
ZNOJMO 
Znojemské podzemí 
Téměř 27 km dlouhý labyrint chodeb a sklepů kopaných až 
ve 4 patrech nad sebou je nejrozsáhlejším ve střední Evropě. 
Klasická trasa (vhodná pro děti od 5 let) seznamuje s historií 
i legendami a využívá působivé audiovizuální efekty. Další  
3 adrenalinové trasy různých náročností jsou nezapomenutelným 
zážitkem pro dospělé a náctileté. Otevřeno celoročně i v pondělí. 
www.znojemskabeseda.cz

Hradební okruh 
Znojmo patřilo k nejlépe opevněným městům mezi Vídní 
a Prahou. Mohutný hradební systém se dochoval v souvislém 
pásu dodnes a nejlépe ho prozkoumáte s průvodcem z TIC 
Znojmo. Součástí trasy je 6 věží (3 z nich vyhlídkové) i ukázka 
zbraní a zbrojí dávných obránců města. O prázdninách 
v Jižním hradebním příkopu probíhá speciální program pro 
děti Hradební pondělí s ukázkami dravých ptáků, šermíři, 
střílením z luků nebo divadelními pohádkami. 
www.znojemskabeseda.cz

INFINITY Laser Game 
V současnosti nejmodernější Laser Game Aréna v Evropě, 
která zabírá celé 2. patro obchodního domu Dyje v centru 
Znojma. Dokonalý zvuk, opravdová mlha a nejdetailnější 
výsledková listina na světě! Navíc špičková virtuální realita 
a herní konzole PS4. Zážitky pro jednotlivce i skupiny a na-
bídka vhodná už od 7 let. Skočte si z mrakodrapu, závoďte 
v autech, bojujte s vesmírnými příšerami, užijte si jízdu 
na horské dráze, utkejte se s mistry bojových umění anebo 
relaxujte a v klidu proplouvejte mořské hlubiny... 
www.lasergameznojmo.cz 

Znojmáček 
Vyhlídkový elektrobus projíždí v červenci a v srpnu centrum 
Znojma a během jízdy průvodce představuje historii i zajíma-
vosti královského města. Na vybraném místě nabídne ochut-
návku regionálních potravin a nápojů v programu upraveném 
speciálně pro děti (mošty a marmelády) a pro dospělé (pivo 
a víno). Nástupní i výstupní stanice je před pivovarskou branou 
v ulici Přemyslovců. Rezervace předem nutná! 
www.znojmacek.cz 

Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
Celkem 6 objektů ve Znojmě i v jeho okolí, jejichž návštěvu 
oceníte nejen v deštivých dnech, ale i v případě, že Vaše děti 
potřebují názorně ukázat a pochopit přírodovědu, vlastivědu 
nebo dějepis: Minoritský klášter ukrývá cenné přírodovědné, 
archeologické a historické sbírky i odpočinkové Lapidárium; 
Dům umění nabízí vzácné umělecké sbírky i krátkodobé výstavy 
a v létě pohádky pro nejmenší na nádvoří; románská rotunda sv. 
Kateřiny se pyšní vzácnými přemyslovskými malbami; Znojem-
ský hrad s muzejními sbírkami a letním rodinným programem 
Hradovánky; památník vynálezce Prokopa Diviše v Příměticích 
na severním předměstí Znojma a zřícenina hradu Cornštejn nad 
Vranovskou přehradou známá z filmových pohádek. 
www.muzeumznojmo.cz 

Expozice pivovarnictví 
Nezvyklým výletním cílem pro rodiny s dětmi může být 
bývalá pivovarská varna v areálu znojemského hradu, 
ve které se dochovalo původní vybavení z r. 1930. Seznamuje 
s historií vaření piva, vč. videoprojekce přímo v jedné ze  
4 obrovských měděných kádí. Mladší návštěvníky tu dopro-
vází pivní kvasinka, která zjednodušenou formou popisuje 
vše důležité a nabízí i tematický dětský minikoutek. 
www.znojemskabeseda.cz

Vodácky splavná Dyje pro rodiny s dětmi 
Ve Staré vodárně pod hrází Znojemské přehrady najdete 
půjčovnu lodí a veškerého vodáckého vybavení i dobře vy-
bavené vodácké tábořiště. A právě pro rodiny s dětmi nebo 
začínající vodáky je Dyje ideální. První úseky od Znojma jsou 
totiž klidné a mírné a až při delší plavbě se stane voda trochu 
náročnější. Další vodácká tábořiště jsou pak v Krhovicích 
a v Hrádku. Řeka protéká krásnou přírodou moravsko-ra-
kouského pomezí. Vodácké centrum Znojmo zabezpečuje 
i vodácký autobus, se kterým se můžete ve vybrané dny 
vrátit zpět do Znojma i s lodí. 
https://pujcovna.vodaci.org 

Gránickým údolím s mlokem Hugem 
Zážitková naučná stezka (cca 2,5 km) určená zejména rodi-
nám s malými dětmi zdobí romantické Gránické údolí pod 
Znojemským hradem. Průvodcem zde je mlok Hugo, který 
seznamuje s místní přírodou. Nenáročnou lesní cestu vhod-
nou pro začínající cyklisty i terénní kočárky lemují krásné 
dřevěné sochy, které mohou děti osahat a šetrně osedlat. 
Mohou si také vyhrát s lesním pexesem nebo si vyzkoušet 
svou obratnost na lesním hřišti. Kdo si trasu prodlouží  
(cca +1 km), může nakouknout i do domku Karkulčiny ba-
bičky, kde v peřinách leží převlečený vlk. Naštěstí zpovzdálí 
přichází myslivec, ovšem také dřevěný... Trasa začíná u zno-
jemské Staré vodárny, ale nejedná se o okruh! 
www.lesyznojmo.cz 

Městská plovárna Znojmo-Louka 
Na jižním předměstí Znojma najdete moderní plovárnu 
se systémem vyhřívaných bazénů a travnatými odpo-
činkovými plochami. Nabízí rekreační bazén o velikosti 
50×25 m, kondiční bazén 25×21 m, dětské brouzdaliště 
o průměru 10 m a hloubkou vody 15–25 cm. K dispozici 
jsou rozmanité vodní atrakce pro malé i velké a sportovní 
vyžití na hřišti na plážový volejbal, streetball a nohejbal. 
Kapacita plovárny je až 2450 návštěvníků. V sezóně nabízí 
také večerní či noční koupání. 
www.plovarnalouka-znojmo.cz 

Areál Louckého kláštera 
Monumentální barokní budova hned vedle plovárny je 
významným vinařským centrem Znovínu Znojmo, a tak 
není divu, že i dětské hřiště v jeho areálu je vyrobeno 
z dřevěných sudů na víno. Zatímco na něm budou děti řádit 
anebo pozorovat kozy v malém výběhu na nádvoří, mohou 
rodiče nakoupit regionální produkty a víno. Společně pak 
prozkoumají historii kláštera s průvodcem, navštíví vinařské 
a bednářské muzeum s uměleckou galerií nebo obrovské 
vinné sklepy. V sezóně zde můžete využít turistický vláček, 
který propojuje klášter s historickým centrem Znojma. 
www.znovin.cz 

Znovínský koloběžkový okruh 
Nenáročná okružní trasa pro koloběžky, začínající cyklisty 
i kočárky vede od Louckého kláštera po obou březích řeky 
Dyje. Příjemná rovinatá cesta mezi udržovanými zahrádkami 
vás dovede až ke Staré vodárně pod hrází Znojemské pře-
hrady a po druhé straně řeky vás pak vrátí zpět ke klášteru. 
Tato delší varianta má cca 4,5 km. Kratší verze (cca 3,5 km) až 
k vodárně nevede. Kola i koloběžky je možné si zapůjčit hned 
v sousedství Louckého kláštera. 
www.znovin.cz/znovinsky-kolobezkovy-okruh 

Cyklo klub Znojmo 
Naproti hlavnímu vchodu do Městské plovárny a na dohled 
Louckého kláštera sídlí 1. Mezinárodní cykloturistické 

centrum služeb a informací v ČR. Půjčuje kola, elektrokola, 
koloběžky a šlapací káry, zabezpečuje cykloservis, pořádá 
cykloakce pro veřejnost, včetně cyklotáborů pro děti, a na-
bízí také prodej cyklodoplňků, cyklosuvenýrů i regionálních 
produktů. Je autorem projektu Místa technické a první 
pomoci pro cyklisty projíždějící po stezkách národního parku 
Podyjí až do sousedního Rakouska. 
www.cykloklubznojmo.cz 

Znojemské „hledačky“ 
Zábavné prozkoumání nejen historie města Znojma nabízejí 
hned 3 trasy mobilní aplikace Skryté příběhy. První vede 
historickým centrem a jmenuje se Záhada Psí věže (cca 4 km, 
9 zastavení, 2 hodiny). Zavede vás do roku 1226, kdy lokátor 
Maurer povolaný králem Přemyslem Otakarem II., aby 
vytýčil nové královské město, si neví rady... Druhá, nazvaná 
Prušácké výpalné, vede v okolí Louckého kláštera (cca 2 km, 
5 zastavení, 45 minut). Ocitnete se v roce 1742, kdy musí 
převor Prokop Diviš, vyřešit nepříjemnou situaci – obsazení 
kláštera pruskou armádou a zajetí opata. A se jménem 
slavného vynálezce, Prokopa Diviše, se setkáte i na třetí 
trase pojmenované Stroj na počasí (cca 1 km, 5 zastavení,  
45 minut). Ta vede Příměticemi na severním předměstí 
Znojma, kde tento vědecký průkopník a farář zkonstruoval 
svůj bleskosvod. Bojuje však s nevědomostí a nepochopením 
místních sedláků. 
www.skrytepribehy.cz 

JIŽNÍ POHRANIČÍ 
HNANICE 
Hnanické okolí pěšky i na kole 
Vinařská obec Hnanice je jednou ze vstupních bran do ná-
rodního parku Podyjí. Je výborným výchozím místem pro 
rodinný výlet, na jehož trase uvidíte malebné vinohrady 
a panenskou přírodu i staré vojenské bunkry, stádo divokých 
koní anebo jednu z nejkrásnějších vyhlídek na slavnou vinici 
Šobes nazvanou Devět mlýnů. Příjemnou procházku, kterou 
zvládnou i menší výletníci, je cesta okolo 13 zrekonstruova-
ných kapliček, poklon a božích muk, jejichž patroni chrání 
zdejší úrodné vinice. 
www.obechnanice.cz/informace-pro-turisty 

CHVALOVICE 
Obří venkovní hřiště 
Na ploše větší než sousední fotbalové hřiště najdete obrov-
ský venkovní hřiště, jedno z největších v ČR. Oceníte moderní 
a bezpečné prolézačky různých náročností, skluzavky, 
houpačky, skákadla, balanční prvky, atraktivní provazové 
i dřevěné konstrukce, a dokonce i malou pumptrackovou 
dráhu. Velký prostor zde dostala také posilovna pro dospělé. 
www.chvalovice.cz 

Stračí stezka a vojenský bunkr 
Nenároční naučná ministezka s provazovými balančními 
prolézačkami, kytičkami a stručnými informacemi o zví-
řatech a ptácích žijících ve zdejší přírodě vede od fotbalo-
vého hřiště k rybníčku s hastrmanem a pak podél potoka 
Daníž malebným lesoparkem. Asfaltová cesta je výborná 
pro in-line brusle, koloběžky, první kola i na procházku 
s kočárkem. Okruh okolo potoka pokračuje do Chvalovické 
vinařské sklepní uličky nebo (už po nezpevněné cestě) 
k pěchotnímu srubu Zatáčka. Jde o dochovaný objekt 
původního čs. válečného opevnění MJ-S4 s vojenským mu-
zeem, které bývá veřejnosti přístupné ve vybraných dnech. 
Vlaje-li na něm státní vlajka, je otevřeno. 
www.mj-s4.cz 

CHVALOVICE-HATĚ 
Merlinův dětský svět a Merlinův kemp 
Jedno z největších dětských zábavných center v ČR s atrak-
cemi na zemi, ve vodě i ve vzduchu, uvnitř i venku. Je jich 
více než 200; jsou rozděleny podle věku dětí (1–5, 6–10 
a 10+) a najdete zde i adrenalinové, ale bezpečné zážitky. 
Celý areál je přístupný zdarma a jednotlivé atrakce fungují 
na žetony, tzv. Tokeny, které si zakoupíte v automatech 
v areálu Merlin ś Kinderwelt. Využít je pak můžete i na dal-
ších místech obrovského obchodního a zábavního centra 
Excalibur City, které vyrostlo na česko-rakouské hranici. 
Nejen rodiny s dětmi ocení možnost ubytování v Merlin´s 
Camp – sousedním kempu nabízejícím komfortně vybavené 
mobilheimy pro 4 nebo 6 osob. 
www.merlinskinderwelt.com
www.merlinscamp.com 

Muzeum Terra Technica a Jukebox Hotel 
Time Travel Muzeum neboli muzeum, ve kterém cestujete 
časem – v tomto případě hudebním a zábavním, to je Terra 
Technica. Je největším svého druhu na světě a na ploše více 
než 8500 m2 představuje historii zábavy od roku 1880. Nechybí 
první fonografy, hrací skříně a staré gramofony, ani hudební 
jukeboxy, které v 50. a 60. letech vyhrávaly v každé restauraci. 
Na blikajících flipperech opět poskakují kuličky a videohry 
představují ucelenou vývojovou řadu. Atraktivnost podtrhují 
unikáty, jako např. originální Batmobil z amerických filmů 
o Batmanovi. Stylové je zde i občerstvení a možnost ubytování 
v sousedním Jukebox Hotelu, kde je každý z pokojů zasvěcen 
jiné hudební hvězdě a vybaven multifunkčním jukeboxem. 
www.terratechnica.info
www.jukeboxhotel.com 

VRBOVEC 
Po stopách Hroznové kozy 
Pradávný a legendami opředený patron vinic – Hroznová koza 
(a někdy i kozel a kůzlata) je hlavním námětem nenáročné 
trasy vedoucí vinařskou obcí Vrbovec (cca 5 km). Okruh má  
6 zastavení představujících vinařské legendy s veselými 
obrázky, rok na vinici i staré tradice. Na každé z tabulí si přes  
QR kód můžete poslechnout originální pověsti a písničky 
o Hroznové koze, na památku si obkreslit unikátní obrázek 
anebo luštit tajenku zašifrované hledačky. Malý vinohradnický 
altán slouží také jako rozhledna a odpočinkové místo. Cestu 
zvládnete i s terénním kočárkem anebo se začínajícím cyklistou. 
www.obec-vrbovec.cz 

Vrbovecké koupaliště 
Příjemné venkovní koupaliště „na samotě u lesa“ v západní 
části obce, hned za fotbalovým hřištěm. Stezka Hroznové 
kozy prochází kolem. Bazén má hloubku od 1,6 do 2,1 m 
a velikost 13×25 m. Pro děti je tu brouzdaliště. K dispozici 
je také hřiště na plážový volejbal, nohejbalové hřiště, teni-
sový kurt a velká travnatá plocha ke slunění. 
www.obec-vrbovec.cz 

SLUP 
Vodní mlýn 
Unikátní technická památka mimořádně zachovaného vod-
ního mlýna ze 16. století se 4 funkčními koly a mlýnským ná-
honem. Pozoruhodná renesanční stavba je národní kulturní 
památkou spravovanou Technickým muzeem v Brně, díky 
kterému zde všechno opět funguje, točí se a třese. Nechybí 
vybavená kancelář pana otce nebo místnost, kde trávili čas 
stárek, mládek, prášek i vandrující krajánek. Uslyšíte, jak 
mlýn klape a dozvíte se, co znamená mít něco za lubem... 
www.tmbrno.cz/vsechny-pamatky  
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ŠATOV 
Areál čs. opevnění a železné opony 
Autentická ukázka vojenského opevnění budovaného podél 
čs. hranic v letech 1935–38 na obranu před nacistickým Ně-
meckem i střeženého prostoru rozdělujícího později Evropu 
na Východ a Západ. Provozuje ho Technické muzeum v Brně, 
díky kterému je vojensko-historická expozice nadstan-
dardně vybavená. Hlavním objektem je pěchotní srub MJ-S3 
s krycím jménem Zahrada. Také zde uvidíte lehké opevnění, 
protitankové a protipěchotní překážky nebo strážní věž se 
signální stěnou chránící pohraniční pásmo. Je zde i domek 
pro celní a pasovou kontrolu nebo závora Ippen bránící po-
stupu nepřítele. Vojáčci jakéhokoliv věku zde budou nadšeni. 
www.tmbrno.cz/vsechny-pamatky 

NÁRODNÍ PARK PODYJÍ 
Návštěvnické středisko Čížov 
Budova, která dříve sloužila posádce pohraniční stráže, je dnes 
návštěvnickým střediskem NP Podyjí. Tento nejmenší národní 
park ČR se rozkládá podél meandrující řeky Dyje protékající asi 
40 km dlouhým, hlubokým kaňonem mezi Vranovem nad Dyjí 
a Znojmem. Je ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí 
v bohatě zalesněné krajině plné romantických vyhlídek, skalních 
srázů a početných zástupců fauny i flóry. V návštěvnickém 
středisku najdete informace o národním parku i sociální zázemí 
a herní prvky určené pro děti či školní výpravy. Za budovou je 
pěkné dětské hřiště a před budovou Památník železné opony, 
která tudy vedla za minulého režimu. Pokud Vaše děti právě 
ve škole probírají dějiny 20. století, oceníte zdejší názornou vý-
uku – mají zde na vyžádání i speciální pracovní listy pro školáky. 
Na webu jsou ke stažení i 2 „hledačky“ s úkoly pro rodiny s dětmi. 
www.nppodyji.cz 

Pastviny divokých koní 
S péčí o chráněné území nemusí pomáhat jen stroje či 
ovečky. V národním parku Podyjí najdete i stáda divokých 
koní, která pokojně spásají Havranická vřesoviště a Mašovic-
kou střelnici. Jde o plemeno exmoorský pony, jehož domo-
vinou je Anglie. Budete-li mít štěstí, přiblíží se k vám takřka 
na dosah. V žádném případě je však nehlaďte ani nekrmte! 
A také si výlet rozmyslete, pokud máte s sebou psa. 
www.nppodyji.cz/pastvinykoni 

Zřícenina Nový Hrádek u Lukova 
Romantika ukrytá v tzv. klidovém pásmu (nejpřísněji 
střeženém) NP Podyjí, a tak se k ní dostanete pouze pěšky 
nebo na kole. Původní lovecký hrad zpustl už v 17. století 
a v 50. letech 20. století se ocitl v zakázaném prostoru, 
do něhož měla přístup pouze pohraniční stráž. Díky umístění 
v přísně střežené hraniční zóně se zde zastavil čas a vládu 
převzala okolní divoká příroda. Ve zřícenině jsou dnes možné 
prohlídky s průvodcem zaměřené na historii i přírodovědu. 
Z nejvyšší vyhlídkové terasy je nádherný výhled na řeku Dyji 
meandrující jako puzzle na česko-rakouské hranici. 
www.hrad-novyhradek.cz  

VRANOVSKO, BÍTOVSKO 
A UHERČICKO 
BÍTOV 
Hrad Bítov a okolí 
Jeden z nejstarších a nejromantičtějších hradů ČR založený už 
v 11. století na obranu moravsko-rakouské hranice. Interiéry 
hradního paláce jsou bohatě vyzdobeny, upoutá vzácná zbroj-
nice, pestré zoologické sbírky i expozice hradního pivovaru nebo 
mučírny. Zdejší sbírka 51 vycpaných psů je největší na světě. 

POZOR! Nutnost počítat s časovou rezervou – poslední veřejné 
parkoviště (s malou minizoo) je od hradu vzdálené cca 600 m 
po asfaltové silničce a od přístaviště lodní dopravy vede ke hradu 
prudce stoupající kamenitá lesní cesta cca 500 m.
www.hrad-bitov.cz 

Zřícenina hradu Cornštejn 
Původní hrad byl postaven na skále nad meandry Dyje 
na počátku 14. století. Zbytky zdí a palácové sklepy z té 
doby se dochovaly dodnes. Nabízí návštěvníkům nejen 
úchvatné výhledy, ale i expozici hradní mučírny a šenku 
hradní posádky ve sklepeních nebo herní prvky pro děti 
s dobovou tématikou. V létě ožívá šermířskými duely a his-
toricko-divadelními akcemi. 
www.muzeumznojmo.cz/o-muzeu/objekty 

Pivní speciality pro malé i velké 
V centru obce Bítov nabízí Restaurace a penzion U Tesařů vy-
hlášenou domácí kuchyni, ale i pivní speciality ze sousedního 
Hasičského pivovaru. Dospělým zde zachutná oceňované 
pivo Tesák a pivní škvarky, dětem nealkoholická pivní limo-
náda nebo sladké pivní želé a malinovo-makový Tesák řez. 
Navíc je před restaurací příjemné dětské hřiště. Možnost ro-
dinného ubytování přímo v penzionu nebo v apartmánových 
chatách v lokalitě Bítov-Horka. 
www.utesaru.cz 

Bítovsko pěšky i na kole 
Romantickou lesnatou krajinu Bítovska prochází řada 
značených turistických i cyklistických tras. Rodinám s dětmi 
doporučujeme např. vyhlídkovou naučnou stezku Jindřicha 
Dauna, označovanou jako Lovecká stezka bítovských pánů. 
Na trase dlouhé cca 5,5 km je 6 zastavení s informacemi 
o zdejší přírodě a historii. Část její trasy je shodná s cyk-
lookruhem Pivovarská dvanáctka, který na 12 km spojuje 
nejvýznačnější historické, přírodní i pivní cíle Bítovska.
www.utesaru.cz 

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

VRANOV NAD DYJÍ 
Zámek Vranov nad Dyjí 
Na strmé skále nad řekou Dyjí se vypíná klenot evropského 
baroka. Je kouzelnou kulisou mnoha českých pohádek 
a historických filmů. A jako v pohádce se budete cítit při 
prohlídce bohatě vyzdobených pokojů, impozantního Sálu 
předků nebo při pohledu do terasových zahrad. Novinkou 
je vyhlídková strážní věž, která dříve sloužila i jako vězení.  
POZOR! Nutnost počítat s časovou rezervou – poslední 
veřejné parkoviště je od zámku vzdálené cca 600 m a cesta 
výrazně stoupá do kopce. O prázdninách zámek, městečko 
i hráz Vranovské přehrady spojuje turistický vláček. 
www.zamek-vranov.cz  

Vranovská pláž 
Vranovská přehrada, přezdívaná Moravský Jadran, patří mezi 
nejteplejší a kvalitou vody nejčistší vodní nádrže v ČR. Jde o velmi 
oblíbenou destinaci pro trávení delší letní dovolené nebo jen 
krátkodobý pobyt spojený s koupáním, vodními sporty či plav-
bami na vyhlídkových lodích Lodní dopravy Vranov. Zdejší kemp  

Holiday Park bývá pravidelně hodnocen mezi nejlepšími. Ná-
vštěvu Vranovské pláže si lze zpestřit zapůjčením kol, lodí, šlapa-
del či surfů anebo si vyzkoušet lanový park a adrenalinové zážitky. 
Nechybí ani dětský koutek, venkovní hřiště a v době prázdnin 
každodenní animační programy, včetně letního kina. Bývá také 
dějištěm mnoha sportovních i kulturních akcí a festivalů. 
www.vranovska-plaz.cz
www.lodnidopravavranov.cz 

Vranovské „hledačky“ 
V okolí Vranova nad Dyjí vedou hned 3 trasy „hledaček“. 
Všechny začínají i končí u turistického infocentra na náměstí. 
První Okolo řeky Dyje (cca 4 km) je fyzicky nenáročná rovinatá 
trasa, kterou bez problémů zvládnou menší děti na kolech 
i terénnější kočárek. Druhá hledačka Okolo zámku (cca 5 km) je 
fyzicky středně náročná a vede většinou po lesních a skalních 
pěšinkách. Je zcela nevhodná pro kočárky i kola. Okruh vede 
okolo barokního zámku i starých vojenských bunkrů. Třetí 
okruh Claryho stezka (cca 7 km) je fyzicky nejnáročnější, ale 
děti jej také zvládnou. Většinou vede po přírodních cestách, 
nechybí větší stoupání i klesání a opět není vhodný pro kola. 
Druhá část pak vede po asfaltové silnici zpět do Vranova. 
www.hledacky.vranovnaddyji.cz 

Vranovsko s dětmi pěšky 
Rodinám s dětmi doporučujeme na Vranovsku např. naučnou 
Hraběnčinu stezku (cca 1,5 km) vedoucí od bývalých zámec-
kých koníren, přes Hraběnčinu louku až do Junáckého údolí. 
Na trase je romantická vyhlídka Tanečnice, kaplička i nově 
vytvořená místa pro lesní pedagogiku. Vede z větší části 
po trase Okruhu hraběnky Heleny Mniszkové (cca 3 km), který 
se vrací zpět k zámku okolo bývalého vojenského bunkru 
a Felicitiny studánky. A vydáte-li se od hlavní zámecké brány 
po žluté turistické značce po trase tzv. Felicitina okruhu, 
sejdete dolů do městečka málo frekventovanou cestou (cca 
1,5 km). Přejděte most v místě zvaném Benátky a přímo před 
sebou uvidíte krásné dětské hřiště plné dřevěných herních 
prvků, hned naproti pak venkovní posilovnu pro dospělé. 
www.navstivtevranovsko.cz 

UHERČICE 
Zámek Uherčice 
Jeden z největších zámeckých komplexů na Moravě označo-
vaný za „učebnici slohů“. Býval oblíbenou zastávkou nejvyšší 
šlechty na cestě mezi Prahou a Vídní, ale jeho honosnou po-
dobu těžce poznamenalo období 50. let 20. století. Rozlehlý 
areál zahrnuje obytné a reprezentační prostory s velkým 
Banketním sálem i hospodářské budovy. Obklopují ho 
zahrady a anglický park, které jsou zárukou příjemných pro-
cházek. POZOR! Zámek prochází dlouhodobou rekonstrukcí, 
a proto si možnost prohlídky nejprve ověřte předem. 
www.zamek-uhercice.cz

JEVIŠOVICKO 
HLUBOKÉ MAŠŮVKY 
Letní koupaliště a okolí 
Kdo nemá rád přeplněná koupaliště velkých měst, tomu 
se zde bude líbit. V údolí Plenkovického potoka najde 
plavecký bazén s vodními tr yskami s max. hloubkou 
1,6 m a menší dětský hluboký 0,8 m. Okolo koupaliště 
vede zelená turistická značka ke zřícenině hradu Lapikus 
do krajiny, která láká k výletům. Hluboké Mašůvky jsou 
také významným poutním místem se zázračným vodním 
pramenem, uctívanou madonou, Křížovou a Mariánskou 
cestou a řadou dalších církevních pamětihodností. 
www.hlubokemasuvky.cz/koupaliste 

JEVIŠOVICE 
Předzámčí s bludištěm na půdě 
Budova oddělující Starý zámek (dnes pobočka Moravského 
zemského muzea) od historického centra Jevišovic bývá 
označována jako „Předzámčí“. Naleznete tu slavné archeo-
logické nálezy, které mimo jiné pojmenovaly Jevišovickou 
kulturu, a zjistíte, že venuše zdaleka nebyla jen Věstonická. 
Názorně si ukážete, kde všude v okolí se rozlévalo třetihorní 
moře, uvidíte historické loutky a dozvíte se mnohé i o zdej-
ších osobnostech. Třeba, kdo to byl Suchý Čert, kdo zachránil 
Brno před Švédy anebo příběh amerického pilota sestře-
leného nad Jevišovicemi roku 1944. Na půdě pak děti čeká 
zábavné bludiště Labyrintem jevišovické historie. 
www.jevisovice.cz 

Jevišovická přehrada 
Technická památka, jedna z nejstarších kamenných vodních 
nádrží ve střední Evropě. Přehrada je dnes oblíbenou rekre-
ační oblastí a lesnaté okolí láka k výletům pěšky i na kole. 
Hladinu přehrady občas zčeří mimo rybářských pramic 
i dračí lodě. 
www.jevisovice.cz/prehrada-jevisovice 

ÚNANOV 
Autokemp a koupaliště Pohoda 
Špičkové letní koupaliště získalo svůj výstižný název v dětské 
soutěži. Nabízí plavecký a rekreační bazén, brouzdaliště 
pro děti, tobogan, skluzavku, vodní jeskyni, masážní lůžka, 
divoký kanál a další vodní atrakce. Rekreační areál byl po-
stupně rozšířen o autokemp s občerstvením, tenisové kurty, 
hřiště pro plážový volejbal i míčové hry a nechybí zde ani 
stolní tenis, ruské kuželky, pétanque či půjčovna sportovních 
potřeb a slunečníků.  
www.obecunanov.cz  

MORAVSKOKRUMLOVSKO 
A MIROSLAVSKO 
MIROSLAV 
Miroslavský zámek 
Původně vodní tvrz přebudovaná v 16. století na zámek, 
který byl v roce 2015 částečně zrekonstruován a zpřístup-
něn veřejnosti. Hostí řadu zajímavých rodinných akcí a vý-
stav, mj. expozici LEGO nebo puzzle. Zdejší unikát – vel-
koformátové puzzle (více než 163 000 dílků) s kompletní 
Slovanskou epopejí Alfonse Muchy je dokonce zapsán 
v České knize rekordů. Také je zde zpřístupněna Strašidelná 
stezka pro děti od cca 7 let přibližující 11 pověstí z českých 
hradů a zámků. 
www.miroslavskyzamek.cz 

Městské koupaliště Miroslav 
V malebné lokalitě u lesa najdete velmi příjemné letní 
koupaliště s bazénem cca 15x40 m, který má pozvolnou 
hloubku od 0,8 do 1,8 m. Původní městská plovárna zde byla 
vybudována už v roce 1929 a napájel ji poměrně studený 
potok pramenící nedaleko. Dnes je koupaliště zrekonstru-
ované a voda příjemně teplá. Ke sportovnímu vyžití nabízí 
pingpongový stůl, 2 trampolíny a hřiště na míčové hry. Pro 
radost dětí je tu připravený dětský domeček a hřiště s malým 
pískovištěm a klouzačkou. 
www.koupalistemiroslav.cz 

Miroslavsko pěšky i na kole 
Rodinné výlety do přírody mohou vést např. k rybníku Réna 
nebo do Národní přírodní památky Miroslavské kopce. Ta 
je tvořena 7 samostatnými vrchy v okolí města Miroslav 

– Větrník, Přední a Zadní Markův kopec, Ve vinohradu, 
U letiště, U kamene a Zmrzlé. Oblastí prochází naučná stezka 
s 5 informačními zastávkami, kterou je možné si prodloužit 
až k Miroslavskému rybníku (další 3 zastavení). Celkem má 
okruh cca 5 km. Trasu je možné si zpříjemnit úkoly – letáček 
se zadáním a trasou tzv. Pabákovy stezky si vyzvednete 
přímo v pokladně Miroslavského zámku. 
www.mesto-miroslav.cz/miroslavske-kopce 

MORAVSKÝ KRUMLOV 
Zámek a Alfons Mucha 
Rozlehlý zámek s renesančními arkádami a dominantní věží 
je neodmyslitelně spojen se slavným malířským cyklem 
Slovanská epopej Alfonse Muchy, ale i dalšími uměleckými 
díly 20. století. Chcete-li své děti seznámit s uměním, je toto 
skvělý tip na výlet. 
www.mkrumlov.cz

Discgolf v zámeckém parku 
Kdo má už děti starší, přibalí si s sebou létající talíř(e). Roz-
sáhlý zámecký park s vzácnými jehličnany je totiž jedním 
z nejkrásnějších přírodních discgolfových hřišť v ČR. Discgolf 
je moderní hra kombinující pravidla golfu a házení létajícím 
talířem na cíl. Řetězové koše, do kterých se hráči snaží trefit 
na co nejmenší počet pokusů, jsou v parku rozvěšeny v růz-
ných výškách a celkem jich je tu 18. Vybavení na discgolf je 
možné si zapůjčit přímo v zámecké pokladně.
www.discgolfmk.cz  

Městské letní koupaliště 
V moderním areálu najdete plavecký bazén, bazén s to-
bogánem a skluzavkou, dětský bazén s vodním hradem 
a vířivkou, stůl na stolní tenis, ruské kuželky i půjčovnu 
slunečníků. Voda v bazénech je vyhřívaná solárními panely 
a ke slunění lze využít ochozů kolem bazénů nebo travnatých 
ploch v areálu. 
www.koupaliste-mor-krumlov.webnode.cz 

Moravský Krumlov pěšky i na kole
Od zámku se můžete i s dětmi vydat do národní přírodní 
rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence. Vine se podél 
toku říčky Rokytné lesnatou krajinou a seznamuje nejen se 
zdejší cennou faunou i flórou, ale i s historií města, zámku 
a zámeckého parku nebo starobylého hradiště Rokyten. 
Trasa je okružní a cca 15 km dlouhá, ale na několika místech 
si ji lze zkrátit nebo rozdělit do 3 samostatných okruhů. Za-
číná u vstupu do dolního zámeckého parku, vede zámeckým 
tunelem do lokality zvané „Střelnice“, kde oceníte nové 
hřiště plné dřevěných prolézaček. Trasa pokračuje i k vyhlíd-
kovému (a legendami opředenému) místu u barokní kaple 
sv. Floriána. 
www.mkrumlov.cz 

Svazek obcí MORAVIA 
Cyklookruh mikroregionem Moravia 
V trojúhelníku mezi Miroslaví, Moravským Krumlovem a Je-
višovicemi leží 8 obcí (Horní Dunajovice, Džbánice, Morašice, 
Trstěnice, Tvořihráz, Višňové, Výrovice a Žerotice), které 
propojuje krásný a nenáročný cyklookruh Moravia. Má cca 
45 km a je možné ho začít z kteréhokoli místa a také rozdělit 
na dva menší okruhy. Trasa ve tvaru osmičky se kříží v Hor-
ních Dunajovicích. Po cestě budete míjet řadu starobylých 
památek, zejména vesnických kostelů, křížků a kaplí, a kra-
jina bude mírně zvlněná. Za zastávku stojí několik míst, které 
ocení i vaše děti. Třeba odpočinkové místo Pustý zámek, Tr-
stěnické letní koupaliště, zřícenina hradu v Žeroticích, vodní 
nádrže ve Výrovicích nebo v Horních Dunajovicích s možností 

koupání anebo rozlehlý zámecký park ve Višňovém a nedale-
kou vyhlídku na Staré Hoře. 
www.svazekmoravia.cz

VEDROVICE 
Vedrovické muzeum 
Už jste někdy měli pravěkého skrčence na dosah ruky? Atrak-
tivní archeologické nálezy ze zdejších bohatých nalezišť mů-
žete detailně prozkoumávat ve Vedrovickém muzeu, které je 
zároveň informačním centrem s pěkným herním koutkem pro 
nejmenší. Přímo před muzeem je velké hřiště plné dřevěných 
herních prvků, ale v obci najdete i jiné s U-rampou pro skate-
boarding a tenisové kurty. Rodiny s dětmi se mohou v muzeu 
zapojit do kvízu se sladkou odměnou anebo si vyzkoušet práci 
archeologa či vlastnoručně vyrobit pravěký šperk. K muzeu 
patří tzv. Venkovská stodola plná původních řemeslnických 
nástrojů a vybavení venkovské domácnosti 19. a 20. století. Je 
zde také k vidění technická památka – větrné kolo z roku 1912, 
které čerpalo a rozvádělo vodu po vsi. 
www.muzeumvedrovice.cz 

Archeostezka Po stopách prapředků 
Vedrovice se proslavily mezi archeology a místa cenných 
nálezů dnes propojuje nenáročná naučná stezka – nejde 
o značenou trasu, ale o 6 zastavení, mezi nimiž si trasu zvolí 
každý sám. Ta doporučená má cca 5 km a je sjízdná i s terén-
nějším kočárkem anebo na kole. 
www.muzeumvedrovice.cz/muzeum 

ŽELETICE 
Ruční papírna Stará škola 
Na návsi vinařské obce Želetice u Znojma najdete půvabné 
vesnické stavení zářící modrobílou fasádou. Sídlí zde 
rodinná ruční papírna Stará škola, kde se vyrábí papír 
tradičním manufakturním způsobem. Ten se tu vytváří 
z papírové kaše, do které se pro ozdobu přidávají např. 
květy, lístky nebo rozemleté nerosty či káva. Anebo se pa-
pír zdobí ražbou a průsvitkou. Kromě exkurze s výkladem 
se zde nabízí také možnost si vlastnoručně vyzkoušet staré 
papírenské techniky a nakoupit originální dárky v podni-
kové prodejně. 
www.handmadepaper.cz

HRUŠOVANSKO 
Na kole i pěšky bez zadýchání 
Oblast Hrušovanska je naprosto ideální pro nenáročné 
rodinné cyklovyjížďky. Značené trasy zde vedou převážně 
zemědělskou krajinou mezi vinicemi a poli v rovinatém te-
rénu s minimálním provozem. Vyzkoušejte třeba cyklotrasy 
s příznačným názvem Po rovince (44 km) nebo Mezi poli 
a vinohrady (25 km). Vydat se můžete také K soutoku (7 km) 
anebo po Muchově cyklostezce (20 km) po stopách Alfonse 
Muchy, který ve zdejším kraji v mládí působil, anebo až 
na rakouské hranice po cyklostezce Ahoj, sousede! (38 km). 
www.hrusovansko.cz/cyklostezky 

Karlov a Údolí lásky 
Přírodní rezervaci Karlov na Hrušovansku zdobí původní 
listnaté lesy a prochází jí naučná a relaxační stezka. Vede 
malebným údolím Příčního potoka a podél břehů 3 rybníků. 
Romantické scenérie pojmenovaly i zdejší Údolí lásky, kde 
v jarních měsících vykvétají koberce sněženek a prvosenek. 
Je možné si vybrat ze 3 různě dlouhých okruhů, které vedou 
nenáročným terénem – nejkratší cca 2 km, nejdelší cca 
5,5 km. Rezervace patří mezi nejstarší na Znojemsku. 
www.hrusovansko.cz 


