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Objekt zcela přístupný

Objekt částečně
přístupný/s dopomocí

Na návštěvu je třeba 
se ohlásit nebo objednat 

Vyhrazené místo 
parkovacího stání

Obtížný povrch před 
vstupem do objektu

Překonání schodů pomocí ližiny/
rampy/plošiny/schodolezu

Běžně použitelný výtah

Přístupná toaleta WC

Při návštěvě povolen 
asistenční pes

K objektu je možno dojet 
hromadnou dopravou
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Stalaktity, stalagmity, 
stalagnáty… jak se v těch 
pojmech vyznat? Navštivte 
Dům přírody Moravského 
krasu a jeskyně budete mít 
v malíku. Informací o zdejší 
krajině je taková záplava, 
že jim tu věnují celý dům. 
Pradávnou historii představí 
plně bezbariérová expozice, 
uvidíte, jak vznikaly jeskyně, 
setkáte se s našimi předky, 

prozkoumáte, jak v jeskyních 
žili oni i další živočichové. Venku 
čeká geopark a vodní hra. Nebo 
se ohlašte správcům jeskyně 
Výpustek. Mechanický vozík 
a doprovod s sebou, pomohou 
překonat zvýšené prahy vedoucí 
za netradičním zážitkem. 
Nejen válečné okolnosti 
proměnily interiéry uvnitř 
skály v překvapivou podívanou 
s puncem nedávné historie.

Přehlídka krasových hitů 
na jediném místě? 
Sloupsko-šošůvské jeskyně 
patří k nejdelším podzemním 
labyrintům u nás. Bezbariérový 
okruh provede systémem dómů, 
chodeb a ohromujících propastí 
celoročně. Poslechněte si zdejší 
tajemné pověsti! Jen o 9 km dál 
objevíte zámecký skvost v Rájci 
nad Svitavou. Architektura 
klasicismu a rokoka, přepychově 

vybavené interiéry knížecí 
rodiny Salmů. Uvidíte mistrovské 
řezbářství v salonech, honosnou 
jídelnu i slavnou knihovnu 
s 60 000 svazky. Anglický 
park zve ke klidné procházce, 
nahlédnout můžete do skleníků 
s proslulými kaméliemi. 
Zahradníci je celý rok opatrují, 
aby koncem února předvedly 
pestrou krásu květů.

www.moravsky-kras.caves.cz/cz/informace-pro-vozickare www.zamek-rajec.cz

PŘEHLÍDKA KRASOVÝCH HITŮ INTERIÉRY PRO NÁROČNÉ
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V Archeoparku Pavlov z vás 
udělají fandu pravěku! Naleziště 
ve zdejších svazích skrývají celá 
sídla stará 30 000 let. Odvážná 
architektura muzea získala 
prestižní ceny. Dávný příběh 
ožívá ve vzdušném interiéru 
s měkkým světlem. Tady se 
technologií a multimediálních 
exponátů nebojí. Na 500 m² si 
prohlédnete kamenné nástroje, 
kostěné předměty k lovu 

i pro každodenní život, umění 
a rituály, pohřbívání a magii. 
Učarovala vám zdejší příroda? 
Jako jedna z mála je bez bariér 
ornitologická pozorovatelna 
v Sedleci u rybníka Nesyt. 
O přírodě, vinohradech 
a chmelnicích vypráví Národní 
zemědělské muzeum ve 
Valticích. Moderně zařízené, 
s výtahem do patra a bez 
překážek.

Největší koupačka široko daleko, 
navíc ve vodě z termálního vrtu 
plné blahodárných minerálů. 
Přidejte panorama Pálavy 
a máte jasno, kam jet relaxovat. 
Aqualand Moravia je šik areál, 
celý bez bariér (kromě vířivek). 
U všech bazénů čekají sedátka 
usnadňující přístup do vody, 
mezi podlažími vás přesune 
výtah. Rozmazlovat vás bude 
wellness Forum Romanum na 

římský způsob. Jižní Moravu 
jako na dlani nabídne nedaleko 
netradiční rozhledna v Kobylí. 
Autem se dá dojet blízko 
k rozhledně. Na kopci Homole 
s pozvolným sklonem se jako 
šnečí ulita stáčí bezbariérová 
Stezka nad vinohrady. Pod vámi 
se vlní řádky vinic, na horizontu 
ční hřeben Pálavy s Děvínem.

www.archeoparkpavlov.cz www.aqualand-moravia.cz

HISTORIE NENÍ NUDA HOLLYWOODSKÉ VÝHLEDY
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Jeden z největších zábavních 
areálů v ČR, Excalibur City, je 
plně bezbariérový. Najdete tu 
obří Merlinův svět, kde mohou 
děti řádit venku i uvnitř. Je libo 
selfíčko s Batmanem? Terra 
Technica, největší muzeum 
pinballů, musicboxů a filmových 
rekvizit na světě je hned vedle. 
Amerika 50. let! Taková porce 
zábavy jednoho utahá, ale na 
to jsou tady připravení. Jukebox 

hotel disponuje bezbariérovými 
pokoji v retro stylu. Nedaleko 
jsou Chvalovice. Od kostela 
sv. Markéty vede příjemný 4 km 
dlouhý okruh stvořený pro 
bruslaře i na procházky. Kolem 
potoka Daníž se projedete po 
hladkém povrchu k výklenkové 
kapli a zpět, do sklepní uličky 
nebo k místní vyhlášené 
restauraci.

Celá Strážnice žije folklorem 
a muzikou, místní zámek 
není výjimkou. Okouknete 
historické interiéry s dobovým 
vybavením, výstavu Lidový 
oděv i sbírku loutek. Hladké 
cestičky vedou k vzácné 
Platanové aleji v zámeckém 
parku a k dendrologické 
stezce. Bezbariérovou trasu 
s průvodcem si užijete i ve 
skanzenu Muzea vesnice 

jihovýchodní Moravy. Doškové 
chaloupky a jejich hliněné 
zdi, stodoly, kovárna a další 
stavby v areálu přibližují práci 
a dovednosti předešlých 
pokolení. Radost pohledět. 
Pokud se vydáte na Veselsko, 
stavte se v Blatničce do útulné 
výrobny a obchůdku Tradice 
Slovácka. Krojovou nádheru, 
ornamenty a výšivky právem 
obdivuje celý svět!

www.terratechnica.info/cz www.nulk.cz/web_skanzen

SUPERHRDINOVÉ NA HATÍCH NA LIDOVOU NOTU
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Královské město nabízí okruh 
areálem znojemského hradu. 
Pozor, trasa je dlážděná, 
výchozím bodem je Horní 
náměstí s parkováním i MHD. 
Ulicí Hradní kolem Enotéky 
nahlédnete velkými okny do staré 
varny v Expozici pivovarnictví. 
Před vámi se tyčí rotunda 
sv. Kateřiny, za ní se otevírá 
nádvoří hradu. Vychutnejte si 
nádhernou vyhlídku do údolí nad 

Dyjí. Okruh dokončíte návštěvou 
infocentra, kam vás sveze výtah. 
Ochutnat skvělé víno můžete 
kousek odsud, ve svahu Rajské 
zahrady s výhledem na starobylý 
vinohrad. Nebo na skleničku 
zajeďte do Dobšic u Znojma. 
Moderní bezbariérová LAHOtéka 
je oceňována za nadčasovou 
architekturu inspirovanou 
symboly vinařství. 

Vranovská pláž patří mezi 
nejlépe hodnocená kempová 
místa ČR právem. Celý areál je 
bez překážek, tady si naberete 
letní pohody dosyta. V komplexu 
Gaudeo je bezbariérová 
nejen restaurace, ale také 4 
apartmány. Na hráz Vranovské 
přehrady se dostanete 
snadno přes elegantní Bílou 
lávku a pokračovat lze dál do 
Vranova nad Dyjí. Na opačném 

konci “Moravského Jadranu”, 
naší nejteplejší a nejčistší 
vodní nádrže, vás přivítá 
Bítov. V restauraci u Tesařů 
myslí na vaše potřeby a rádi 
vám vyjdou vstříc. Sousední 
Hasičský pivovar má jediný 
schod, vemte s sebou k jeho 
zdolání pomocníka a neváhejte 
společně nakouknout do srdce 
výroby zdejších pivních speciálů.

www.znojmoregion.cz www.navstivtevranovsko.cz

ZNOJMO MEZI VINICEMI KOLEM MORAVSKÉHO JADRANU
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Nádherný zámek Slavkov, 
za ním nádherný zámecký 
park. Sem se vyplatí vydat 
nejen v době napoleonských 
slavností. Hlavní trasa prochází 
honosným Historickým sálem. 
V roce 1805 tu podepsali 
Rakousko a Francie příměří. 
Kratší trasa Historické salonky 
je dostupná také díky výtahu 
mezi podlažími. Rozlehlý park 
vybízí k rozjímání. K myšlence 

na smíření zve nedaleká Mohyla 
míru. Ojedinělý památník 
není věnován ani hrdinům, ani 
poraženým. Ztělesňuje pietu 
za životy ztracené ve válce. 
Stojí na bojišti jako prostor pro 
světlo, jako memento válek 
a na počest obětí prosincové 
bitvy u Slavkova roku 1805. 
Do bezbariérové expozice 
vede nájezdová plošina přes 
3 schody.

Vida! Takhle to funguje! To 
si ve VIDA! science centru 
řeknete mnohokrát. Expozice 
na 6 000 m² ukazuje svět 
zábavně a srozumitelně. 
Fyzikální zákony bezpečně 
vyzkoušíte, VIDA! neklade 
překážky pohybu ani pochopení 
experimentů. Ty úspěšné 
totiž vedou k pokroku vědy 
a techniky, který představuje 
Technické muzeum v Brně. 

Od řemesla po IT, od historie 
výroby aut a leteckých motorů 
na Moravě až po fotoaparáty 
a mikroskopy. Písty, páky, zdviže, 
jen ať to pracuje, jezdí a funguje. 
Expozice Technického muzea 
získaly mnoho cen. Dominanta 
Brna, hrad Špilberk, nabízí 
skvostné výhledy na město, 
7 stálých bezbariérových 
expozic s možností asistence při 
prohlídkách.

www.zamek-slavkov.cz www.vida.cz/vida-bez-barier

SLAVKOVSKO NAPOLEONSKÉ MUZEA ZÁBAVNĚ V BRNĚ
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Malá, atraktivní a v krásné 
přírodě. Kompletně 
bezbariérová hodonínská 
zoo je útulná a bezprostřední, 
opatruje 70 ohrožených 
druhů a 150 dalších druhových 
zástupců světové fauny. 
Předvedou se vzácní šimpanzi, 
kočkodani zelení, drápkaté 
opičky, lemuři a surikaty. 
Zoo se může pochlubit 
také mořským akváriem, 

kde hbitě proplouvá žralok 
černoploutvý. V Hodoníně 
vás osvěží koupaliště i známé 
lázně s jodobromovou vodou. 
Na imobilní klienty jsou při 
procedurách skvěle připraveni, 
včetně pokojů k ubytování. 
Překážky návštěvám nekladou 
ani v hodonínském kulturním 
domě a v Galerii Kaplička, kde 
okouknete tvořivost a fantazii 
vybraných malířů a sochařů.

Sběratelé všech zemí, 
zbystřete! Vrbasovo muzeum 
ve ždánickém zámku nabízí 
v 11 místnostech přes 6 000 
exponátů. Památky na generála 
Laudona, původní vybavení 
zámeckých interiérů, pohyblivé 
modely mlýnů, parostrojů, 
středověké vesnice, originál 
věžních hodin. Přibalte mikinu, 
bývá tu chladno. Můžete sem 
vzít i psího parťáka. Ždánice 

se pyšní bezbariérovou 
hvězdárnou! Minimum 
světelného smogu dovoluje 
pohlédnout na zářivé plejády 
hvězd při večerním pozorování, 
umí tu připravit program na 
míru. V nedalekém Kyjově 
navštivte Vlastivědné muzeum. 
Bezbariérové jsou obě budovy 
muzea, nabízí moderní expozice 
o zdejší přírodě, tradicích 
Slovácka a kráse krojů.

www.zoo-hodonin.cz www.vrbasovo-muzeum.webnode.cz

HODONÍNSKÁ POHODA SKRYTÉ POKLADY ŽDÁNIC
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