nost nebo v yužívat vzdělávací programy 
pro školy a školky. Mohou také navštívit 
místa, která byla dříve přísně zapovězena, 
např. zříceninu Nový Hrádek u Lukova nebo 
některé z krásných skalních vyhlídek na pro-
tější rakouský břeh Dyje.

Informace pro návštěvníky
Správa národní ho parku Podyjí  zř ídila 

také několik  infor mačních mís t  pro ve -
řejnost. V budově bývalé pohraniční roty 
na konci malebné vesničky Čížov najdete 
Návš těvnické s t ředisko NP Podyj í .  Bý vá 
otevřeno od května do října (o prázdninách 
denně, mimo prázdniny jen o víkendech). 
Najdete v něm stálou výstavu o přírodě Po-
dyjí, informační kancelář, edukační prostor, 
prodej knih, map i suvenýrů, ale také WC. 

DESATERO 
PRO NÁVŠTĚVNÍKY 
NP PODYJÍ

1) Choďte jen po značených cestách 
a příliš nekřičte. Mimo klidové území 
můžete i jinam, ale budeme rádi, když 
na cestách zůstanete. 

2)  Na kole jezděte jen po znače-
ných cyklostezkách. Víme, že byste 
to zvládli i  j inde, ale ohrozili byste 
tak ostatní návštěvníky či obyvatele 
národního parku. A navíc to zakazuje 
zákon. 

3) Všechny odpadky, které do parku 
př inesete,  také odneste.  Nechcete 
přece, abyste se tu jednou procházeli 
po smetišti. 

4)  Auta zaparkujte na vyhrazených 
parkoviš t ích. Jsme nejmenší česk ý 
národní  park ,  tak že se u nás všu-
de dostanete pohodlně pěšky nebo 
na kole. Karavany odstavujte v auto-
kempech.

5)  Nerozdělávejte ohně. Podyjí  je 
jednou z nejsušších oblas t í  Česka. 
V lese byste neměli ani kouřit. 

6)  Houby a lesní plody sbírejte jen 
pro vlastní potřebu. 

7)  Psy mějte na vodítku nebo pod 
absolutní kontrolou. Na jaře je národ-
ní park plný mláďat a téměř celý rok 
se tu pasou ovce a koně. 

8)  P ře sp ávej te  jen  v  p enz ione ch 
nebo kempech. Tábořit se u nás ne-
smí. V noci si i příroda potřebuje od-
počinout.

9)  Na loďce se můžete projet  jen 
ve Vranově nebo v Hardeggu. Řeka 
Dyje a její  nejbližší okolí je to nej-
cennější, co v národním parku máme. 
Vodác t v í  provozuj te  až  pod hráz í 
Znojemské přehrady. Jinde to prostě 
nejde.

10)  Létat u nás mohou jen ptáci.
Drony a další bezpilotní stroje nechte 
před hranicemi národního parku.

Podrobnější 
INFORMACE 

o Národním parku Podyjí 
a jeho turistické nabídce najdete

 na www.nppodyji.cz

Za budovou je krásné odpočinkové místo 
s dřevěným a provazovým hřištěm pro děti, 
před budovou pak malý geopark a Památník 
železné opony s původními pohraničními 
zátarasy a strážní věží zvanou „špačkárna“.

Druhým informačním bodem je Celnice 
Hardegg se sezónní výstavou „Galerie roz-
manitosti Podyjí“. Otevřeno má od července 
do konce října, opět o prázdninách denně, 
v září a říjnu jen o víkendech.

Třetí informační místo najdete na 1. nád- 
voří zámku ve Vranově nad Dyjí. I zde na-
jdete sezónní výstavu „Šumavská divočina 
v Podyjí“. Otevřeno je od července do konce 
září denně mimo pondělí.

NÁRODNÍ PARK
PODYJÍ

Jediný národní park na Moravě, nejmenší ze všech čtyř  
národních parků České republiky. To je Podyjí – unikátní pás 
přírody, který přitahuje stále více návštěvníků.

 Vzácná ještěrka zelená žije jen v ekologicky čisté 
krajině.

  Zřícenina Nový Hrádek u Lukova srostlá s okolní přírodou.

42 Sklepní uličky 
www.stezky.cz/sklepni-ulicky 

Malebné vinné sklípky a lisovny rozmanitých tvarů i barev zahlou-
bené ve svazích přímo u vinic: 

A Božice – téměř 150 sklepů v katastru obce, hlavně podél cesty 
na Borotice, www.bozice.cz 

B Damnice  – menší vinařská ulička v jižní části obce
www.obecdamnice.cz   

C Hnanice – jedna z nejpůvodnějších vinařských kolonií na Znojem-
sku s více než 100 sklepy, www.obechnanice.cz  

D Horní Dunajovice – asi 20 sklepů na různých místech v obci, 
www.hornidunajovice.cz 

E Chvalovice – téměř stovka vinných sklepů ukrytá v leso- 
parku podél potoka Daníž, www.vinarichvalovice.cz 

F Jaroslavice – hned 3 vinařské uličky s cca 90 sklepy 
www.obec-jaroslavice.cz 

G Nový Šaldorf-Sedlešovice – více než 180 sklepů, v se-
zóně stálá služba otevřených sklepů pro veřejnost
www.saldorf-sedlesovice.cz 

H Vrbovec – největší vinařská obec Znojemska, cca 260 sklepů 
a lisoven, www.obec-vrbovec.cz 

I Znojmo – dvě slavné vinařské kolonie v Konicích a v Popicích 
na předměstí Znojma, www.stezky.cz/sklepni-ulicky  

OPOJNÉ VÝLETY – PIVO
43 Hasičský pivovar, Bítov 

www.pivovarbitov.cz
Rodinný pivovar vybudovaný v bývalé hasičské zbrojnici, který se 
zaměřuje na tradiční výrobu piva jménem Tesák.

44 Expozice pivovarnictví, Znojmo 
www.znojemskabeseda.cz

Moderní expozice představuje historii piva na Znojemsku včetně 
původní varny z roku 1930 a videoprojekce. 

45 Znojemský městský pivovar 
www.pivovarznojmo.cz

Pivovar v areálu bývalého znojemského hradu. Exkurze do výroby 
s ochutnávkami právě vařeného piva. 

TIPY NEJEN PRO RODINY S DĚTMI
46 Vranovská pláž 

www.vranovska-plaz.cz
Vranovská přehrada, tzv. Moravský Jadran, je jednou z nejteplejších 
a nejčistších v ČR. Vranovská pláž nabízí rodinám s dětmi herny 
a hřiště, animační programy nebo letní kino. 

47 Stezka s mlokem Hugem,  
Gránické údolí ve Znojmě 

www.lesyznojmo.cz
Zážitková naučná stezka Gránickým údolím seznamuje zábavnou 
formou s přírodou našich lesů. Dřevěné herní prvky a nenáročná 
trasa vhodná pro začínající cyklisty i terénní kočárky. 

48 Po stopách Hroznové kozy, Vrbovec
www.obec-vrbovec.cz

Nenáročná naučná stezka nejen pro rodiny s dětmi představující 
vinařské legendy a pověsti, rok na vinici i staré vinařské tradice. 

49 Hřiště a Stračí stezka, Chvalovice 
www.chvalovice.cz

Největší venkovní hřiště na Znojemsku s atraktivními herními 
prvky + v lesoparku Stračí stezka s balančními prolézačkami. Cesta 
vhodná k jízdě na koloběžkách či in-line bruslích. 

50 Merlinův dětský svět, Hatě 
www.merlinskinderwelt.com 

Jedno z největších dětských zábavních center v ČR spojující herní 
prvky na zemi, ve vzduchu i ve vodě. 

51 Muzeum Terra Technica, Hatě 
www.terratechnica.info 

Time Travel Muzeum – historie hudebních a zábavních přístrojů 
v největším muzeu tohoto druhu na světě. 

SPORT A ADRENALIN
52 Cykloturistika 

www.cyklo-jizni-morava.cz 
Cyklotrasy vedoucí k nejzajímavějším historickým, kulturním, pří-
rodním a naučným místům na Znojemsku: 

A Po rovince – nenáročný okruh Hrušovanskem vhodný pro 
rodiny s dětmi (44 km). 

B Mezi poli a vinohrady – navazuje a rozšiřuje cyklostezku 
Po rovince (25 km).

C Muchova cyklostezka – za inspirací slavného malíře 
po Hrušovansku (20 km).

D Vinařským krajem – okružní cyklotrasa propojující vinařské 
obce Znojemska (33 km).

E Národním parkem Podyjí – cyklotrasa vedoucí členitým 
terénem v čarokrásné přírodě (23 km).

F Trasa šesti měst – propojuje Znojemsko a Vranovsko (46 km).
G Okruh Vranovskem – vede krajem hradů, zámků a zřícenin 

v nádherné přírodě (55 km). 
H Pivovarská 12 – starobylé Bítovsko spojuje cyklookruh i pivo 

(12 km).
I Krajem dvou řek – okruh malebným přírodním parkem 

Jevišovka (53 km). 
J Cyklookruh Moravia – okruh ve tvaru osmičky mezi Zno-

jmem a Moravským Krumlovem (45 km). 
K Páteřní cyklostezka Krumlovsko-Jevišovicko – 

překvapivé výhledy na trase vedoucí méně frekventovanými cestami 
(84 km).

L Krumlovsko – za historií kraje řek Jihlavy a Rokytné vede 
romantická trasa na severním pomezí Znojemska (49 km).

M Mlynářská cyklostezka – nadregionální cyklotrasa spojující 
historii mlynářství jižní Moravy, Vysočiny a Dolního Rakouska. 

N EuroVelo 13 Stezka železné opony – nejdelší cyklotrasa 
Evropy kopírující bývalou střeženou hranici Východu a Západu.

X Moravské vinařské stezky – jedinečná síť cyklotras jižní 
Moravy, z nichž ta Znojemská je nejdelší (na 189 km propojuje 55 
vinařských obcí).

53 Cyklo Klub Znojmo 
www.cykloklubznojmo.cz

1. Mezinárodní cykloturistické centrum služeb a informací v ČR. 
Půjčuje kola, koloběžky a šlapací káry; pořádá cykloakce. 

54 Znovínský koloběžkový okruh, 
Znojmo

www.znovin.cz 
Nenáročná okružní trasa pro koloběžky či začínající cyklisty vedoucí 
po obou březích Dyje. U Louckého kláštera začíná i končí. 

55 Znojemské podzemí adrenalinové 
www.znojemskabeseda.cz 

Největší labyrint podzemních chodeb ve střední Evropě nabízí 
kromě klasické také 3 adrenalinové trasy různé náročnosti. 

56 INFINITY Znojmo 
www.lasergameznojmo.cz 

Nejmodernější Laser Game Aréna a virtuální realita v ČR přímo 
v historickém centru Znojma. 

57 DiscGolf Moravský Krumlov 
www.mkrumlov.cz

Rozsáhlý zámecký park s vzácnými jehličnany je jedním z nejhezčích 
přírodních discgolfových hřišť v ČR. 

58 Znovín Walking 
www.znovin.cz 

7 lehkých a 7 středně těžkých nordic-walkingových tras vedoucích 
vinicemi Znojemska a národním parkem Podyjí. 

59 Splavná řeka Dyje, 
Stará vodárna Znojmo

http://pujcovna.vodaci.org
Mírná řeka protékající romantickým kaňonem i vinařským krajem 
vhodná pro vodácké začátečníky. Po trase 3 vodácká tábořiště: Stará 
vodárna Znojmo, Krhovice a Hrádek. 

Koupání na Znojemsku 
www.znojmoregion.cz/turisticke-cile 

Aktualizovaný přehled všech míst vhodných k letnímu koupání 
a vodním sportům na webu ZnojmoRegionu. 

UBYTOVÁNÍ A GASTRONOMIE
60 Hotel Lahofer, Znojmo 

www.lahofer.cz/cs/hotel 
Moderní design a komfort ve středověkém domě v centru Znojma. 
Ubytování i vína nejvyšší kvality. 

61 Premium Hotel, Znojmo
www.premiumhotel.cz

Moderní Wellness & Wine hotel nabízející komfortní ubytování, 
gurmánskou kuchyni, wellness relaxaci i konferenční prostory. 

62 Hotel Happy Star, Hnanice 
www.hotelhappystar.cz

Komfortní ubytování, restaurace s vytříbenou kuchyní, privátní 
wellness i špičkové kongresové a svatební zázemí.

63 Jukebox Hotel, Chvalovice-Hatě 
www.jukeboxhotel.com/cs 

Ideální ubytování pro všechny milovníky hudby a hudebních skupin 
hned vedle Muzea Terra Technica. 

64 Merlin ś Camp, Chvalovice-Hatě 
www.merlinscamp.com/cs 

Mobilheimová vesnička vhodná nejen pro rodiny s dětmi, které 
ocení sousedství Merlinova dětského světa. 

65 Penzion a restaurace Daníž, Chvalovice 
www.chvalovice.cz, www.penziondaniz.cz 

Příjemné ubytování a poctivá kuchyně v centru obce. K dispozici 
venkovní zahrádka s dětským hřištěm i oddělený salónek. 

66 U Tesařů, Bítov 
www.utesaru.cz 

Rodinný penzion a restaurace s vyhlášenou kuchyní s pivními speciali-
tami v centru obce + apartmánové chaty v lokalitě Bítov-Horka. 

67 Autokemp Pohoda, Únanov
www.autokemp-unanov.cz

Kvalitně vybavený rodinný kemp v těsném sousedství letního kou-
paliště s řadou vodních atrakcí.

68 Cyklopenzion Višňové 
www.visnove.cz 

Ubytování v obecním penzionu vybaveném pro milovníky cyklistiky. 
Půjčovna kol, možnost sauny a solária i nabídka vinotéky. 

69 Minikemp Trstěnice 
www.trsteniceumorkrumlova.cz 

6 dřevěných chatek i místo pro stany a karavany, hřiště, sezónní 
občerstvení – hned vedle letního koupaliště. 

70 Vranovská pláž – Holiday Park
www.vranovska-plaz.cz 

Jeden z největších a nejlépe hodnocených kempů v ČR nabízí ubyto-
vání v penzionech, mobilheimech, apartmánech, chatách, vyhrazená 
karavanová a stanová místa i bohatý výběr gastronomie. 

71 Pařník a Karlička, Vranovská pláž
www.parnik-vranov.cz, 
www.restaurace-vranov.cz

Originální hudební bar na vodě jménem Pařník a restaurace s pizze-
rii U Karličky přímo na Vranovské pláži.

72 VINOtrh 
www.vinotrh.cz 

Unikátní e-shop s on-line výběrem vín ze Znojemské vinařské po-
doblasti, přehled vinařství i ubytování ve vinařství. 

73 KOFI-KOFI Znojmo
www.facebook.com/kofikofiznojmo

Voňavá káva horká i ledová nebo ochucená v pojízdné cyklo-kavárně 
v centru Znojma a u Louckého kláštera.

ZÁBAVA A DALŠÍ SLUŽBY
74 Excalibur City, Chvalovice-Hatě

www.excaliburcity.com
Jedno z největších nákupních a zábavních center v ČR – obchody, 
restaurace, služby, ubytování i sportovní letiště. 

75 Freeport Fashion Outlet, Hatě
www.freeport.cz

Jedno z největších nákupních center v ČR – více než 250 světových 
značek v 75 obchodech za výhodné ceny.

76 Lodní doprava Vranov
www.lodnidopravavranov.cz

Vyhlídkové výletní lodě Poseidon, Viktorie a Valentýna vyplouvají 
od hráze Vranovské přehrady z nástupiště č. 1 a 2.

77 Hudba Znojmo
www.hudbaznojmo.cz

Excelentní světová hudba ve spojení s lahodným znojemským vínem 
– zimní JazzFest Znojmo a letní Hudební festival Znojmo. 

78 REMO Agency, Znojmo
www.remo-agency.com

Kvalitní průvodcovské a dopravní služby v oblasti Znojemska a Po-
dyjí i po celé Moravě a v sousedním Rakousku. 

79 Zážitkový elektrobus ZNOJMÁČEK 
www.znojmacek.cz 

Ekologický turistický minibus seznamující jak s historií a zajíma-
vostmi Znojma, tak s regionálními potravinami a nápoji. 

80 Znojemsko.info 
www.znojemsko.info

Přehledné informace nejen pro turisty v on-line i tištěné verzi regio-
nálního průvodce. Turistické cíle, trasy, služby i akce. 
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Vodní mlýn ve Slupi 
Ve správě Technického muzea v  Brně 

je mimo j iné národní  kulturní  památka, 
renesanční velkomlýn ve Slupi. Představuje 
histor ii  mlynářst ví názorně na funkčních 
zař ízeních a  všechno se zde toč í,  k lape 
a třese, jako ve správném mlýně. Technickou 
památkou je také náhon, který roztáčí 4 dře-
věná mlýnská kola.
www.tmbrno.cz/pamatky/vodni-mlyn-
-ve-slupi

Expozice Křížové cesty v Bohuticích
Unikátní soubor 54 vyřezávaných soch 

zpodobňujících poslední cestu Ježíše Krista 
je k vidění na malém renesančním zámečku 
v Bohuticích nedaleko Moravského Krumlo-
va. Sochy v životní velikosti ohromují svým 
mimořádným uměleckořemeslným zpraco-
váním i expresivní mimikou a gestikou.
http://krizovacestabohutice.cz 

Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Celkem v 6 objektech se prezentují mu-

zejní poklady Znojemska: románská rotunda 

sv. Kateřiny je cenným dokladem vládnoucí 
dynastie Přemyslovců, ve Znojemském hra-
dě jsou k vidění historické zámecké i ven-
kovské interiéry, regionální sklo a keramika 
i sochařská dí la. Minoritský klášter skrývá 
expozice věnované pravěku a významným 
arche olo gick ým nále zům, ž ivé  i  ne ž ivé 
přírodě, kovářskému řemeslu či or ientál-
ním zbraním (zdejší sbírka zbraní a zbrojí  
Orientu patří k největším ve střední Evro-
pě!). Renesanční Dům umění hostí gotické 
a barokní umění, historické mince a medai-
le, krátkodobé výstavy a v létě i pohádková 
představení pro nejmenší. Se životem a dí-
lem vynálezce bleskosvodu, všestranného 
technick y i  humanitně nadaného faráře, 
Prokopa Diviše, seznamuje malý funkciona-
listický památník v Příměticích na severním 
předměst í  Znojma. Posledním objek tem 
ve správě Jihomoravského muzea je roman-
tická zřícenina hradu Cornštejn vypínající 
se na skále nad Vranovskou přehradou ne-
daleko hradu Bítov. V létě ji oživují šermíři 
a kulturní akce.
www.muzeumznojmo.cz 

 KAM ZA 
DEŠTĚ?

Nejlépe do muzea! Konečně totiž máte čas se v klidu podívat  
na něco krásného nebo poznat něco zajímavého...

  Vodní mlýn ve Slupi. 

JMM

NAVŠTIVTE OBJEKTY 
Jihomoravského muzea ve Znojmě

www.muzeumznojmo.cz | info@muzeumznojmo.cz

  muzeumznojmo  |    @muzeumznojmo

ZNOJEMSKÝ HRAD

ROTUNDA SV. KATEŘINY

ZŘÍCENINA HRADU CORNŠTEJN

MINORITSKÝ KLÁŠTER

DŮM UMĚNÍ

Královské město se totiž rozhodlo se za-
vřenými pondělky skoncovat a všechny své 
vlastní památkové objekty zpřístupňuje i prv-
ní den v týdnu. Absolutním rekordmanem 
v otevírací době je Znojemské podzemí, které 
má otevřeno 360 dní v roce. Odpovídá to jeho 
oblibě – patří k našim nejnavštěvovanějším 
turistickým cílům. V nejvytíženějším období 
prázdnin proto doporučujeme si prohlídku 
klasické trasy raději zarezervovat předem; 
na adrenalinové trasy je rezervace nutností. 

Hledáte tipy na pondělní program a mrzí vás, že mají hrady, zámky 
i muzea zavřeno? Nezoufejte a zaměřte svou pozornost na Znojmo...

KAM V PONDĚLÍ?

„(Ne)má to háček“

ZNOJMOZADAX.CZ

Další každodenně otevřenou městskou 
památkou je radniční věž. Má pozoruhod-
nou a nezaměnitelnou střešní konstrukci 
a z dřevěného ochozu ve více než 30 me-
trech nad zemí je nádherný výhled. 

Zavítáte-li do areálu bývalého znojem-
ského hradu, najdete tu v pondělí otevřenou 
Expozici pivovarnictví, a před jeho vstupní 
branou i Minoritský klášter s cennými sbír-
kami Jihomoravského muzea ve Znojmě. 
To os tatně v pondělí  otevírá i  svůj  další 

objek t  – zř íceninu hradu Cornš tejn nad 
Vranovskou přehradou...

Ale zpátky do Znojma. Dalším pondělním 
zážitkem může být prohlídka hradebního 
opevnění. S průvodcem projdete ojediněle 
dochovaný pás středověkých hradeb včetně 
několika věží. Víte, že Znojmo bylo považová-
no za nejlépe opevněné město mezi Prahou 
a Vídní? Každé prázdninové pondělí (mimo 
30. 8. 2021) vás navíc v Jižním hradebním 
příkopu za Vlkovou věží čeká speciální rodin-

ný program „Hradební pondělky“. Těšte se 
na představení pro děti, poníky, sokolníky, šer-
míře nebo střelbu z luků a kuší – to vše zdar-
ma! Dopolední program běží od 10 do 13 hod. 
a odpolední od 16 do 20 hod. 

Kdo nepospíchá domů, jistě pak využije 
možnos t  nechat  se provés t  his tor ick ým 
centrem v rámci prohlídek „Večerní město 
v pověstech“. Startují každé pondělí a stře-
du ve 21 hod. od radniční věže. Pro srovnání 
si  pak můžete město projít  s průvodcem 
i ve dne, a to kterýkoli den od 16 hod. 

Využít k tomu můžete speciální vouchery 
#mastozadax. Stačí, když ve Znojmě utratíte 
1 000 Kč za ubytování, 150 Kč za gastro ane-
bo 200 Kč za další turistické služby a získáte 
poukázku, která vás v nejbližších 5 dnech 
opravňuje k bezplatnému vstupu do Zno-
jemského podzemí, Expozice pivovarnictví, 
na radniční věž, na Hradební okruh anebo 
právě na denní prohlídky města s průvodcem.
www.znojemskabeseda.cz 

  Expozice pivovarnictví.



TIPY PRO RODINY
S DĚTMI
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PIVO 
Znojemsko má dva vyhlášené pivní cíle: Bítov a Znojmo. V historickém centru Znojma je to jed-
nak Znojemský městský pivovar, který v areálu bývalého znojemského hradu nabízí i možnost 
exkurze do výroby s ochutnávkou právě uvařeného piva, tak Expozice pivovarnictví v protější 
budově. Představuje zdejší historii vaření piva i s dochovanou měděnou varnou z roku 1930. 
www.pivovarznojmo.cz | www.znojemskabeseda.cz/turismus/expozice-pivovarnictvi

Do Bítova láká především pivo Tesák, které v centru obce vaří Hasičský pivovar. V sousední 
restauraci U Tesařů z něj pak můžete ochutnat originální pivní gastro-speciality. Od pivovaru 
také startuje cyklookruh „Pivovarská 12“. Vede i na Hrad Bítov, kde můžete navštívit Expozici 
hradního pivovaru se sladovnou, ležáckými sklepy, bednářskou dílnou, máčírnou, hvozdem, 
humnem a dobovou hospodou.
www.utesaru.cz | www.hrad-bitov.cz 

LASER GAME 
Nejmodernější zábavní centrum pro Laser Game a virtuální realitu nejen v ČR, ale i v Evro-
pě, najdete v obchodním domě Dyje v historickém centru Znojma. INFINITY Aréna nabízí 
jak adrenalinovou laserovou stří lečku mezi překážkami a v mlze, tak jedinečnou virtuální 
realitu. Skočte si třeba z mrakodrapu, postřílejte vesmírné příšery, zahrajte si master zápas 
anebo nechte mozek v klidu relaxovat v podmořských hlubinách.
www.lasergameznojmo.cz 

MOTORKY 
Kluky jakéhokoliv věku jistě potěší návštěva 1. Českého muzea motocyklů a galerie automo-
bilových veteránů v Lesné u Znojma. Kromě soukromé expozice starých motocyklů, výkupu 
a prodeje veteránů a sběratelského bazaru plného starých dobrých časů, tu najdete i stylové 
ubytovací a stravovací služby. 
www.veteransalon.cz 

BUNKRY 
Pozůstatky čs. válečného opevnění lemují do-
dnes celou jižní hranici Znojemska. Některé 
jsou opravené a zpřístupněné veřejnosti a do-
čtete se o nich v článku Podzemní poklady 
na str. 8. Kdo by si však chtěl vyzkoušet, jak 
se v takovém bunkru spí, může využít nabídku 
Hotelu HAPPY STAR v Hnanicích. Ten zde obno-
vil jeden z menších vojenských objektů a nabízí 
mj. i zcela unikátní adrenalinový nocleh. 
www.hotelhappystar.cz/bunkr

VÍNO  
Milovníci vína jakéhokoliv pohlaví zajásají nad bohatou nabídkou v Enotéce znojemských vín 
v areálu bývalého znojemského hradu. Jde o největší a nejmodernější „chytrou vinotéku“ 
v ČR s automatickým samoobslužným systémem. Každý má možnost vybrat si víno i jeho 
množství a neomezeně degustovat díky kartě, kterou si u vchodu zakoupí a nechá nabít libo-
volnou částku. Celkem je v Enotéce 120 vín, která pocházejí výhradně ze Znojemské vinařské 
podoblasti. Najdete tu i designovou kavárnu s čerstvě praženou kávou a domácími zákusky. 
www.vinotrh.cz/enoteka

Druhým vyhlášeným vinařským cílem Znojma je barokní Loucký klášter. Vinařská společnost 
Znovín Znojmo zde provozuje jak návštěvnické centrum s prodejem vín, tak prohlídky areálu 
s průvodcem, kdy navštívíte mj. vinařské a bednářské muzeum, unikátní vinařskou galerii 
přezdívanou „Znojemský Louvre“ nebo vzácnou románskou kryptu pod kostelem sv. Václava. 
V areálu kláštera také nakoupíte čerstvé regionální produkty z místních farem.
www.znovin.cz/loucky-klaster-ve-znojme 

KÁVA 
Výtečná káva v různých variantách, horká i ledová nebo ochucená. A také mléčné nápoje 
a chladivé letní osvěžení. Vše v kompostovatelných kelímcích nebo třeba i z ovesného či 
sójového mléka. Kdo zatouží při procházkách Znojmem po kvalitní kávě, najde každý den 
svůj lahodný šálek v pojízdné cyklo-kavárně KOFI-KOFI zaparkované jak v Obrokové ulici 
hned naproti radniční věži, tak v areálu Louckého kláštera. 
www.facebook.com/kofikofiznojmo 

SHOPPING
Ani nakupování nemusí být pouze ženskou doménou. V obchodní zóně Excalibur City 
vybudované na hraničním přechodu Chvalovice-Hatě si přijde na své opravdu každý, malý 
i velký. A také v sousedním Freeportu – prvním outletovém centru v ČR, které je současně 
jedním z největších ve střední Evropě. Vybrat si zde pod jednou střechou můžete z více než 
250 světových značek v 75 obchodech, a to za ceny, které jsou výrazně nižší než v běžných 
obchodech. 
www.excaliburcity.com | www.freeport.cz

WELLNESS 
Kdo by odolal relaxu, masážím a rozmazlování ve wellness centrech? Špičkové služby tohoto 
druhu nabízejí především komfortní hotely – např. PREMIUM Hotel ve Znojmě anebo Hotel 
HAPPY STAR v Hnanicích. Parádní wellness si zde můžete vychutnat i formou speciálních 
balíčků, které jsou na míru připraveny jak pro romantické páry, tak pro unavené maminky 
nebo relaxující kamarádky.
www.premiumhotel.cz | www.hotelhappystar.cz 

DÁMSKÁ
           VERSUS 

   PÁNSKÁ
           JÍZDA

Některé turistické cíle obvykle zabodují více u žen a jiné zase osloví spíše muže. Ovšem abychom 
byli genderově korektní, připouštíme, že i pánové mohou milovat shopping či dobrou kávu, a stejně 
tak dámy mohou s chutí zajít na pivo nebo do technického muzea...

... NEJEN PRO DÁMY ... NEJEN PRO PÁNY

Podrobnější 
INFORMACE 

o památkách vojenské historie najdete 
na www.znojmoregion.cz

Zážitkový Znojmáček 
Vyhlídkový elektrobus projíždí v červenci 

a srpnu centrum Znojma a během jízdy prů-
vodce představuje královské město. Okružní 
programy jsou upravené speciálně pro děti 
i  pro dospělé. Na vybraném místě nabízí 
ochutnávku regionálních dobrot – pro děti 
např. mošty a marmelády, pro dospělé pivo 
a víno. Nástupní zastávka je před pivovar-
skou branou v ulici Přemyslovců. Rezervace 
předem nutná! 
www.znojmacek.cz 

Turistický vláček Znojmo i Vranov
Děti milují jízdy v roztomilých vláčcích, 

k teré kromě vyhlídky nabízejí i  pohodlné 
zkrácení cesty. Ve Znojmě jezdí červenožlutý 
vláček od května do konce září denně okruž-
ní trasu zahrnující jak historické centrum tak 
jižní předměstí Louka s městskou plovárnou 
a Louckým klášterem. Ve Vranově nad Dyjí 
spojuje modrobílý vláček oblíbenou rekre-
ační oblast Vranovské pláže s městečkem 
a barokním zámkem vysoko na skále nad 
ním. O prázdninách jezdí každý den, v červ-
nu a září pouze o víkendech.
www.zds-psota.cz/index.php/vyhlidko-
vy-turisticky-vlacek 
www.vlacekvranov.cz 

Chvalovické dětské světy
V  b l í z ko s t i  r ako u sk ýc h  hr an ic  nab í -

zej í  Chvalovice sk vělé v y ž i t í  na jednom  

Potřebujete doporučit výletní místa, 
kde se zaručeně líbí dětem? Zde jsou 
námi prověřené a vyzkoušené tipy...



nové královské město...  Druhá,  naz vaná 
Prušácké výpalné, vede v okolí Louckého 
kláštera. Ocitnete se v roce 1742, kdy musí 
převor Prokop Diviš vyřešit nepříjemnou si-
tuaci – obsazení kláštera pruskou armádou 
a zajetí opata. A se jménem slavného vyná-
lezce, Prokopa Diviše, se setkáte i na třetí 
trase Stroj na počasí. Ta vede Příměticemi 
na severním předměstí Znojma, roku 1760, 
kde tento vědecký průkopník a farář zkon-
struoval svůj bleskosvod. 
www.skrytepribehy.cz 

 Další  dvě hledačk y př ipravi la Správa 
národní ho parku Podyjí.  Pr vní  vede 
v místech bývalé železné opony v okolí Čí-
žova, druhá z Havraníků na krásnou vyhlídku 
Sealsfieldův kámen.  
www.nppodyji.cz/hledacky 

 Znojemská muzejní hledačka
Jihomoravské muzeum ve Znojmě připravilo 
speciální trasu s úkoly vedoucí historickým 
centrem. Obyčejná nedělní procházka měs-
tem se tak může stát malým dobrodruž-
stvím pro malé i velké. Zadání i s mapkou 
s i  mů žete s táhnout  na muzejním webu  
www.muzeumznojmo.cz, anebo ho rov-
nou použít na vedlejší stránce našich Turi-
stických novin.
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z největších venkovních dětských hřišť v re-
publice s lanov ými a dřevěnými herními 
prvky, pumptrackovou dráhou i posilovnou 
pro dospělé. V místní části Chvalovice-Hatě 
pak najdete obř í  nákupně-zábavní areál 
E xcalibur Cit y. Zahrnuje kromě obchodů, 
kasin, wellness salónů, privátního letiště 
či restaurace na palubě bývalého vládního 
letounu, také rozsáhlý dětský park Merlin’s 
KinderWelt nebo Muzeum Terra Technica – 
největší muzeum hudebních a zábavních 
přístrojů na světě. 
www.excaliburcity.com 

Bítovská hradní ZOO
Po vzoru zoologické zahrady barona Jiří-

ho Haase, posledního majitele hradu Bítov 
a velkého milovníka zvířat, byly v hradní za-
hradě obnoveny voliéry a výběhy. Letos je zde 
10 druhů (vč. exotického ptactva) v celkovém 
počtu 87 zvířat. Hradní bohaté přírodovědné 
expozice také obsahují největší sbírku vycpa-
ných psů na světě! Byli to věrní společníci 
barona Haase, který zde vybudoval jednu 
z nejrozsáhlejších soukromých ZOO u nás.
www.hrad-bitov.cz 

Miroslavský zámek 
Kromě uměleckých expozic najdete v Mi-

roslavi na zámku i soukromé sbírky puzzle, 
LEGO a nově i Strašidelnou stezku. Ta před-
stavuje celkem 11 pověstí z českých hradů 
a zámků a je určena dětem cca od 7 let.
www.miroslavskyzamek.cz 

Archeologická expedice 
do Vedrovic

Už jste někdy měli pravěkého skrčence 
na dosah ruky? Atraktivní archeologické ná-
lezy můžete detailně prozkoumat ve Vedro-
vickém muzeu. Rodiny s dětmi se zde mohou 
zapojit do kvízu se sladkou odměnou anebo 
si zkusit vlastnoručně vyrobit pravěký šperk. 
Novinkou roku 2021 je možnost vyzkoušet 
si práci archeologa a vlastnoručně odhalit 
pravěký poklad. Za odměnu získáte pamětní 
list archeologa a jedinečný zážitek pro malé 
i velké. Koho archeologie zaujme víc, může 
si ještě projít asi 5 km dlouhou archeostezku 
Po stopách prapředků.
www.muzeumvedrovice.cz 

Ruční papírna 
Stará škola Želetice

Nedaleko Znojma máte jedinečnou příle-
žitost odhalit tajemství ruční výroby papírů. 
Tradičním manufakturním způsobem zná-
mým přes 2000 let zde malá rodinná firma 
vyrábí originální papír zdobený kvítky, lístky 
nebo t řeba rozemlet ými nerost y.  Kromě 
e xkur ze do v ýroby s  v ýk ladem tu máte 
možnost si vlastnoručně vyrobit svůj papír, 
obálku anebo vyrazit reliéf. Letos se zdejší 
expozice historie papíru a jeho předchůdců 
rozší řila o kopie sumerských hliněných des-
tiček, takže v nabídce aktivit pro veřejnost 
je i možnost si vyzkoušet, jak se psalo před 
pěti tisíci lety klínovým písmem. Do knihy 
návštěv z ruční ho papíru se pak můžete 
zkusit podepsat seříznutým husím brkem. 
A z podnikové prodejny př ivezete domů 
zaručeně unikátní dárky.
www.handmadepaper.cz 

Podrobnější 
INFORMACE 

o hledačkách na Znojemsku a v Podyjí 
najdete na www.znojmoregion.cz

  Největší sbírka vycpaných psů na světě je na hradě Bítov. 

  Vyzkoušejte si práci archeologa ve Vedrovicích.  Hledání úkolů a luštění šifer – dobrodružství nejen pro děti.

RODINNÉ „HLEDAČKY“

Hledačky, neboli questing, to jsou vý-
letní trasy spojené se zajímavým tématem 
i  hledáním a luš těním úkolů.  Jsou s tále 
oblíbenější rodinnou zábavou a baví obvykle 
nejen děti. Výhodou je, že bývají přístupné 
celoročně. Hodí se však mít s sebou tužku 
a papír. Zadání úkolů s mapou a popisem 
trasy si otevřete v chytrém mobilu, stáhnete 
předem doma na internetu anebo vyzved-
nete v místním infocentru.

 Vranovské rodinné hledačky 
V okolí Vranova nad Dyjí vedou hned 3 trasy 
s úkoly. První Okolo řeky Dyje je fyzicky ne-
náročná rovinatá trasa, kterou bez problémů 
zvládnou menší děti na kolech i terénnější 
kočárek. Druhá hledačka Okolo zámku je 
f yzicky s tředně náročná a vede většinou 
po lesních a skalních pěšinkách okolo ba-
rokního zámku i starých vojenských bunkrů. 
Třetí okruh Claryho stezka je fyzicky nejná-
ročnější, ale děti jej také zvládnou. Většinou 
vede po přírodních cestách, nechybí větší 
stoupání i klesání. 
www.hledacky.vranovnaddyji.cz 

 Vrbovecká stezka Hroznové kozy
 Se starými vinařskými tradicemi a legen-
dami o Hroznové koze, prastarém patronu 
vinic, se zábavnou formou můžete seznámit 
ve Vrbovci.  Dí k y QR kódům na jednotli-
vých zastaveních naučné stezky si můžete 
poslechnout veselé příběhy nebo písničky 
a dět i  mohou luš t i t  úkoly a obkreslovat 
reliéfní obrázky. 
www.obec-vrbovec.cz/turista/vinarska-
-naucna-stezka-hroznove-kozy 

 Skryté příběhy města Znojma
Z á b a v n é  p r o z k o u m á n í  h i s t o r i e  m ě s t a 
Znojma nabízejí  3 trasy mobilní aplikace 
Skr y té  př í běhy.  Pr vní  ve de his tor ick ým 
cent rem a jmenuje  se  Záhada Psí  vě že. 
Zavede vás do roku 1226, kdy se vyměřuje 
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Každý,  kdo se  v  období  od 1.  čer vna 
do 31.  ř í jna 2021 uby tuje ve v ybraných 
h o t e l e c h ,  p e n z i o n e c h  n e b o  k e m p e c h 
ve  z nojemském o k re s e,  o b dr ž í  zdar ma 
na recepci speciální turistickou kartu „Znoj-
moRegion+“. Ta mu v době jeho poby tu 
zaručuje získání různých dárků, slev a bo-
nusů na zajímavých a turisticky atraktiv-
ních mís tech. Na v ýběr jsou např.  volné 
vstupy do památek či na koupaliště, slevy 
na konzumaci v restauracích, vinařstvích či 
regionálních pivovarech anebo originální 
dárky a bonusové služby. Nabídka od cca 
4 0 zapojených subjek tů je  velmi pes t rá 

a vyberou si jak rodiny s dětmi, páry i party, 
tak aktivní senioři. 

P l a t í  p ř i t o m  j e d n o d u c h é  p r a v i d l o : 
1  noc = 1 kar ta  (pro dospělou osobu). 
Takže čím více nocí na Znojemsku stráví-
te, t ím více odměn a v ýhod můžete čer-
pat .  Uby tovatelů zapojených do tohoto 
projektu je př itom více než 50 a najdete 
je  např íč  celou tur is t ickou oblas t í  Zno -
jemsko a Podyj í .  Seznam všech zapoje -
ných ubytovatelů i poskytovatelů benefitů 
a veškeré informace o turistické kartě Znoj-
moRegion+ i projektu samotném najdete  
na https://karta.znojmoregion.cz.

TURISTICKÁ KARTA PLNÁ VÝHOD
Destinační společnost 
ZnojmoRegion připravila 
pro sezónu 2021 opět řadu 
turistických novinek, kterými 
chce upozornit na krásná 
a třeba i méně známá 
místa nebo na kvalitní 
služby cestovního ruchu 
na Znojemsku a v Podyjí. 

Poptávka po kvalitních mapách a průvod-
cích je stále velká, a to i přesto, že už exis-
tuje řada mobilních aplikací či mapových 
navigací. Destinační společnost ZnojmoRe-
gion se proto rozhodla pro svou oblast za-
jistit obojí. Několik desítek prověřených tras 
proto naplnilo jak tištěnou verzi s mapami, 
tak mobilní aplikaci, a vůbec poprvé se tak 
na trhu objevuje rozsáhlý cykloturistický 
průvodce mapující celou oblast Znojemska 
a Podyjí. 

Ve spolupráci s portálem Na kole i pěšky 
vznikl speciální tištěný průvodce představu-
jící více než 30 tras, které jsou současně do-
stupné i ve stejnojmenné mobilní aplikaci. 
Ta jich ovšem nabízí celkově mnohem více. 
Eviduje totiž i méně známé a kratší trasy či 
okruhy jen místního významu. Nejde přitom 
jen o cyklotrasy různých délek i náročností, 
ale  najdete zde také v ýlet y vhodné pro 
koloběžky či in-line brusle, které jsou díky 
zpevněnému povrchu cest ideální i pro ro-
dinnou výpravu s kočárkem. 

Praktický formát a spirálová vazba tiště-
ného průvodce dovoluje si vybranou trasu 
vložit přímo mezi řídítka a sledovat mapu 
za j í zdy.  Na 76 s t ranách najdete k romě 
map, popisů tras s převýšením a technickou 

náročností také informace o jednotlivých lo-
kalitách, tipy na návštěvu zajímavých míst, 
památek, přírodních cí lů nebo doporuče-
ní na kvalitní turistické služby, ubytování 
a stravování po cestě. Tištěná verze také 
seznamuje s projekty Cyklisté vítáni, Cyklo 
Self-Service, s regionálními cyklobusy nebo 
vinařskou turistikou. Nechybí ani seznam 
všech infocenter  ve znojemském okrese 
včetně potřebných kontaktů.

Samotná mobilní aplikace Na kole i pěšky 
je k dispozici zdarma ke stažení na webu 
www.nakoleipesky.cz . Tištěný průvodce 
obsahující více informací k výletům a praktic-
ké tipy i kontakty je k dostání na pultech turi-
stických informačních center v regionu anebo 
u vybraných členů ZnojmoRegionu (např. 
hotelové recepce, pokladny muzeí a památek 
aj.). Doporučená prodejní cena je 99 Kč. 

Nejlepší použití v praxi nabízí kombinace 
mobilní i tištěné verze zároveň – v té tištěné 
si  nejpr ve v k lidu doma v yberete oblas t 
a náročnos t ,  seznámíte se se zaj ímav ý-
mi míst y po trase a naplánujete si  v ýlet 
podle vlastních preferencí. A v terénu pak 
použijete mobilní  aplikaci  s  konkrétním 
mapovým zákresem zvětšeným do detailů 
podle potřeby.

CYKLO SELF-SERVICE

NA VÝLET CYKLOBUSEM

Na sv ých v ýletech Znojemskem a Po-
dyjím určitě narazíte na žluté směrovky 
s nápisem „SELF-SERVICE“ a symbolem 
cyklisty s nářadím a červeným křížem. 
Jde o speciální označení míst, kde je při-
praven zdravotnický batoh a technický 
kufr. Jejich použití je zcela bezplatné. 
Vybavení poskytne materiální podporu při 
řešení základní první pomoci u zraněných 
cyklistů nebo umožní jednodušší opravy 
či seřízení jízdních kol. Unikátní projekt 

Milovníci cyklistiky se na Znojemsku s po-
mocí cyklobusů snadno i se svým kolem 
přiblíží k vybranému cíli. Obvykle od Veli-
konoc do konce září mohou využít něko-
lik pravidelných linek, které o víkendech 
a svátcích spojují Znojmo s Vranovskem, 
Vranovskou přehradou, národním parkem 
Podyjí, Bítovskem a některé i s rakouským 
Drosendorfem. O prázdninách jezdí také 
v pracovní dny. Navazují také na české i ra-
kouské cykloturistické vlaky a vždy s sebou 

„Místa technic-
ké a pr vní po-
moci“ provozuje 
o d  r o k u  2 0 03 
Cyklo klub Znoj-
mo a kontaktních bodu nejen v oblasti 
národního parku Podyjí je už přibližně 
30. Aktuální přehled míst, kde je mož-
né toto vybavení využít, najdete v re-
gionálních infocentrech nebo na webu  
www.cykloklubznojmo.cz. 

mají přívěs pro 20 jízdních kol. Rezervaci 
nepotřebujete a jízdenky koupíte přímo 
u řidiče. Určitě je nevyhazujte – u vybra-
ných partnerů za ně získáte zajímavé slevy. 
V rámci Integrovaného dopravního sys-
tému Jihomoravského kraje (IDS JMK) 
jde o linky 816, 817, 830 a expresní ví-
kendový cyklobus spojující Brno a Znoj-
mo č. 108. Přehled všech regionálních 
cyklobusů a aktuální informace najdete 
na: www.idsjmk.cz/cyklo. 

ZNOJEMSKEM
A PODYJÍM

CYKLOPRŮVODCE 

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM
 JIHOMORAVSKÉHO KRA JE

Přehled odjezdů cyklobusů na Znojemsku

Cyklisté pozor!

Zastávka Směr Pracovní dny (1.7.- 31.8.) Soboty, neděle, svátky (2.4.-28.9.)

Znojmo,
aut. nádr. 

Lesná - Vranov nad Dyjí 08:02 07:02, 09:02, 10:00, 15:00, 17:02, 19:02
Uherčice - Bítov 08:02
Uherčice - Drosendorf 09:02, 19:02 (do Uherčic)
Lesná - Bítov 06:02
Hradiště - Podmolí - Čížov 10:00, 15:00
Brno 17:52

Lesná penzion Vranov nad Dyjí 08:25, 10:24, 12:24, 
14:07, 16:07

07:25, 08:25, 09:25, 10:45, 12:25, 15:45, 16:25, 
17:25, 19:25

Bítov 08:25, 17:07 06:26, 09:26, 13:26, 17:26
Vranov nad Dyjí, pláž 11:26 09:26, 13:26, 17:26
Uherčice - Drosendorf 08:25 (do Uherčic a Bítova) 09:25, 19:25 (do Uherčic)

Znojmo 19:25 06:25, 8:25, 12:05, 12:25, 17:05 (do Brna), 
18:25, 19:25

Vranov nad Dyjí, 
Zámecký hotel

Uherčice - Bítov 08:35
Uherčice - Drosendorf 09:35, 19:35 (jen do Uherčic)

Lesná, penzion 11:15, 13:40, 15:40, 19:15 06:15, 08:15, 09:15, 11:55, 12:15, 13:15, 16:55, 
17:15, 18:15, 19:15

Vranov nad Dyjí, pláž 11:15 09:15, 13:15, 17:15
Bítov 08:35 09:15, 13:15, 17:15
Čížov 11:55, 16:55

Znojmo 19:15 06:15, 08:15, 11:55, 12:15, 16:55 (do Brna),
18:15, 19:15

Lančov, 
hostinec

Uherčice - Bítov / Drosendorf 08:42 (do Bítova) 09:42 (do Drosendorfu), 19:42 (do Uherčic)
Znojmo 19:06 12:06, 19:06

Starý Petřín Uherčice - Bítov / Drosendorf 08:48 (do Bítova) 09:48 (do Drosendorfu), 19:48 (do Uherčic)
Znojmo 19:00 12:00, 19:00
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Schéma cyklobusů IDS JMK na Znojemsku
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Jízdenky IDS JMK platí také ve vlacích včetně jízdy do Retzu, neplatí na lodní dopravě po Vranovské 
přehradě a v ReblausExpressu. Více na www.idsjmk.cz.

NP 
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cyklobusová linka/zastávka816

S82 vlaková linka/zastávka

Legenda

RE vlak ReblausExpress.at/cs
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Vranov nad Dyjí, pláž

CYKLOBUSEM KOLEM 
VRANOVSKÉ PŘEHRADY
přehled odjezdů cyklobusů v okolí Vranovské přehrady v sezóně 2021

Zastávka Směr Pracovní dny (1.7.- 31.8.) Soboty, neděle, svátky (2.4.-28.9.)

Šafov Uherčice - Bítov / Drosendorf 08:52 (do Bítova) 09:52 (do Drosendorfu), 19:52 (do Uherčic)
Znojmo 18:55 11:55, 18:55

Uherčice, 
u parku

Bítov 09:17
Drosendorf 10:10
Znojmo 18:37 11:37, 18:37

Korolupy
Bítov 09:22
Uherčice - Znojmo 18:31 18:31

Vysočany, 
prodejna

Bítov 09:28
Uherčice - Znojmo 18:25 18:25

Bítov, náměstí Vranov přes Vranov, pláž a Lesnou 09:43 07:43, 11:43, 15:43
Vranov nad Dyjí přes Uherčice 18:17 18:17

Vranov nad Dyjí, 
pláž

Lesná - Vranov 10:05, 12:05 08:05, 12:05, 16:05
Bítov 09:44, 13:44, 17:44

Horní Břečkov, 
Čížov

Vranov nad Dyjí 10:37, 17:37
Znojmo 12:12, 17:12 (do Brna)

Podmolí, náves Vranov nad Dyjí 10:23, 15:23

Znojmo 12:25, 17:25 (do Brna)
Znojmo, Hradiště,
Jednota

Vranov nad Dyjí 10:10, 15:10
Znojmo 12:40, 17:40 (do Brna)

Drosendorf,
Schulen

příjezd od Vranova, Znojma 10:30
odjezd ReblausExpress do Retzu 11:30
příjezd ReblausExpress od Retzu 10:47
odjezd do Vranova, Znojma 11:15

Cyklobus je vybaven přívěsem pro 20 jízdních kol. Nakládání, vykládání a upevňování kola si zajišťuje cestující 
sám. Nástup a výstup s kolem je možný jen na zastávkách označených piktogramem c v jízdním řádu. Nástup 
a výstup hlaste řidiči. Cestující je povinen před naložením sejmout z kola všechny cenné věci a věci, které se 
mohou za jízdy uvolnit. Přeprava elektrokol je povolena, pokud je cestující schopen naložit a vyložit elektrokolo 
sám. Kapacita je dostatečná, proto není nutná rezervace. Jízdenky prodává řidič.

Jízdní kola se přepravují za: 

 přestupní jízdenku pro kolo
 do 3 hodin za 35 Kč

 přestupní jízdenku pro kolo
 na 24 hodin za 70 Kč

Pro osoby doporučujeme: 

 jízdenku Podyjí na 24 hodin základní
 pro dospělého za 100 Kč

 jízdenku Podyjí na 24 hodin
 pro dítě do 18 let, studenta do 26 let,
 osobu nad 65 let za 25 Kč

TIP: O víkendu s  jednodenní jízdenkou
V nepracovní dny platí základní jízdenka  
za 100 Kč pro 2 osoby nad 15 let + 3 děti do 15 let.

Doporučené jízdenky

Přeprava koloběžek a e-koloběžek je povolena 
přímo ve vozidle. Do délky do 120 cm se 
přepravují zdarma, je vhodné je složit.

Znojmo

Vše o cyklobusech IDS JMK
na www.idsjmk.cz/cyklo

Spojení si prosím ověřte na webu www.idsjmk.cz, děkujeme.

Tiskové chyby vyhrazeny

210524CyklodopravaZnojemskozastávky 204x272.indd   1 26.5.2021   11:54:34
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DLOUHODOBÉ AKCE

30. 4. – 3. 10. 2021 VRBOVEC – Nenecháme 
Vás na suchu! Žluté kolo ve sklepní uličce ozna-
čuje otevřený sklep (vždy PÁ, SO, NE). 
www.cechvrbovec.cz 
3. 5. – 3. 10. 2021 NOVÝ ŠALDORF-SED-
LEŠOVICE – Týdny vinaře. Každý den večer 
otevírá některý z šaldorfských vinných sklepů 
pro veřejnost. www.saldorfske-sklepy.cz 
2.–20. 6. 2021 ZNOJMO A OKOLÍ – Zno-
jemský VZP CUP 2021. Seriál cyklistických akcí 
na Znojemsku. www.cykloklubznojmo.cz 
26. 6. – 25. 8. 2021 ZNOJMO – Svět kos-
tiček LEGO. Výstava z legendární stavebnice 
v Domě umění. www.muzeumznojmo.cz 
8.–25. 7. 2021 ZNOJMO A OKOLÍ – Hudební 
festival Znojmo. Mezinárodní svátek hudby 
a vína. Téma roku: Pocta živlům a katastrofám 
v hudbě. www.hudbaznojmo.cz 
8. 7., 22. 7., 29. 7., 4. 8. a 18. 8. 2021  
VRANOVSKÁ PLÁŽ – Na stojáka LIVE. Popu-
lární Stand-up Comedy Show pravidelně v Re-
stauraci U Karličky. www.vranovska-plaz.cz 
červenec–srpen 2021
BÍTOV – Léto na  Cornštejně. Prázdninová 
šermířská a divadelní představení na zřícenině 
hradu. www.muzeumznojmo.cz 
MORAVSKÝ KRUMLOV – Uličníci v Krumlově. 
Pouliční umělci baví město každou prázdnino-
vou sobotu dopoledne. www.mkrumlov.cz 
ZNOJMO – Cyklozábava pro celou rodinu. Ro-
dinný program s cyklistickou tématikou v areálu 
specializovaného cyklistického infocentra.
www.cykloklubznojmo.cz 
ZNOJMO – Hradební pondělky. Každé prázd-
ninové pondělí (mimo 30. 8.) rodinný program 
v Jižním hradebním příkopu. 
www.znojemskabeseda.cz 
ZNOJMO – Hradovánky. Zábavný program pro 
celou rodinu v prostorách Znojemského hradu. 
www.muzeumznojmo.cz 
ZNOJMO – Pohádkové léto. Divadelní před-
stavení pro nejmenší každé úterý odpoledne 
v Domě umění. www.muzeumznojmo.cz 

JEDNORÁZOVÉ AKCE

5. 6. 2021 MORAVSKÝ KRUMLOV Hudební 
festival Concentus Moraviae v kostele Všech 
svatých. www.mkrumlov.cz 
6. 6. 2021 ZNOJMO A OKOLÍ Zahájení cyklotu-
ristické sezóny na Moravské a Znojemské vinné 
stezce. www.cykloklubznojmo.cz 
12. 6. 2021 
MIROSLAV Miroslavský zámek dokořán – 
slavnostní zahájení sezóny.
www.miroslavskyzamek.cz 
ÚNANOV Pohoda Run – běžecký závod pro 
veřejnost. www.obecunanov.cz 
18.–20. 6. 2021 HNANICE Hnanický vinný 
slunovrat – Tour de Wine po vinných sklípcích. 
www.facebook.com/obecHnanice 

19. 6. 2021 
DOBŠICE Tomáš Klus ve Vinařství LAHOFER. 
www.hudbanavinicich.cz 
HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU Hrušovanské 
slavnosti města. www.hrusovany.cz 
CHVALOVICE Den otevřených vinných sklepů.
www.vinarichvalovice.cz 
25.–27. 6. 2021 HNANICE Hnanický vinný 
slunovrat – Tour de Wine po vinných sklípcích. 
www.facebook.com/obecHnanice 
26. 6. 2021 
DAMNICE Otevřené vinné sklepy.  
www.facebook.com/vinarsky.spolek.damnice 
ZNOJEMSKO AUTHOR ZNOVÍN Cup – oblíbený 
cyklistický závod „Vinařská 50“. 
www.vinarska50.cz 
1. 7. 2021 DOBŠICE Kapela JELEN ve Vinařství 
LAHOFER. www.hudbanavinicich.cz 
2. 7. 2021 
CHVALOVICE Kapela ARAKAIN (na fotbalovém 
hřišti). www.chvalovice.cz 
DOBŠICE Michal Hrůza ve Vinařství LAHOFER. 
www.hudbanavinicich.cz 
3. 7. 2021 DOBŠICE Anna K ve Vinařství LAHO-
FER. www.hudbanavinicich.cz 
3.–4. 7. 2021 
HLUBOKÉ MAŠŮVKY Hlavní pouť – kulturní 
i církevní slavnost. 
www.hlubokemasuvky.cz/akce 
NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠOVICE Otevřené vin-
né sklepy. www.saldorfske-sklepy.cz 
4. 7. 2021 DOBŠICE Kapela MIRAI ve Vinařství 
LAHOFER. www.hudbanavinicich.cz 
10.–11. 7. 2021 VRANOVSKÁ PLÁŽ Vranov-
ské volejbalové léto 1 – atraktivní sportovní 
akce. www.vranovskeleto.cz 
16. 7. 2021 DOBŠICE Ben Cristovao ve Vinař-
ství LAHOFER. www.hudbanavinicich.cz 
17. 7. 2021 
DOBŠICE Kapela MONKEY BUSINESS ve Vinař-
ství LAHOFER. www.hudbanavinicich.cz 
MIROSLAV Meruňkobraní s  jarmarkem 
u sv. Floriána. www.mesto-miroslav.cz 
17.–18. 7. 2021 VRANOVSKÁ PLÁŽ Pohád-
koland 2021 – největší rodinný festival v ČR. 
www.vranovska-plaz.cz 
22. 7. 2021 VRANOVSKÁ PLÁŽ Summer X 
Fest Tour 2021 – festival letních sportů a zába-
vy. www.vranovska-plaz.cz 
24. 7. 2021 
BÍTOV Jarmark na zřícenině hradu Cornštejn. 
www.muzeumznojmo.cz 
ÚNANOV Turnaj v plážovém volejbale v areálu 
Pohoda. www.obecunanov.cz 
24.–25. 7. 2021 VRANOVSKÁ PLÁŽ Vranov-
ské volejbalové léto 2, vč. soutěží Pole Dance 
Battle a Strongman Vranovského léta.
www.vranovskeleto.cz 
29. 7. 2021 DOBŠICE Kapela MIG 21 ve Vinař-
ství LAHOFER. www.hudbanavinicich.cz 
30. 7. 2021 VRANOV NAD DYJÍ Zámek v za-
hradě, zahrada v zámku – spec. komentované 
prohlídky zámku. www.zamek-vranov.cz 

30.–31. 7. 2021 VRANOVSKÁ PLÁŽ Přehra-
dy Fest – akce plná hudby, tance a setkávání. 
www.prehradyfest.cz 
31. 7. 2021 
BOHUTICE Letní meruňková noc v meruňkami 
proslavené obci. www.bohutice.cz 
MACKOVICE Tradiční krojované hody.
www.mackovice.cz 
MIROSLAV Hradozámecká noc – večerní 
humorné prohlídky zámku. 
www.miroslavskyzamek.cz 
1. 8. 2021 ZNOJMO Farmářský den v muzeu 
(Minoritský klášter). www.muzeumznojmo.cz 
6. 8. 2021 ZNOJMO Slavnosti okurek – osla-
va farmářského symbolu Znojemska. 
www.znojemskabeseda.cz 
6.–8. 8. 2021 HLUBOKÉ MAŠŮVKY Pra-
kostřelba – Mistrovství ČR ve střelbě z praku.  
www.hlubokemasuvky.cz/akce 
7. 8. 2021 
JAROSLAVICE Otevřené vinné sklepy. 
www.jaroslavictivinari.cz 
ZNOJMO Pivní slavnosti Znojmo 
www.znojemskabeseda.cz 
7.–8. 8. 2021 HRUŠOVANY NAD JEVIŠOV-
KOU Supermoto – akce pro všechny milovníky 
motorek. www.facebook.com/supermoto.
hrusovany 
12. 8. 2021 DOBŠICE Kapela POKÁČ ve Vinař-
ství LAHOFER. www.hudbanavinicich.cz 
13. 8. 2021 DOBŠICE Xindl X ve Vinařství 
LAHOFER. www.hudbanavinicich.cz 
14. 8. 2021 DOBŠICE Ewa Farna ve Vinařství 
LAHOFER. www.hudbanavinicich.cz 
14.–15. 8. 2021 BÍTOV Hradní pouť.
www.hrad-bitov.cz 
18.–22. 8. 2021 ZNOJMO Znojmo žije diva-
dlem (jízdárna Louckého kláštera). 
www.znojemskabeseda.cz
19.–21. 8. 2021 MORAVSKÝ KRUMLOV Rock 
Castle – rockový festival na zámku.
www.mkrumlov.cz 
20. 8. 2021 od 16 hod. VRANOVSKÁ PLÁŽ 
Koncert Marek Ztracený – Tour de Léto 2021. 
www.vranovska-plaz.cz 
21. 8. 2021 MORAVSKOKRUMLOVSKO Cy-
kloakce Expedice za sousedy (Krajem vína).
www.vinarske.stezky.cz/akce/Krajem-vina-
-Expedice-za-sousedy 
21.–22. 8. 2021 BŘEŽANY Tradiční krojova-
né hody. www.obec-brezany.cz 
22. 8. 2021 
MIROSLAV Dvě království – historický pro-
gram na zámku. www.miroslavskyzamek.cz 
ZNOJMO Gránická 70 – cyklozávod do vrchu. 
www.cykloklubznojmo.cz 
27. 8. 2021 VRANOV NAD DYJÍ Zámek v za-
hradě, zahrada v zámku – spec. komentované 
prohlídky zámku. www.zamek-vranov.cz 
28. 8. 2021
MORAVSKÝ KRUMLOV Kapela CHINASKI v zá-
meckém parku. www.mkrumlov.cz 

VRANOVSKO LAHOFER Author Cup – zá-
vody horských kol v okolí Vranovské pláže.  
www.lahocup.cz 
VRBOVEC Vrbovecké Posvícení – tradiční 
vinařská akce. www.obec-vrbovec.cz 
ZNOJMO Znojmo Extreme 790 – závod týmů 
ve výběhu na Radniční věž.  
www.extreme790.cz 
2.–5. 9. 2021 MORAVSKÝ KRUMLOV A OKO-
LÍ Malý festival loutky – rodinný divadelní 
festival. www.mkrumlov.cz 
3.–4. 9. 2021 MORAVSKÝ KRUMLOV Tradič-
ní Rozmarýnové hody v Polánce.
www.mkrumlov.cz 
4. 9. 2021 
NOVÝ ŠALDORF Šaldorfský Kravák – slavnost 
vinařů a sauvignonů z Kraví Hory.
www.saldorfske-sklepy.cz 
SLUP Slavnosti chleba ve Slupi.
www.slup.cz/slavnosti-chleba
ZNOJMO-POPICE Zarážení hory – tradiční 
vinařská slavnost. www.hroznovakoza.cz 
10.–11. 9. 2021 MORAVSKÝ KRUMLOV Se-
cesní slavnosti. www.mkrumlov.cz 
10.–12. 9. 2021 ZNOJMO Znojemské histo-
rické vinobraní – největší a nejstarší vinařská 
akce v ČR. www.znojemskevinobrani.cz 
11. 9. 2021 MORAVSKÝ KRUMLOV Kapela 
TŘI SESTRY – Sex drógy rakenról Tour 2021.  
www.mkrumlov.cz 
11.–12. 9. 2021 VEDROVICE Tradiční Roz-
marýnové hody. www.vedrovice.cz 
18. 9. 2021 
MORAVSKÝ KRUMLOV Burčákobraní – pod-
zimní oslava vína a burčáku. www.mkrumlov.cz 
ZNOJMO A  OKOLÍ Cykloakce Tour de bur-
čák po vinařských stezkách Znojemska (Kra-
jem vína). www.vinarske.stezky.cz/akce/ 
Krajem-vina-Tour-de-burcak-po-vinarskych- 
-stezkach 
24.–25. 9. 2021 ZNOJMO Burčákfest – slav-
nosti vína a burčáku v areálu Louckého kláštera. 
www.burcakfest.cz 
25.–26. 9. 2021 
BÍTOV Hradní kaprobraní na závěr sezóny 
na hradě Bítov. www.hrad-bitov.cz 
MORAVSKÝ KRUMLOV Tradiční Václavské 
hody v Rakšicích. www.mkrumlov.cz 
S ohledem na aktuální vládní nařízení mohou být 
uvedené akce zrušeny či termínově přesunuty. 
 Změna programu vyhrazena.

 KALENDÁŘ AKCÍ DALŠÍ
akce a informace

o turistických cílech, trasách i službách 
najedete na www.znojmoregion.cz 

a www.znojemsko.info


