
KALENDÁŘ 
VYCHÁZEK A EXKURZÍ 

PRO VEŘEJNOST NA ROK 2019

Pozorně se dívat a znovu žasnout 
nad drobnými zázraky přírody

Září

7. 9. sobota – Po stopách předválečných opevnění nad 
řekou Dyjí
Vedoucí: Martin Černý, Tomáš Sehon – znalci předválečné 
vojenské historie

Sraz: 9.45 Čížov, před budovou Návštěvnického střediska 
Správy NP Podyjí (auta, prosíme, odstavte na parkovišti 
před obcí)  
Trasa: Čížov – Keple – Plačkova studánka – dolní Čížovská 
celnice (u mostu přes Dyji) s okolními opevněními – zpět 
Čížov, cca 8 km středně náročným terénem s návratem do 
14.00
Doporučené vybavení: kvalitní obuv, baterka 
Nutno s sebou: dobrou náladu
Zaměření: československé předválečné opevnění, boje 
v okolí Čížova a Hardeggu v roce 1938
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 31. 8. 2019 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)

21. 9. sobota – Putování po pamětihodnostech Lavy nad 
Dyjí a jejího okolí
Vedoucí: Jiří Kacetl – Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Sraz: 8.00 Znojmo, parkoviště u zimního stadionu
Trasa: autobusem Znojmo – Hevlín – Lava (Laa an der 
Thaya: městský hrad a opevnění, farní kostel sv. Víta, 
Městské náměstí se starou a novou radnicí, Jihomoravské 
krajanské muzeum Thayaland / Dyjská zem, měšťanský 
špitál s kostelíkem sv. Jakuba) – prastarý přechod Dyje 
u mlýna Ruhhof – výšinný gotický hrad Stožec / Staatz – 
zpět Znojmo, s návratem okolo 19.00 
Doporučené vybavení: dobrá obuv, svačina, pití; oběd 
v restauraci je (jako vždy) pro zájemce zamluven
Cena: 150 Kč na jízdné autobusem
Nutno s sebou:  kapesné v eurech (vstup do muzea 4 eura)
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 10. 9. 2019 u Markéty Frindové Jelínkové 

Srpen

10. 8. sobota – Rostliny v kuchyni
Vedoucí: Radomír Němec – Pulsatilla, z.s.

Sraz: 9.30 Znojmo, u Staré vodárny pod hrází znojemské 
přehrady
Trasa: Znojmo – podél řeky – Kraví hora – Konice, 
snadným terénem, vhodné i pro rodiny s dětmi 
s ukončením max. do 13.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv
Zaměření: divoké rostliny a jejich využití k jídlu
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 31. 7. 2019 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)

24. 8. sobota – Mezinárodní noc netopýrů (pořádáno 
ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě 
a Českou společností pro ochranu netopýrů s fi nanční
podporou Města Znojma) 
Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum ve 
Znojmě, Zdeněk Mačát – Správa Národního parku Podyjí

Sraz: 19.00 Znojmo areál znojemského hradu, akce potrvá 
do 23.00, návštěvníky bez malých dětí prosíme o pozdější 
příchod
Trasa: několik stanovišť v areálu znojemského hradu 
Doporučené vybavení: baterka, menší obnos pro 
zakoupení materiálu v rámci dílničky
Zaměření: netopýři a jejich život ve městě – povídání 
o životě netopýrů, promítání fi lmu, ukázky výzkumných 
metod i zábavná dílnička
Poznámka: program bude probíhat nepřetržitě zhruba 
v hodinových blocích, z důvodu organizačních bude lépe, 
když dospělí zájemci bez malých dětí přijdou až po 21.00

k celnici, přes most na skok k sousedům – a pak zpět na 
Moravu ke granátovým jámám – Hardecká vyhlídka – Čížov, 
poměrně náročným terénem cca 8 km dlouhá trasa se 
zakončením do 14.00 (autobus z Čížova do Znojma odjíždí 
ve 14.12)
Doporučené vybavení: běžné turistické vybavení, zájemci 
o geologii kladívko na vzorkování 
Nutno s sebou: dobrá svačina a trocha peněz
Zaměření: něživá příroda NP Podyjí 

Listopad

30. 11. sobota – Adventní a vánoční vazby trochu jinak 
(tvořivá předvánoční dílna)
Vedoucí: Anna Bauerová – odborná lektorka v oboru 
zahradnictví

Sraz: 9.00 Havraníky č.13 (vedle kostela), terénní stanice 
Správy Národního parku Podyjí
První dílna: 9.00 – 12.00 
Druhá dílna: 12.00 – 15.00 
Doporučené vybavení: kleště, nůžky a oblíbené vlastní 
ozdoby, mašle, svíčky, baňky atp.    
Zaměření: ukázky a tvorba netradičních adventních 
a vánočních vazeb 
Cena za účast na dílně (na materiál): 100,- Kč 
Poznámka: počet účastníků je omezen, nutná přihláška 
do 8. 11. 2019 u Svatavy Holubové (e-mail: holubova@
nppodyji.cz, tel. 606 710 300)

Prosinec

31. 12. úterý – Silvestrovská vycházka
Vedoucí: Svatava Holubová, Martin Mahr – Správa 
Národního parku Podyjí

Sestavil: Jan Kos; Autoři fotografi í: Václav Křivan, Petr Lazárek, Zdeněk Mačát; Vydala: 
Správa Národního parku Podyjí ve spolupráci s  Jihomoravským muzeem ve Znojmě 
v březnu 2019; Grafi cká úprava a sazba: Michal Schneider

Sraz: 14.00 Hradiště, přírodní parkoviště na kraji lesa u Vlčí 
jámy (na přístupové cestě k vyhlídce Králův stolec)
Trasa: procházka v okolí Králova stolce, cca 5 km rovinatým 
terénem s návratem na parkoviště do 17.00  
Doporučené vybavení: dobrá obuv i nálada, baterka pro 
zpáteční cestu a něco tekutého k Silvestrovskému přípitku
Zaměření: zimní příroda, výhledy do kraje, rozloučení 
s rokem 2019  

Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 226 722, e-mail: info@nppodyjí.cz
www.nppodyji.cz 

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o.
Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo
tel.: +420 515 282 211, e-mail: znojmuz@znojmuz.cz
www.znojmuz.cz

(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: regionální historie, dějiny umění 

28. 9. sobota – Svatováclavské setkání v Havraníkách
Vedoucí: Svatava Holubová – Správa Národního parku 
Podyjí

Sraz: 14.00 Havraníky, u kostela
Program: sváteční odpoledne plné aktivit pro rodiny 
s dětmi zaměřené na ukázky zapomenutých řemesel 
a tradic (pletení košíků, pletení ošatek, fi lcování ovčí vlny, 
malování na dřevo aj.), soutěž o nejlepší slaný a sladký 
zákusek
Zaměření: připomínka tradic, netradiční sváteční 
odpoledne
Poděkování: patří obci Havraníky za pomoc při 
organizaci
 

Říjen

6. 10. neděle – Od Devíti mlýnů k hradu Kaja
Vedoucí: Petr Lazárek – Správa Národního 
parku Podyjí, Christian Übl – Správa 
Nationalparku Thayatal

Sraz: 9.30 Hnanice, parkoviště 
u hotelu Vinice Hnanice
Trasa: Hnanice – Devět mlýnů 
– Lipinská lávka – Kirchenwald 
– hrad Kaja, cca 10 km mimořádně náročným terénem 
s ukončením u hradu Kaja do 16.00, následně bude 
zajištěn odvoz ke startovnímu místu v Hnanicích
Doporučené vybavení: dobrá obuv, jídlo a pití na celý 
den 
Zaměření: tradiční podzimní přeshraniční vycházka, 
opuštěné údolí Dyje, bývalá železná opona, její historie, 
zbytky jejího nejstaršího vedení
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 30. 9. 2019 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)

19. 10. sobota – Křížem krážem po břidlicích lukovské 
jednotky 
Vedoucí: Jaroslav Šmerda – geolog

Sraz: 9.45 Čížov, před budovou Návštěvnického střediska 
Správy NP Podyjí (auta, prosíme, odstavte na parkovišti 
před obcí) 
Trasa: Čížov – Keple – Vinohrad – pak do údolí Dyje 
po zelené turistické značce pod Hardeckou vyhlídkou 

Podpořeno projektem „Prožijte a poznejte Podyjí”,  který je 
spolufi nancován Státním fondem životního prostředí České 
republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 
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30. 6. neděle – Vycházka s alpakami
Sraz: 14.30 Hardegg, u budovy Nationalparkhausu
Trasa: max. 5 km k řece Dyji a zpět
Zaměření: česko-rakouský výlet pro rodiny s dětmi 
v doprovodu stáda lamy-alpaky z chovu Erwina Stadlera, 
netradiční výlet ve společnosti milých a přívětivých zvířat

6. 7. sobota – Česko-rakouská netopýří noc
Sraz: 21.00 Hardegg, u mostu přes Dyji
Trasa: v bezprostředním okolí mostu
Zaměření: zajímavosti ze života netopýrů, poslech jejich 
hlasů, možná i ukázka živých zvířat

7. 7. neděle – Staré stezky a jejich historie
Sraz: 8.00 Hardegg, u budovy Nationalparkhausu
Trasa: Hardegg – Pašerácká stezka – Vranov nad Dyjí – Felling, 
náročným terénem 15 km dlouhý výlet s návratem do 15.00
Zaměření: putování po starých, místy zapomenutých 
stezkách bilaterálního národního parku Podyjí - Thayatal

Červenec

14. 7. neděle – Kdysi zde klapaly mlýny… 
(program pro rodiny s dětmi) 
Vedoucí: Kateřina Křivánková 
– Správa Národního parku 
Thayatal
Sraz: 10.00 Havraníky, rybník 
na horním okraji obce 
Trasa: Havraníky – Havranické 
vřesoviště – studánka Pod Lipami – Devět mlýnů a zpět, 
rovinatým terénem s jedním ne příliš strmým výstupem, cca 
6 km a s návratem do 14.00
Doporučené vybavení: pití, pokrývka hlavy, drobné 

Květen

4. 5. sobota – Byliny a dřeviny 
na vlastní kůži
Vedoucí: Radomír Němec – Pulsatilla z. s.

Sraz: 9.30 Havraníky, rybník na horním okraji obce
Trasa: Havraníky – vřesoviště – k řece Dyji a jinou cestou 
zpět do Havraníků, cca 6 km středně náročným terénem 
s ukončením max. do 13.30
Doporučené vybavení: dobrá obuv
Nutno s sebou: lupa
Zaměření: rostliny Národního parku Podyjí pohledem 
botanika

25. 5. sobota – O lese 
Vedoucí: Jaroslav 
Ponikelský – Správa 
Národního parku Podyjí, Martin Valášek – zoolog

Sraz: 9.30 Lukov, před hospodou U Všetečků 
Trasa: Lukov – údolí Klaperova potoka – údolí Dyje – 
Gáliš – Lukov, cca 8 km mimořádně náročným terénem 
s návratem do 14.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, svačina
Zaměření: o lesním prostředí v širších ekologických 
souvislostech

25. 5. sobota – Jarní tóny pro přírodu

Začátek: 17.00 Hardegg, u hraničního mostu přes Dyji
Účinkují: Martin Hammerle (zpěv) + jeho přátelé
Zaměření: tradiční jarní koncert při příležitosti Evropského 

domácí dobroty na společný závěrečný piknik, česko-
německý slovníček
Zaměření: společná vycházka pro rodiny s dětmi 
z Česka i Rakouska s přírodovědně laděným programem  
a aktivitami připomínajícími staré časy, kdy se na Dyji  
v lokalitě Devět mlýnů ještě žilo a mlelo 

21. 7. neděle – V říši čápa černého
Vedoucí: Vlasta Škorpíková – Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, Robert Müllner  
– Správa Národního parku Thayatal

Sraz: 8.30 Felling, hájovna 
u silnice po levé straně ve 
směru na Hardegg
Trasa: Felling – lesy v západní 
části Národního parku Thayatal 
– zpět k hájovně max. 5 km 
středně náročným terénem s návratem do 13.00
Doporučené vybavení: dalekohled
Zaměření: ornitologie, pozorování ptáků uprostřed léta, 
monitoring dravců a čápa černého v Podyjí 
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 30. 6. 2019 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260) 

28. 7. neděle – Vycházka za jazzem 
Vycházka do přírody Národního parku Podyjí a závěrečný 
koncert Znojemského hudebního festivalu 2019. 
Podrobnosti programu budou upřesněny do 30. 6. 2019  
a budou k dispozici na www.nppodyji.cz.

Duben

6. 4. sobota – Na žabích námluvách 
Vedoucí: Zdeněk Mačát – Správa 
Národního parku Podyjí, Antonín 
Reiter – Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Sraz: 9.30 Podmolí, u rybníka
Trasa: okolo Podmolí po rybnících, tůních a drobných 
mokřadech středně náročným terénem cca 5 km s návratem 
do 14.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, síťka na odchyt 
drobných vodních živočichů
Zaměření: vodní a mokřadní živočichové a jejich prostředí; 
v čem spočívá a k čemu vede péče o drobné mokřadní 
lokality

18. 4. čtvrtek – Den Země na zelený čtvrtek – propojení 
tradic s přítomností
Vedoucí: Svatava Holubová, Markéta Frindová Jelínková – 
Správa Národního parku Podyjí

Sraz: 14.00 Čížov, před budovou Návštěvnického střediska 
Správy NP Podyjí (auta, prosíme, odstavte na parkovišti před 
obcí)   
Program: aktivity pro rodiny s dětmi zaměřené na 
velikonoční tradice (pletení pomlázky, pletení ošatek, 
filcování ovčí vlny, malování na dřevo aj.), vernisáž vítězných 
dětských výtvarných prací vzešlých z 19. ročníku celostátní 
soutěže „Příroda kolem nás“, soutěž o nejlepší slaný a sladký 
velikonoční pokrm a další 
Zaměření: návrat k tradicím, ukázky tvoření tradičních 
velikonočních předmětů 
Poděkování: patří obcím Lesná a Horní Břečkov za pomoc 
při organizaci 

Zaměření: program zejména pro rodiny s dětmi, tak 
trochu netradiční objevování města z jiné stránky
Poznámka: místo je dostupné pěšky nebo na kole 
z Čížova po cca 4 km, autem od Znojma přes Hnanice 
a Niederfladnitz, možnost parkování na více místech v 
Hardeggu  

22. 6. sobota – Výprava za hmyzem do okolí Šobesu
Vedoucí: Václav Křivan – Český svaz ochránců přírody 
Kněžice
Sraz: 8.00 Hnanice, parkoviště u hotelu Vinice Hnanice
Trasa: Hnanice – Devět mlýnů – Šobes a zpět, středně 
náročným terénem s návratem do 13.00
Doporučené vybavení: terénní obuv, entomologická 
síťka, lupa, fotoaparát
Nutno s sebou: dostatek pitné vody
Zaměření: pozorování hmyzu

29. 6. – 7. 7. 2019 – Český týden 
v Národním parku Thayatal

Začátkem letních prázdnin je v NP Thayatal 
v okolí budovy National-
parkhausu v Hardeggu 
organizováno několik akcí 
speciálně pro návštěvníky 
Thayatalu z České republiky

29. 6. sobota – Noční vycházka za kočkou divokou
Sraz: 21.00 Hardegg, u budovy Nationalparkhausu
Trasa: do 1 km v bezprostředním okolí budovy
Zaměření: návštěva míst s možným výskytem kočky 
divoké v bezprostředním okolí, noční krmení těchto zvířat 
v oploceném areálu Nationalparkhausu

dne chráněných území, asi hodinový program věnovaný 
jarní přírodě a dobrým sousedským vztahům v předvečer 
30. výročí pádu železné opony
Poznámka: místo je dostupné pěšky nebo na kole z Čížova 
po cca 4 km, autem od Znojma přes Hnanice  
a Niederfladnitz, možnost parkování na více místech  
v Hardeggu 

Červen

8. 6. sobota – Za včelí královnou
Vedoucí: František Texl – včelař

Sraz: 8.45 Vranov nad Dyjí, před restaurací Formóza
Program: na stanovištích včelstev v okolí Vranova nad Dyjí, 
délka programu cca 3 hodiny
Doporučené vybavení: včelařská kukla, rukavice (obojí je 
možné zapůjčit)
Nutno s sebou: oděv s dlouhým rukávem a nohavicemi 
a tomu uzpůsobenou obuví
Zaměření: význam včel pro přírodu i pro člověka, ukázky 
praktického včelaření přímo v terénu, návštěva včelařského 
zázemí
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná přihláška 
do 31. 5. 2019 u Svatavy Holubové (e-mail: holubova@
nppodyji.cz, tel: 606 710 300) – do přihlášky uveďte, zda 
potřebujete zapůjčit včelařskou kuklu a rukavice)

9. 6. neděle – Divočina ve městě 

Sraz: Hardegg, kdykoliv mezi 10.00 a 16.00
Trasa: uličkami a zákoutími nejmenšího rakouského městečka 
a jeho bezprostředního okolí, na trase bude více stanovišť 
s naučným i zábavným programem pro děti i dospělé
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Sraz: 9.30 Havraníky, rybník na horním okraji obce
Trasa: Havraníky – vřesoviště – k řece Dyji a jinou cestou 
zpět do Havraníků, cca 6 km středně náročným terénem 
s ukončením max. do 13.30
Doporučené vybavení: dobrá obuv
Nutno s sebou: lupa
Zaměření: rostliny Národního parku Podyjí pohledem 
botanika

25. 5. sobota – O lese 
Vedoucí: Jaroslav 
Ponikelský – Správa 
Národního parku Podyjí, Martin Valášek – zoolog

Sraz: 9.30 Lukov, před hospodou U Všetečků 
Trasa: Lukov – údolí Klaperova potoka – údolí Dyje – 
Gáliš – Lukov, cca 8 km mimořádně náročným terénem 
s návratem do 14.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, svačina
Zaměření: o lesním prostředí v širších ekologických 
souvislostech

25. 5. sobota – Jarní tóny pro přírodu

Začátek: 17.00 Hardegg, u hraničního mostu přes Dyji
Účinkují: Martin Hammerle (zpěv) + jeho přátelé
Zaměření: tradiční jarní koncert při příležitosti Evropského 

domácí dobroty na společný závěrečný piknik, česko-
německý slovníček
Zaměření: společná vycházka pro rodiny s dětmi 
z Česka i Rakouska s přírodovědně laděným programem  
a aktivitami připomínajícími staré časy, kdy se na Dyji  
v lokalitě Devět mlýnů ještě žilo a mlelo 

21. 7. neděle – V říši čápa černého
Vedoucí: Vlasta Škorpíková – Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, Robert Müllner  
– Správa Národního parku Thayatal

Sraz: 8.30 Felling, hájovna 
u silnice po levé straně ve 
směru na Hardegg
Trasa: Felling – lesy v západní 
části Národního parku Thayatal 
– zpět k hájovně max. 5 km 
středně náročným terénem s návratem do 13.00
Doporučené vybavení: dalekohled
Zaměření: ornitologie, pozorování ptáků uprostřed léta, 
monitoring dravců a čápa černého v Podyjí 
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 30. 6. 2019 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260) 

28. 7. neděle – Vycházka za jazzem 
Vycházka do přírody Národního parku Podyjí a závěrečný 
koncert Znojemského hudebního festivalu 2019. 
Podrobnosti programu budou upřesněny do 30. 6. 2019  
a budou k dispozici na www.nppodyji.cz.

Duben

6. 4. sobota – Na žabích námluvách 
Vedoucí: Zdeněk Mačát – Správa 
Národního parku Podyjí, Antonín 
Reiter – Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Sraz: 9.30 Podmolí, u rybníka
Trasa: okolo Podmolí po rybnících, tůních a drobných 
mokřadech středně náročným terénem cca 5 km s návratem 
do 14.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, síťka na odchyt 
drobných vodních živočichů
Zaměření: vodní a mokřadní živočichové a jejich prostředí; 
v čem spočívá a k čemu vede péče o drobné mokřadní 
lokality

18. 4. čtvrtek – Den Země na zelený čtvrtek – propojení 
tradic s přítomností
Vedoucí: Svatava Holubová, Markéta Frindová Jelínková – 
Správa Národního parku Podyjí

Sraz: 14.00 Čížov, před budovou Návštěvnického střediska 
Správy NP Podyjí (auta, prosíme, odstavte na parkovišti před 
obcí)   
Program: aktivity pro rodiny s dětmi zaměřené na 
velikonoční tradice (pletení pomlázky, pletení ošatek, 
filcování ovčí vlny, malování na dřevo aj.), vernisáž vítězných 
dětských výtvarných prací vzešlých z 19. ročníku celostátní 
soutěže „Příroda kolem nás“, soutěž o nejlepší slaný a sladký 
velikonoční pokrm a další 
Zaměření: návrat k tradicím, ukázky tvoření tradičních 
velikonočních předmětů 
Poděkování: patří obcím Lesná a Horní Břečkov za pomoc 
při organizaci 

Zaměření: program zejména pro rodiny s dětmi, tak 
trochu netradiční objevování města z jiné stránky
Poznámka: místo je dostupné pěšky nebo na kole 
z Čížova po cca 4 km, autem od Znojma přes Hnanice 
a Niederfladnitz, možnost parkování na více místech v 
Hardeggu  

22. 6. sobota – Výprava za hmyzem do okolí Šobesu
Vedoucí: Václav Křivan – Český svaz ochránců přírody 
Kněžice
Sraz: 8.00 Hnanice, parkoviště u hotelu Vinice Hnanice
Trasa: Hnanice – Devět mlýnů – Šobes a zpět, středně 
náročným terénem s návratem do 13.00
Doporučené vybavení: terénní obuv, entomologická 
síťka, lupa, fotoaparát
Nutno s sebou: dostatek pitné vody
Zaměření: pozorování hmyzu

29. 6. – 7. 7. 2019 – Český týden 
v Národním parku Thayatal

Začátkem letních prázdnin je v NP Thayatal 
v okolí budovy National-
parkhausu v Hardeggu 
organizováno několik akcí 
speciálně pro návštěvníky 
Thayatalu z České republiky

29. 6. sobota – Noční vycházka za kočkou divokou
Sraz: 21.00 Hardegg, u budovy Nationalparkhausu
Trasa: do 1 km v bezprostředním okolí budovy
Zaměření: návštěva míst s možným výskytem kočky 
divoké v bezprostředním okolí, noční krmení těchto zvířat 
v oploceném areálu Nationalparkhausu

dne chráněných území, asi hodinový program věnovaný 
jarní přírodě a dobrým sousedským vztahům v předvečer 
30. výročí pádu železné opony
Poznámka: místo je dostupné pěšky nebo na kole z Čížova 
po cca 4 km, autem od Znojma přes Hnanice  
a Niederfladnitz, možnost parkování na více místech  
v Hardeggu 

Červen

8. 6. sobota – Za včelí královnou
Vedoucí: František Texl – včelař

Sraz: 8.45 Vranov nad Dyjí, před restaurací Formóza
Program: na stanovištích včelstev v okolí Vranova nad Dyjí, 
délka programu cca 3 hodiny
Doporučené vybavení: včelařská kukla, rukavice (obojí je 
možné zapůjčit)
Nutno s sebou: oděv s dlouhým rukávem a nohavicemi 
a tomu uzpůsobenou obuví
Zaměření: význam včel pro přírodu i pro člověka, ukázky 
praktického včelaření přímo v terénu, návštěva včelařského 
zázemí
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná přihláška 
do 31. 5. 2019 u Svatavy Holubové (e-mail: holubova@
nppodyji.cz, tel: 606 710 300) – do přihlášky uveďte, zda 
potřebujete zapůjčit včelařskou kuklu a rukavice)

9. 6. neděle – Divočina ve městě 

Sraz: Hardegg, kdykoliv mezi 10.00 a 16.00
Trasa: uličkami a zákoutími nejmenšího rakouského městečka 
a jeho bezprostředního okolí, na trase bude více stanovišť 
s naučným i zábavným programem pro děti i dospělé

K A L E N D Á Ř  V Y C H Á Z E K  A   E X K U R Z Í  P R O  V E Ř E J N O S T  N A  R O K  2 0 1 9



30. 6. neděle – Vycházka s alpakami
Sraz: 14.30 Hardegg, u budovy Nationalparkhausu
Trasa: max. 5 km k řece Dyji a zpět
Zaměření: česko-rakouský výlet pro rodiny s dětmi 
v doprovodu stáda lamy-alpaky z chovu Erwina Stadlera, 
netradiční výlet ve společnosti milých a přívětivých zvířat

6. 7. sobota – Česko-rakouská netopýří noc
Sraz: 21.00 Hardegg, u mostu přes Dyji
Trasa: v bezprostředním okolí mostu
Zaměření: zajímavosti ze života netopýrů, poslech jejich 
hlasů, možná i ukázka živých zvířat

7. 7. neděle – Staré stezky a jejich historie
Sraz: 8.00 Hardegg, u budovy Nationalparkhausu
Trasa: Hardegg – Pašerácká stezka – Vranov nad Dyjí – Felling, 
náročným terénem 15 km dlouhý výlet s návratem do 15.00
Zaměření: putování po starých, místy zapomenutých 
stezkách bilaterálního národního parku Podyjí - Thayatal

Červenec

14. 7. neděle – Kdysi zde klapaly mlýny… 
(program pro rodiny s dětmi) 
Vedoucí: Kateřina Křivánková 
– Správa Národního parku 
Thayatal
Sraz: 10.00 Havraníky, rybník 
na horním okraji obce 
Trasa: Havraníky – Havranické 
vřesoviště – studánka Pod Lipami – Devět mlýnů a zpět, 
rovinatým terénem s jedním ne příliš strmým výstupem, cca 
6 km a s návratem do 14.00
Doporučené vybavení: pití, pokrývka hlavy, drobné 

Květen

4. 5. sobota – Byliny a dřeviny 
na vlastní kůži
Vedoucí: Radomír Němec – Pulsatilla z. s.

Sraz: 9.30 Havraníky, rybník na horním okraji obce
Trasa: Havraníky – vřesoviště – k řece Dyji a jinou cestou 
zpět do Havraníků, cca 6 km středně náročným terénem 
s ukončením max. do 13.30
Doporučené vybavení: dobrá obuv
Nutno s sebou: lupa
Zaměření: rostliny Národního parku Podyjí pohledem 
botanika

25. 5. sobota – O lese 
Vedoucí: Jaroslav 
Ponikelský – Správa 
Národního parku Podyjí, Martin Valášek – zoolog

Sraz: 9.30 Lukov, před hospodou U Všetečků 
Trasa: Lukov – údolí Klaperova potoka – údolí Dyje – 
Gáliš – Lukov, cca 8 km mimořádně náročným terénem 
s návratem do 14.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, svačina
Zaměření: o lesním prostředí v širších ekologických 
souvislostech

25. 5. sobota – Jarní tóny pro přírodu

Začátek: 17.00 Hardegg, u hraničního mostu přes Dyji
Účinkují: Martin Hammerle (zpěv) + jeho přátelé
Zaměření: tradiční jarní koncert při příležitosti Evropského 

domácí dobroty na společný závěrečný piknik, česko-
německý slovníček
Zaměření: společná vycházka pro rodiny s dětmi 
z Česka i Rakouska s přírodovědně laděným programem  
a aktivitami připomínajícími staré časy, kdy se na Dyji  
v lokalitě Devět mlýnů ještě žilo a mlelo 

21. 7. neděle – V říši čápa černého
Vedoucí: Vlasta Škorpíková – Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, Robert Müllner  
– Správa Národního parku Thayatal

Sraz: 8.30 Felling, hájovna 
u silnice po levé straně ve 
směru na Hardegg
Trasa: Felling – lesy v západní 
části Národního parku Thayatal 
– zpět k hájovně max. 5 km 
středně náročným terénem s návratem do 13.00
Doporučené vybavení: dalekohled
Zaměření: ornitologie, pozorování ptáků uprostřed léta, 
monitoring dravců a čápa černého v Podyjí 
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 30. 6. 2019 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260) 

28. 7. neděle – Vycházka za jazzem 
Vycházka do přírody Národního parku Podyjí a závěrečný 
koncert Znojemského hudebního festivalu 2019. 
Podrobnosti programu budou upřesněny do 30. 6. 2019  
a budou k dispozici na www.nppodyji.cz.

Duben

6. 4. sobota – Na žabích námluvách 
Vedoucí: Zdeněk Mačát – Správa 
Národního parku Podyjí, Antonín 
Reiter – Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Sraz: 9.30 Podmolí, u rybníka
Trasa: okolo Podmolí po rybnících, tůních a drobných 
mokřadech středně náročným terénem cca 5 km s návratem 
do 14.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, síťka na odchyt 
drobných vodních živočichů
Zaměření: vodní a mokřadní živočichové a jejich prostředí; 
v čem spočívá a k čemu vede péče o drobné mokřadní 
lokality

18. 4. čtvrtek – Den Země na zelený čtvrtek – propojení 
tradic s přítomností
Vedoucí: Svatava Holubová, Markéta Frindová Jelínková – 
Správa Národního parku Podyjí

Sraz: 14.00 Čížov, před budovou Návštěvnického střediska 
Správy NP Podyjí (auta, prosíme, odstavte na parkovišti před 
obcí)   
Program: aktivity pro rodiny s dětmi zaměřené na 
velikonoční tradice (pletení pomlázky, pletení ošatek, 
filcování ovčí vlny, malování na dřevo aj.), vernisáž vítězných 
dětských výtvarných prací vzešlých z 19. ročníku celostátní 
soutěže „Příroda kolem nás“, soutěž o nejlepší slaný a sladký 
velikonoční pokrm a další 
Zaměření: návrat k tradicím, ukázky tvoření tradičních 
velikonočních předmětů 
Poděkování: patří obcím Lesná a Horní Břečkov za pomoc 
při organizaci 

Zaměření: program zejména pro rodiny s dětmi, tak 
trochu netradiční objevování města z jiné stránky
Poznámka: místo je dostupné pěšky nebo na kole 
z Čížova po cca 4 km, autem od Znojma přes Hnanice 
a Niederfladnitz, možnost parkování na více místech v 
Hardeggu  

22. 6. sobota – Výprava za hmyzem do okolí Šobesu
Vedoucí: Václav Křivan – Český svaz ochránců přírody 
Kněžice
Sraz: 8.00 Hnanice, parkoviště u hotelu Vinice Hnanice
Trasa: Hnanice – Devět mlýnů – Šobes a zpět, středně 
náročným terénem s návratem do 13.00
Doporučené vybavení: terénní obuv, entomologická 
síťka, lupa, fotoaparát
Nutno s sebou: dostatek pitné vody
Zaměření: pozorování hmyzu

29. 6. – 7. 7. 2019 – Český týden 
v Národním parku Thayatal

Začátkem letních prázdnin je v NP Thayatal 
v okolí budovy National-
parkhausu v Hardeggu 
organizováno několik akcí 
speciálně pro návštěvníky 
Thayatalu z České republiky

29. 6. sobota – Noční vycházka za kočkou divokou
Sraz: 21.00 Hardegg, u budovy Nationalparkhausu
Trasa: do 1 km v bezprostředním okolí budovy
Zaměření: návštěva míst s možným výskytem kočky 
divoké v bezprostředním okolí, noční krmení těchto zvířat 
v oploceném areálu Nationalparkhausu

dne chráněných území, asi hodinový program věnovaný 
jarní přírodě a dobrým sousedským vztahům v předvečer 
30. výročí pádu železné opony
Poznámka: místo je dostupné pěšky nebo na kole z Čížova 
po cca 4 km, autem od Znojma přes Hnanice  
a Niederfladnitz, možnost parkování na více místech  
v Hardeggu 

Červen

8. 6. sobota – Za včelí královnou
Vedoucí: František Texl – včelař

Sraz: 8.45 Vranov nad Dyjí, před restaurací Formóza
Program: na stanovištích včelstev v okolí Vranova nad Dyjí, 
délka programu cca 3 hodiny
Doporučené vybavení: včelařská kukla, rukavice (obojí je 
možné zapůjčit)
Nutno s sebou: oděv s dlouhým rukávem a nohavicemi 
a tomu uzpůsobenou obuví
Zaměření: význam včel pro přírodu i pro člověka, ukázky 
praktického včelaření přímo v terénu, návštěva včelařského 
zázemí
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná přihláška 
do 31. 5. 2019 u Svatavy Holubové (e-mail: holubova@
nppodyji.cz, tel: 606 710 300) – do přihlášky uveďte, zda 
potřebujete zapůjčit včelařskou kuklu a rukavice)

9. 6. neděle – Divočina ve městě 

Sraz: Hardegg, kdykoliv mezi 10.00 a 16.00
Trasa: uličkami a zákoutími nejmenšího rakouského městečka 
a jeho bezprostředního okolí, na trase bude více stanovišť 
s naučným i zábavným programem pro děti i dospělé
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KALENDÁŘ 
VYCHÁZEK A EXKURZÍ 

PRO VEŘEJNOST NA ROK 2019

Pozorně se dívat a znovu žasnout 
nad drobnými zázraky přírody

Září

7. 9. sobota – Po stopách předválečných opevnění nad 
řekou Dyjí
Vedoucí: Martin Černý, Tomáš Sehon – znalci předválečné 
vojenské historie

Sraz: 9.45 Čížov, před budovou Návštěvnického střediska 
Správy NP Podyjí (auta, prosíme, odstavte na parkovišti 
před obcí)  
Trasa: Čížov – Keple – Plačkova studánka – dolní Čížovská 
celnice (u mostu přes Dyji) s okolními opevněními – zpět 
Čížov, cca 8 km středně náročným terénem s návratem do 
14.00
Doporučené vybavení: kvalitní obuv, baterka 
Nutno s sebou: dobrou náladu
Zaměření: československé předválečné opevnění, boje 
v okolí Čížova a Hardeggu v roce 1938
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 31. 8. 2019 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)

21. 9. sobota – Putování po pamětihodnostech Lavy nad 
Dyjí a jejího okolí
Vedoucí: Jiří Kacetl – Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Sraz: 8.00 Znojmo, parkoviště u zimního stadionu
Trasa: autobusem Znojmo – Hevlín – Lava (Laa an der 
Thaya: městský hrad a opevnění, farní kostel sv. Víta, 
Městské náměstí se starou a novou radnicí, Jihomoravské 
krajanské muzeum Thayaland / Dyjská zem, měšťanský 
špitál s kostelíkem sv. Jakuba) – prastarý přechod Dyje 
u mlýna Ruhhof – výšinný gotický hrad Stožec / Staatz – 
zpět Znojmo, s návratem okolo 19.00 
Doporučené vybavení: dobrá obuv, svačina, pití; oběd 
v restauraci je (jako vždy) pro zájemce zamluven
Cena: 150 Kč na jízdné autobusem
Nutno s sebou:  kapesné v eurech (vstup do muzea 4 eura)
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 10. 9. 2019 u Markéty Frindové Jelínkové 

Srpen

10. 8. sobota – Rostliny v kuchyni
Vedoucí: Radomír Němec – Pulsatilla, z.s.

Sraz: 9.30 Znojmo, u Staré vodárny pod hrází znojemské 
přehrady
Trasa: Znojmo – podél řeky – Kraví hora – Konice, 
snadným terénem, vhodné i pro rodiny s dětmi 
s ukončením max. do 13.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv
Zaměření: divoké rostliny a jejich využití k jídlu
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 31. 7. 2019 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)

24. 8. sobota – Mezinárodní noc netopýrů (pořádáno 
ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě 
a Českou společností pro ochranu netopýrů s fi nanční
podporou Města Znojma) 
Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum ve 
Znojmě, Zdeněk Mačát – Správa Národního parku Podyjí

Sraz: 19.00 Znojmo areál znojemského hradu, akce potrvá 
do 23.00, návštěvníky bez malých dětí prosíme o pozdější 
příchod
Trasa: několik stanovišť v areálu znojemského hradu 
Doporučené vybavení: baterka, menší obnos pro 
zakoupení materiálu v rámci dílničky
Zaměření: netopýři a jejich život ve městě – povídání 
o životě netopýrů, promítání fi lmu, ukázky výzkumných 
metod i zábavná dílnička
Poznámka: program bude probíhat nepřetržitě zhruba 
v hodinových blocích, z důvodu organizačních bude lépe, 
když dospělí zájemci bez malých dětí přijdou až po 21.00

k celnici, přes most na skok k sousedům – a pak zpět na 
Moravu ke granátovým jámám – Hardecká vyhlídka – Čížov, 
poměrně náročným terénem cca 8 km dlouhá trasa se 
zakončením do 14.00 (autobus z Čížova do Znojma odjíždí 
ve 14.12)
Doporučené vybavení: běžné turistické vybavení, zájemci 
o geologii kladívko na vzorkování 
Nutno s sebou: dobrá svačina a trocha peněz
Zaměření: něživá příroda NP Podyjí 

Listopad

30. 11. sobota – Adventní a vánoční vazby trochu jinak 
(tvořivá předvánoční dílna)
Vedoucí: Anna Bauerová – odborná lektorka v oboru 
zahradnictví

Sraz: 9.00 Havraníky č.13 (vedle kostela), terénní stanice 
Správy Národního parku Podyjí
První dílna: 9.00 – 12.00 
Druhá dílna: 12.00 – 15.00 
Doporučené vybavení: kleště, nůžky a oblíbené vlastní 
ozdoby, mašle, svíčky, baňky atp.    
Zaměření: ukázky a tvorba netradičních adventních 
a vánočních vazeb 
Cena za účast na dílně (na materiál): 100,- Kč 
Poznámka: počet účastníků je omezen, nutná přihláška 
do 8. 11. 2019 u Svatavy Holubové (e-mail: holubova@
nppodyji.cz, tel. 606 710 300)

Prosinec

31. 12. úterý – Silvestrovská vycházka
Vedoucí: Svatava Holubová, Martin Mahr – Správa 
Národního parku Podyjí

Sestavil: Jan Kos; Autoři fotografi í: Václav Křivan, Petr Lazárek, Zdeněk Mačát; Vydala: 
Správa Národního parku Podyjí ve spolupráci s  Jihomoravským muzeem ve Znojmě 
v březnu 2019; Grafi cká úprava a sazba: Michal Schneider

Sraz: 14.00 Hradiště, přírodní parkoviště na kraji lesa u Vlčí 
jámy (na přístupové cestě k vyhlídce Králův stolec)
Trasa: procházka v okolí Králova stolce, cca 5 km rovinatým 
terénem s návratem na parkoviště do 17.00  
Doporučené vybavení: dobrá obuv i nálada, baterka pro 
zpáteční cestu a něco tekutého k Silvestrovskému přípitku
Zaměření: zimní příroda, výhledy do kraje, rozloučení 
s rokem 2019  

Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 226 722, e-mail: info@nppodyjí.cz
www.nppodyji.cz 

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o.
Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo
tel.: +420 515 282 211, e-mail: znojmuz@znojmuz.cz
www.znojmuz.cz

(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: regionální historie, dějiny umění 

28. 9. sobota – Svatováclavské setkání v Havraníkách
Vedoucí: Svatava Holubová – Správa Národního parku 
Podyjí

Sraz: 14.00 Havraníky, u kostela
Program: sváteční odpoledne plné aktivit pro rodiny 
s dětmi zaměřené na ukázky zapomenutých řemesel 
a tradic (pletení košíků, pletení ošatek, fi lcování ovčí vlny, 
malování na dřevo aj.), soutěž o nejlepší slaný a sladký 
zákusek
Zaměření: připomínka tradic, netradiční sváteční 
odpoledne
Poděkování: patří obci Havraníky za pomoc při 
organizaci
 

Říjen

6. 10. neděle – Od Devíti mlýnů k hradu Kaja
Vedoucí: Petr Lazárek – Správa Národního 
parku Podyjí, Christian Übl – Správa 
Nationalparku Thayatal

Sraz: 9.30 Hnanice, parkoviště 
u hotelu Vinice Hnanice
Trasa: Hnanice – Devět mlýnů 
– Lipinská lávka – Kirchenwald 
– hrad Kaja, cca 10 km mimořádně náročným terénem 
s ukončením u hradu Kaja do 16.00, následně bude 
zajištěn odvoz ke startovnímu místu v Hnanicích
Doporučené vybavení: dobrá obuv, jídlo a pití na celý 
den 
Zaměření: tradiční podzimní přeshraniční vycházka, 
opuštěné údolí Dyje, bývalá železná opona, její historie, 
zbytky jejího nejstaršího vedení
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 30. 9. 2019 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)

19. 10. sobota – Křížem krážem po břidlicích lukovské 
jednotky 
Vedoucí: Jaroslav Šmerda – geolog

Sraz: 9.45 Čížov, před budovou Návštěvnického střediska 
Správy NP Podyjí (auta, prosíme, odstavte na parkovišti 
před obcí) 
Trasa: Čížov – Keple – Vinohrad – pak do údolí Dyje 
po zelené turistické značce pod Hardeckou vyhlídkou 

Podpořeno projektem „Prožijte a poznejte Podyjí”,  který je 
spolufi nancován Státním fondem životního prostředí České 
republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 
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KALENDÁŘ 
VYCHÁZEK A EXKURZÍ 

PRO VEŘEJNOST NA ROK 2019

Pozorně se dívat a znovu žasnout 
nad drobnými zázraky přírody

Září

7. 9. sobota – Po stopách předválečných opevnění nad 
řekou Dyjí
Vedoucí: Martin Černý, Tomáš Sehon – znalci předválečné 
vojenské historie

Sraz: 9.45 Čížov, před budovou Návštěvnického střediska 
Správy NP Podyjí (auta, prosíme, odstavte na parkovišti 
před obcí)  
Trasa: Čížov – Keple – Plačkova studánka – dolní Čížovská 
celnice (u mostu přes Dyji) s okolními opevněními – zpět 
Čížov, cca 8 km středně náročným terénem s návratem do 
14.00
Doporučené vybavení: kvalitní obuv, baterka 
Nutno s sebou: dobrou náladu
Zaměření: československé předválečné opevnění, boje 
v okolí Čížova a Hardeggu v roce 1938
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 31. 8. 2019 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)

21. 9. sobota – Putování po pamětihodnostech Lavy nad 
Dyjí a jejího okolí
Vedoucí: Jiří Kacetl – Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Sraz: 8.00 Znojmo, parkoviště u zimního stadionu
Trasa: autobusem Znojmo – Hevlín – Lava (Laa an der 
Thaya: městský hrad a opevnění, farní kostel sv. Víta, 
Městské náměstí se starou a novou radnicí, Jihomoravské 
krajanské muzeum Thayaland / Dyjská zem, měšťanský 
špitál s kostelíkem sv. Jakuba) – prastarý přechod Dyje 
u mlýna Ruhhof – výšinný gotický hrad Stožec / Staatz – 
zpět Znojmo, s návratem okolo 19.00 
Doporučené vybavení: dobrá obuv, svačina, pití; oběd 
v restauraci je (jako vždy) pro zájemce zamluven
Cena: 150 Kč na jízdné autobusem
Nutno s sebou:  kapesné v eurech (vstup do muzea 4 eura)
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 10. 9. 2019 u Markéty Frindové Jelínkové 

Srpen

10. 8. sobota – Rostliny v kuchyni
Vedoucí: Radomír Němec – Pulsatilla, z.s.

Sraz: 9.30 Znojmo, u Staré vodárny pod hrází znojemské 
přehrady
Trasa: Znojmo – podél řeky – Kraví hora – Konice, 
snadným terénem, vhodné i pro rodiny s dětmi 
s ukončením max. do 13.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv
Zaměření: divoké rostliny a jejich využití k jídlu
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 31. 7. 2019 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)

24. 8. sobota – Mezinárodní noc netopýrů (pořádáno 
ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě 
a Českou společností pro ochranu netopýrů s fi nanční
podporou Města Znojma) 
Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum ve 
Znojmě, Zdeněk Mačát – Správa Národního parku Podyjí

Sraz: 19.00 Znojmo areál znojemského hradu, akce potrvá 
do 23.00, návštěvníky bez malých dětí prosíme o pozdější 
příchod
Trasa: několik stanovišť v areálu znojemského hradu 
Doporučené vybavení: baterka, menší obnos pro 
zakoupení materiálu v rámci dílničky
Zaměření: netopýři a jejich život ve městě – povídání 
o životě netopýrů, promítání fi lmu, ukázky výzkumných 
metod i zábavná dílnička
Poznámka: program bude probíhat nepřetržitě zhruba 
v hodinových blocích, z důvodu organizačních bude lépe, 
když dospělí zájemci bez malých dětí přijdou až po 21.00

k celnici, přes most na skok k sousedům – a pak zpět na 
Moravu ke granátovým jámám – Hardecká vyhlídka – Čížov, 
poměrně náročným terénem cca 8 km dlouhá trasa se 
zakončením do 14.00 (autobus z Čížova do Znojma odjíždí 
ve 14.12)
Doporučené vybavení: běžné turistické vybavení, zájemci 
o geologii kladívko na vzorkování 
Nutno s sebou: dobrá svačina a trocha peněz
Zaměření: něživá příroda NP Podyjí 

Listopad

30. 11. sobota – Adventní a vánoční vazby trochu jinak 
(tvořivá předvánoční dílna)
Vedoucí: Anna Bauerová – odborná lektorka v oboru 
zahradnictví

Sraz: 9.00 Havraníky č.13 (vedle kostela), terénní stanice 
Správy Národního parku Podyjí
První dílna: 9.00 – 12.00 
Druhá dílna: 12.00 – 15.00 
Doporučené vybavení: kleště, nůžky a oblíbené vlastní 
ozdoby, mašle, svíčky, baňky atp.    
Zaměření: ukázky a tvorba netradičních adventních 
a vánočních vazeb 
Cena za účast na dílně (na materiál): 100,- Kč 
Poznámka: počet účastníků je omezen, nutná přihláška 
do 8. 11. 2019 u Svatavy Holubové (e-mail: holubova@
nppodyji.cz, tel. 606 710 300)

Prosinec

31. 12. úterý – Silvestrovská vycházka
Vedoucí: Svatava Holubová, Martin Mahr – Správa 
Národního parku Podyjí

Sestavil: Jan Kos; Autoři fotografi í: Václav Křivan, Petr Lazárek, Zdeněk Mačát; Vydala: 
Správa Národního parku Podyjí ve spolupráci s  Jihomoravským muzeem ve Znojmě 
v březnu 2019; Grafi cká úprava a sazba: Michal Schneider

Sraz: 14.00 Hradiště, přírodní parkoviště na kraji lesa u Vlčí 
jámy (na přístupové cestě k vyhlídce Králův stolec)
Trasa: procházka v okolí Králova stolce, cca 5 km rovinatým 
terénem s návratem na parkoviště do 17.00  
Doporučené vybavení: dobrá obuv i nálada, baterka pro 
zpáteční cestu a něco tekutého k Silvestrovskému přípitku
Zaměření: zimní příroda, výhledy do kraje, rozloučení 
s rokem 2019  

Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 226 722, e-mail: info@nppodyjí.cz
www.nppodyji.cz 

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o.
Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo
tel.: +420 515 282 211, e-mail: znojmuz@znojmuz.cz
www.znojmuz.cz

(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: regionální historie, dějiny umění 

28. 9. sobota – Svatováclavské setkání v Havraníkách
Vedoucí: Svatava Holubová – Správa Národního parku 
Podyjí

Sraz: 14.00 Havraníky, u kostela
Program: sváteční odpoledne plné aktivit pro rodiny 
s dětmi zaměřené na ukázky zapomenutých řemesel 
a tradic (pletení košíků, pletení ošatek, fi lcování ovčí vlny, 
malování na dřevo aj.), soutěž o nejlepší slaný a sladký 
zákusek
Zaměření: připomínka tradic, netradiční sváteční 
odpoledne
Poděkování: patří obci Havraníky za pomoc při 
organizaci
 

Říjen

6. 10. neděle – Od Devíti mlýnů k hradu Kaja
Vedoucí: Petr Lazárek – Správa Národního 
parku Podyjí, Christian Übl – Správa 
Nationalparku Thayatal

Sraz: 9.30 Hnanice, parkoviště 
u hotelu Vinice Hnanice
Trasa: Hnanice – Devět mlýnů 
– Lipinská lávka – Kirchenwald 
– hrad Kaja, cca 10 km mimořádně náročným terénem 
s ukončením u hradu Kaja do 16.00, následně bude 
zajištěn odvoz ke startovnímu místu v Hnanicích
Doporučené vybavení: dobrá obuv, jídlo a pití na celý 
den 
Zaměření: tradiční podzimní přeshraniční vycházka, 
opuštěné údolí Dyje, bývalá železná opona, její historie, 
zbytky jejího nejstaršího vedení
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 30. 9. 2019 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)

19. 10. sobota – Křížem krážem po břidlicích lukovské 
jednotky 
Vedoucí: Jaroslav Šmerda – geolog

Sraz: 9.45 Čížov, před budovou Návštěvnického střediska 
Správy NP Podyjí (auta, prosíme, odstavte na parkovišti 
před obcí) 
Trasa: Čížov – Keple – Vinohrad – pak do údolí Dyje 
po zelené turistické značce pod Hardeckou vyhlídkou 

Podpořeno projektem „Prožijte a poznejte Podyjí”,  který je 
spolufi nancován Státním fondem životního prostředí České 
republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 
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KALENDÁŘ 
VYCHÁZEK A EXKURZÍ 

PRO VEŘEJNOST NA ROK 2019

Pozorně se dívat a znovu žasnout 
nad drobnými zázraky přírody

Září

7. 9. sobota – Po stopách předválečných opevnění nad 
řekou Dyjí
Vedoucí: Martin Černý, Tomáš Sehon – znalci předválečné 
vojenské historie

Sraz: 9.45 Čížov, před budovou Návštěvnického střediska 
Správy NP Podyjí (auta, prosíme, odstavte na parkovišti 
před obcí)  
Trasa: Čížov – Keple – Plačkova studánka – dolní Čížovská 
celnice (u mostu přes Dyji) s okolními opevněními – zpět 
Čížov, cca 8 km středně náročným terénem s návratem do 
14.00
Doporučené vybavení: kvalitní obuv, baterka 
Nutno s sebou: dobrou náladu
Zaměření: československé předválečné opevnění, boje 
v okolí Čížova a Hardeggu v roce 1938
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 31. 8. 2019 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)

21. 9. sobota – Putování po pamětihodnostech Lavy nad 
Dyjí a jejího okolí
Vedoucí: Jiří Kacetl – Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Sraz: 8.00 Znojmo, parkoviště u zimního stadionu
Trasa: autobusem Znojmo – Hevlín – Lava (Laa an der 
Thaya: městský hrad a opevnění, farní kostel sv. Víta, 
Městské náměstí se starou a novou radnicí, Jihomoravské 
krajanské muzeum Thayaland / Dyjská zem, měšťanský 
špitál s kostelíkem sv. Jakuba) – prastarý přechod Dyje 
u mlýna Ruhhof – výšinný gotický hrad Stožec / Staatz – 
zpět Znojmo, s návratem okolo 19.00 
Doporučené vybavení: dobrá obuv, svačina, pití; oběd 
v restauraci je (jako vždy) pro zájemce zamluven
Cena: 150 Kč na jízdné autobusem
Nutno s sebou:  kapesné v eurech (vstup do muzea 4 eura)
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 10. 9. 2019 u Markéty Frindové Jelínkové 

Srpen

10. 8. sobota – Rostliny v kuchyni
Vedoucí: Radomír Němec – Pulsatilla, z.s.

Sraz: 9.30 Znojmo, u Staré vodárny pod hrází znojemské 
přehrady
Trasa: Znojmo – podél řeky – Kraví hora – Konice, 
snadným terénem, vhodné i pro rodiny s dětmi 
s ukončením max. do 13.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv
Zaměření: divoké rostliny a jejich využití k jídlu
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 31. 7. 2019 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)

24. 8. sobota – Mezinárodní noc netopýrů (pořádáno 
ve spolupráci s Jihomoravským muzeem ve Znojmě 
a Českou společností pro ochranu netopýrů s fi nanční
podporou Města Znojma) 
Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum ve 
Znojmě, Zdeněk Mačát – Správa Národního parku Podyjí

Sraz: 19.00 Znojmo areál znojemského hradu, akce potrvá 
do 23.00, návštěvníky bez malých dětí prosíme o pozdější 
příchod
Trasa: několik stanovišť v areálu znojemského hradu 
Doporučené vybavení: baterka, menší obnos pro 
zakoupení materiálu v rámci dílničky
Zaměření: netopýři a jejich život ve městě – povídání 
o životě netopýrů, promítání fi lmu, ukázky výzkumných 
metod i zábavná dílnička
Poznámka: program bude probíhat nepřetržitě zhruba 
v hodinových blocích, z důvodu organizačních bude lépe, 
když dospělí zájemci bez malých dětí přijdou až po 21.00

k celnici, přes most na skok k sousedům – a pak zpět na 
Moravu ke granátovým jámám – Hardecká vyhlídka – Čížov, 
poměrně náročným terénem cca 8 km dlouhá trasa se 
zakončením do 14.00 (autobus z Čížova do Znojma odjíždí 
ve 14.12)
Doporučené vybavení: běžné turistické vybavení, zájemci 
o geologii kladívko na vzorkování 
Nutno s sebou: dobrá svačina a trocha peněz
Zaměření: něživá příroda NP Podyjí 

Listopad

30. 11. sobota – Adventní a vánoční vazby trochu jinak 
(tvořivá předvánoční dílna)
Vedoucí: Anna Bauerová – odborná lektorka v oboru 
zahradnictví

Sraz: 9.00 Havraníky č.13 (vedle kostela), terénní stanice 
Správy Národního parku Podyjí
První dílna: 9.00 – 12.00 
Druhá dílna: 12.00 – 15.00 
Doporučené vybavení: kleště, nůžky a oblíbené vlastní 
ozdoby, mašle, svíčky, baňky atp.    
Zaměření: ukázky a tvorba netradičních adventních 
a vánočních vazeb 
Cena za účast na dílně (na materiál): 100,- Kč 
Poznámka: počet účastníků je omezen, nutná přihláška 
do 8. 11. 2019 u Svatavy Holubové (e-mail: holubova@
nppodyji.cz, tel. 606 710 300)

Prosinec

31. 12. úterý – Silvestrovská vycházka
Vedoucí: Svatava Holubová, Martin Mahr – Správa 
Národního parku Podyjí

Sestavil: Jan Kos; Autoři fotografi í: Václav Křivan, Petr Lazárek, Zdeněk Mačát; Vydala: 
Správa Národního parku Podyjí ve spolupráci s  Jihomoravským muzeem ve Znojmě 
v březnu 2019; Grafi cká úprava a sazba: Michal Schneider

Sraz: 14.00 Hradiště, přírodní parkoviště na kraji lesa u Vlčí 
jámy (na přístupové cestě k vyhlídce Králův stolec)
Trasa: procházka v okolí Králova stolce, cca 5 km rovinatým 
terénem s návratem na parkoviště do 17.00  
Doporučené vybavení: dobrá obuv i nálada, baterka pro 
zpáteční cestu a něco tekutého k Silvestrovskému přípitku
Zaměření: zimní příroda, výhledy do kraje, rozloučení 
s rokem 2019  

Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo
tel.: +420 515 226 722, e-mail: info@nppodyjí.cz
www.nppodyji.cz 

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o.
Přemyslovců 8, 669 45 Znojmo
tel.: +420 515 282 211, e-mail: znojmuz@znojmuz.cz
www.znojmuz.cz

(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: regionální historie, dějiny umění 

28. 9. sobota – Svatováclavské setkání v Havraníkách
Vedoucí: Svatava Holubová – Správa Národního parku 
Podyjí

Sraz: 14.00 Havraníky, u kostela
Program: sváteční odpoledne plné aktivit pro rodiny 
s dětmi zaměřené na ukázky zapomenutých řemesel 
a tradic (pletení košíků, pletení ošatek, fi lcování ovčí vlny, 
malování na dřevo aj.), soutěž o nejlepší slaný a sladký 
zákusek
Zaměření: připomínka tradic, netradiční sváteční 
odpoledne
Poděkování: patří obci Havraníky za pomoc při 
organizaci
 

Říjen

6. 10. neděle – Od Devíti mlýnů k hradu Kaja
Vedoucí: Petr Lazárek – Správa Národního 
parku Podyjí, Christian Übl – Správa 
Nationalparku Thayatal

Sraz: 9.30 Hnanice, parkoviště 
u hotelu Vinice Hnanice
Trasa: Hnanice – Devět mlýnů 
– Lipinská lávka – Kirchenwald 
– hrad Kaja, cca 10 km mimořádně náročným terénem 
s ukončením u hradu Kaja do 16.00, následně bude 
zajištěn odvoz ke startovnímu místu v Hnanicích
Doporučené vybavení: dobrá obuv, jídlo a pití na celý 
den 
Zaměření: tradiční podzimní přeshraniční vycházka, 
opuštěné údolí Dyje, bývalá železná opona, její historie, 
zbytky jejího nejstaršího vedení
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 30. 9. 2019 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)

19. 10. sobota – Křížem krážem po břidlicích lukovské 
jednotky 
Vedoucí: Jaroslav Šmerda – geolog

Sraz: 9.45 Čížov, před budovou Návštěvnického střediska 
Správy NP Podyjí (auta, prosíme, odstavte na parkovišti 
před obcí) 
Trasa: Čížov – Keple – Vinohrad – pak do údolí Dyje 
po zelené turistické značce pod Hardeckou vyhlídkou 

Podpořeno projektem „Prožijte a poznejte Podyjí”,  který je 
spolufi nancován Státním fondem životního prostředí České 
republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 
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