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  Zámek v Uherčicích je jedním z největších zámeckých komplexů na Moravě. 
 Foto: archiv NPÚ – Veronika Skálová
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Hudba a víno

Tipy pro rodiny s dětmi

Kam v pondělí  
a Kam za deště

Technické poklady 
Znojemska

Jako bájní fénixové 
vstávají z popela, tak letos 
na Znojemsku ožívá hned několik 
rekonstruovaných památkových 
skvostů. Zveme vás na prohlídku 
historických objektů, které právě 
tuto sezónu otevírají své opravené 
brány veřejnosti a chlubí se svou 
úžasnou proměnou. Všechny navíc 
najdete jen pár kilometrů od sebe, 
v turistické oblasti Znojemsko 
a Podyjí.

Zmrtvýchvstání zámku UHERČICE
Největší a nejvíce viditelnou proměnou 

prošel půvabný zámek v Uherčicích. Najdete 
ho asi 40 km západně od Znojma nedaleko 
hraničního přechodu Vratěnín–Drosendorf. 
Jde o jeden z největších zámeckých komplexů 
u nás stojící v historicky významné lokalitě, 
kde se střetává jižní Morava s Vysočinou, 
jižními Čechami i Dolním Rakouskem.

Reprezentativní zámek býval oblíbenou 
zastávkou šlechty na cestě z Prahy do Vídně 
a díky různým stavebním a uměleckým epo-
chám, které jsou do tváře Uherčic vepsány 
dodnes, bývá označován za „učebnici slohů“. 

Po 2. světové válce však byl zámek posled-
ním majitelům zkonfiskován a přešel do ma-
jetku státu. Kdysi honosné šlechtické sídlo se 
pak od 50. do 80. let 20. století přičiněním 
Československých státních statků, tábora 
nucených prací a útvaru pohraniční stráže 
bohužel změnilo k nepoznání: zřícená věž 
podmáčená kejdou od krav ustájených v bý-
valých zámeckých konírnách, nádherné sochy 
rozstří lené jako cvičné terče pohraničníků, 
propadlé stropy, rozkradený mobiliář... Totální 
devastace zámeckého komplexu dospěla tak 
daleko, že se dokonce roku 1985 uvažovalo 
o jeho demolici. Bourání tehdy naštěstí zabrá-
nily vysoké náklady...

VZKŘÍŠENÉ 
PAMÁTKY 
ZNOJEMSKA
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  Banketní sál zámku Uherčice opět hostí reprezentativní kulturní akce.
 Foto: archiv NPÚ – Romana Indrová Semelková 

  Centrum Louka vzniklo citlivou rekonstrukcí budovy tzv. staré školy v areálu znojemského Louckého kláštera.   Foto: archiv Znojemská Beseda

 Stará škola je součástí areálu barokního Louckého kláštera na jižním předměstí Znojma. 
 Foto: archiv Znovín Znojmo - Jan Otruba

 Během rekonstrukce byly objeveny původní architektonické prvky, které dnes působivě obohacují interiér nového Centra Louka. Foto: archiv Znojemská Beseda 

  Proměnu severního zámeckého křídla dokumentuje série srovnávacích fotografií před a po rekonstrukci.

  Původní stav Květinového salónku a stav po rekonstrukci, díky které opět rozkvetl. Foto: archiv NPÚ – Zámek Uherčice

  Velmi poničená výmalba zámeckého pokoje, která po zásahu restaurátorů už opět navozuje iluzi výhledu do krajiny z tureckého stanu. Foto: archiv NPÚ – Zámek Uherčice

Jen zázrakem a obětavost í  památkářů 
uherčický zámek přežil. V roce 1996 byla část 
zámku zpřístupněna a zahájena dlouhodobá 
rekonstrukce nabízející jedinečnou možnost 
vidět památkovou obnovu přímo v realizaci. 
V interiérech se zachovala původní cenná 
umělecká výzdoba, ale vzhledem k velmi 
špatnému stavu objektu a rozsáhlosti zá-
chranných restaurátorských prací postupo-
valy opravy jen velmi pomalu. 

Záchrana na poslední chvíli
Až v roce 2019 se podařilo Národnímu pa-

mátkovému ústavu, do jehož správy dnes státní 
zámek patří, získat z evropských fondů dotaci 
na projekt „Zámek Uherčice – šlechtické sídlo 
jako divadelní scéna“ zaměřený na vzorovou pa-
mátkovou obnovu nejhodnotnějších a zároveň 
nejohroženějších částí zámeckého areálu. Až 
do počátku roku 2022 proto bylo návštěvníkům 
uzavřené celé severní křídlo zámku. 

Skvělá práce restaurátorů a nepředstavi-
telně náročný projekt za 130 milionů korun 
v rekordně krátké době 2 let vdechl uherčic-
kému zámku nový život. A i přesto, že ještě 
zdaleka není zrekonstruován celý zámek, 
nabízí od dubna 2022 jedinečný pohled např. 
na nádherný Banketní sál př ipravený pro 
pořádání kulturních akcí, opravené místnosti 
severního křídla zámku a hraběcí apartmá, 
salla terrenu s vyhlídkou, spravené arkádo-
vé chodby a nádvoří, schodiště i  konírny. 
A dočkala se také původní kašna v růžové 
zahradě, která opět plní svůj účel. 

A ž  se  v yprav í te  na návš těvu uherč ic-
kého zámku, určitě si naplánujte na výlet 
více času. K areálu totiž přiléhají rozsáhlé 
parky a zahrady, které jsou zárukou příjem-
ných procházek „mimo davy“. Anglický park 
v sobě skrývá i romantická zastavení, např. 
vysoký obelisk z roku 1801 anebo torzo roz-
hledny z roku 1802. Tato 10 m vysoká umě-
lá hradní zřícenina je nejstarší kamennou 
rozhlednou na Moravě a druhou nejstarší 
v republice. I ona se právě nyní dočkala své 
rekonstrukce. 
www.zamek-uhercice.cz 

Centrum Louka ve ZNOJMĚ
Další historickou památku, která se letos 

v dubnu znovu nadechla a otevřela veřejnosti, 
najdete na jižním předměstí Znojma, v areálu 
Louckého kláštera. Tzv. stará škola je sou-
částí monumentálního barokního komplexu 
bývalého premonstrátského kláštera a těsně 
sousedí s kostelem sv. Václava. Kompletní re-
konstrukce budovy se základy až z 12. století 
zde odhalila řadu pozoruhodných architek-
tonických i archeologických nálezů. Některé 
z nich dnes zůstávají očím návštěvníků vidi-
telné a působivě obohacují interiér budovy. 

Kdysi zchátralá a od 90. let 20. století 
nevyužívaná stará škola se díky česko-ra-
kouskému projektu „COL – Centrum obnovy 
společného kulturní ho dědic t ví“  za dva 
a půl  roku proměnila  v  nové tur is t ické, 
kulturní a vzdělávací Centrum Louka. V su-
terénu se zabydlela expozice a lapidárium 
o stavebním vývoji Louckého kláštera, v pří-
zemí pak pracovní dí lny pro kurzy starých 
řemesel a restaurátorských technik. V prv-

ním patře vzniklo nové turistické informační 
centrum nabízející i komentované prohlídky 
s průvodcem, a hlavně velký víceúčelový sál 
až pro 200 osob. Slouží výstavám, konfe-
rencím a dalším kulturním či společenským 
akcím. To vše je vybaveno moderními tech-
nologiemi a přizpůsobeno pro bezbariérový 
provoz. Upraven byl také prostor před bu-
dovou, kde byla obnovena původní dlažba 
z přírodních kamenů.

Jde přitom o další rekonstruovanou a zá-
roveň nejs tar š í  čás t  Louckého k láš tera. 
Město Znojmo postupně investuje do opra-
v y tohoto obrovského barokní ho areálu, 
který velmi utrpěl předchozím působením 
armády. Už od zrušení k láštera za Jose-
f ínských reforem v 18. století sloužil jako 
kasárna a jednu dobu dokonce i jako sklad 
tabáku. Vojáci jej pak využívali až do 90. let 
20. století, což zanechalo na celém objektu 
nesmazatelné stopy. 

Dnes je klášterní konvent v užívání zná-
mé vinařské společnosti Znovín Znojmo, 

která zde vytvořila reprezentativní návštěv-
nické centrum a provozuje prohlídky s prů-
vodcem doprovázené ochutnávkou zdejšího 
vý tečného vína. V areálu však nakoupíte 
nejen vína, ale i čerstvé regionální produkty. 

Loucký klášter je také nástupním místem 
oblíbeného turistického vláčku spojujícího 
předměst í  Louka s his tor ick ým centrem 

Znojma. Je i výchozím místem Znovínského 
koloběžkového okruhu, vedoucího po obou 
březích řeky Dyje, anebo rozsáhlé sítě nor-
dic-walkingov ých tras „Znovín Walking“ 
procházejíc ích okolní vinařskou krajinou 
a sousedním národním parkem Podyjí. 
www.znojemskabeseda.cz 
www.znovin.cz/loucky-klaster-ve-znojme
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Renesanční klenot 
MORAVSKÉHO KRUMLOVA

Další rekonstrukce historické památky se 
v posledních 3 letech odehrává v Moravském 
Krumlově. Zdejší renesanční zámek zdobí 
cenné arkády na obou vnitřních nádvořích, 
dokonce ve třech patrech nad sebou, a uni-
kátem je také arkádové koňské schodiště. 
V 16. s tolet í  byl pány z Lipé přebudován 
z původního středověkého hradu vystavě-
ného v nejužším místě meandru řeky Ro-
kytné. Poslední úpravy pak byly provedeny  
v 18. století Liechtensteiny, kteří byli nejvý-
znamnějšími šlechtickými majiteli panství 
po tři staletí. 

Těmi posledními byli Kinští, kterým však 
byl v roce 1945 zámek znárodněn. Za 2. svě-
tové války bylo město těžce poničeno bom-
bardováním, a tak byly na zámek nouzově 
umístěny úřady a byty. Užívala jej pak i ar-
máda, výrobní podnik, byl zde také železnič-
ní internát, učebny a učňovské dílny. Tento 
stav, který historické hodnotě zámku pří liš 
neprospíval, trval do roku 1991. Rok na to 
jej za symbolickou 1 korunu získala akciová 
společnost Zámek, která však nedokončila 
ani  s tavebně his tor ick ý průzkum, zámek 

  Rekonstrukce se v Moravském Krumlově dočkalo celé jižní zámecké křídlo i s dominantní věží.  Foto: archiv ZnojmoRegion – Ondřej Bednařík

  Foto: archiv Hudba Znojmo

  Zámecká věž letos poprvé nabídne jedinečný 
výhled do kraje.  Foto: Jiří Kunčík

 Zámek v Moravském Krumlově opět hostí slavnou Slovanskou epopej malíře Alfonse Muchy. 
 Foto: archiv Moravský Krumlov – Pavel Rybníček

 Během restaurátorských prací byly na stropech pod zámeckou věží objeveny a zachráněny mimořádně 
cenné renesanční malby. Foto: archiv Moravský Krumlov

zastavila a i  s půjčkami od bank zmizela. 
V roce 2004 tak byl zámek prodán v první 
dražbě společnosti Incheba a v roce 2016 
pak v druhé... To už se však majitelem stalo 
město Moravský Krumlov a zámku se koneč-
ně začalo blýskat na lepší časy. Postupně se 
zahájily restaurátorské práce v interiérech 
a kdysi honosné sály, z jejichž výzdoby se 
bohužel nedochovalo téměř nic, dnes opět 
slouží kulturním a výstavním účelům. 

Věhlasná Slovanská epopej 
i vyhlídková věž

Zámek je neodmyslitelně spojen s osu-
dem slavného malí řského dí la – Slovanské 
epopeje Alfonse Muchy. Zásluhou občanů 
Moravského Krumlova byla už v 50. letech 
20. století do moravskokrumlovského zámku 
převezena všechna monumentální plátna 
tohoto cyklu. Z veřejné sbírky krumlovských 
obyvatel a finančního příspěvku města Prahy 
pak byla postupně restaurována a od roku 
1963 zpřístupněna veřejnosti.  Na podzim 
roku 2011 ale nechala Galerie hl. m. Prahy 
všech 20 velkoformátových pláten odvézt 
do Prahy a město Moravský Krumlov i celý 
region tak př iš lo  o  s vůj  nejv ý znamnějš í 
tur is t ick ý magnet .  Po 10 letech se vš ak 

podařilo v yjednat návrat věhlasného dí la 
zpět do už moderně zrekonstruovaných sálů 
moravskokrumlovského zámku a od srpna 
2021 je zde Slovanská epopej opět k vidění 
v plné kráse.

Rekonstrukce se nyní dočkalo i celé jižní 
zámecké křídlo s dominantní věží, která bude 
letos v létě zpřístupněna jako vyhlídková. Re-
nesanční zámek pak bude hostit i zcela nové 
turistické informační centrum s moderním 
návštěvnickým zázemím a zajímavostmi, 
které byly objeveny při rekonstrukci zámku. 
Návštěva slavného malí řského dí la Alfonse 
Muchy tak bude obohacena o nové turistické 
zážitky a v budoucnu ji doplní i další umělecké 
výstavy, např. z cenných sbírek moderního 
umění Jana a Medy Mládkových. 

Zámek v Moravském Krumlově se po ně-
kolika hořkých desetiletích stal příjemným 
a důstojným místem jak pro umělecké vý-
stavy uvnitř objektu, tak pro akce a festivaly 
nejrůznějších žánrů na prostorném nádvoří 

č i  v  př i lehlém anglickém parku.  Ten byl 
založen už v 18. století a dnes v něm najde-
te jedno z nejhezčích disc-golfových hřišť 
v České republice. Ve stejné době vznikla 
v Moravském Krumlově i  kní žec í  hrobka 
Liechtensteinů. Mezi další památky ve měs-
tě, které stojí za to navštívit, patří tzv. Kníže-
cí dům na náměstí TGM ze 13. století, v němž 
dnes sídlí muzeum a výstavní galerie, dále 
dochovaný židovsk ý hřbitov,  farní  kostel 
Všech svatých, kostel sv. Bartoloměje anebo 
malebná vyhlídka od barokní poutní kaple 
sv. Floriána.

Přitažlivost zdejší rozmanité krajiny a pů-
sobivost přírody kolem meandrujícího toku 
řek y Rok y tné byla v roce 2005 důvodem 
k vyhlášení Národní přírodní rezervace Krum-
lovsko-rokytenské slepence. Na procházky tu 
láká naučná stezka a značené turistické trasy 
pro pěší i pro cyklisty.
www.mkrumlov.cz 
www.mucha-epopej.cz 

MÍSTA, KDE SE
HUDBA snoubí
S VÍNEM

 Horní Dunajovice:  Zhruba 
dvacítka sklepů, které jsou hloubené 
nejen v písku a měkkých spraších (v se-
verní části obce), ale i vylámané do bři-
dlice (v místní části Domčice). 
www.hornidunajovice.cz 

 Chvalovice:  Autentická sklepní 
ulička s více než stovkou vinných sklepů 
ukr y tá v  malebném lesoparku podél 
potoka Daníž. V  její těsné blízkosti do-
chované bunkry čs. válečného opevnění 
i skvěle vybavená venkovní dětská hřiště. 
www.chvalovice.cz 
www.vinarichvalovice.cz 

 Jaroslavice: Vinařská obec se 
3 vinařskými uličkami a asi 90 sklepy, je-
jíž krajinnou dominantu tvoří renesanční 
zámek a třetí největší rybník Moravy. 
www.obec-jaroslavice.cz
www.jaroslavictivinari.cz 

 Nový Šaldorf–Sedlešovice: 
Malebné údolí poseté více než 180 vin-
nými sklípk y, k teré jsou 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. 
www.saldorf-sedlesovice.cz 
www.saldorfske-sklepy.cz 

 Šatov:  Hned 6 viničních tratí tu 
pokrývá rozlohu 260 hektarů. Původ-
ní přízemní i  patrové lisovny vinných 
sklepů, nejčastěji  klasicistní ho nebo 
historizujícího stylu, prorůstají celým 
městečkem a  bý vají  s tavebně i   kon-
strukčně hodnotné. V sezóně zde Spolek 
šatovských vinařů denně drží vinařskou 
pohotovost. Vede tudy i  naučná stezka 
„Za historií, vínem a opevněním“.
www.vinarisatov.cz 

 Božice: Téměř 150 sklepů umístě-
ných zejména podél cesty vedoucí na Bo-
rotice. Ne všechny jsou ovšem funkční, 
ale dochází k jejich postupné obnově. 
www.bozice.cz, https://dbv.webnode.cz 

 Damnice: Nepříliš dlouhá vinařská 
ulička v jižní části obce s několika vinný-
mi sklepy a nadzemními lisovnami.
www.obecdamnice.cz 
www.facebook.com/vinarsky.spolek.
damnice

 Hnanice: Jedna z nejpůvodnějších 
vinařských kolonií na  Znojemsku s  více 
než stovkou sklepů a lisoven na prahu ná-
rodního parku Podyjí. Vinařství zde kvetlo 
už ve středověku. Zajímavostí jsou vstup-
ní dveře skládané z  jednotlivých prken 
do obrazců či ondřejských křížů, které jsou 
dokladem mistrovské řemeslné práce. 
www.obechnanice.cz 

 Vrbovec: Architektonicky zajímavá 
řada asi 260 sklepů a  lisoven, která zve 
k návštěvě a degustaci vína v největší vi-
nařské obci Znojemska. Ožívají zde staré 
vinařské tradice, se kterými hravou for-
mou seznamuje rodinná naučná stezka 
Po stopách Hroznové kozy. V sezóně zde 
žluté jízdní kolo opřené u dveří označuje 
sklepy otevřené pro veřejnost. 
www.obec-vrbovec.cz 
www.cechvrbovec.cz 

 Znojmo: Dvě slavné vinařské kolo-
nie v Konicích a v Popicích na předměstí 
Znojma v těsném sousedství národního 
parku Podyjí. Zdejší viniční trať Kraví 
hora me zi  Znojmem, S e dle š ovicemi 
a   Konicemi je  pova žována z a  je dnu 
z nejlepších na Znojemsku. 
www.facebook.com/Spolek-vinaru-
-Konice-a-Popice 
www.stezky.cz/sklepni-ulicky 

SKLEPNÍ ULIČKY NA ZNOJEMSKU

O tom, že víno dobře doplňuje nejednu kulturní akci, se na Znojemsku přesvědčíte hned 
na několika místech. Nabízí se zde nejen slavnosti otevřených sklepů ve vinařských 
uličkách, ale i dva letní hudební festivaly patřící k republikové špičce.

Proslulé víno znojemské
Znojemská vinařská podoblast je jednou 

ze č tyř moravských podoblastí a zahrnuje 
více než 90 vinařských obcí. Věhlasná jsou 
zejména zdejší bílá vína – mimořádně aro-
matická, za což vděčí s tř ídání s tudených 

nocí a teplých dnů v době zrání hroznů. Díky 
těmto unikátním podmínkám a specifickému 
půdnímu podloží jsou vína z okolí Znojma 
velmi výrazná a dobře rozpoznatelná. 

K  nej t ypič tějš ím odrůdám Znojemské 
vinařské podoblasti patří Veltlínské zelené, 

které bývalo ještě v 19. století oblíbeným 
vínem na Habsbur ském císař ském dvoře 
v nedaleké Vídni. K tradičním bí lým odrů-
dám Znojemska se řadí  i  Ryzlink r ýnsk ý, 
Sauvignon, Müller Thurgau, Rulandské šedé 
a bí lé nebo Tramín čer vený, Muškát mo-

ravsk ý a Pálava. Podí l  modr ých odrůd je 
menší – pěstuje se z nich především Svato-
vavřinecké, Frankovka a Rulandské modré, 
a to převážně v severní části Znojemska. Na-
učnou vinici starých odrůd najdete v Šatově 
za Moravským sklípkem.
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Využijte Vinařský 
turistický program Od června 

do září otevřeno 

denně 

9.00–18.00

www.znovin.cz
 Znovín Znojmo

 znovinznojmo_officialVÍNA HRDÁ NA SVŮJ PŮVOD

Vinice Šobes v Národním parku Podyjí

Loucký klášter ve Znojmě

Staletá tradice
Znojemsko se může pochlubit bohatou 

a opravdu dlouhou vinařskou tradicí. Zdejší 
archeologické nálezy dokazují, že pěstová-
ním révy vinné (i výrobou vína) se v údolí 
řeky Dyje zabývali již staří Římané. 

Rozvoj vinařství tu nastal v době Velko-
moravské ří še, kdy kníže Svatopluk nechal 
dovézt révu z Rakouska a Uher a začal cíleně 
zakládat první novodobé vinice. V souvislo- 
sti s rozší řením křesťanství se objevila i po-
třeba vína pro liturgické účely. Na Znojemsku 
si zásluhy na rozší ření vinic připsal zejména 
řád premonstrátů, který už v roce 1190 zalo-
žil klášter v Louce u Znojma.

Během následujících staletí se o vinice 
začali zajímat i bohatí měšťané či šlechta. 
Nejedna poddanská obec pak platila povinné 

 Dlouholetým patronem Hudebního festivalu 
Znojmo je houslový virtuóz Pavel Šporcl. 
 Foto: archiv Hudba Znojmo

 Obří vlna Vinařství LAHOFER uprostřed vinic s vyhlídkovou střechou a amfiteátrem upoutává pozornost 
ve dne i po setmění. Foto: archiv Vinařství LAHOFER

 Festival Hudba na vinicích každoročně propojuje hudební a vinařské špičky České republiky. 
 Foto: archiv Vinařství LAHOFER

 Ochutnávky vybraných vín doprovázejí každý z koncertů Hudebního festivalu Znojmo. 
 Foto: archiv Hudba Znojmo

odvody formou vinných desátků a znojemské 
víno postupně získávalo na ceně i věhlasu. 

Otevřené sklepy
Vinařství se pevně v tisklo do tváře zdejší 
k raj iny a  dodnes obk lopuj í  desí tk y obc í 
na Znojemsku vinice. K návštěvě zvou jejich 
malebné sklepní uličky lemující cesty do vi-
nohradů. Řady zahloubených vinných sklepů 
a nadzemních lisoven často původních archi-
tektonických stylů ožívají po celý rok nejrůz-
nějšími akcemi. A právě akce typu „otevřené 
sklepy“ nebo „putování po vinicích“ pro-
pojují tekuté poklady Znojemska s hudbou, 
vinařskými tradicemi a místní lidovou kultu-
rou. Nejčastěji tu zní cimbálová muzika nebo 
mužácké sbory, ale není výjimkou ani jazz, 
harmonika nebo trampské kytary. 

Festival jak víno
Originální symbiózu mistrovské hudby 

a špičkových vín zvolil už v roce 2005 jako 
své unikátní know-how Hudební festival 
Znojmo  s podtitulem „Festival jak víno“. 
Stal se tak pr vním v České republice, kdo 
jednotlivé koncerty doplňoval degustacemi 
vín místních vinařů. Ty vybírá odborná ko-
mise a každoročně vzniká nová limitovaná 
edice. Festivalová vína pak můžete ochutnat 
či v lahvích zakoupit nejen na všech kon-
certech, ale i ve speciálním festivalovém 
infocentru, které v červenci hostuje v kan-
celář i  spolku ZnojmoRegion na Obrokové 
ulici v centru Znojma (hned pod Turistickým 
informačním centrem). 

F e s t i v a l  j e  p r a v i d e ln ý m  z p e s t ř e n í m 
prázdninového kulturní ho života doslova 
na celém Znojemsku. Excelentní koncer ty 
českých i zahraničních umělců totiž spolek 
Hudba Znojmo  pořádá nejen na nejrůz-
nějších místech his tor ického Znojma, ale 
i v jeho okolí. S hudbou se tak návštěvníci 
setkávají např. na zámcích ve Vranově nad 
Dyjí a v Uherčicích; putují za ní společně 
s varhaníkem po okolních kostelích; zaznívá 
také na česko-rakouských hranicích. V pro-
gramu festivalu nechybí ani gastronomické 
rarity jako např. jazzový piknik v národním 
parku Podyjí, someliérský workshop či ex-
kluzivní hostina na zámku.

Dlouholet ým patronem festivalu je 
houslov ý vir tuóz Pavel Šporcl ,  jehož 

Vinařské VLNObytí 
Hudební idoly v kombinaci s vynikajícími 

víny i mistrovskou architekturou – to je letní 
VLNObytí v novém sídle Vinařství LAHOFER 
v Dobšicích u Znojma. Zdejší vína sbírají jedno 
ocenění za druhým na českých i zahraničních 
soutěžích, a stejně tak je odborníky oceňova-
ná i originální architektura. Rozsáhlý stavební 
projekt z dílny uznávaného architektonického 
studia CHYBIK + KRISTOF dokonce získal 
v USA titul Design Vanguard 2019 ještě před 
dokončením realizace! Motiv vinných řádků 
prostupuje celou konstrukci a moderní stavba 
tak citlivě navazuje na okolní krajinu posetou 
vinohrady. Nové reprezentativní vinařské cen-
trum je spojené s výrobní halou s kapacitou 
tanků okolo 750 000 litrů i administrativním 
zázemím jedné z největších vinařských spo-
lečností na Znojemsku. 

Dominantou stavby ve tvaru obří vlny je 
pochozí střecha, která slouží jako otevřený 
letní amf iteátr i  v yhlídková terasa . 
V sezoně se tu pořádají koncerty a nejrůznější 
společenské akce či oslavy. Vzniklo tak nejen 

koncert nikdy nechybí na programu. Hlavním 
lákadlem je vždy i originální nastudování 
operního, oratorního nebo baletního dí la 
v podání světově uznávaného souboru Czech 
Ensemble Baroque pod vedením dirigenta 
Romana Válka. Svou jedinečnou atmosféru 
mají i romantické Koncerty při svíčkách, kon-
cer t Mladých géniů – nejmladších hudeb-
ních talentů, multižánrová Hudba v ulicích 
anebo charitativní Hudba na dřeň.

Každý ročník se zaměřuje na hudbu vý-
znamného hudebního skladatele nebo jedno 
stěžejní téma a v jednotném duchu se pak 
nesou všechny koncerty i ostatní doprovod-
né akce. Letošním hlavním tématem jsou 
„Andělé strážní a návraty domů“.
www.hudbaznojmo.cz

nové vinařské sídlo, ale také významné kul-
turně-společenské centrum regionu. Probíhá 
zde i část festivalu Hudba na vinicích. 
Tento koncertní seriál každoročně propojuje 
hudební a vinařské špičky České republi-
ky a ochutnávky vína z produkce Vinařství  
LAHOFER jsou zde vždy neoddělitelnou sou-
částí programu.
www.lahofer.cz 
www.hudbanavinicich.cz 

Podrobnější 
INFORMACE 
o vinařské turistice na Znojemsku 
najdete na www.znojmoregion.cz

 pá 10. 6.  Mňága a Žďorp
 pá 24. 6.  Queenie
 so 2. 7.  Pokáč
 so 30. 7.  Jiří Krhut  
  & Štěpán Kozub
 so 6. 8.  Mig 21
 čt 11. 8.  Jelen 
 pá 12. 8.  Bára Poláková  
  & Poletíme?
 čt 18. 8.  Čechomor

 so 21. 5. 
David Koller 
Prago Union 
Royal Gypsy

3. ročník kulturního léta na vlně Vinařství LAHOFER

Vstupenky  

na xticket.cz

Změna programu 

vyhrazena. 

www.hudbaznojmo.cz

8.–24. 7.

Andělé strážní 
a návraty domů

18. ročník

klasická hudba, cimbálová muzika, jazz

| Pavel Šporcl | Adam Plachetka 
| Melody Makers a Ondřej Havelka | VOCES8 a další

| J. Haydn: Návrat Tobiáše, unikátní světová premiéra opery



archeologického a vlastivědného Muzea a in-
formačního centra Vedrovice. Jeho součástí je 
také Venkovská stodola, v níž se ukrývají staré 
zemědělské nástroje a řemeslnické nářadí.

Další větrné kolo z roku 1910 najdete v obci 
Višňové ve viniční trati U Větřáku. Větrná 
turbína byla pohonným zdrojem čerpadla 
pitné vody do obecního rezervoáru, ze kte-
rého byl vodovodem zásobován celý místní 
velkostatek i okolní domy.
www.vedrovice.cz/vetrne-kolo 
http://historie.visnove.cz

Vojenské opevnění hranic
Pozůstatky čs. válečného opevnění lemují 

dodnes celou jižní hranici Znojemska. Pod 
zem zapuštěné bunkr y,  sruby a vojenské 
pevnosti připomínají období let 1935–1938, 
kdy se podél hranic v souvislosti s rostoucími 
obavami z hit lerovského Německa začaly 
budovat souvislé linie opevnění. Po Mni-
chovské dohodě a odstoupení pohraničí však 
nebyly nikdy v plné sí le využity. Po 2. svě-
tové válce byly některé bunkry dostavěny 
a nově vyzbrojeny – armáda je pak využívala 
až do konce 80. let 20. století jako součást 
„železné opony“.

Betonové stavby se zachovaly v různém 
stavu a jako smutné memento stráží hraniční 
území dodnes.  Něk teré zrekons truované 
můžete osobně navštívit – největší a nejlépe 
vybavený je Areál čs. opevnění a želez-
né opony v Šatově s velkým pěchotním 
srubem MJ-S 3 s krycím jménem „Zahrada“. 
Ve správě Technického muzea v Brně zde 

TECHNIKY
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ZA KOUZLEM

Staré technické památky učarovaly už nejednomu člověku a zdaleka nejde jen o mužskou 
populaci. Vydejte se s námi na místa, která jsou technice přímo zasvěcená – překvapí vás, 
kolik jich je na Znojemsku veřejnosti přístupných.

Světová sbírka hudby a zábavy
V obchodně zábavním areálu Excalibur 

Cit y na česko-rakouském hraničním pře-
chodu Chvalovice-Hatě najdete mimo jiné 
Muzeum Terra Technica. Prezentuje nej-
vět ší  kolekci  mechanick ých, elek tr ick ých 
i  e lek t ronick ých hudebních a  zábavních 
př ís trojů na světě. Na své si  v tomto ob-
rovském muzeu hudby a zábavy, na ploše 
8500 m2, přijdou všichni fanoušci pinballů 
a jukeboxů, ale i milovníci automobilových 

veteránů, f i lmov ých hvězd, komik sov ých 
superhrdinů či videoher. E xponátů je zde 
v íce než 20 0 0 a napros tá vět šina z  nich 
je plně funkčních. Cesta časem tu začíná 
rokem 1880 a k vidění je např. i originální 
Batmanův Batmobil nebo limuzína Chrysler, 
k terou vlastnil Stan Laurel – ten štíhlejší 
z populární dvojice komiků Laurel & Hardy. 
Nechybí zde ani st ylově zařízená kavárna 
a obchod pro fanoušky. Další zábavné pří-
stroje, určené pro změnu těm nejmenším, 

pak najdete hned v sousedním Merlinově 
dětském světě. Tento moderní zábavní areál 
podrobněji představujeme v rubrice Tipy pro 
rodiny s dětmi (na str. 18-19).
www.terratechnica.info 

Mlýn, kde všechno funguje
Ve správě Technického muzea v Brně je 

(mimo jiné) národní kulturní památka, rene-

sanční Vodní mlýn ve Slupi. Představuje 
historii mlynářství názorně na funkčních za-
řízeních a všechno se zde točí, klape a třese, 
jako ve správném mlýně. Expozicí vás pro-
vede zkušený průvodce, který vše poutavě 
popíše a vysvětlí. Technickou památkou je 
také náhon, na kterém mlýn stojí. Řeka Dyje 
tu roztáčí hned 4 velká mlýnská kola.
www.tmbrno.cz/vsechny-pamatky 

Nablýskaná historie piva
V  h i s to r i c ké m  ce n t r u  Z n o j m a  v y b í z í 

k návštěvě technická památka, k terá po-
těší všechny milovní ky piva – Expozice 
pivovarnic t ví .  Najdete j i  hned naprot i 
Znojemskému městskému pivovaru, k ter ý 
v areálu bývalého znojemského hradu nabízí 
i možnost exkurze do výroby s ochutnáv-
kou právě uvařeného piva. E xpozice byla 
v ybudována v dochované původní varně 
z roku 1930, kterou dodnes zdobí nablýskané 
obří měděné kádě vyrobené f irmou Škoda. 
Představuje historii vaření piva ve Znojmě 
i jeho okolí a menším návštěvníkům zde vše 
zjednodušeně vysvětlí hravá pivní kvasinka. 
w w w. znojemskabe se da.c z /tur ismus/
expozice-pivovarnictvi 

Ruční výroba papíru 
V Želeticích nedaleko Znojma máte jedi-

nečnou pří ležitost odhalit tajemství výroby 
papíru v Ruční papírně Stará škola. Tra-
dičním manufakturním způsobem známým 
přes 2000 let zde malá rodinná firma vyrábí 
originální papír zdobený kvítky, lístky nebo 
třeba rozemletými nerosty. Kromě exkurze 
do výroby s výkladem tu máte možnost si 
vlastnoručně vyrobit svůj papír, obálku ane-
bo vyrazit reliéf. V expozici historie papíru 
a jeho předchůdců najdete i kopie sumer-
ských hliněných destiček. Vyzkoušíte si, jak 
se psalo před pěti tisíci lety klínovým pís-
mem, anebo se do knihy návštěv z ručního 
papíru podepíšete seříznutým husím brkem. 
A z podnikové prodejny pak přivezete domů 
zaručeně unikátní dárky.
www.handmadepaper.cz 

Skvosty vonící benzínem
Kluky jakéhokoliv věku jis tě potěší ná-

vš těva  1.  Českého muzea motoc yklů 
a galerie automobilov ých veteránů 
v Lesné u Znojma. Kromě soukromé expozice 
starých motocyklů, výkupu a prodeje vete-
ránů a sběratelského bazaru plného starých 
dobrých časů, tu najdete i stylové ubytovací 
a stravovací služby. 
www.veteransalon.cz 

Stále stojící větrná kola 
Zajímavou technickou památkou jsou do-

chovaná lopatková větrná kola. Ve Vedrovi-
cích se zachovalo v kompletním stavu z roku 
1912 jako jediné na jižní Moravě a je zapsáno 
na seznam nemovitých kulturních památek. 
Bylo určeno k čerpání vody do vodojemu 
a jejího rozvodu po vsi. Na stožáru nad obcí 
je dnes umístěna odlehčená, ale plně funkční 
replika. Původní větrná turbína zdobí dvůr 

11.–12. 6. 2022 
DEN PEVNOSTNÍCH 

MUZEÍ JIŽNÍ MORAVY 
Jedinečná příležitost se seznámit 

s desítkou vojenských objektů a jejich 
speciálním programem.

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 „Zá-
vora“ v Dyjákovicích, dále Pevnostní mu-
zeum Vranov nad Dyjí s bunkrem „Studán-
ka“ a malou naučnou stezkou, Muzeum čs. 
opevnění 1938 ve Slupi anebo Minimuzeum 
č s. opevnění 1935–1938 u  Moravského 
Krumlova. 
z n o j m o r e g i o n . c z / t u r i s t i c k y - c i l / 3 6 / 
vojenske-pamatky

Kdo by si  však chtěl  v yzkoušet,  jak se 
v takovém bunkru spí, může využít nabídku 
Hotelu HAPPY STAR v Hnanicích. Ten zde 
obnovil jeden z menších vojenských objektů 
a nabízí mimo komfortního ubytování v bu-
dově hotelu i zcela unikátní a lehce adrenali-
nový nocleh pro dobrodruhy. 
www.hotelhappystar.cz/bunkr 

 Muzeum Terra Technica představuje nejen historii hudby a zábavy, ale i naleštěné veterány, hvězdy 
stříbrného plátna či superhrdiny.  Foto: archiv Excalibur City

 Vodní mlýn ve Slupi. Foto: archiv ZnojmoRegion – Ondřej Bednařík

 Veteransalon v Lesné u Znojma. Foto: archiv Veteransalon

 Větrné lopatkové kolo ve Vedrovicích. Foto: archiv Vedrovice

 Areál čs. opevnění a železné opony v Šatově.  Foto: Technické muzeum v Brně
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VÝLETYTURISTICKÉ NOVINKY

BÍTOV
Od 1. července nabídne hrad Bítov no-
vou stálou expozici věnovanou 110. vý-
ročí  př íchodu barona Jiř í ho Haase 
na hrad. Seznámí návštěvníky s historií 
rodu Haasů a slavnou porcelánkou Haas 
& Czjžek, s  baronovými láskami, jeho 
soukromou ZOO i  vycpanou smečkou 
oblíbených psů. Od  stejného data se 
také rozšíří expozice Hradního pivovaru 
nově o byt sládka a šalandu. Seznámíte 
se zde s  historií vaření piva a  uvidíte 
dochované pivovarské zařízení, ležácké 
sklepy, sladovnu i půdu, kde se sklado-
val ječmen. Pivo samotné pak ochutná-
te v nedalekém Hasičském pivovaru 
Bítov, jehož pivo Tesák je držitelem 
řady odborných ocenění i značky Regi-
onální produkt Znojemska.
www.hrad-bitov.cz 
www.pivovarbitov.cz  

MIROSLAV
Letos je to přesně 800 let od  pr vní 
písemné zmínky o  Miroslavi – městu 
meruněk a vína. A tak není divu, že se 
toto výročí bude po  celý rok náležitě 

oslavovat. Jednou z  největších akcí 
bude v  polovině čer vence tradiční 
Meruňkobraní s  jarmarkem u  sv. 
Floriána. Několikadenní bohatý pro-
gram nabídne kromě mnoha dalšího 
i   oblí bené gas tronomické soutěže 
spojené samozřejmě s meruňkami.
www.miroslavskakultura.cz 

MUCHOVA STEZKA
Jižní Morava je neodmyslitelně spja-
tá se jménem věhlasného secesního 
malíře Alfonse Muchy. V  souvislosti 
s návratem jeho slavného díla, Slovan-
ské epopeje, zpět na  zámek v  Morav-
ském Krumlově připravila nadace Mu-
cha Foundation projekt, který propojí 
místa spojená s  jeho životem a dílem. 
A tak právě Moravský Krumlov, Mu-
chovy rodné Ivančice  a  dvě města, 
kde mladý malí ř působil – Mikulov 
a  Hrušovany nad Jevišovkou, pro-
pojuje od letošního května tzv. Mucho-
va stezka. Na uvedených místech jsou 
vystavena jak Muchova díla, tak díla 
moderní, která se Muchovým stylem 
prokazatelně inspirovala – od  anglic-

kých plakátů hudebních kapel z  doby 
květinových hippies až po  současný 
japonsk ý komik s.  Sér ie v ýs tav má 
výmluvný název „Nadčasový Mucha: 
Spojení světů“. 
www.muchovastezka.eu

ZNOJMO-LOUKA 
Monumentální barokní Loucký kláš-
ter na  jižním předměstí Znojma na-
bízí v  sezóně prohlídky s  průvodcem 
a  ochutnávkami vín Znovínu Znojmo. 
Od  letošního dubna se návštěvnický 
okruh spojující historii premonstrát-
ského kláštera, znojemské osobnos-
t i,  v inař ské a  bednář ské muzeum, 
originální vinařskou galerii, rozlehlé 
sklepy i štukové sály rozšíří o další lá-
kadla. Kromě soukromé sbírky histo-
rických kolkovaných cihel a  expozice 
věnované „železné oponě“ si tu mů-
žete nově prohlédnout také unikát 
zapsaný v  České knize rekordů. 
Jde o kopie všech 20 pláten Slovanské 
epopeje Alfonse Muchy ve formě vel-
koformátových puzzle-obrazů. Tvoří 
je více než 163.000 dílků puzzle, které 

skládalo 266 dobrovolníků přibližně 
4 měsíce.
w w w.znovin.c z /louck y-klaster-
-ve-znojme 

KÁVOVÉ ZNOJMO 
Oblíbená pojízdná cyklo-kavárna Ko-
fi-Kofi rozšiřuje od června počet svých 
stanovišť ve Znojmě. Kromě Louckého 
kláštera a  Obrokovy ulice u  Radniční 
věže najdete nový KofiBox s voňavou 
kávou i v ulici Tyršova v blízkosti spor-
tovního stadionu.
www.facebook.com/kofikofiznojmo 

ZNOJEMSKO I RAKOUSKO
Cestovní agentura Moravian Tours roz-
šiřuje svou nabídku o pravidelné prázd-
ninové programy. Kromě vyhlídkového 
elektrobusu Znojmáček, který před-
stavuje centrum Znojma dětem i dospě-
lým, bude možné navštívit s průvodcem 
každý čtvrtek Vídeň, každý pátek mo-
ravské vinné sklípky a každou sobotu 
turistické cíle u sousedů v Rakousku. 
Rezervace předem nutná!
www.moraviantours.cz

15. 7.  Posezení s živou hudbou v zámeckém parku od 20.00 hod.

16. 7.   Celodenní program v centru města od 9.00 hod. – historický průvod, 
křest knihy 800 let výročí města od první písemné zmínky, slavnost-
ní odhalení brány, podepsání deklarace o  partnerství  a  spolupráci 
s  městem Bělá pod Bezdězem, prohlídky zámku, koncert skupiny 
Kamelot, řemeslné stánky,  ochutnávka vín, historická bitva, výstava 
a spanilá jízda traktorů, jízdy turistickým vláčkem, soutěž „Knedlíkový 
král“, vyhlášení výsledků „Meruňka roku“ a „Meruňkovice roku“, dětský 
doprovodný program, módní přehlídka, výstava automobilů, ukázka 
vojenské techniky, slet ultralehkých letadel na novém letišti, ukázka 
hasičské techniky, knižní bazar, den otevřených dveří vinařství Perk, 
historické ležení, velká letní noc, stánky s občerstvením.

17. 7.  Koncert dua Kamélie ve 14.00 hod., hudba starých mistrů na zámku 
v 18.00 hod.

IROSLAVSKÉ
MERUŇKOBRANÍ

OSLAVA 800 LET VÝROČÍ
MĚSTA MIROSLAV
15.–17. 7. 2022

s Jarmarkem u Floriána  XXXI. ročník

www.miroslavskakultura.cz

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 spojeným 
se Slovanskou epopejí Alfonse Muchy. Hodnotný zámecký park i ba-
rokní 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 řadu společenských akcí. 

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 s romantickými stavbami.

12 Hrad Bítov

www.hrad-bitov.cz
Jeden z nejstarších hradů v ČR skrývající romantické interiéry, vzácné 
zbrojnice, hradní pivovar, hradní minizoo 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 stylová 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 Českoslo-
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 zachovaná 
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 a vín.

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 přímo na vinici.

41 Sklepní uličky 
www.vinarske.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   

/
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TIPY NA 
VÝLETY

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
Miroslavská kultura (TIC a zámek Miroslav)
Brněnská 79/2, 671 72 Miroslav, +420 735 173 153
infocentrum@mesto-miroslav.cz, www.miroslavskakultura.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
tic@znojemskabeseda.cz, www.znojemskabeseda.cz/tic-znojmo
Turistické IC Znojmo – Hrad
Hradní ulice, 669 02 Znojmo, +420 515 261 668
hrad@znojemskabeseda.cz, www.znojemskabeseda.cz/tic-znojmo
Turistické IC Znojmo – Centrum Louka 
Loucká 25, 669 02 Znojmo, +420 537 020 700
ticlouka@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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ní systém vyhřívaných bazénů s travnatými 
odpočinkovými plochami, vodními atrakcemi, 
sportovišti i půjčovnou. V letních měsících zde 
funguje i večerní a noční koupání. 
www.plovarnalouka-znojmo.cz 

Koupaliště Pohoda Únanov 
Špičkové letní koupaliště s několika bazény, 

řadou vodních atrakcí i brouzdalištěm pro 
děti. Rekreační areál zahrnuje také autokemp, 
půjčovnu sportovních potřeb, tenisové kurty 
a hřiště pro různé aktivity. 
www.obecunanov.cz 

Koupaliště Moravský Krumlov 
V jižní části města se můžete vykoupat 

v několika bazénech a využít vodní atrakce, 
spor toviš tě i  půjčovnu. Ke slunění slouží 
ochozy kolem bazénů nebo travnaté plochy. 
www.koupaliste-mor-krumlov.webnode.cz 

Koupaliště Miroslav 
Původní městská plovárna z roku 1929 je 

dnes zmodernizovaná a nabízí velký bazén 
s pozvolně se svažujícím dnem, sportoviště 
i hřiště pro nejmenší.
www.koupalistemiroslav.cz 

Koupaliště Hluboké Mašůvky 
Koupaliště v údolí Plenkovického potoka 

je rozděleno na dvě části s rozdílnou hloub-
kou oddělené řadou vodních trysek. V areálu 
je travnatá plocha pro slunění i míčové hry. 
www.hlubokemasuvky.cz/koupaliste 

Koupaliště Vrbovec 
V západní části slavné vinařské obce na-

jdete tak trochu „na samotě u lesa“ venkovní 
bazén, brouzdaliště pro neplavce a novou ne-
rezovou skluzavku. Nechybí hřiště na plážový 
volejbal ani půjčovna sportovních potřeb.
www.obec-vrbovec.cz/turista/koupaliste

Koupaliště Znojmo-Mramotice
Na severozápadním předměstí Znojma na-

bízí koupání velký bazén vybavený skokan-
ským prknem a skluzavkou, malý dětský bazén 
a brouzdaliště – vše obklopuje travnatá plocha.
www.snznojmo.cz/sportoviste/koupaliste-
-mramotice 

Koupaliště Trstěnice 
Příjemné letní osvěžení v bazénu se sklu-

zavkou a skokanským můstkem, hned vedle 
malého kempu s chatkami a prostorem pro 
stany a karavany.
www.trsteniceumorkrumlova.cz/koupaliste

VODÁCKY
SPLAVNÁ DYJE

Kdo rád tráví léto u vody aktivně, ten přivítá 
nabídku Vodáckého centra Znojmo ke splutí 
řeky Dyje. Půjčovnu lodí i všech vodáckých 
potřeb najde ve Staré vodárně pod hrá-
zí Znojemské přehrady. Zde je i tábořiště se 
sportovními plochami. Další tábořiště jsou 
po proudu v Krhovicích a v Hrádku. Řeka Dyje 
je klidná a mírná – je proto ideální pro vodácké 
začátečníky nebo rodiny s dětmi.
https://pujcovna.vodaci.org 

WELLNESS A RELAX
Kdo dává přednost relaxaci ve vodě spojené 

s wellness službami, tomu doporučujeme vybra-
né hotely. Např. ve Znojmě v PREMIUM Hotelu, 
jehož wellness centrum nabízí jak bazén s proti- 
proudem, vodopádem a tryskami, tak jacuzzi, 
finskou i parní saunu, ozónový box, solárium, 
masáže či fitness zónu. V Hnanicích, na prahu 
národního parku Podyjí, si můžete jedinečné  
wellness užít v Hotelu HAPPY STAR. Ve vy-
brané dny se zde i neubytovaným hostům nabízí 
bazén s vířivkou, parní kabina, sauna a infrasau-
na, solárium, hydromasážní vana, bylinná parní 
lázeň, masáže i kosmetické služby. Novinkou je 
zde menší venkovní přírodní biotop.
www.premiumhotel.cz,  
www.hotelhappystar.cz 
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PŘÍRODNÍ KOUPÁNÍ
Vranovská pláž

Vranovská přehrada je TOP cí lem Zno-
jemska nejen pro slunění a koupání, ale i pro 
všechny možné bezmotorové vodní spor-
ty nebo vyhlídkové plavby na výletních lo-
dích. „Moravský Jadran“ se vyznačuje čistou 
a teplou vodou, travnatopísčitými plážemi, 
romantickým lesnatým okolím i řadou histo-
rických památek na dosah. Centrem letních 
radovánek je Vranovská pláž nabízející všech-
ny druhy ubytování i stravování, půjčovny 
nejrůznějších sportovních potřeb i animační 
rodinné programy. V sezóně je dějištěm řady 
kulturních a spor tovních akcí i oblíbených 
festivalů. 
www.vranovska-plaz.cz 

Vodní nádrž Horní Dunajovice 
Hezké koupání v přírodě nabízí přehrada 

ukrytá v lesích u Horních Dunajovic. Pláže 
jsou převážně písčité nebo kamenitopísčité 
a v blízkosti je rekreační středisko a kamp. 
www.hornidunajovice.cz/pamatky-a-za-
jimavosti/vodni-nadrz 

Vodní nádrž Výrovice 
Výrovická přehrada severně od Znojma 

nabízí travnatopísčité pláže s poz volným 
přístupem do vody, který je vhodný pro rodiny 
s dětmi. Je obklopená smíšenými lesy a na-
jdete zde kemp i půjčovnu loděk a kol.
www.vyrovice.cz/o-obci/turistika-a-sport 

Vodní nádrž Jevišovice
Jedna z nejstarších kamenných přehrad 

ve střední Evropě z konce 19. století. Přehrada 
a její okolí je oblíbenou rekreační destinací, 
kde si na své přijdou cyklisté, turisté, houbaři, 
rybáři, milovníci památek i rodiny s dětmi. 
www.jevisovice.cz/prehrada-jevisovice 

VENKOVNÍ PLOVÁRNY
A KOUPALIŠTĚ
Městská plovárna Znojmo-Louka

Na jižním předměstí Znojma, v atraktivním 
sousedství Louckého kláštera, najdete moder-

Léto umí být na Znojemsku hodně horké, a tak je velmi 
příjemné se zchladit někde u vody. Přinášíme přehled míst, 
kde to bude určitě stát za to...

Podrobnější 
INFORMACE 

o tom, kde strávit léto u vody  
na Znojemsku, najdete  

na www.znojmoregion.cz

KAM 
K VODĚ

C Hnanice –  jedna z nejpůvodnějších vinařských kolonií na  
Znojemsku 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 sezóně 
stálá služba otevřených sklepů pro veřejnost
www.saldorf-sedlesovice.cz 

H Šatov – venkovská památková zóna plná vinných sklepů a k tomu 
6 viničních tratí, www.vinarisatov.cz

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

J Znojmo – dvě slavné vinařské kolonie v Konicích a v Popicích 
na předměstí Znojma v sousedství národního parku Podyjí, www.
facebook.com/Spolek-vinaru-Konice-a-Popice  

OPOJNÉ VÝLETY – PIVO
42 Hasičský pivovar, Bítov 

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

43 Expozice pivovarnictví, Znojmo 
www.znojemskabeseda.cz

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

44 Znojemský městský pivovar 
www.pivovarznojmo.cz

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

TIPY NEJEN PRO RODINY S DĚTMI
45 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 sportovní 
aktivity, hřiště, animační programy nebo letní kino. 

46 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 trasa vhodná 
pro začínající cyklisty i terénní kočárky. 

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

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

48 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. 

49 Merlinův dětský svět, Hatě 
www.merlinskinderwelt.com 

Jedno z největších dětských zábavních center v ČR nabízející více než 
200 atrakcí na zemi i ve vzduchu, ve vodě i na suchu, venku i vevnitř. 

50 Muzeum Terra Technica, Hatě 
www.terratechnica.info 

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

SPORT A ADRENALIN
Cykloturistika na Znojemsku
www.cyklo.jizni-morava.cz 

Cyklotrasy a cyklostezky vedoucí k nejzajímavějším historickým, 
kulturním, přírodním i naučným místům na Znojemsku.

51 Cyklo klub Znojmo 
www.cykloklubznojmo.cz

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

52 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. 

53 Znojemské podzemí adrenalinové 
www.znojemskabeseda.cz 

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

54 INFINITY Znojmo 
www.lasergameznojmo.cz 

Nejmodernější Laser Game Aréna a virtuální realita v ČR přímo v his-
torickém centru Znojma. 

55 DiscGolf Moravský Krumlov 
www.mkrumlov.cz

Rozsáhlý zámecký park s vzácnými jehličnany je jedním z nejhezčích 
přírodních disc-golfových hřišť v ČR. 

56 Znovín Walking 
www.znovin.cz 

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

57 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

58 Hotel Lahofer, Znojmo 

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

59 Premium Hotel, Znojmo

www.premiumhotel.cz
Moderní Wellness & Wine hotel nabízející komfortní ubytování, gur-
mánskou kuchyni, wellness relaxaci i konferenční prostory. 

60 Hotel Happy Star, Hnanice 

www.hotelhappystar.cz
Komfortní ubytování, restaurace s vytříbenou kuchyní, privátní  
wellness i špičkové kongresové a svatební zázemí na dosah národ-
ního parku Podyjí.

61 Jukebox Hotel, Chvalovice-Hatě 

www.jukeboxhotel.com/cs 
Ideální ubytování pro všechny milovníky hudby a hudebních skupin 
hned vedle Muzea Terra Technica. 

62 Merlin’s Camp, Chvalovice-Hatě 

www.merlinscamp.com/cs 
Mobilheimová vesnička vhodná nejen pro rodiny s dětmi, které ocení 
sousedství Merlinova dětského světa. 

63 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. 

64 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. 

65 Autokemp Pohoda, Únanov

www.autokemp-unanov.cz
Kvalitně vybavený rodinný kemp v těsném sousedství letního koupa-
liště s řadou vodních atrakcí.

66 Cyklopenzion Višňové 

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

67 Minikemp Trstěnice 

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

68 Vranovská pláž – Holiday Park

www.vranovska-plaz.cz 
Jeden z největších a nejlépe hodnocených kempů v ČR nabízí ubytování 
v penzionech, mobilheimech, apartmánech, chatách, vyhrazená kara-
vanová a stanová místa i bohatý výběr gastronomie. 

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

Originální hudební bar na vodě jménem Pařník a restaurace s pizzerií 
a letním kinem U Karličky přímo na Vranovské pláži.

70 Penzion Alma, Znojmo-Popice

www.penzion-alma.cz
Rodinné apartmány, ovčí farma i víno v krásné přírodě národního 
parku Podyjí.

71 Hotel Weiss Lechovice

www.hotelweiss.cz
Garni hotel rodinného typu zaměřený na vinařskou turistiku a relax.

72 Apartmány Znojmo

www.znojmoapartmany.cz
Moderní rodinné apartmány na dosah historického centra Znojma.

73 VINOtrh 

www.vinotrh.cz 
Unikátní e-shop s on-line výběrem vín ze Znojemské vinařské podob-
lasti, přehled vinařství i nabídka vinných dárků. 

74 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

75 Excalibur City, Chvalovice-Hatě

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

76 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.

77 Lodní doprava Vranov

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

78 Hudba Znojmo

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

79 REMO Agency, Znojmo

www.remo-agency.com
Kvalitní průvodcovské a dopravní služby v oblasti Znojemska a Podyjí 
i po celé Moravě a v sousedním Rakousku. 

80 Zážitkový elektrobus ZNOJMÁČEK 

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

81 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. 

ZNOJEMSKO regionální produkt®

www.regionalni-znacky.cz/znojemsko
Certifikační značka označující výrobky a produkty s garantovaným 
původem ze Znojemska, mimořádně kvalitní, šetrné k životnímu 
prostředí a jedinečné ve vztahu k území – vyrobené tradiční techno-
logií, ručně nebo z místních surovin.



F R E E P O R T  F A S H I O N  O U T L E T 

je prvním outletovým centrem, které vzniklo v ČR a je 
současně jedním z  největších nákupních center svého 
druhu ve střední Evropě. Nachází se na bývalém hraničním 
přechodu Hatě u Znojma. 

Návštěvníci Freeportu mají na výběr z více než 250 světových 
značek v 75 obchodech. Freeport prodává značkovou módu 
za ceny, které jsou díky unikátnímu obchodnímu systému 
minimálně o 30 až 50 % nižší než v běžných obchodech. 
V období speciálních slevových akcí mohou být ceny 
dokonce až o 70 % nižší. Překvapivě nízkých cen Freeport 
dosahuje tím, že značkové obchody zde nabízejí zboží 
z právě dobíhajících kolekcí. Jedná se o produkty, které ve 

svých domovských značkových prodejnách ustoupily nově 
přicházející kolekci. Pestrá paleta nejen módního zboží 
nabízeného v outletovém centru Freeport tak obsahuje 
hodnotné kolekce mezinárodních top návrhářů, které jsou 
k dispozici za bezkonkurenční ceny. 

25075

Z N A C K Y  ˇ ˇZ Á Z I T K Y

KUPÓN
200  K c

Stačí předložit tento kupón a účtenky* 
v celkové hodnotě 2 000 Kč na informačním centru 

Freeportu a ihned obdržíte poukázku na 200 Kč 
na nákup v kterékoliv naší prodejně. 

*) Z téhož dne kdy je kupón uplatněn.
Platnost kupónu je do 31. 12. 2022

www.freeport.cz

FREEPORT FASHION OUTLET, Chvalovice – Hatě 196, Znojmo
Otevírací doba denně od 10 od 21 hod., včetně víkendů a st. svátků. 

✂
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ZNOJMO
V královském městě se v pondělí bez pro-

blémů podíváte do Znojemského podzemí, 
největšího podzemního labyrintu ve střední 
Evropě. Patří k TOP turistickým cílům, a tak 
doporučujeme si v době prázdnin prohlídku 
klasické trasy raději zarezervovat předem; 
na adrenalinové trasy je rezervace dokonce 
nutností. Kdo by chtěl vystoupat na vyhlíd-
kovou Radniční věž, bude muset rok počkat – 

Pondělí bývá obvykle zavíracím dnem na hradech a zámcích, v muzeích a památkách 
vůbec. Na Znojemsku se však tato celorepubliková tradice v létě naštěstí pravidelně 
porušuje. Kam tedy můžete zamířit za zážitky první den v týdnu?

dominanta města totiž právě prochází rekon-
strukcí. Krásné výhledy se však denně nabízejí 
i z Vlkovy věže, která slouží také jako vinařské 
infocentrum. Bývala součástí středověkého 
městského opevnění, které se v souvislých pá-
sech dochovalo dodnes. S průvodcem můžete 
(i v pondělí) projít Hradební okruh s několi-
ka dochovanými věžemi. Víte, že Znojmo bylo 
považováno za nejlépe opevněné město mezi 
Prahou a Vídní? Každé prázdninové pondělí 

jsou navíc v Jižním hradebním příkopu připra-
veny pro rodiny s dětmi Hradební pondělky. 
Zdarma nabídnou pohádky, šermířské souboje, 
sokolníky nebo střelbu z luku. Kdo v pondělí 
zavítá do areálu bývalého znojemského hradu, 
najde tu otevřenou Expozici pivovarnictví, 
a před jeho branou i Minoritský klášter 
s cennými sbírkami Jihomoravského muzea 
ve Znojmě. 
www.znojemskabeseda.cz 

CORNŠTEJN
Dalším objektem ve správě Jihomoravské-

ho muzea ve Znojmě je romantická zřícenina 
hradu Cornštejn nad Vranovskou přehradou 
nedaleko Bítova. I ta vítá v sezóně návštěvníky 
každý den v týdnu. O prázdninách ji navíc 
oživují divadelní a šermířské spolky. 
www.muzeumznojmo.cz

CHVALOVICE-HATĚ
Pondělky se ovšem dají strávit i nakupo-

váním spojeným s rodinnou zábavou. V obří 
obchodní zóně,  k terá v yros t la na česko-
-rakouském hraničním přechodu Chvalovi-
ce-Hatě, najdete např. Freepor t  – pr vní 
outletové centrum 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, k teré jsou výrazně nižší než 
v běžných obchodech. 

Hned vedle najdete rozlehlé obchodní 
a  zábavní  cent rum Excalibur City.  Na-
bíz í  nejrůznějš í  nákupní,  gas t ronomické 
i  uby tovací služby, ale také velk ý Merli-
nův dětský svět s více než 200 atrakcemi 
na zemi i ve vzduchu, ve vodě i na suchu, 
venku i vevnitř. Dalším zdejším lákadlem je 
„time travel muzeum“ Terra Technica, které 
provází historií hudby a zábavy jako největší 
svého druhu na světě.
www.freeport.cz
www.excaliburcity.com

KAM
V PONDĚLÍ

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

Laser Game INFINITY Znojmo
Kdo dává přednost ak t ivním zážitkům 

či adrenalinu, bude nadšen v herní aréně  
INFINIT Y. Toto špičkové zábavní centrum 
najdete v obchodním domě Dyje v historic-
kém centru Znojma, kde zabírá celé 2. patro. 
INFINITY Aréna nabízí jak laserovou střílečku 
mezi překážkami, v mlze a za hudebního 
doprovodu podle vlastního výběru, tak je-
dinečnou vir tuální realitu v nejrůznějších 
var iantách.  Skoč te s i  t řeba z  mrakodra-
pu, postří lejte vesmírné příšery, zahrajte si 
master zápas anebo nechte mozek v klidu 
relaxovat v podmořských hlubinách.
www.lasergameznojmo.cz 

Expozice Křížové cesty v Bohuticích
Pat ř í te - l i  k  milovní kům umění  č i  c í r-

kevních památek ,  ocení te  unikátní  sou-
bor 54 vyřezávaných soch zpodobňujících 
poslední  ces tu Jež í še Kr is ta.  Je k  v idění 
na malém renesančním zámečku v Bohuti-
cích nedaleko Moravského Krumlova. Sochy 
v životní velikosti  ohromují sv ým mimo-
řádným uměleckořemeslným zpracováním 
i expresivní mimikou a gestikou. Sousedí 
s místním turistickým infocentrem.
http://krizovacestabohutice.cz 

Znojemsko patří k velmi suchým a slunečným oblastem, 
ovšem i tak se může stát, že budete potřebovat poradit, 
kam vyrazit za deště. Zde jsou naše tipy...

KAM ZA 
DEŠTĚ

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

ní poklady Znojemska: románská rotunda 
sv. Kateřiny  je cenným dokladem „zno-
jemské“ l inie Přemyslovců,  ve Znojem-
ském hradě  jsou k vidění historické zá-
mecké i venkovské interiéry, regionální sklo 
a keramika i sochařská dí la, a Minoritský 
klášter skrývá expozice věnované pravěku 
a v ý znamným archeologick ým nálezům, 
živé i neživé přírodě, kovářskému řemeslu 
či orientálním zbraním (zdejší sbírka zbraní 
a zbrojí Orientu patří k největším ve střední 
Evropě!).  Renesanční Dům umění  host í 
gotické a barokní umění, his tor ické min-
ce a medaile, krátkodobé výstavy a v létě 
i pohádková představení pro nejmenší. Se 
ž ivotem a dí lem v ynálezce bleskosvodu, 
všestranného technicky i humanitně nada-
ného faráře, Prokopa Diviše, seznamuje 
malý funkcionalistický památník v Přímě-
ticích na severním předměstí Znojma. Po-
sledním objektem ve správě Jihomoravského 
muzea je romantická zřícenina hradu Corn-
štejn vypínající se na skále nad Vranovskou 
přehradou nedaleko hradu Bítov. V létě ji 
oživují šermíři a kejklí ři.
www.muzeumznojmo.cz 

 Expozice křížové cesty v Bohuticích. Foto: archiv Bohutice
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TIPY PRO RODINY
S DĚTMI Kde zabavit děti a přitom si užít celá rodina?  

Zde najdete naše prověřené a vyzkoušené tipy...

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 v ybraném místě nabízí 

navíc ochutnávku regionálních dobrot – pro 
děti např. mošty a marmelády, pro dospě-
lé pivo a víno. Nástupní zastávka je před 
Pivovarskou branou v ulic i  Přemyslovců. 
Rezervace předem je nezbytně nutná! 
www.znojmacek.cz 

Bítovská hradní ZOO
Po vzoru zoologické zahrady barona Jiřího 

Haase,  posle dní ho maj i te le  hradu Bí tov 
a velkého milovní ka zví řat, byly v hradní 
zahradě obnoveny voliéry a výběhy. Najdete 
zde desítku druhů (vč. exotického ptactva) 

v celkovém počtu téměř 90 zví řat. Hradní 
bohaté přírodovědné expozice také obsahují 
největší sbírku vycpaných psů na světě! Byli 
to věrní společníci barona Haase, který zde 
vybudoval jednu z nejrozsáhlejších soukro-
mých ZOO u nás. Letos si  navíc na hradě 
připomínají 110. výročí od příchodu barona 
Haase (více info na str. 10).
www.hrad-bitov.cz 

Chvalovické dětské světy
V blízkost i  rakousk ých hranic nabízej í 

Chvalovice skvělé vyžití na jednom z nej-
vět ších venkovních dět sk ých hř iš ť  u nás 
s  lanov ými a  dřevěnými her ními  pr vk y,  
pump-trackovou dráhou i posilovnou pro 
dospělé.  Najdete ho hned u fotbalového 
hřiště a sportovního areálu. 

V místní části Chvalovice-Hatě pak najde-
te obří nákupně zábavní areál Excalibur City. 

Zahrnuje kromě obchodů, kasin, wellness  
s a lónů,  pr ivát ní ho le t i š tě  č i  re s t aur ace 
na palubě bývalého vládního letounu, také 
Muzeum Terra Technica – největší muzeum 
hudebních a zábavních přístrojů na světě 
(více info na str. 8) a rozsáhlý dětský park 
Merlin´s KinderWelt s více než 200 atrakcemi 
na zemi i ve vzduchu, ve vodě i na suchu, 
venku i vevnitř.
www.merlinskinderwelt.com 

Archeologická expedice 
do Vedrovic

Už jste někdy měli pravěké nádoby nebo 
ležícího skrčence na dosah ruky? Atraktivní 
archeologické nálezy můžete detailně pro-
zkoumat ve Vedrovickém muzeu. Rodiny 
s dětmi se zde mohou zapojit do kvízu se 
sladkou odměnou anebo si zkusit vlastno-
ručně vyrobit pravěký šperk. Novinkou je 
také možnost vyzkoušet si práci archeolo-
ga a vlastnoručně odhalit pravěký poklad. 
Za odměnu získáte pamětní list archeologa 
a jedinečný zážitek pro malé i velké. Koho ar-
cheologie zaujme víc, může si ve Vedrovicích 
ještě projít asi 5 km dlouhou archeostezku 
Po stopách prapředků.
www.muzeumvedrovice.cz 

Turistický vláček 
Znojmo i Vranov

Děti milují jízdy v roztomilých vláčcích, 
k teré kromě vyhlídky nabízejí  i  pohodlné 

zkrácení cesty. Ve Znojmě jezdí červenožlu-
t ý kolov ý vláček od května do konce zář í 
několikrát denně okružní trasu zahrnující 
jak historické centrum tak jižní předměstí 
Louka s  měs t skou plovárnou a  Louck ým 
klášterem. Ve Vranově nad Dyjí spojuje 
modrobílý vláček oblíbenou rekreační oblast 
Vranovské pláže s městečkem a barokním 
zámkem vysoko na skále nad ním. O prázd-
ninách jezdí každý den, v červnu a září pouze 
o víkendech.
www.zds-psota.cz/index.php/vyhlidko-
vy-turisticky-vlacek 
www.vlacek.webnode.cz 

Trnkova ZAHRADA 
v Louckém klášteře 

Putovní výstava plná fantazie a tvořivé ra-
dosti zaplní od května do září prostory Louc-

kého kláštera na jižním předměstí Znojma. 
Multimediální projekt oživuje stránky z kni-
hy světoznámého vý t varníka Jiř ího Trnky 
a nabízí tak dětem i dospělým netradiční 
a hravé setkání na pomezí interaktivní vý-
stavy, divadelního představení a animova-
ného filmu. Zahrada je jediná kniha, kterou 
Jiří Trnka sám ilustroval i napsal. Inspirací 
mu byla skutečná stará zahrada, magické 
místo s mnoha zákoutími, sluncem zalitým 
trávníkem a bujnou vegetací. Malé návštěv-
níky čeká honička se zlomyslným kocourem 
na kočkodromu, o čem sní sádrový trpaslík 
odhalí pohled do trpaskopu, hudební vyžití 
nabídne štěkafón, slonograf ukrývá patnáct 
c irkusov ých č ísel  v  podání  nemotorných 
slonů a nebude chybět ani mluvící učená 
velr yba. Zahrada je plná objevů, př í běhů 
a her, ale dá se v ní i příjemně odpočívat. 
Stačí si lehnout pod nebehled a pozorovat 
rozkvetlé stromy, ptáky či poletujícího draka 
pod jasnou letní oblohou. Unikátní projekt 
spojuje  umění  s  nov ými te chnologiemi, 
a nabízí tak originální audiovizuální zážitek 
pro malé i velké.
www.znojemskabeseda.cz/kultura 
www.zahrada2.cz

Ruční papírna 
Stará škola Želetice

Zkuste si i s dětmi vlastnoručně vyrobit svůj 
originální papír původním manufakturním 
způsobem. Jedinečný zážitek nabízí Ruční pa-

Podrobnější 
INFORMACE 

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

pírna Stará škola v Želeticích jen pár kilometrů 
severně od Znojma (více info na str. 8). 
www.handmadepaper.cz 

Rodinné „hledačky“
Hledačky, neboli  questing, to jsou v ý-

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 tuž-
ku a papír. Zadání úkolů s mapou a popi-
sem trasy si  otevřete v chy trém mobilu, 
stáhnete předem doma na internetu anebo 
vyzvednete v místním infocentru. Na Zno-
jemsku jich je celá řada a jednu z nich – 
Po stopách Hroznové kozy ve Vrbovci – Vám 
zde představujeme na následující stránce  
podrobněji...

Vlakem do Vídně  
za historií a zábavou
pro celou rodinu 

Dobře utajené 
moravské sklípky

Večerní romantická 
projížďka Znojmem 
s ochutnávkou vín

Na skok k sousedům 
(Weinviertel Tour)

Celodenní výlet do podunaj-
ské metropole. Zažijete místní 
kavárenskou kulturu v centru 
i zábavní park Prater. 

  každý čtvrtek (8:30-18:45)  
- vlakem ÖBB, sraz v nádražní hale

  Cena: 790 Kč, děti 650 Kč/os.

Pro všechny milovníky vína,  
kteří chtějí blíže poznat  
3 vinařské obce jižně od Znojma. 
Ochutnávka 12 vín přímo  
u našich partnerských vinařů.

  každý pátek (19:30-22:00)  
– minibus MB Sprinter

  Cena: 690 Kč/os.

Zážitková jízda v ekobusu 
Znojmáček. Zábavná a poučná 
prohlídka města s úžasnými 
vyhlídkami a skvělými víny  
VOC Znojmo.
  každý pátek (17:00-18:30)  

– Ekobus Znojmáček
  Cena: od 350 Kč/os.

Půldenní rodinný výlet do 
blízkého regionu s prohlídkou 
zajímavých míst a ochut-
návkou vín na atraktivních 
místech trasy.

  každou sobotu (8:30-14:00)  
– minibus MB Sprinter

  Cena: 790 Kč/os.

novinka

novinka

Objednáte-li během Vašeho pobytu minimálně 3 naše programy, získáte automaticky slevu ve výši 20 % z celkové ceny.

Více informací a rezervaci umožní naše stránky www.moraviantours.cz resp. na tel.: +420 737 449 099 - Lukáš DAVID.
Nástupní místo prázdninových programů je na ulici Přemyslovců naproti bráně Znojemského pivovaru (výjimkou je program „Vlakem do Vídně“). 

PRAVIDELNÉ PRÁZDNINOVÉ PROGRAMY

květen – září 2022

ZNOJMO, LOUCKÝ KLÁŠTER
znojemskabeseda.cz



1. Tabule „Úvod“ u obchodu: Přečtěte si něco o historii Vrbovce a historii objeve-
ní starých vinařských tradic i pověstí o Hroznové koze. Kdo je jejich autorem? 

3 8 13 14

2. Tabule „Pověst“ v ořechové aleji: Jedna z pověstí o Hroznové koze vysvětluje, 
proč má lysinu. V textu najdete také odpověď na otázku, komu chtěla Hroznová 
koza obloudit ženicha?

6 5 10 11

3. Tabule „Jaro“ na rozhledně: Jarní vyprávění vám napoví, jakou barvu koži-
chu má Hroznová koza na jaře?

16

4. Tabule „Léto“ ve vinici: Pozorně čtěte i tady, v textu najdete, jak se jmeno-
vali strážci vinic.

7 9

5. Tabule „Podzim“ u lisu: Celý podzim, to je vinobraní. Po vinobraní, až se hrozny 
sklidí, zpracují a mošt se uloží do sudů, aby začal proces kvasu, nesmí se do sklepa. 
Kdy tato „ochranná lhůta“ končí? Po kterém dni v roce? 

15 12

6. Tabule „Zima“ u kapličky: Zde najdete tabule dvě. Na té vlevo, s Hroznovou 
kozou, najdete odpověď na otázku: Co dostávali hotaři při vánoční nebo 
tříkrálové koledě? 

1 2 4

Pokud jste byli u všech zastavení a správně odpověděli, bude pro vás 
hračka vyluštit poslední tajenku:

–
1 2 3 4 5 4 6 7 8 1 9 3 9 10 11

1 11 12 13 14 11 15 16 15 4 13 14 7 5 3 9 10 11

21

Pradávný a legendami opředený pa-
tron vinic – Hroznová koza (a někdy 
i kozel a kůzlata) je hlavním námětem 
nenáročné naučné stezky vedoucí 
okolím vinařské obce Vrbovec. Trasa 
dlouhá přibližně 5 km je vedena klid-
nými, částečně nezpevněnými cesta-
mi mezi vinohrady a je na ní umístěno  
6 informačních tabulí. Na jednotlivých 
zastaveních se dozvíte vše o Hroznové 

Po stopách Hroznové kozy

LUŠTĚNÍ S HROZNOVOU KOZOU

koze a s ní spojených legendách, pozná-
te díky ní rok na vinici, staré vinařské 
tradice nebo Vrboveckou sklepní ulici. 
Dojdete i k malému vinohradnickému 
altánu sloužícímu také jako rozhledna, 
ke starému kládovému lisu anebo k Poctě 
sv. Urbanu – u každé z těchto zastávek je 
zbudováno pohodlné posezení. 
Stezka je ideální právě pro rodiny 
s dětmi, a to nejen díky nenáročnému 

terénu. Informace na tabulích jsou to-
tiž doplněny o veselé obrázky, pověsti 
a písničky i zábavné herní prvky. Cestu 
zvládnete i s terénním kočárkem anebo 
se začínajícím cyklistou na prvním kole. 
Uprostřed vinohradů si můžete vychutnat 
piknik a ve vinných sklípcích se pak třeba 
zastavit na ochutnávku místních vín. 
Trasa prochází také centrem obce, kde 
můžete využít hned dvě pěkná venkov-

Hroznová koza je strážkyní vinic 
i patronkou poctivých a pracovitých 
vinařů. Ve Vrbovci je jako doma. Jako 
bohyně úrody ručí za růst vinné révy 
a kvalitu vína. Odměňuje dobré hos-
podáře a naopak trestá lenochy a ne-
poctivce. Má-li dlouhou chvíli, provádí 
lidem někdy až zlomyslné kousky. Ráda si totiž hraje a bere na sebe nejrůzněj-
ší podoby. Nenechte ji v tom samotnou, pojďte si s ní chvíli hrát i vy! Projděte 
Vrboveckou naučnou stezku Hroznové kozy. U každé z 6 informačních tabulí 
odpovězte na otázku, nápovědu najdete v textu tabule. Dosazením písmen 
podle čísel do závěrečného pole vyluštíte tajenku. Pokud vezmete s sebou 
malé děti, mohou se zapojit i ony do hledání. Na každém zastavení je totiž ukryt 
také obrázek , linoryt. Až ho najdete, překryjte ho shora obyčejným papírem 
a hustě „přečmárejte“ obyčejnou tužkou nebo pastelkou. Díky této výtvarné 
technice (tzv. frotáž) si domů odnesete malý suvenýr. Máte-li v mobilním tele-
fonu aplikaci pro čtení QR kódů, poslechněte si na každém zastavení pověst 
a píseň o Hroznové koze. Cesta vám alespoň rychleji mezi zastávkami uteče. 
Na trasu se můžete vypravit kterýmkoli směrem a jednotlivá zastavení lze na-
vštívit v jakémkoli pořadí. V terénu vás povede žlutá turistická značka. 
Více informací o Vrbovecké vinařské naučné stezce Hroznové kozy najdete 
na www.obec-vrbovec.cz/turista/vinarska-naucna-stezka-hroznove-kozy

ní hřiště s dřevěnými herními prvky 
– u zdejší dominanty, kostela Stětí sv. 
Jana Křtitele, a pak u sochy sv. Jana Ne-
pomuckého. A pokud se v letním horku 
po cestě zastavíte i na Vrboveckém let-
ním koupališti, může se z výletu stát 
i příjemná celodenní akce. 
Výlet po Naučné stezce Hroznové kozy si 
však můžete oživit i „hledačkou“ a na kaž- 
dém zastavení vyluštit část tajenky...

Řada významných umělců, vynálezců či myslitelů je 
spojena s oblastí Znojemska a po jejich stopách se tu dá 
putovat dodnes. Místa spojená s životem či dílem slavných 
osobností však můžete projet i na kole.

NA KOLE 
PO STOPÁCH 
OSOBNOSTÍ

Délka: cca 20 km 
Náročnost: 1
Tr a s a :  Š a n o v  ( S p o r t c e n t r u m)  –  N o v ý 
Dvůr – Emin zámek – Karlov – Hraběcí stu-
dánka – Dvůr Anšov – Šanov. 

J e n  m í r n ě  z v ln ě n á  o b la s t  v ýc h o d n ě 
od Znojma, jejíž pomyslnou spodní hranici 
vytyčuje řeka Dyje, to je Hrušovansko. Ideální 
pro milovníky slunce, vína i příznivce rodin-
ných výletů mezi úrodnými poli a vinohra-
dy – na kole i pěšky. Právě touto příjemnou 
krajinou prochází Muchova cyklostezka. Ne-
náročný cyklistický okruh vás zavede na mís-
ta, kde působil mladý Alfons Mucha ve svých 
uměleckých začátcích. Byl to právě majitel 
Hrušovanského panství, který v mladíkovi 
z Ivančic rozpoznal umělecký talent a stal se 
jeho mecenášem i přítelem. Jeho nadání pak 
nechal rozvíjet nejen na studiích v Mnichově 
a Paříži, ale i doma na zámku v Hrušovanech 
nad Jevišovkou či v Emině zámku u Šanova, 
okolo kterého cyklotrasa prochází. Dále Vás 

povede přírodní rezervací Karlov okolo Hrabě-
cí studánky s odpočinkovým místem u rybní-
ka. Cyklostezka vede z větší části po nezpev-
něných komunikacích bez silničního provozu. 
Nechte se unést krajinou, jež byla slavnému  
umělci inspirací...
w w w. s a n o v.c z /o b e c /c y k l o t u r i s t i k a / 
muchova-cyklostezka

Dílo mladého Alfonse Muchy pak můžete 
obdivovat v nedalekých Hrušovanech nad Je-
višovkou. V budově městského úřadu (původní 
zámeček) byly objeveny a citlivě zrekonstru-
ovány nádherné stropní malby, které Mucha 
vytvořil ve svých uměleckých začátcích. Jeho 
rostlinné motivy a ornamenty zde zdobí vstupní 
foyer i místnosti v patře, a to včetně kanceláře 
starosty. V zasedacím sále zastupitelstva si také 
můžete prohlédnout výstavu „Nadčasový Mu-
cha: Spojení světu“, která sem byla zapůjčena 
v rámci nového projektu Muchova stezka (více 
informací na str. 10).
www.hrusovany.cz.

Délka: cca 55 km
Náročnost: 2
Trasa:  Jevišovice – Host im – Jiř ice u Mo-
ravsk ých Budějovic – Boskovštejn – Krav-
sko – Plenkovice – Hluboké Mašůvky – Pla-
več – Vevčice – Jevišovice.

Severozápadně od Znojma najdete členitou 
krajinu okolo starobylých Jevišovic. Čekají vás 
tu především lesy, houby, koupání, romantic-
ký kaňon řeky Jevišovky i církevní památky 
a poutní místa. Celou oblast procházejí oblí-
bené, i když místy náročnější, trasy pro pěší 
i pro cyklisty. Jednou z nich je tematická cy-
klotrasa spojující přírodní krásy Jevišovicka 
s nejzajímavějšími místy působení slavného 
vojevůdce Jean-Louis Raduita de Suches. Tento 
francouzský rodák byl jedním z nejschopněj-
ších generálů Třicetileté války. Jako odborník 
na opevňování dokázal roku 1645 mobilizovat 
celé Brno a přes tři měsíce úspěšně vzdorovat 
dvacetinásobné švédské přesile. O pár let 
později ubránil Nitru před Turky a osvědčil se 

i u Olomouce. Za své činy získal hraběcí titul 
a maršálskou hůl, stal se i tajným radou ve Víd-
ni. Usadil se pak na jižní Moravě a za své sídlo 
si zvolil Jevišovické panství, které významně 
pozvedl. Právě on věnoval kostelu v Hlubokých 
Mašůvkách zázračnou sošku Panny Marie de 
Foy, která jej podle legendy během četných 
válečných konf liktů bezpečně ochraňovala. 
Vidět ji zde na oltáři můžete dodnes. 

Cyklookruh vede ve zvlněné krajině přírodní-
ho parku Jevišovka okolo zámků, starých mlýnů 
a hospodářských stavení i podél luk a rybníků. 
Za zastávku určitě stojí Starý zámek a Před-
zámčí v Jevišovicích, tvrz s muzeem kol v Bos- 
kovštejně anebo meditační areál s rozhlednou 
Anička v Jiřicích u Moravských Budějovic. 

Trasu je možné si rozdělit na severní a již-
ní okruh anebo doplnit o hledačku s úkoly 
formou QR kódů. Úsek z Hlubokých Mašůvek 
do Plenkovic je lepší jet po místní komunikaci 
(původní trasa vede totiž přes soukromé po-
zemky a po nezpevněné cestě). 
www.raduitdesouches.cz 

MUCHOVA CYKLOSTEZKA
PO VINAŘSKÉM HRUŠOVANSKU

CYKLOOKRUH PO PANSTVÍ 
RADUITA DE SUCHES

 Emin zámek na trase Muchovy cyklostezky je dnes sídlem ústavu sociální péče a bohužel není veřejnosti 
přístupný. Foto: archiv ZnojmoRegion – Ondřej Bednařík

 Po stopách Jean-Louis Raduita de Suches pojedete i okolo tvrze v Boskovštejně.
 Foto: Spolek přátel Raduit de Suches
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I N T E G R O VA NÝ D O P R AV N Í S YS T É M
 J I H O M O R AV S K É H O K R A J E

Přehled odjezdů cyklobusů na Znojemsku - spojení si ověřte na www.idsjmk.cz

Cyklisté vítejte,

cyklobusy IDS JMK

po Znojemsku jezděte

Schéma cyklobusů IDS JMK na Znojemsku

Jízdenky IDS JMK platí také ve vlacích včetně jízdy do Retzu (linka S82), neplatí na lodní dopravě po Vranovské 
přehradě a v ReblausExpressu. Více na www.idsjmk.cz.

CYKLOBUSEM (S) KOLEM 
VRANOVSKÉ PŘEHRADY
přehled odjezdů cyklobusů v okolí Vranovské přehrady v sezóně 2022
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 50 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.

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

Tiskové chyby vyhrazeny
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území NP PODYJÍ / THAYATAL

Šumná

Olbramkostel

Citonice

Znojmo nemocnice

Hradiště

830

Langau

Hessendorf - 

rybářský ráj
Hrad Hardegg

Zámek 
Riegersburg

Klášter Geras

Štítary

Vranov nad Dyjí, pláž

Odjezd 
ze zastávky

Směr 
cyklobusové linky

Pracovní dny 
(1. 7. - 31. 8. 2022)

Soboty, neděle, svátky 
(15. 4. -2. 10. 2022)

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 n/D, 
Zámecký 
hotel

Uherčice - Bítov 08:35

Uherčice - Drosendorf 09:34 , 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

Odjezd 
ze zastávky

Směr 
cyklobusové linky

Pracovní dny 
(1. 7. - 31. 8. 2022)

Soboty, neděle, svátky 
(15. 4. -2. 10.  2022)

Starý Petřín Uherčice - Bítov / Drosendorf 08:48 (do Bítova) 09:47, 19:48 (do Uherčic)

Znojmo 19:00 12:00, 19:00
Šafov Uherčice - Bítov / Drosendorf 08:52 (do Bítova) 09:51, 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 n/D,
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)
Zn., 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 11:12

220501Znojemsko pro Znojmo.indd   1 5.5.2022   12:37:54
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Každý,  kdo se  v  období  od 1.  čer vna 
do 31. října 2022 ubytuje ve vybraných ho-
telech, penzionech nebo kempech ve Zno-
jemském okrese, obdrží zdarma na recepci 
speciální turistickou kartu „ZnojmoRegion+“. 
Ta mu v době jeho pobytu zaručuje získání 
různých dárků, slev a bonusů na zajímavých 
a turisticky atraktivních místech. Na výběr 
jsou např. volné vstupy do památek či na kou-
paliště, slevy na konzumaci v restauracích, 
vinařstvích či regionálních pivovarech anebo 
originální dárky a bonusové služby. Nabídka 
od cca 40 zapojených subjektů je velmi pestrá 

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

Platí přitom jednoduché pravidlo: 1 noc = 
1 kar ta (pro dospělou osobu). Tak že čím 
více nocí na Znojemsku strávíte, t ím více 
odměn a výhod můžete čerpat. Ubytovatelů 
zapojených do tohoto projektu je přitom více 
než 50 a najdete je napříč celou turistickou 
oblastí Znojemsko a Podyjí. Seznam všech 
zapojených ubytovatelů i poskytovatelů be-
nefitů a veškeré informace o turistické kartě 
ZnojmoRegion+ i projektu samotném najdete  
na https://karta.znojmoregion.cz.

TURISTICKÁ KARTA PLNÁ VÝHOD
Destinační společnost 
ZnojmoRegion připravila 
pro sezónu 2022 opět 
řadu turistických projektů, 
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 prů-
vodcích je stále velká, a to i přesto, že už 
e x is tuje  ř ada mobi lních apl ikac í  č i  ma-
p ov ých nav igac í .  De s t inační  sp ole čnos t 
ZnojmoRegion se proto rozhodla pro svou 
oblast zajistit obojí. Několik desítek prově-
řených tras proto naplnilo jak tištěnou verzi 
s  mapami,  tak mobilní  aplikaci,  a  vůbec 
poprvé se tak na trhu objevil rozsáhlý cyk-
loturistický průvodce mapující celou oblast 
Znojemska a Podyjí. 

Ve spolupráci s portálem Na kole i pěšky 
vznikl speciální tištěný průvodce předsta-
vující více než 30 tras, které jsou současně 
dostupné 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 výlety vhodné pro kolo-
běžky či in-line brusle, které jsou díky zpev-
něnému povrchu cest ideální i pro rodinnou 
výpravu s kočárkem. 

Praktický formát a spirálová vazba tiště-
ného průvodce dovoluje si vybranou trasu 
vložit přímo mezi řídítka a sledovat mapu 
za jízdy. Na 76 stranách najdete kromě map, 
popisů tras s převýšením a technickou ná-

ročností také informace o jednotlivých lo-
kalitách, tipy na návštěvu zajímavých míst, 
památek, přírodních cí lů nebo doporuče-
ní na kvalitní turistické služby, ubytování 
a s travování po cestě. Tiš těná 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 prak-
tické tipy i kontakty je k dostání na pultech 
turistických 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 nejprve v klidu doma vyberete oblast a ná-
ročnost, seznámíte se se zajímavými místy 
po trase a naplánujete si výlet podle vlast-
ních preferencí. A v terénu pak použijete 
mobilní aplikaci s konkrétním mapovým zá-
kresem zvětšeným do detailů podle potřeby.

TOP CYKLISTICKÉ AKCE ROKU 2022

12. 6. 2022 Amatérský přeshraniční cy-
klozávod Údolím na kole / Ein Tal am 
Rad s cílem ve Vrbovci. 
www.obec-vrbovec.cz

25.  6.  2022 Au t h o r  Z n ov í n Cu p  
„Vinařská 50“ podél znojemských vinic 
a malebných sklípků se startem v Šatově. 
www.vinarska50.cz

20. 8. 2022  Expedice za  sousedy 
v rámci seriálu Krajem vína vedoucí kra-
jinou okolo Moravského Krumlova. 
www.vinarske.stezky.cz/akce

27. 8. 2022 Oblíbený, ale náročnější zá-
vod horských kol LAHOCup 2022 v okolí 
Vranovské přehrady. www.lahocup.cz 

3.–4. 9. 2022 Amatérský závod Kolo 
pro život „Znojmo burčák Tour“ mezi 
vinohrady a sklípky Znojemska. 
www.kolozavod.cz

17. 9. 2022 Tour de burčák po vinař-
ských stezkách Znojemska v  rámci 
seriálu Krajem vína. Start i cíl u Louckého 
kláštera ve Znojmě. 
www.vinarske.stezky.cz/akce

NA VÝLET CYKLOBUSEM
Milovníci cyklistiky se na Znojemsku s po-
mocí cyklobusů snadno i se svým kolem 
přiblíží k vybranému cíli. Obvykle od Ve-
likonoc 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 
Drosendor fem. O prázdninách jezdí také 
v pracovní dny. Navazují na české i rakouské 
cykloturistické vlaky a vždy s sebou mají 

přívěs pro 20 jízdních kol. Rezervaci nepo-
třebujete a jízdenky koupíte přímo u řidiče. 
Určitě je nevyhazujte – u vybraných part-
nerů za ně totiž získáte zajímavé slevy. 
V rámci Integrovaného dopravního systé-
mu Jihomoravského kraje (IDS JMK) jde 
o linky 816, 817, 830 a expresní víken-
dov ý c yklobus spojující  Brno a Znojmo 
č. 108. Přehled všech regionálních cyklo- 
busů a ak tuální  informace najdete na:  
www.idsjmk.cz/cyklo. 

ZNOJEMSKEM
A PODYJÍM

CYKLOPRŮVODCE 
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DLOUHODOBÉ AKCE

2021–2026 MORAVSKÝ KRUMLOV Slovan-
ská epopej – exkluzivní výstava malířského díla 
Alfonse Muchy v renesančním zámku. 
www.mucha-epopej.cz
29. 4. – 31. 7. 2022 ZNOJMO Technická her-
na na cestách aneb Fyzika hrou – originální 
a interaktivní výstava v Minoritském klášteře. 
www.muzeumznojmo.cz 
29. 4. – 4. 10. 2022 VRBOVEC Nenecháme 
Vás na suchu! Žluté jízdní kolo ve sklepní ulič-
ce označuje otevřený sklep (vždy PÁ, SO, NE).  
www.cechvrbovec.cz 
1. 5. – 30. 9. 2022 ZNOJMO Trnkova ZAHRA-
DA 2 – unikátní interaktivní výstava v Louckém 
klášteře oživující fantazii Jiřího Trnky. 
www.znojemskabeseda.cz 
2. 5. – 2. 10. 2022 NOVÝ ŠALDORF-SEDLEŠO-
VICE Týdny vinaře – každý den večer otevírá ně-
který z šaldorfských vinných sklepů pro veřejnost. 
www.saldorfske-sklepy.cz 
2. 5. – 10. 10. 2022 ŠATOV Vinařská poho-
tovost – Šatovští vinaři se starají, aby byl denně 
alespoň jeden vinný sklep otevřený. 
www.vinarisatov.cz 
8.–24. 7. 2022 ZNOJMO A OKOLÍ Hudební 
festival Znojmo – mezinárodní svátek hudby 
a vína. Téma roku: Andělé strážní a návraty 
domů. www.hudbaznojmo.cz 
červenec–srpen 2022
BÍTOV Léto na Cornštejně – prázdninová šer-
mířská a divadelní představení na zřícenině hradu. 
www.muzeumznojmo.cz 
ZNOJMO Hradební pondělky – každé prázdni-
nové pondělí rodinný program v Jižním hradeb-
ním příkopu. www.znojemskabeseda.cz 
ZNOJMO Letní Hradovánky – zábavný pro-
gram pro celou rodinu v prostorách Znojemského 
hradu. www.muzeumznojmo.cz 
ZNOJMO Pohádkové léto v Domě umění – 
divadelní představení pro nejmenší. 
www.muzeumznojmo.cz 

JEDNORÁZOVÉ AKCE

3.–4. 6. 2022 ŠATOV Dny otevřených sklepů 
v šatovských sklepních uličkách. www.vinarisatov.cz
4. 6. 2022 
DOBŠICE Běžecký závod LAHOFER Run mezi 
vinicemi. www.lahofer.cz
HORNÍ DUNAJOVICE Otevřené sklepy – tra-
diční vinařská akce. www.hornidunajovice.cz 
SLUP Retro výlet do Slupi – originální rodinná 
akce ve Vodním mlýně. www.tmbrno.cz 
5. 6. 2022 ZNOJMO Farmářský den v mu-
zeu – regionální produkty a řemesla v Minorit-
ském klášteře. www.muzeumznojmo.cz 
7. 6. 2022 MORAVSKÝ KRUMLOV Hudební fes-
tival Concentus Moraviae I. na nádvoří zámku. 
www.mkrumlov.cz 
10. 6. 2022 
DOBŠICE Koncert Mňága a Žďorp ve Vinařství 
LAHOFER. www.lahofer.cz
MORAVSKÝ KRUMLOV Noční prohlídky rene-
sančního zámku. www.mkrumlov.cz 

ZNOJEMSKO Noc kostelů – návštěva kostelů 
a kaplí po setmění s doprovodným programem. 
www.nockostelu.cz 
11. 6. 2022
ŠATOV Byla vojna, byla... Areál čs. opevnění a že-
lezné opony v Šatově ožívá vojenskou historií. www.
tmbrno.cz/akce/byla-vojna-byla-2022-06-11 
ZNOJMO Pivní slavnosti v areálu Znojemského 
městského pivovaru. www.pivovarznojmo.cz 
11.–12. 6. 2022 ZNOJEMSKO Den pevnostních 
muzeí jižní Moravy – spec. program a prohlídky 
desítky vojenských objektů. www.tmbrno.cz/akce/
den-pevnostnich-muzei-jizni-moravy-2022
12. 6. 2022 VRBOVEC Okolo kol – cyklistická 
slavnost. www.obec-vrbovec.cz 
17. 6. 2022 MORAVSKÝ KRUMLOV Hudební 
festival Concentus Moraviae II. na nádvoří 
radnice. www.mkrumlov.cz 
17.–18. 6. 2022 JEVIŠOVICE Jevišovická 
šedesátka – netradiční turistické závody, noční 
60 km a denní 30 km. www.facebook.com/
jevisovice60 
18. 6. 2022
HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU Hrušovanské 
slavnosti města. www.hrusovany.cz 
CHVALOVICE Otevřené sklepy ve vinařské 
sklepní uličce. www.vinarichvalovice.cz 
MORAVSKÝ KRUMLOV Pivní slavnosti v Polán-
ce. www.mkrumlov.cz 
22. 6. 2022 HLUBOKÉ MAŠŮVKY Olympijský 
běh – ve stejný den se bude běhat na 90 místech 
v ČR. www.olympijskybeh.cz 
24. 6. 2022 DOBŠICE Koncert Queenie ve Vi-
nařství LAHOFER. www.lahofer.cz 
24.–25. 6. 2022 ZNOJMO Street Food Fes-
tival na ulici Horní Česká. www.ohkznojmo.cz 
25. 6. 2022
DAMNICE Sklepní ulička – otevřené vinné 
sklepy. www.facebook.com/vinarsky.spolek.
damnice 
MORAVSKÝ KRUMLOV Festival dechových 
hudeb na fotbalovém hřišti. www.mkrumlov.cz 
ZNOJMO-KONICE a POPICE Otevřené vinné 
sklepy. www.facebook.com/Spolek-vinaru-
-Konice-a-Popice
1. 7. 2022 HLUBOKÉ MAŠŮVKY Jarmark řeme-
sel před kostelem. www.hlubokemasuvky.cz 
2. 7. 2022 
DOBŠICE Koncert Pokáč ve Vinařství LAHOFER. 
www.lahofer.cz  
HNANICE Otevřené sklepy hnanických vinařů. 
www.facebook.com/obecHnanice 
2.–3. 7. 2022 HLUBOKÉ MAŠŮVKY Hlavní 
pouť – kulturní i církevní slavnost. www.hlu-
bokemasuvky.cz/akce 
3.–7. 7. 2022 VIŠŇOVÉ Višňovské kulturní 
léto I. – film, literatura i divadlo. www.visnove.cz 
8. 7. 2022 ZNOJMO Noční prohlídky Znojma se 
Znovínem. www.znovin.cz 
9.–10. 7. 2022 VRANOVSKÁ PLÁŽ Vranovské 
volejbalové léto I. – atraktivní sportovní akce. 
www.vranovska-plaz.cz 
15.–17. 7. 2022 MIROSLAV Meruňkobraní s jar-
markem u sv. Floriána. www.miroslavskakultura.cz  
16. 7. 2022 
SLUP Putování po Čulských vinných sklepech. 
www.facebook.com/skupina.vinaru.slup.z.s 

VRANOVSKÁ PLÁŽ PohádkoLAND 2022 – největ-
ší rodinný festival v ČR. www.vranovska-plaz.cz 
20. 7. 2022 BÍTOV Pes baskervillský na hradě 
Bítov. www.hrad-bitov.cz 
23. 7. 2022 
BOŽICE Božické otevřené sklepy místních vina-
řů. www.facebook.com/dbv.bozice 
CORNŠTEJN Jarmark na Cornštejně – hradní 
zřícenina ožívá řemesly a dobovým programem. 
www.muzeumznojmo.cz 
JEVIŠOVICE Zámecká vinařská romance. 
www.jevisovice.cz 
VEDROVICE Myslivecká letní noc – karnevalové 
veselí i taneční zábava. www.muzeumvedrovice.cz
23.–24. 7. 2022 VRANOVSKÁ PLÁŽ Vranov-
ské volejbalové léto II. vč. soutěží Miss pláž, 
Pole Dance Battle a Strongman Vranovského léta. 
www.vranovska-plaz.cz 
29.–30. 7. 2022
MORAVSKÝ KRUMLOV Djembe Marathon – 
World Music & Dance Festival. www.mkrumlov.cz 
VRANOVSKÁ PLÁŽ PŘEHRADY fest 2022 – 
akce plná hudby, tance a pohody. 
www.vranovska-plaz.cz 
30. 7. 2022 
BOHUTICE Letní meruňková noc v areálu u zá-
mečku. www.bohutice.cz 
DOBŠICE Koncert Jiří Krhut & Štěpán Kozub 
ve Vinařství LAHOFER. www.lahofer.cz 
HNANICE Otevřené sklepy pod hvězdami – 
tradiční vinařská akce. www.facebook.com/
obecHnanice 
JIŘICE U MIROSLAVI Gulášfest – soutěžní klání 
nejrůznějších druhů gulášů. www.jirice.cz 
3. 8. 2022 BÍTOV Pes baskervillský na hradě 
Bítov. www.hrad-bitov.cz 
5. 8. 2022 ZNOJMO Slavnosti okurek – připo-
mínka slavné tradice. www.znojemskabeseda.cz 
5.–7. 8. 2022 VIŠŇOVÉ Višňovské kulturní  
léto II. – film, literatura i divadlo. www.visnove.cz
6. 8. 2022
DOBŠICE Koncert MIG 21 ve Vinařství LAHOFER. 
www.lahofer.cz 
JAROSLAVICE Den otevřených sklepů – tradič-
ní vinařská akce. www.facebook.com/vinari.
jaroslavice 
ZNOJMO Noční prohlídky Znojma se Znovínem. 
www.znovin.cz 
10.–12. 8. 2022 MIROSLAV Miroslavení – příměst-
ský tábor pro dospělé. www.miroslavskakultura.cz
11. 8. 2022 DOBŠICE Koncert Jelen ve Vinař-
ství LAHOFER. www.lahofer.cz 
12. 8. 2022 DOBŠICE Koncert Barbora Poláková 
& Poletíme? ve Vinařství LAHOFER. www.lahofer.cz 
13. 8. 2022 
HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU Vavřinecké 
putování po vinných sklepích. www.facebook.
com/vinarihrusovany 
VEDROVICE Trešón s koštem domácích pálenek 
a likérů. www.muzeumvedrovice.cz
13.–14. 8. 2022 BÍTOV Hradní pouť – his-
torická i církevní slavnost. www.hrad-bitov.cz
17.–21. 8. 2022 ZNOJMO Znojmo žije diva-
dlem – letní divadelní festival. 
www.znojemskabeseda.cz 

18. 8. 2022 DOBŠICE Koncert Čechomor 
ve Vinařství LAHOFER. www.lahofer.cz 
18.–20. 8. 2022 MORAVSKÝ KRUMLOV Rock 
Castle – festival rockové a metalové hudby. 
www.rockcastle.cz 
19.–21. 8. 2022 HLUBOKÉ MAŠŮVKY Pra-
kostřelba – mistrovství ČR ve střelbě z praku. 
www.hlubokemasuvky.cz
20. 8. 2022 ŠATOV Toulky vinicemi – vycház-
ka za šatovskými víny. www.vinarisatov.cz 
26.–27. 8. 2022 VRBOVEC Letní noc ve vinici 
a Posvícenské koštování. www.cechvrbovec.cz 
27. 8. 2022 JIŘICE U  MIROSLAVI Tradiční 
krojované hody. www.jirice.cz 
1.–4. 9. 2022 MORAVSKÝ KRUMLOV A OKOLÍ 
Malý festival loutky – rodinný divadelní festi-
val. www.mkrumlov.cz 
3. 9. 2022
DYJÁKOVICE Dětské hodečky – folklórní slav-
nost těch nejmenších. www.dyjakovice.cz 
NOVÝ ŠALDORF Křest Šaldorfských Kraváků – 
slavnost vína z Kraví Hory. www.saldorfske-sklepy.cz 
SLUP Slavnosti chleba ve  Slupi – tradiční 
slavnost u Vodního mlýna. www.slup.cz/slav-
nosti-chleba 
3.–4. 9. 2022 MORAVSKÝ KRUMLOV Tradiční 
Rozmarýnové hody v Polánce. www.mkrumlov.cz 
9.–11. 9. 2022 ZNOJMO Znojemské histo-
rické vinobraní – největší a nejstarší vinařská 
slavnost v ČR. www.znojemskevinobrani.cz 
10.–11. 9. 2022 VEDROVICE Tradiční Rozma-
rýnové hody. www.muzeumvedrovice.cz 
10. 9. 2022 MORAVSKÝ KRUMLOV Koncert 
kapely Tři sestry. www.mkrumlov.cz 
17. 9. 2022 MORAVSKÝ KRUMLOV Krum-
lovské burčákobraní – tradiční vinařská akce. 
www.krumlovskeburcakobrani.cz 
17.–19. 9. 2022 BOHUTICE – Tradiční krojo-
vané hody. www.bohutice.cz 
23.–24. 9. 2022 ZNOJMO Burčákfest – vinař-
ský festival v Louckém klášteře. www.znovin.cz 
24. 9. 2022 DYJÁKOVICE Michalské krojova-
né hody. www.dyjakovice.cz 
24.–25. 9. 2022
BÍTOV Hradní kaprobraní – rybí pochoutky 
na hradě Bítov. www.hrad-bitov.cz 
BÍTOV Řízkobraní – nejrůznější druhy řízků 
v restauraci U Tesařů. www.utesaru.cz 
MOR AVSK Ý KRUMLOV Václavské hody 
v Rakšicích. www.mkrumlov.cz 
30. 9.–1. 10. 2022 VRANOVSKÁ PLÁŽ Kas-
káda RACE – jediný terénní překážkový závod 
na Znojemsku. www.vranovska-plaz.cz

 Změna programu vyhrazena.

 KALENDÁŘ AKCÍ DALŠÍ
akce a informace

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

a www.znojemsko.info


