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Rodiny s dětmi, začátečníci 
i zkušení vodáci, co chtějí 
zpomalit – všichni si Dyji užijí! 
Z centra Znojma sejděte 
Rajskou vinicí k vodáckému 
centru Stará vodárna. Mají 
tu půjčovnu vybavení, kurzy 
i ochotné instruktory. Naloďte 
se tady, po 15 km doplujete do 
tábořiště Krhovice a pak 11 km 
do Hrádku, vyhlášené vinařské 
oblasti. Příroda pohraničí z loďky!

Extra tip: Na kole, na koni, 
pěšky... Podyjí je jediný 
moravský národní park 
a možnostmi nešetří. Z početné 
řady vyhlídek se otevírá 
fantastická podívaná - říční údolí 
v bohatě zalesněné krajině, 
srázné stěny versus pohodové 
meandry Dyje. Nedaleko se na 
Havranickém vřesovišti pasou 
divocí koně. Romantika na 
druhou...

Okoštujte moravské vinařské 
stezky na kole i pěšky! Nejdelší 
Znojemská má 189 km a spojuje 
55 vinařských obcí. Projeďte 
rozlehlou oblast aromatických 
bílých vín. Vyznavači rovných 
silničních úseků a pohodových 
cest vinicemi ocení trasy 
Hrušovanska. Romantické duše 
milují klikaté partie u meandrů 
Dyje. Náročnější terén nabízí NP 
Podyjí a Jevišovicko. 

Extra tip: Fenoménem jižní 
Moravy jsou sklepní uličky. 
Najdete je obvykle na okrajích 
vesnic a jejich atmosféra vás 
okouzlí. Z pootevřených dveří 
sklípků zní cinkání skla, družný 
hovor a zpěv. Božice, Damnice, 
Hnanice, Horní Dunajovice, 
Chvalovice, Jaroslavice, Nový 
Šaldorf-Sedlešovice, Vrbovec, 
Konice, Popice a dalších 90 
v celém kraji.

www.centrumvodarna.cz www.vinarske.stezky.cz

VODÁCKÉ ZNOJMO A PODYJÍ VINNÁ PUTOVÁNÍ PO JIHU MORAVY
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Znojmo na královské povýšil už 
Přemysl Otakar I. Z gotických 
krásek Radniční a Vlkovy věže 
vidíte malebné uličky i národní 
park Podyjí s Gránickým údolím, 
kde je báječný klid. Jedno 
z nejslunečnějších měst ČR plné 
milých kaváren i vznešených 
kostelů. Chrám sv. Mikuláše je 
přes 800 let starý a má unikátní 
kazatelnu v podobě zeměkoule.

Extra tip: Zavítejte do prastarého 
Znojemského podzemí! Patří 
mezi nejrozsáhlejší podzemní 
labyrinty Evropy. Kromě 
klasické prohlídkové trasy tu 
mají 3 adrenalinové. Turistický 
vláček vás z centra zaveze 
až k Louckému klášteru, kde 
kromě historie ochutnáte vína 
ze Znovínu. Nebo vás VINObus 
sveze do okolních vinařství.

Přepychový zámek Vranov 
nad Dyjí trůní na strmé skále 
v překrásné krajině. Uvidíte 
sami z rekonstruovaného 
vyhlídkového ochozu strážní 
věže! Interiéry zámku 
vybavené luxusními kousky, 
vzácná umělecká díla nebo 
impozantní Sál předků. Vítejte 
v jedné z nejpozoruhodnějších 
světských staveb evropského 
baroka.

Extra tip: Panorama zámku 
a malebného městečka 
nabízí nespočet okolních 
vyhlídek! Z Vranova v létě 
vyjíždí vyhlídkový vláček na 
Vranovskou přehradu a pláž. 
Zajděte na hledačku, putovní 
hru s vyplňováním tajenek. Tady 
jsou hned 3 - Okolo řeky, Okolo 
zámku a Claryho stezka.

www.znojemskabeseda.cz www.zamek-vranov.cz

ZNOJEMSKÁ HISTORIE MÁ ŠMRNC VRANOVSKÉ POHÁDKOVÉ SCENÉRIE
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Renesanční krasavec s bohatou 
historií. Navštivte Starý 
zámek v Jevišovicích, uvidíte 
sbírku lidového nábytku, 
historických hudebních nástrojů 
i hradní kuchyni. Objevte 
bonusy navíc! V komplexu 
Předzámčí si můžete projít 
další skvělé expozice o historii 
a osobnostech, o národopisu, 
fauně i flóře. A děti se dokonale 
vyřádí v podkrovním bludišti. 

Extra tip: Vodní nádrž Jevišovice 
je zasvěcená rybolovu 
a rekreaci, patří do přírodního 
parku Jevišovka. Popojeďte jen 
6 km, na zámku v Boskovštejně 
mají největší evropskou sbírku 
jízdních kol! Klid světoznámého 
poutního areálu v Hlubokých 
Mašůvkách vám umožní pestré 
zážitky krásného Jevišovicka 
vstřebat.

Přijeďte do bělostného 
vodního velkomlýna ve Slupi. 
Pozoruhodná renesanční 
stavba má 4 funkční vodní kola 
a mlýnský náhon. Expozice 
Vývoj mlynářství představí celý 
proces mletí na původních 
zařízeních, od pravěku po 
dnešek. Technické muzeum 
Brno získalo za expozici 1. místo 
v soutěži Gloria musaealis.

Extra tip: 4 km od Slupi najdete
zámek Jaroslavice. Zámek 
s úžasným sloupovím na kopci 
nad městečkem už zdálky
zaujme, patří mezi nejhodnotnější
renesanční poklady ČR. 
Filmaři oblíbené místo lze 
však obdivovat jen zvenčí. 
Čas na skleničku! Zdejší 
víno si vychutnáte u hrádku 
Lampelberg v moři prastarých 
zelených vinic.

www.jevisovice.info www.tmbrno.cz/pamatky/vodni-mlyn-ve-slupi

JEVIŠOVICKO ZÁMECKÉ I PŘÍRODNÍ NA DOSAH RAKOUSKÝCH HRANIC
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Znojemský hrad leží v centru, 
ale z hradeb je famózní výhled 
do zeleného údolí Dyje. Původně 
gotický hrad z 11. století měl 
zásadní roli v přemyslovském 
období. Proč? Dozvíte se na 
prohlídce! Nakouknete do 
dámského budoáru i pánského 
salonku s orientálními 
uměleckými skvosty. 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
zve na další vzácné památky!

Extra tip: Součástí hradního 
komplexu je Expozice 
pivovarnictví a proslulá rotunda 
svaté Kateřiny, prohlídku si 
rezervujte. Coby královské 
město má Znojmo hradní 
opevnění a obranné věže, vše 
lze s průvodcem projít. Osvěžení 
najdete ve Znojemském pivovaru.
Nebo v Enotéce znojemských 
vín s designovou kavárnou!

Odložte historický román, 
prožijte ho na zřícenině 
hradu Cornštejn, který 
pulzuje životem celou sezónu. 
Poslechnete si bohaté příběhy 
od zapáleného průvodce. 
Kejklíři, středověká hudba, klání 
šermířů, historie na dosah. Na 
protějším břehu ční hrad Bítov. 
Přepychové interiéry, vybavená 
zbrojnice a rozmanitá sbírka 
vycpanin.

Extra tip: Jste na kole? Dejte si 
12 km cyklookruhem Pivovarská 
12. Start od Hasičského 
pivovaru, lesem na Slaměný 
most (který není slaměný), 
k Jezírku lásky až na hrad 
Bítov. Jste-li autem, zajeďte na 
zámek Uherčice. Rozkvétající 
zámecký areál vás provede 
stavebními slohy a náruč zeleně 
v anglickém parku pohladí 
smysly.

www.muzeumznojmo.cz www.navstivtevranovsko.cz

ZNOJEMSKÉ POKLADY A DEGUSTACE ROMANTIKA NA BÍTOVSKU
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Vranovská přehrada patří 
mezi naše nejteplejší a nejčistší 
nádrže. Takový 30 km dlouhý 
„moravský Jadran“, kde se koupe 
a sluní od června až do září. 
Na skalním masivu nad vámi 
se tyčí skvost, barokní zámek 
Vranov nad Dyjí. Přehradou plují 
vyhlídkové parníky a kolem ní 
si užijete cyklistiku klidně až do 
Rakouska.

Extra tip: Elegantní bílá visutá 
lávka pro pěší spojuje Vranov 
nad Dyjí s písčitou pláží. Milují 
to tu jachtaři a windsurfeři, rádi 
vám půjčí vybavení. Západně 
objevte na kole nebo na palubě 
Poseidonu půvabný Bítov. 
Odměňte se v gastronomickém 
a pivním ráji u Tesařů, 
nakoukněte do Tatra veteran 
muzea. Velký areál Muzea 
motocyklů je nedaleko v Lesné.

www.vranovska-plaz.cz

MÍSTO JADRANU NA VRANOV
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Fandové vojenské historie nedají 
dopustit na československé 
předválečné opevnění. O areál 
v Šatově a pěchotní sruby 
MJ-S3 Zahrada a MJ-S2 Úvoz 
svědomitě pečuje Technické 
muzeum Brno. Srub Zahrada vás 
přenese do retro osmdesátek. 
Dochovaný pás pevností podél 
hranic s Rakouskem stojí za 
pořádný výlet na kole i pěšky!

Extra tip: Zdejší pohraničí je plné 
unikátů. Návštěvnické centrum 
NP Podyjí v Čížově stojí vedle 
památníku železné opony 
a vede tu dálková cyklotrasa 
EV13. Pohádkové kulisy nabízí 
zřícenina Nový Hrádek u Lukova. 
Dříve hlídané hraniční pásmo 
umožnilo přírodě, aby si svůj 
díl hradu vzala zpět a se zdmi 
doslova splynula. Přijďte 
obdivovat fascinující dílo!

www.tmbrno.cz/pamatky/areal-cs-opevneni-a-zelezne-opony-satov

ZNOJEMSKÉ POHRANIČNÍ SKVOSTY

Ruční papírnu Stará škola 
v Želeticích najdete jen 16 km 
od Znojma. V blankytně modré 
manufaktuře vyrábí ruční papír 
způsobem, jakým to dělali 
lidé už před dvěma tisíci lety. 
Přijeďte na prohlídku a zkuste 
si to sami. Arch papíru si 
dozdobíte třeba čajovými lístky 
nebo drobnými květy. A pokud 
se necítíte na vlastní výrobu, 
vyberte si z kousků, které nabízí 

místní obchůdek.

Extra tip: Lego na zámku? 
Muchova Slovanská epopej jako 
obří puzzle? Na zámku v Miroslavi
ano. A pokud byste rádi jinou 
než klasickou prohlídku, běžte 
Strašidelnou stezku za pověstmi 
českých a moravských hradů. 
Pak se vydejte obdivovat stepní 
biotop naučnou stezkou na 
Miroslavské kopce.

Zámek Moravský Krumlov 
proslavila Muchova Slovanská 
epopej, mistrovské malířské dílo. 
Nedaleko zámeckého parku 
leží rozsáhlý židovský hřbitov 
s náhrobky starými stovky let. 
Od zámku přes město, tedy 
opačným směrem, dojdete 
až k poutní kapli sv. Floriána. 
Čeká vás půvabná barokní 
stavba s neskutečně krásným 
výhledem.

Extra tip: V anglickém parku 
zámku rostou vzácné jehličnany. 
Je to perfektní místo na piknik 
a discgolf, současný hit pro 
malé i velké nadšence. V centru 
Moravského Krumlova láká 
k návštěvě muzeum Knížecí 
dům a kdo touží po přírodě, 
tomu doporučujeme stezku 
Krumlovsko-rokytenské 
slepence. Také tudy prochází 
Znojemská vinařská cyklostezka!

www.handmadepaper.cz www.mkrumlov.cz

RUČNÍ PAPÍR NEBO OBŘÍ PUZZLE  KAM ZA MUCHOU I DISCGOLFEM
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