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Nejproslulejší krasové území 
ČR, výletníkovo nebe. Výčet 
superlativů Moravského krasu 
by zabral půlku internetu. 
Většina přitékající vody tu mizí 
v ponorech do podzemí, kde 
během věků vytvořila složité 
jeskynní labyrinty. Lidé často 
míří jen do Punkevních jeskyní, 
protože prohlídka vede na dno 
světoznámé propasti Macochy 
i motorovými čluny po podzemní 
Punkvě, nejdelším podzemním 
toku naší země. Kousek odtud 
navštivte Dům přírody. Doporučí 
vám další top místa, včetně 
utajených pokladů. Interaktivní 
expozice odhalí, co zůstává 
zrakům skryto. Nesehnali 
jste vstupenky do Punkevek 
nebo nemusíte davy? Zamiřte 

do jiných jeskyní, všechny 
vás nadchnou! Kateřinská je 
největší zpřístupněnou jeskynní 
prostorou ČR. Balcarka ↑ vás 
dostane pestrostí krápníkové 
výzdoby na malé rozloze. 
Sloupsko-šošůvské jeskyně tvoří 
rozsáhlý komplex dómů, chodeb 
a obrovských podzemních 
propastí. Jsou tu dvě podzemní 
patra s výškovým rozdílem 60 
metrů. V jeskyni Výpustek vás 
zas vezmou i do kdysi utajeného 
protiatomového krytu. Pro 
všechny platí, že už jen cesta 
k nim malebnou přírodou 
je pohlazením pro smysly. 
Dominantou střední části krasu 
je Rudické propadání ←, kde 
pod zem mizí vody Jedovnického 
potoka. Tohle je divoká příroda! 
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Nejmladší a nejmenší z českých 
biosférických rezervací, zato 
s dvojnásobným statusem 
UNESCO! Vznikla rozšířením 
Biosférické rezervace Pálava ←
o Lednicko-valtický areál a lužní 
lesy v oblasti Podluží 
mezi Břeclaví, Mikulčicemi 
a soutokem Moravy a Dyje. 
Centrální část rezervace 
vyplňují rybníky a krajina 
vytvořená člověkem v 19. století 
– Lednicko-valtický areál 
bez kopců zvládají na kole 
i naprostí nesportovci. Navíc 
noblesní památky na každém 
kroku. Pálavu projděte pěšky po 
proslulé hřebenové stezce po 
červené turistické značce – je to 
zážitek. Čekají vás divoké stráně 
pokryté stepí, lesy, loukami, 

vinicemi a poli. Ve vesničkách 
všude kolem degustujte místní 
neuvěřitelná vína. Doputovali jste 
až do Mikulova? Tak to musíte 
ještě do blízké jeskyně Na 
Turoldu. V sedmipatrové jeskyni 
si budete u smaragdového 
jezera připadat jako na dně 
korálového útesu. (V sezoně 
můžete i na noční prohlídku.) 
Severovýchodní část rezervace 
leží v nivě řeky Dyje kousek 
od Břeclavi. Nejrozsáhlejší 
komplex lužních luk ve střední 
Evropě je ojedinělý kus přírody, 
který nenajdete nikde jinde 
v zemi. Tichá krajina je však 
plná života. Pohybujte se něžně 
a jen sledujte chráněnou faunu 
a flóru. 
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Podyjí, jediný moravský národní 
park. Moravský Grand Canyon. 
Divoká, přitom křehká krása 
přírody vám učaruje. Říční údolí 
řeky Dyje v bohatě zalesněné 
krajině... tohle bude dokonalý 
výlet! Romantické scenérie – 
srázné stěny versus pohodové 
meandry řeky, nivní louky versus 
prosluněné lesostepi obývané 
mimořádně rozmanitou faunou 
a flórou. Druhová pestrost 
na poměrně malé ploše bere 
dech. Jestli jste ještě nikdy 
neviděli krasavce čolka nebo 
čápa černého, tady máte šanci. 
Vyšlápněte si k pastvinám 
divokých koní na Havranickém 
vřesovišti a Mašovické střelnici. 
Co byste neměli minout? 
Třeba Nový Hrádek u Lukova, 

středověkou zříceninu v náruči 
zeleně. Nebo nádherné vyhlídky 
na jedinečnou přírodu vysoko 
nad zákruty Dyje. Vyšlápněte 
na Devět mlýnů ←, uvidíte 
další unikát parku, vinici Šobes. 
Návštěvu jedné z nejstarších 
a nejkrásnějších vinic Evropy 
korunujte degustací zdejších 
famózních vín v sezónním 
stánku. Držte se turistických 
značek, zavedou vás na 
nejkrásnější místa. Na webu NP 
si stáhněte parádní hledačky. 
O přírodu se správa parku stará 
jako máma o milované dítě. 
Návštěvnické centrum parku ↑
najdete v Čížově společně 
s dětským hřištěm, geologickou 
expozicí a Památníkem železné 
opony.
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Biosférická rezervace UNESCO, 
chráněná krajinná oblast, kde 
kvetou orchideje i prastaré 
obyčeje. Ve svérázných 
regionech Bílých Karpat 
uvidíte autentické památky 
lidové architektury, zažijete 
folklor, uslyšíte výrazné nářečí, 
ochutnáte slivovici. Zdejší louky 
patří k nejcennějším lučním 
biotopům Evropy s nejvíce 
druhy orchidejí. Rozhodně 
navštivte přírodní rezervaci 
Čertoryje ←, kde jich roste 
20 druhů! Rozlehlé louky, tu 
a tam strom, moře klidu. Po 
dobře značených turistických 
trasách se vydejte na rozhlednu 
Travičná nedaleko Tvarožné 
Lhoty. Kousek od ní objevíte 
salaš s muzeem kopaničářských 

roubenek, ekologickou 
naučnou stezkou a nádherným 
arboretem. Skvostná příroda 
je všude kolem vás. A oskeruše 
znáte? Magické slovo jak 
z exotické pohádky... Poznejte 
je (i ochutnejte) na naučné 
oskerušové stezce ↑ ! Je 
značená červeným šikmým 
pruhem, rozdělená na 2 okruhy, 
start v Tvarožné Lhotě. Do 
Bílých Karpat na kole? Otestujte 
dálkovou Beskydsko-karpatskou 
magistrálu. Nebo poznávejte 
nádherné Bílé Karpaty na 
šetrně vedených MTB okruzích. 
Cykloresort Strážnicko - Trail 
of Life má základnu v Lučině 
a myslí na bikery od začátečníků 
po trailové machry. Zažijete tu 
pozemský ráj, nejen na kole.
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   LÉČIVÁ SÍLA LESŮ JIŽNÍ MORAVY

Lesy jižní Moravy jsou jak 
bonboniéra – různé složení 
jednotlivých kousků, přijatá 
energetická hodnota vysoká. 
Ale netloustnete v nich, naopak! 
Jako ve Ždánickém lese ↑ 
na Slovácku. Vstupte do jeho 
království ve Snovídkách. 
Napijte se ze studánky 
Bezdýnka, prodýchejte plíce 
při zdolání hřebenovky. Úsek 
Těšanka je dávná obchodní 
stezka vyšlapaná kupci 
i partyzány. Mezi dubovými 
velikány snadno odložíte 
starosti. A už jste u Bošovic, 
kde najdete papouščí zoo 
s papoušky tří kontinentů. Nebo 
radši za motýly? Do Motýlího 
ráje vleťte u městského úřadu 
ve Ždánicích. Začátkem léta vás 

bude provázet přes 80 druhů 
motýlů. Naučná stezka vede 
údolími Šraňky a Habrůvky. 
Nebo se vydejte do překrásných 
lesů na Tišnovsku ←. Jsou tři 
směry, kudy básníky opěvované 
břehy řek tišnovských hvozdů 
poznat. Jeden vede severně 
podél potoka Besénku 
k malebné Lomnici s vyhlášenou 
kavárnou a pivovarem. Druhý 
směrem na Nedvědice podél 
Doubravníka. Na kole vás 
povede cyklotrasa Tišnovsko 
nebo putovní hra Tišnovská pivní 
stezka! A třetí míří na Skryje 
a divokou Trenckovu rokli v údolí 
Bobrůvky. Romantická rokle 
předvádí drobné vodopády 
a horskou flóru. Prý se tu skrýval 
slovutný baron Trenck...
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Jsou místa, kde člověk zasahuje 
do krajiny tak citlivě, že tleská 
i matka Příroda. Pojďte dobít 
radost do takových zákoutí. 
Na skok od Moravského 
krasu načerpejte zenový klid 
v Arboretu Křtiny ↑. Liány, 
úctyhodná kolekce vrb, 
pajehličník z Japonska, rybník 
jak z pohádky... Projděte 
naučnou stezku Domácí 
dřeviny se sochami a 140 druhy 
tuzemských stromů a keřů. 
To k arboretu Šmelcovna 
se dejte naučnou stezkou 
Doubravský okruh kolem 
vodní nádrže Boskovice. Děti 
objevují pohádkové bytosti, 
obdivují zvířátka v zookoutku, 
občerstvení a zahradní centrum 
je v části Dva Dvory. Arboretum 

Borotín na Boskovicku je 
z jiného soudku. Bonsaje, 
alpinum, rodinné i zahraniční 
zahrady jako japonská a čínská. 
A kam ještě? Za magickou 
krajinou kolem Kyjova, zvanou 
Moravské Toskánsko ←.
Čarovně zvlněná země 
s dlouhými pásy barevných 
polí, sem tam strom samotář, 
remízek, bělostná kaplička. 
Fotografové z celého světa 
vidí přírodní unikát – přitom té 
kráse napomáhá také lidská 
ruka. Ideálním výchozím bodem 
a srdcem jsou Šardice. Dejte 
se třeba Mutěnickou vinařskou 
stezkou na kole i pěšky k 
vyhlídce Soudek a vyfoťte 
dechberoucí šardické biopásy.

Vranovská přehrada ← 
s písečnou pláží, jedna 
z nejteplejších a nejčistších 
nádrží ČR, střeží ji nádherný 
zámek Vranov nad Dyjí. 
U „Moravského Jadranu“ 
zkuste jachting, windsurfing 
i paddleboarding. Po přehradě 
vás proveze pravidelná lodní 
doprava a vyhlídkové parníky. 
A že je nač koukat! Břehy 
lemují divoké skály, v bujné 
zeleni objevte hrady Bítov 
a romantické ruiny Cornštejna. 
Na trio vodních ploch zvaných 
Novomlýnské nádrže ↑ u paty 
Pálavy zas shlíží zřícenina 
Děvičky. Nekonečná hladina 
s ostrůvkem a kostelíkem 
uprostřed vypadá jako alpské 
jezero. Dokonalá lokalita pro 

pěší a cykloturistiku, jachting, 
windsurfing, rybolov, výlet na 
lodičkách, kolem nádrží se 
vydejte na kole i koloběžkách. 
Zavedl vás výlet do Brna? 
Zdolejte přehradu zvanou Prígl 
výletní lodí až k hradu Veveří! 
To u Jedovnic objevíte rybník 
Olšovec, kde fandí vodním 
sportům a příroda otevírá náruč 
turistům. I vodní nádrž Letovice 
alias Křetínka (za)baví každého. 
Skočte na surf, do kajaku, 
s povolenkou chyťte rybu. 
A kam za největším rybníkem na 
Moravě? Do Lednicko-valtického 
areálu. Přírodní rezervaci 
Lednické rybníky tvoří 5 rybníků, 
největší je Nesyt. Hotová ptačí 
nirvána, okolí nepopsatelně 
krásné... to musíte vidět.
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   DOTEK LIDSKÉ RUKY V KRAJINĚ

   BLAHODÁRNÉ VODY JIŽNÍ MORAVY


