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   CYKLOSTEZKY, 
   CO CHYTNOU ZA SRDCE

Chystáte se na pořádný 
cyklovýjezd? Na jižní Moravě 
čeká hustá síť cyklostezek od 
dálkových po místní a zázemí 
na úrovni. Stezky.cz ← nabízí 
tematické cyklotrasy podle 
každého gusta. EuroVelo 13: 
Stezka železné opony ukazuje 
místa, kde železná opona 
nemilosrdně dělila Evropu na 
dvě části. EuroVelo 4: Trasa 
střední Evropou vám na jižní 
Moravě představí překrásný 
hrad Pernštejn, magickou Portu 
coeli, Brno, napoleonský Slavkov, 
Kyjovsko i Strážnici, mekku 
folkloru. EuroVelo 9: Balt–Jadran 
(spojnice známá kdysi jako 
Jantarová stezka) vás na moravské 
části vezme k památkám 
UNESCO v Brně, Moravským 

krasem až do Lednicko-valtického 
areálu. Moravská stezka se vine 
podél řeky Moravy z Jeseníků 
na jižní Moravu a projedete 
se podél proslulého Baťova 
kanálu. I tady se těšte na 
památky zapsané na seznamu 
UNESCO. Vinařskou a cyklo 
kulturu naráz si naplno užijete 
na Moravských vinařských 
stezkách ↑. Nápad Nadace 
Partnerství spojil 1200 kilometrů 
cykloturistických tras do 10 
okruhů dle vinařských oblastí. 
Vše propojuje páteřní Moravská 
vinná stezka mezi starobylým 
Znojmem a slováckým 
Uherským Hradištěm dlouhá 
245 km. Objevte malebná města 
a vinařské vesničky s typickou 
sklepní architekturou.
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   POZNEJ JIŽNÍ MORAVU 
   NA PALUBĚ LODI

Jižní Morava zve k plavbě tu 
i onde a vodáci ji milují. Baťův 
kanál ← je zasvěcen rekreační 
plavbě od Otrokovic až do 
Skalice. Proplujte i samostatné 
říční úseky Kroměříž–Otrokovice, 
Rohatec–Hodonín. Sveze 
vás výletní loď nebo si půjčte 
motorový člun či hausbót a 
buďte kapitánem! Spojíte plavbu 
po Baťáku s poznáním památek, 
vinných sklepů a chráněné 
přírody. Půjčovny lodí najdete 
např. ve Starém Městě, 
Uherském Hradišti, Hodoníně. 
Pro rodiny s dětmi, začátečníky 
i zkušené vodáky je ideální řeka 
Dyje ↑. Vodácké centrum Stará 
vodárna Znojmo má ochotné 
lektory, půjčuje vybavení. 
Poplujete královským Znojmem 

do Krhovic, vstupní brány do 
přírodní rezervace Meandrů 
Dyje. Úsek mezi Hrádkem 
a Hevlínem předvede netknutou 
přírodu bývalé hranice ČSR 
a Rakouska. To při plavbě po 
Zámecké Dyji z Nových Mlýnů 
do Lednice si chvíli připadáte 
jak v Amazonii, v lednickém 
zámeckém parku zas jako v ráji 
zahradní architektury protkané 
památkami UNESCO od minaretu 
po Janohrad. Plavbu zámeckým 
parkem, lužním lesem a meandry 
Dyje si vychutnáte též na 
výletní lodi. Na Brněnské 
přehradě se kromě vyhlídkové 
plavby parníkem svezte na 
paddleboardu. Nemáte vlastní 
prkno? Zamiřte do půjčovny 
s vtipným jménem Sinice. 
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   HOROLEZCEM NA SKÁLE 
   I POD ZEMÍ

Propadli jste lezení na 
cvičných stěnách? Potrénujte 
v brněnském Komecu, na 
Klajdě nebo obří lezecké stěně 
Olympia. A pak je tu... příroda! 
Zkuste jevišovickou Žaludovu 
skálu. Martinka na Pálavě má 
i lehké cesty, ale helma nutná. 
Moravský kras ← nabízí všechny 
stupně obtížnosti. Skalní lezení 
ve Sloupu vás nadchne. Zkusíte 
Žíznivou skálu, věž Evropu 
a Indii, Otce, matku a syna? 
Nebo Hřebenáč ↑! Dominantní 
20metrovou věž u silnice při 
jižním vjezdu do Sloupu. Bývalý 
kamenolom Velká Dohoda 
slibuje lezecké zážitky mnoha 
barev. Potrénujte na cvičných 
ferratech obtížnosti A–E 
včetně žebříků a lanových 

mostků, vybavení a instruktor 
k vašim službám. Děti zabaví 
lanové centrum a hřiště pro 
nejmenší. Lanovka přes lom 
baví všechny nehledě na věk. 
U vchodu do Punkevních jeskyní 
objevte Speleoferatu ®, místní 
nejdobrodružnější jeskynní 
trasu v mystickém světě pod 
zemí. Průlezy, propasti, žebříky, 
traverzy s houpačkami... 
Vyfasujete vše od přilby po 
jeskyňářský jistící set. Přírodní 
památku Rudické propadání 
prozkoumejte na speleokurzu 
s místními jeskyňáři. V podzemí 
strávíte v jeskyňářském 
overalu 5 hodin a bude to 
výzva v podobě lan, žebříků, 
plazení v bahně! Přesto lezecké 
zkušenosti nejsou podmínkou. 
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Některé sporty fandí sněhu, jiné 
trávě. Kam za zimními sporty? 
Skiareál Olešnice ← je ideální 
pro rodiny díky pohodové široké 
sjezdovce, zázemí a oblíbené 
lyžařské škole. Skiareál Hodonín 
u Kunštátu připravil sjezdovku 
kaskádového charakteru. 
Hodí se pro lyže i snowboard. 
Začátečníci trénují na mírných 
svazích, pokročilí v terénních 
vlnách ostřejší části sjezdovky. 
A na běžky? Do Kořence. 
Golf & Ski Resort promění 
každou zimu golfové hřiště 
na ráj běžkařů. Melkovský 
okruh je oboustranný, mírně 
kopcovitý. To Golfový okruh vás 
protáhne nenáročnou trasou 
lesem i přes golfové hřiště 
s panoramatickými rozhledy po 

Drahanské vrchovině. A po zimě 
tu vládne golf! 18jamkové hřiště, 
tréninkové plochy a zázemí 
v kanadském srubu... vylepšete 
handicap nebo ochutnejte golf 
s trenérem. K tomu cyklostezky 
všude kolem. Brněnská 
Kaskáda ↑ se 3 devítkami 
a 13 jezery láká na mistrovské 
hřiště i prostředí. Propojená 
jezera a blízký les... skotští 
architekti vytvořili dokonalý 
layout. Austerlitz Golf Resort 
Slavkov a jeho veřejné hřiště 
jako součást zámeckého parku 
oslovuje všechny zájemce o golf 
bez nutnosti členství. Profíci 
milují zdejší 18jamkové obtížné 
hřiště s rafinovanými přírodními 
překážkami.
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   V LÉTĚ NA GREENU

Voda není jen na koupání. A už 
vůbec jen na koukání! Ne na 
jižní Moravě. Nové Mlýny ← 
zabaví každého. Vyrazte na 
okružní plavbu výletní lodí, 
v kempu Merkur vyskočte 
k nebi na obřích vzduchových 
trampolínách, běžte na minigolf, 
tenis, vyrazte na šlapadlo. Na 
své si přijdou milovníci vodních 
hrátek s dobrodružnější náturou. 
V místní škole vyzkoušíte 
windsurfing, kiteboarding... 
a na laguně největšího 
tuzemského autokempu Merkur 
i wakeboarding! Je vhodný pro 
začátečníky i pokročilé. Wake 
park Merkur má nejmodernější 
zázemí pro vodní board sporty 
v ČR. Vyzkoušíte vodní lyže, 
kneeboard nebo wakeskate? 

Při špatném počasí vyřeší 
koupačku Aqualand Moravia 
opodál. Dokonalé koupání 
zažijete také na Vranovské 
pláži. 30 km dlouhá Vranovská 
přehrada ↑  je jednou z našich 
nejteplejších nejčistších nádrží. 
K vodnímu dovádění vás svede 
tobogán, vodní trampolína, škola 
windsurfingu. Nebo si půjčíte 
loďku, kajak, šlapadlo, elektroloď? 
Na děti tu myslí s extra péčí od 
herny po animační programy. 
A kdo nemá chuť na vodu, 
protáhne tělo v lanovém parku 
na břehu. Zdejší kemp získává 
pravidelně hodnocení coby 
nejlepší v zemi. Dominantou 
přehrady je bílá visutá lávka 
– a vy si z ní můžete skočit 
adrenalinovou houpačkou! 
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   SLÁVA VODNÍM ŽIVLŮM

Bajkeři, za promyšlenými 
stezkami nemusíte za hranice, 
na jižní Moravě najdete zázemí 
jak ze žurnálu! Singletrail 
Moravský kras ← dopřává 
akční pobyt v místní nádherné 
přírodě. Na jednosměrných 
stezkách pro horská kola citlivě 
zasazených do terénu zažijete 
opravdovou zábavu – vyberte 
si ze 3 okruhů v brněnském 
Mariánském údolí nebo ze 
3 jedovnických se startem 
u krásného rybníku Olšovce 
a cykloservisem. Obě místa mají 
různě dlouhé trasy pro zdatné 
jezdce, začátečníky i rodiny 
s dětmi. Boskovický Sportpark 
připravil skvělé zázemí 
+ 10 kilometrů singletrailů 
ve 3 úrovních obtížnosti v lese 

Doubravy, jen 3 kilometry od 
centra pohodových Boskovic. 
Výchozím bodem je Singltrek 
centrum, odkud se vinou 
traily do jednotlivých okruhů. 
Rovnováha i skoky – na 
terénních boulích pumptracku 
je trénink bezpečný a efektivní. 
Naučíte se používat „pumpování“ 
jako hnací sílu místo šlapání. 
Trail of Life Lučina ↑ v podhůří 
magických Bílých Karpat, to 
je mountain bikerská nirvána. 
Stezka života se v 5 MTB 
okruzích rozbíhá po čisté 
přírodě z rekreační oblasti 
Lučina s vodní nádrží. Vypilovat 
dovednosti pojďte do místního 
pumptracku. Areál láká přijet za 
celodenním zážitkem i zůstat 
několik nocí.

Chuť na netradiční aktivitu 
pod širým nebem? Pojďte se 
ztratit v kukuřičném labyrintu! 
Ve Valticích a brněnských 
Kníničkách hrajte s Kukuřičáky ↑
na kartičkách hru pro malé 
nebo velké a vyluštěte tajenku. 
V kukuřičném bludišti v Dolních 
Dunajovicích si také prověříte 
orientační schopnosti, spolupráci, 
soutěživost, smysl pro humor. 
Baví to i puberťáky! Na skok 
od Valtic se projděte bosými 
chodidly po různých po(d)
kladech. 5kilometrová okružní 
Stezka bosou nohou ← vede 
z rakouského Schrattenbergu 
ke Kolonádě na Reistně v 
Lednicko-valtickém areálu. 
Cestou vás na cedulích provází 
bosý Bertík a jeho 11 stanovišť, 

kde vám chodidla promasírují 
šišky, kůra, písek, kamení, 
užijete si balancování na 
vratkém mostě... Blaho pro vaše 
nohy i duši. Ze znojemského 
historického podzemí vycházejí 
nadšené děti i dospělí. Jeden 
z nejrozsáhlejších podzemních 
labyrintů střední Evropy láká 
na historickou prohlídku, ale 
má taky 3 adrenalinové trasy! 
Úzkými chodbami, vodou, 
blátem, místy po čtyřech… 
Nuda tady nehrozí. Extra dávku 
pohybu, adrenalinu a veselí 
zažijete na jižní Moravě také 
v paintballových centrech – 
v Lednici, Vyškově, Hodoníně, 
Velkých Pavlovicích, Olešnici, 
Brně i blízkém Ořechově.
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   SINGLE TRAILY, 
   BAJKERŮV SPLNĚNÝ SEN

   SPORTUJTE DOCELA JINAK




