
Září

5. 9. sobota – Mezinárodní noc netopýrů
Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: Podhradí nad Dyjí, zřícenina hradu Frejštejn, 
asi hodinový program, začátek v 19.30, 21.00 a 22.00, 
návštěvníkům bez malých dětí doporučujeme využít 
pozdější začátek akce
Trasa: Podhradí nad Dyjí, hradní zřícenina a její okolí, 
krátká noční vycházka poměrně náročným terénem
Doporučené vybavení: teplé oblečení
Nutno s sebou: baterka, pevná obuv
Zaměření: pozorování netopýrů v jejich přirozeném 
prostředí, detekce ultrazvukových hlasů

20. 9. neděle – Po dávné stezce od Pulkau do Retzu
Vedoucí: Petr Lazárek – Správa Národního parku 
Podyjí, Christian Übl – Správa Národního parku 
Thayatal
Sraz: 9.00 Retz, u větrného mlýna
Trasa: z Pulkau do Retzu romantickými vesnicemi, 
sklepními uličkami s návštěvou kultovních míst, 
moderní vinařské architektury i vřesoviště v okolí 
Retzu, pěší výlet mírně zvlněným terénem cca 15 km 
s návratem k větrnému mlýnu do 16.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, jídlo a pití na 
celý den, peníze na případnou ochutnávku vína
Poznámka: z místa srazu budou nejprve účastníci 
odvezeni pořadatelem do Pulkau, počet účastníků 
omezen, nutná předchozí přihláška do 31. 8. 2015 
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KALENDÁŘ 
VYCHÁZEK A EXKURZÍ 

PRO VEŘEJNOST NA ROK 2015

Za zábavou i poučením do přírody 
národního parku

Srpen

8. 8. sobota – Vlněné odpoledne 

Vedoucí: Markéta Frindová Jelínková – Správa 
Národního parku Podyjí 
Sraz: 14.00 Lesná, letohrádek Lusthaus (na žluté 
turistické trase z Lesné směrem na Ledové sluje)
Poznámka: místo srazu je dostupné pouze pěšky nebo 
na kole, auta nutno odstavit v obci Lesná nebo na 
okraji Čížova, možno rovněž využít autobus ze Znojma 
do Lesné ve 13.02, nutno ujít cca 1,5 km) 
Program bude probíhat: mezi 14.00 a 17.00 
v bezprostředním okolí letohrádku
Zaměření: ukázka zpracování ovčí vlny z podyjských 
ovcí, plstění a tkaní, ukázka výrobků, možnost nákupu 
drobných suvenýrů, prohlídka nově opravené památky 
v lesích NP Podyjí, historie místa
Akce se koná za každého počasí

 
22. 8. sobota – Plané rostliny k jídlu – co sníst a nesníst 
v létě v přírodě

Vedoucí: Radomír Němec – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 9.30 Havraníky, u kostela
Trasa: Havraníky – rybník – les – louka – pastvina – 
Popice – Konice, vycházka nepříliš náročným terénem, 
cca 5 km s návratem do oběda. Poobědvat je možné 
v hospodě v Popicích nebo v Konicích. Návrat možný 
pěšky přes Kraví horu do Znojma, případně do 
Havraníků na místo srazu nebo hromadnou  
dopravou z Konic
Doporučené vybavení: terénní obuv
Zaměření: rostliny a jejich využití k jídlu

u Markéty Frindové Jelínkové (e-mail:  
frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: společná česko-rakouská vycházka 
do méně známých míst v okolí Pulkau a Retzu

26. 9. sobota – Putování za pamětihodnostmi 
středověkého dvouměstí Kremže a Stein nad Dunajem 
(Dolní Rakousko)  

Vedoucí: Jiří Kacetl – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 8.00 Znojmo, parkoviště u Zimního stadionu
Trasa: autobusem Znojmo – město Krems (Steinská 
brána a městské hradby – špitální kostel sv. Filipa 
a Jakuba – radnice, Göglův dům – Simandlova kašna – 
„Bezhlavý mužík” – piaristický kostel – Gozzův hrad – 
farní kostel sv. Víta – dominikánský klášter a muzeum – 
městský park, dunajská promenáda – kapucínský 
klášter v meziměstí Und) – město Stein (kotvický 
dvůr –  minoritský kostel s klášterem – farní chrám sv. 
Mikuláše – radnice – velký pasovský dvůr –  Mazettiho 
dům – dům malíře Schmidta – Linecká brána – solnice 
zpět Znojmo s návratem okolo 20.00
Cena: 250 Kč (zahrnuje úhradu dopravy autobusem) 
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 10. 9. 2014 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)
Nutno s sebou: cestovní doklady, cca 15 Euro na 
osobu pro vstupy do objektů a občerstvení, kromě 
toho se doporučuje jídlo a pití na celý den,  přestávka 
na oběd bude v rámci programu
Zaměření: pěší prohlídka historického dvojměstí na 
řece Dunaji, historie, památky

Prosinec

31. 12. čtvrtek – Silvestrovská vycházka 
k romantickému letohrádku uprostřed lesa 

Vedoucí: Jan Kos, Martin Mahr – Správa Národního 
parku Podyjí
Sraz: 14.00 Lesná, u kostela
Trasa: Lesná – letohrádek Lusthaus – jinou cestou zpět, 
cca 4 km nenáročným, ale možná zasněženým terénem 
s návratem určitě až za tmy 
Doporučené vybavení: dobrá obuv i nálada, baterka 
pro zpáteční cestu z lesa
Zaměření: rozloučení s rokem 2015 v zimní přírodě

Říjen

10. 10. sobota – Za houbami na Čížovsko

Vedoucí: Jan Běťák – Česká vědecká společnost 
pro mykologii
Sraz: 9.45 Čížov, před budovou Návštěvnického 
střediska Správy NP Podyjí (auta, prosím, odstavte 
na parkovišti před obcí)
Trasa: Čížov – Hardegg (hraniční most) – Plačkova 
studánka – Na Keplích – zpět Čížov, cca 8 km středně 
náročným terénem s návratem do 14.00
Doporučené vybavení: košík, dobrá obuv, zápisník
Zaměření: seznámení s bohatou mykoflórou listnatých 
lesů na bazickém podloží v okolí Čížova (na exkurzi 
možné přinést i vlastní houby k určení)

24. 10. sobota – Ledovka 2014 – škody v lese nebo 
příležitost pro ekosystémy? 

Vedoucí: Jaroslav Ponikelský, Milan Pořízka – Správa 
Národního parku Podyjí
Sraz: 9.45 Čížov, před budovou Návštěvnického 
střediska Správy NP Podyjí (auta, prosím, odstavte na 
parkovišti před obcí)
Trasa: Čížov – údolí Klaperova potoka – Mufloní 
kopec – Čížov, cca do 7 km středně těžkým terénem  
s návratem do 14.00 
Doporučené vybavení: terénní obuv, svačina
Zaměření: prohlídka lokalit zasažených ledovkou 
v prosinci 2014, ukázky péče o lesní ekosystémy
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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



Květen

9. 5. sobota – Vítání ptačího zpěvu

Vedoucí: Martin Valášek – Správa Národního 
parku Podyjí
Sraz: 5.30 Šafov, louka u starého židovského hřbitova 
(nad Podvesným rybníkem)
Trasa: vycházka kolem rybníků cca 6 km středně 
náročným (místy podmáčeným) terénem 
s návratem do 10.00
Doporučené vybavení: terénní obuv (holínky 
vhodné), dalekohled
Zaměření: pozorování a určování ptáků, poslech 
ptačích hlasů

23. 5. sobota – Evropský den chráněných území 
na Staré vodárně – den plný her pro rodiny 
s dětmi 

Vedoucí: Svatava Holubová – Správa 
Národního parku Podyjí, David Gros – 
Vodácký oddíl Neptun
Program bude probíhat: mezi 10.00–16.00, Znojmo, 
areál Staré vodárny pod hrází Znojemské přehrady
Doporučené vybavení: sportovní oblečení i obuv, 
suché náhradní oblečení
Zaměření: den plný her pro rodiny s dětmi (na břehu 
i na vodě): kanoe, rafty, sportovní či výtvarné aktivity, 
netradiční hry na hřišti, přírodovědné soutěže a kvízy 

23. 5. sobota – Jarní tóny v Čížovské  kapli

Začátek: 18.00 Čížov, kaple
Vstupné: dobrovolné
Program: tradiční zpřístupnění kaple 
v Čížově s hudbou a zpěvem u příležitosti 
Evropského dne chráněných území, zhruba hodinový 
koncert pěveckého sboru Vo(k)ap vedeného Milanem 
Březovským 

Červen
6. 6. sobota – Na kole za vyjímečnými stromy Znojemska

Vedoucí: Markéta Frindová Jelínková – Správa 
Národního parku Podyjí, Alžběta Brzkovská – Klub 
přátel stromů Znojemska
Sraz: 9.30 Plaveč, před budovou mateřské školy 
(za zastávkou autobusu)
Trasa: Plaveč– Žerotice – Želetice – Chlupice – Skalice – 
Višňové – Němčičky – Plaveč, na kole středně náročným 
terénem se zastávkami, celkem cca 37 km, návrat 
přibližně do 18.00
Doporučené vybavení: horské nebo trekkingové kolo 
v dobrém stavu, jídlo a pití, peníze na oběd, ochrana 
proti slunci
Nutno s sebou: 40 Kč na vstupné do ruční papírny 
(s výrobou papíru 80 Kč)
Zaměření: výběr zajímavých stromů, které prošly 
anketou Strom Znojemska během všech pěti ročníků, 
návštěva ruční papírny Stará škola v Želeticích, 
zámecké parky

20. 6. sobota – Setkání na mostě, tentokrát 
se sklenkou vína

Vedoucí: Elisabeth Weitchacher – Správa 
Nationalparku Thayaytal
Sraz: 17.00 Hardegg, most přes Dyji 
Vstupné: 1,30 Euro na řízenou ochutnávku vína, 
doporučujeme další finance na případnou další 
konzumaci
Poznámka: již od 15.00 začíná prohlídka města 
Hardegg zaměřená mimořádně na krátkou vinařskou 
historii města a dlouholeté spojení s vinařským městem 
Retz, tato prohlídka je sice zdarma, ale počet účastníků 
omezen, nutná předchozí přihláška do 10. 6. 2015 
u Markéty Frindové Jelínkové  
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: vinařská historie Hardeggu, prezentace 
vinařů z Dolního Rakouska i Znojemska
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Červenec

11. 7. sobota – Jak se žije kočce divoké 
v lesích národního parku?

Vedoucí: Kateřina Feikusová – Správa Nationalparku 
Thayatal
Sraz: 12.00 Hardegg, parkoviště před budovou Správy 
NP Thayatal (nad obcí Hardegg na okraji lesa směrem 
na Merkersdorf )
Trasa: Správa NP Thayatal (Nationalparkhaus) – 
Hennerweg –  Einsiedlerwiese – zpět, cca 4–5 km 
dlouhá trasa poměrně nenáročným terénem, převážně 
lesem s odpočinkem u řeky, program vhodný zejména 
pro rodiče s dětmi s návratem zpět k Nationalparhausu 
do 15.30, zde bude možno shlédnout film ze života 
koček divokých, krmení koček divokých v novém 
interaktivním výběhu a vypustit děti do přírodní 
zahrady, hřiště či lanového centra (vše v areálu Správy 
NP Thayatal), zatímco nohy rodičů si odpočinou na 
terase kavárny s výhledem na ratolesti
Doporučené vybavení: pevná obuv, pokrývka hlavy, 
svačina, drobná hotovost v Euro
Nutno s sebou: cestovní doklady 
Zaměření: naučná stezka věnovaná životu kočky 
divoké, výsledky dosavadních výzkumů tohoto skrytě 
žijícího tvora, hry pro děti v lesích NP Thayatal  
i u řeky Dyje

26. 7. neděle – Vycházka za jazzem 
Vycházka do přírody Národního parku Podyjí 
a závěrečný koncert Znojemského hudebního festivalu 
2015. Podrobnosti programu budou upřesněny  
do 30. 6. 2015 a budou k dispozici na www.nppodyji.cz. 

Duben

11. 4. sobota – Než se skály zahalí

Vedoucí: Jaroslav Šmerda – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 9.45 Čížov, před budovou Návštěvnického 
střediska Správy NP Podyjí (auta, prosím, odstavte 
na parkovišti před obcí)
Trasa: Čížov – nová expozice hornin – Čížovský lom – 
Uhlířská louka – Lukov, cca 8 km velmi náročným 
terénem se zakončením okolo 14.00, pro cestu 
do Znojma možno využít autobus ve 14.21
Doporučené vybavení: dobrá obuv, občerstvení, 
malé kladívko a pár mincí na dopravu a občerstvení 
v lukovské hospodě
Zaměření: neživá příroda NP a obzvláště poznávání 
hornin lukovské jednotky 

25. 4. sobota – Mokřadní vycházka

Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 9.30 Mašovice, u kostela 
Trasa: Mašovice – Podmolí přes Mašovickou střelnici 
a kolem několika tůní a rybníčků, asi 10 km středně 
náročným terénem se zakončením v Podmolí do 14.00, 
pro cestu do Znojma možno využít autobus ve 14.25
Doporučené vybavení: pevná obuv, svačina
Zaměření: vodní a mokřadní živočichové a jejich 
prostředí; v čem spočívá a k čemu vede péče o drobné 
mokřadní lokality



Květen

9. 5. sobota – Vítání ptačího zpěvu

Vedoucí: Martin Valášek – Správa Národního 
parku Podyjí
Sraz: 5.30 Šafov, louka u starého židovského hřbitova 
(nad Podvesným rybníkem)
Trasa: vycházka kolem rybníků cca 6 km středně 
náročným (místy podmáčeným) terénem 
s návratem do 10.00
Doporučené vybavení: terénní obuv (holínky 
vhodné), dalekohled
Zaměření: pozorování a určování ptáků, poslech 
ptačích hlasů

23. 5. sobota – Evropský den chráněných území 
na Staré vodárně – den plný her pro rodiny 
s dětmi 

Vedoucí: Svatava Holubová – Správa 
Národního parku Podyjí, David Gros – 
Vodácký oddíl Neptun
Program bude probíhat: mezi 10.00–16.00, Znojmo, 
areál Staré vodárny pod hrází Znojemské přehrady
Doporučené vybavení: sportovní oblečení i obuv, 
suché náhradní oblečení
Zaměření: den plný her pro rodiny s dětmi (na břehu 
i na vodě): kanoe, rafty, sportovní či výtvarné aktivity, 
netradiční hry na hřišti, přírodovědné soutěže a kvízy 

23. 5. sobota – Jarní tóny v Čížovské  kapli

Začátek: 18.00 Čížov, kaple
Vstupné: dobrovolné
Program: tradiční zpřístupnění kaple 
v Čížově s hudbou a zpěvem u příležitosti 
Evropského dne chráněných území, zhruba hodinový 
koncert pěveckého sboru Vo(k)ap vedeného Milanem 
Březovským 

Červen
6. 6. sobota – Na kole za vyjímečnými stromy Znojemska

Vedoucí: Markéta Frindová Jelínková – Správa 
Národního parku Podyjí, Alžběta Brzkovská – Klub 
přátel stromů Znojemska
Sraz: 9.30 Plaveč, před budovou mateřské školy 
(za zastávkou autobusu)
Trasa: Plaveč– Žerotice – Želetice – Chlupice – Skalice – 
Višňové – Němčičky – Plaveč, na kole středně náročným 
terénem se zastávkami, celkem cca 37 km, návrat 
přibližně do 18.00
Doporučené vybavení: horské nebo trekkingové kolo 
v dobrém stavu, jídlo a pití, peníze na oběd, ochrana 
proti slunci
Nutno s sebou: 40 Kč na vstupné do ruční papírny 
(s výrobou papíru 80 Kč)
Zaměření: výběr zajímavých stromů, které prošly 
anketou Strom Znojemska během všech pěti ročníků, 
návštěva ruční papírny Stará škola v Želeticích, 
zámecké parky

20. 6. sobota – Setkání na mostě, tentokrát 
se sklenkou vína

Vedoucí: Elisabeth Weitchacher – Správa 
Nationalparku Thayaytal
Sraz: 17.00 Hardegg, most přes Dyji 
Vstupné: 1,30 Euro na řízenou ochutnávku vína, 
doporučujeme další finance na případnou další 
konzumaci
Poznámka: již od 15.00 začíná prohlídka města 
Hardegg zaměřená mimořádně na krátkou vinařskou 
historii města a dlouholeté spojení s vinařským městem 
Retz, tato prohlídka je sice zdarma, ale počet účastníků 
omezen, nutná předchozí přihláška do 10. 6. 2015 
u Markéty Frindové Jelínkové  
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: vinařská historie Hardeggu, prezentace 
vinařů z Dolního Rakouska i Znojemska
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Červenec

11. 7. sobota – Jak se žije kočce divoké 
v lesích národního parku?

Vedoucí: Kateřina Feikusová – Správa Nationalparku 
Thayatal
Sraz: 12.00 Hardegg, parkoviště před budovou Správy 
NP Thayatal (nad obcí Hardegg na okraji lesa směrem 
na Merkersdorf )
Trasa: Správa NP Thayatal (Nationalparkhaus) – 
Hennerweg –  Einsiedlerwiese – zpět, cca 4–5 km 
dlouhá trasa poměrně nenáročným terénem, převážně 
lesem s odpočinkem u řeky, program vhodný zejména 
pro rodiče s dětmi s návratem zpět k Nationalparhausu 
do 15.30, zde bude možno shlédnout film ze života 
koček divokých, krmení koček divokých v novém 
interaktivním výběhu a vypustit děti do přírodní 
zahrady, hřiště či lanového centra (vše v areálu Správy 
NP Thayatal), zatímco nohy rodičů si odpočinou na 
terase kavárny s výhledem na ratolesti
Doporučené vybavení: pevná obuv, pokrývka hlavy, 
svačina, drobná hotovost v Euro
Nutno s sebou: cestovní doklady 
Zaměření: naučná stezka věnovaná životu kočky 
divoké, výsledky dosavadních výzkumů tohoto skrytě 
žijícího tvora, hry pro děti v lesích NP Thayatal  
i u řeky Dyje

26. 7. neděle – Vycházka za jazzem 
Vycházka do přírody Národního parku Podyjí 
a závěrečný koncert Znojemského hudebního festivalu 
2015. Podrobnosti programu budou upřesněny  
do 30. 6. 2015 a budou k dispozici na www.nppodyji.cz. 

Duben

11. 4. sobota – Než se skály zahalí

Vedoucí: Jaroslav Šmerda – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 9.45 Čížov, před budovou Návštěvnického 
střediska Správy NP Podyjí (auta, prosím, odstavte 
na parkovišti před obcí)
Trasa: Čížov – nová expozice hornin – Čížovský lom – 
Uhlířská louka – Lukov, cca 8 km velmi náročným 
terénem se zakončením okolo 14.00, pro cestu 
do Znojma možno využít autobus ve 14.21
Doporučené vybavení: dobrá obuv, občerstvení, 
malé kladívko a pár mincí na dopravu a občerstvení 
v lukovské hospodě
Zaměření: neživá příroda NP a obzvláště poznávání 
hornin lukovské jednotky 

25. 4. sobota – Mokřadní vycházka

Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 9.30 Mašovice, u kostela 
Trasa: Mašovice – Podmolí přes Mašovickou střelnici 
a kolem několika tůní a rybníčků, asi 10 km středně 
náročným terénem se zakončením v Podmolí do 14.00, 
pro cestu do Znojma možno využít autobus ve 14.25
Doporučené vybavení: pevná obuv, svačina
Zaměření: vodní a mokřadní živočichové a jejich 
prostředí; v čem spočívá a k čemu vede péče o drobné 
mokřadní lokality



Květen

9. 5. sobota – Vítání ptačího zpěvu

Vedoucí: Martin Valášek – Správa Národního 
parku Podyjí
Sraz: 5.30 Šafov, louka u starého židovského hřbitova 
(nad Podvesným rybníkem)
Trasa: vycházka kolem rybníků cca 6 km středně 
náročným (místy podmáčeným) terénem 
s návratem do 10.00
Doporučené vybavení: terénní obuv (holínky 
vhodné), dalekohled
Zaměření: pozorování a určování ptáků, poslech 
ptačích hlasů

23. 5. sobota – Evropský den chráněných území 
na Staré vodárně – den plný her pro rodiny 
s dětmi 

Vedoucí: Svatava Holubová – Správa 
Národního parku Podyjí, David Gros – 
Vodácký oddíl Neptun
Program bude probíhat: mezi 10.00–16.00, Znojmo, 
areál Staré vodárny pod hrází Znojemské přehrady
Doporučené vybavení: sportovní oblečení i obuv, 
suché náhradní oblečení
Zaměření: den plný her pro rodiny s dětmi (na břehu 
i na vodě): kanoe, rafty, sportovní či výtvarné aktivity, 
netradiční hry na hřišti, přírodovědné soutěže a kvízy 

23. 5. sobota – Jarní tóny v Čížovské  kapli

Začátek: 18.00 Čížov, kaple
Vstupné: dobrovolné
Program: tradiční zpřístupnění kaple 
v Čížově s hudbou a zpěvem u příležitosti 
Evropského dne chráněných území, zhruba hodinový 
koncert pěveckého sboru Vo(k)ap vedeného Milanem 
Březovským 

Červen
6. 6. sobota – Na kole za vyjímečnými stromy Znojemska

Vedoucí: Markéta Frindová Jelínková – Správa 
Národního parku Podyjí, Alžběta Brzkovská – Klub 
přátel stromů Znojemska
Sraz: 9.30 Plaveč, před budovou mateřské školy 
(za zastávkou autobusu)
Trasa: Plaveč– Žerotice – Želetice – Chlupice – Skalice – 
Višňové – Němčičky – Plaveč, na kole středně náročným 
terénem se zastávkami, celkem cca 37 km, návrat 
přibližně do 18.00
Doporučené vybavení: horské nebo trekkingové kolo 
v dobrém stavu, jídlo a pití, peníze na oběd, ochrana 
proti slunci
Nutno s sebou: 40 Kč na vstupné do ruční papírny 
(s výrobou papíru 80 Kč)
Zaměření: výběr zajímavých stromů, které prošly 
anketou Strom Znojemska během všech pěti ročníků, 
návštěva ruční papírny Stará škola v Želeticích, 
zámecké parky

20. 6. sobota – Setkání na mostě, tentokrát 
se sklenkou vína

Vedoucí: Elisabeth Weitchacher – Správa 
Nationalparku Thayaytal
Sraz: 17.00 Hardegg, most přes Dyji 
Vstupné: 1,30 Euro na řízenou ochutnávku vína, 
doporučujeme další finance na případnou další 
konzumaci
Poznámka: již od 15.00 začíná prohlídka města 
Hardegg zaměřená mimořádně na krátkou vinařskou 
historii města a dlouholeté spojení s vinařským městem 
Retz, tato prohlídka je sice zdarma, ale počet účastníků 
omezen, nutná předchozí přihláška do 10. 6. 2015 
u Markéty Frindové Jelínkové  
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: vinařská historie Hardeggu, prezentace 
vinařů z Dolního Rakouska i Znojemska
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Červenec

11. 7. sobota – Jak se žije kočce divoké 
v lesích národního parku?

Vedoucí: Kateřina Feikusová – Správa Nationalparku 
Thayatal
Sraz: 12.00 Hardegg, parkoviště před budovou Správy 
NP Thayatal (nad obcí Hardegg na okraji lesa směrem 
na Merkersdorf )
Trasa: Správa NP Thayatal (Nationalparkhaus) – 
Hennerweg –  Einsiedlerwiese – zpět, cca 4–5 km 
dlouhá trasa poměrně nenáročným terénem, převážně 
lesem s odpočinkem u řeky, program vhodný zejména 
pro rodiče s dětmi s návratem zpět k Nationalparhausu 
do 15.30, zde bude možno shlédnout film ze života 
koček divokých, krmení koček divokých v novém 
interaktivním výběhu a vypustit děti do přírodní 
zahrady, hřiště či lanového centra (vše v areálu Správy 
NP Thayatal), zatímco nohy rodičů si odpočinou na 
terase kavárny s výhledem na ratolesti
Doporučené vybavení: pevná obuv, pokrývka hlavy, 
svačina, drobná hotovost v Euro
Nutno s sebou: cestovní doklady 
Zaměření: naučná stezka věnovaná životu kočky 
divoké, výsledky dosavadních výzkumů tohoto skrytě 
žijícího tvora, hry pro děti v lesích NP Thayatal  
i u řeky Dyje

26. 7. neděle – Vycházka za jazzem 
Vycházka do přírody Národního parku Podyjí 
a závěrečný koncert Znojemského hudebního festivalu 
2015. Podrobnosti programu budou upřesněny  
do 30. 6. 2015 a budou k dispozici na www.nppodyji.cz. 

Duben

11. 4. sobota – Než se skály zahalí

Vedoucí: Jaroslav Šmerda – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 9.45 Čížov, před budovou Návštěvnického 
střediska Správy NP Podyjí (auta, prosím, odstavte 
na parkovišti před obcí)
Trasa: Čížov – nová expozice hornin – Čížovský lom – 
Uhlířská louka – Lukov, cca 8 km velmi náročným 
terénem se zakončením okolo 14.00, pro cestu 
do Znojma možno využít autobus ve 14.21
Doporučené vybavení: dobrá obuv, občerstvení, 
malé kladívko a pár mincí na dopravu a občerstvení 
v lukovské hospodě
Zaměření: neživá příroda NP a obzvláště poznávání 
hornin lukovské jednotky 

25. 4. sobota – Mokřadní vycházka

Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 9.30 Mašovice, u kostela 
Trasa: Mašovice – Podmolí přes Mašovickou střelnici 
a kolem několika tůní a rybníčků, asi 10 km středně 
náročným terénem se zakončením v Podmolí do 14.00, 
pro cestu do Znojma možno využít autobus ve 14.25
Doporučené vybavení: pevná obuv, svačina
Zaměření: vodní a mokřadní živočichové a jejich 
prostředí; v čem spočívá a k čemu vede péče o drobné 
mokřadní lokality



Září

5. 9. sobota – Mezinárodní noc netopýrů
Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: Podhradí nad Dyjí, zřícenina hradu Frejštejn, 
asi hodinový program, začátek v 19.30, 21.00 a 22.00, 
návštěvníkům bez malých dětí doporučujeme využít 
pozdější začátek akce
Trasa: Podhradí nad Dyjí, hradní zřícenina a její okolí, 
krátká noční vycházka poměrně náročným terénem
Doporučené vybavení: teplé oblečení
Nutno s sebou: baterka, pevná obuv
Zaměření: pozorování netopýrů v jejich přirozeném 
prostředí, detekce ultrazvukových hlasů

20. 9. neděle – Po dávné stezce od Pulkau do Retzu
Vedoucí: Petr Lazárek – Správa Národního parku 
Podyjí, Christian Übl – Správa Národního parku 
Thayatal
Sraz: 9.00 Retz, u větrného mlýna
Trasa: z Pulkau do Retzu romantickými vesnicemi, 
sklepními uličkami s návštěvou kultovních míst, 
moderní vinařské architektury i vřesoviště v okolí 
Retzu, pěší výlet mírně zvlněným terénem cca 15 km 
s návratem k větrnému mlýnu do 16.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, jídlo a pití na 
celý den, peníze na případnou ochutnávku vína
Poznámka: z místa srazu budou nejprve účastníci 
odvezeni pořadatelem do Pulkau, počet účastníků 
omezen, nutná předchozí přihláška do 31. 8. 2015 

Text: Jan Kos; Autoři fotografií: Jan Běťák, Václav Křivan, Petr Lazárek, Miroslav 
Stehlík; Vydala: Správa Národního parku Podyjí ve spolupráci s Jihomoravským 
muzeem ve Znojmě v březnu 2015; Grafická úprava a sazba: Atelier FGT s.r.o. 

KALENDÁŘ 
VYCHÁZEK A EXKURZÍ 

PRO VEŘEJNOST NA ROK 2015

Za zábavou i poučením do přírody 
národního parku

Srpen

8. 8. sobota – Vlněné odpoledne 

Vedoucí: Markéta Frindová Jelínková – Správa 
Národního parku Podyjí 
Sraz: 14.00 Lesná, letohrádek Lusthaus (na žluté 
turistické trase z Lesné směrem na Ledové sluje)
Poznámka: místo srazu je dostupné pouze pěšky nebo 
na kole, auta nutno odstavit v obci Lesná nebo na 
okraji Čížova, možno rovněž využít autobus ze Znojma 
do Lesné ve 13.02, nutno ujít cca 1,5 km) 
Program bude probíhat: mezi 14.00 a 17.00 
v bezprostředním okolí letohrádku
Zaměření: ukázka zpracování ovčí vlny z podyjských 
ovcí, plstění a tkaní, ukázka výrobků, možnost nákupu 
drobných suvenýrů, prohlídka nově opravené památky 
v lesích NP Podyjí, historie místa
Akce se koná za každého počasí

 
22. 8. sobota – Plané rostliny k jídlu – co sníst a nesníst 
v létě v přírodě

Vedoucí: Radomír Němec – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 9.30 Havraníky, u kostela
Trasa: Havraníky – rybník – les – louka – pastvina – 
Popice – Konice, vycházka nepříliš náročným terénem, 
cca 5 km s návratem do oběda. Poobědvat je možné 
v hospodě v Popicích nebo v Konicích. Návrat možný 
pěšky přes Kraví horu do Znojma, případně do 
Havraníků na místo srazu nebo hromadnou  
dopravou z Konic
Doporučené vybavení: terénní obuv
Zaměření: rostliny a jejich využití k jídlu

u Markéty Frindové Jelínkové (e-mail:  
frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: společná česko-rakouská vycházka 
do méně známých míst v okolí Pulkau a Retzu

26. 9. sobota – Putování za pamětihodnostmi 
středověkého dvouměstí Kremže a Stein nad Dunajem 
(Dolní Rakousko)  

Vedoucí: Jiří Kacetl – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 8.00 Znojmo, parkoviště u Zimního stadionu
Trasa: autobusem Znojmo – město Krems (Steinská 
brána a městské hradby – špitální kostel sv. Filipa 
a Jakuba – radnice, Göglův dům – Simandlova kašna – 
„Bezhlavý mužík” – piaristický kostel – Gozzův hrad – 
farní kostel sv. Víta – dominikánský klášter a muzeum – 
městský park, dunajská promenáda – kapucínský 
klášter v meziměstí Und) – město Stein (kotvický 
dvůr –  minoritský kostel s klášterem – farní chrám sv. 
Mikuláše – radnice – velký pasovský dvůr –  Mazettiho 
dům – dům malíře Schmidta – Linecká brána – solnice 
zpět Znojmo s návratem okolo 20.00
Cena: 250 Kč (zahrnuje úhradu dopravy autobusem) 
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 10. 9. 2014 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)
Nutno s sebou: cestovní doklady, cca 15 Euro na 
osobu pro vstupy do objektů a občerstvení, kromě 
toho se doporučuje jídlo a pití na celý den,  přestávka 
na oběd bude v rámci programu
Zaměření: pěší prohlídka historického dvojměstí na 
řece Dunaji, historie, památky

Prosinec

31. 12. čtvrtek – Silvestrovská vycházka 
k romantickému letohrádku uprostřed lesa 

Vedoucí: Jan Kos, Martin Mahr – Správa Národního 
parku Podyjí
Sraz: 14.00 Lesná, u kostela
Trasa: Lesná – letohrádek Lusthaus – jinou cestou zpět, 
cca 4 km nenáročným, ale možná zasněženým terénem 
s návratem určitě až za tmy 
Doporučené vybavení: dobrá obuv i nálada, baterka 
pro zpáteční cestu z lesa
Zaměření: rozloučení s rokem 2015 v zimní přírodě

Říjen

10. 10. sobota – Za houbami na Čížovsko

Vedoucí: Jan Běťák – Česká vědecká společnost 
pro mykologii
Sraz: 9.45 Čížov, před budovou Návštěvnického 
střediska Správy NP Podyjí (auta, prosím, odstavte 
na parkovišti před obcí)
Trasa: Čížov – Hardegg (hraniční most) – Plačkova 
studánka – Na Keplích – zpět Čížov, cca 8 km středně 
náročným terénem s návratem do 14.00
Doporučené vybavení: košík, dobrá obuv, zápisník
Zaměření: seznámení s bohatou mykoflórou listnatých 
lesů na bazickém podloží v okolí Čížova (na exkurzi 
možné přinést i vlastní houby k určení)

24. 10. sobota – Ledovka 2014 – škody v lese nebo 
příležitost pro ekosystémy? 

Vedoucí: Jaroslav Ponikelský, Milan Pořízka – Správa 
Národního parku Podyjí
Sraz: 9.45 Čížov, před budovou Návštěvnického 
střediska Správy NP Podyjí (auta, prosím, odstavte na 
parkovišti před obcí)
Trasa: Čížov – údolí Klaperova potoka – Mufloní 
kopec – Čížov, cca do 7 km středně těžkým terénem  
s návratem do 14.00 
Doporučené vybavení: terénní obuv, svačina
Zaměření: prohlídka lokalit zasažených ledovkou 
v prosinci 2014, ukázky péče o lesní ekosystémy
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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



Září

5. 9. sobota – Mezinárodní noc netopýrů
Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: Podhradí nad Dyjí, zřícenina hradu Frejštejn, 
asi hodinový program, začátek v 19.30, 21.00 a 22.00, 
návštěvníkům bez malých dětí doporučujeme využít 
pozdější začátek akce
Trasa: Podhradí nad Dyjí, hradní zřícenina a její okolí, 
krátká noční vycházka poměrně náročným terénem
Doporučené vybavení: teplé oblečení
Nutno s sebou: baterka, pevná obuv
Zaměření: pozorování netopýrů v jejich přirozeném 
prostředí, detekce ultrazvukových hlasů

20. 9. neděle – Po dávné stezce od Pulkau do Retzu
Vedoucí: Petr Lazárek – Správa Národního parku 
Podyjí, Christian Übl – Správa Národního parku 
Thayatal
Sraz: 9.00 Retz, u větrného mlýna
Trasa: z Pulkau do Retzu romantickými vesnicemi, 
sklepními uličkami s návštěvou kultovních míst, 
moderní vinařské architektury i vřesoviště v okolí 
Retzu, pěší výlet mírně zvlněným terénem cca 15 km 
s návratem k větrnému mlýnu do 16.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, jídlo a pití na 
celý den, peníze na případnou ochutnávku vína
Poznámka: z místa srazu budou nejprve účastníci 
odvezeni pořadatelem do Pulkau, počet účastníků 
omezen, nutná předchozí přihláška do 31. 8. 2015 

Text: Jan Kos; Autoři fotografií: Jan Běťák, Václav Křivan, Petr Lazárek, Miroslav 
Stehlík; Vydala: Správa Národního parku Podyjí ve spolupráci s Jihomoravským 
muzeem ve Znojmě v březnu 2015; Grafická úprava a sazba: Atelier FGT s.r.o. 

KALENDÁŘ 
VYCHÁZEK A EXKURZÍ 

PRO VEŘEJNOST NA ROK 2015

Za zábavou i poučením do přírody 
národního parku

Srpen

8. 8. sobota – Vlněné odpoledne 

Vedoucí: Markéta Frindová Jelínková – Správa 
Národního parku Podyjí 
Sraz: 14.00 Lesná, letohrádek Lusthaus (na žluté 
turistické trase z Lesné směrem na Ledové sluje)
Poznámka: místo srazu je dostupné pouze pěšky nebo 
na kole, auta nutno odstavit v obci Lesná nebo na 
okraji Čížova, možno rovněž využít autobus ze Znojma 
do Lesné ve 13.02, nutno ujít cca 1,5 km) 
Program bude probíhat: mezi 14.00 a 17.00 
v bezprostředním okolí letohrádku
Zaměření: ukázka zpracování ovčí vlny z podyjských 
ovcí, plstění a tkaní, ukázka výrobků, možnost nákupu 
drobných suvenýrů, prohlídka nově opravené památky 
v lesích NP Podyjí, historie místa
Akce se koná za každého počasí

 
22. 8. sobota – Plané rostliny k jídlu – co sníst a nesníst 
v létě v přírodě

Vedoucí: Radomír Němec – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 9.30 Havraníky, u kostela
Trasa: Havraníky – rybník – les – louka – pastvina – 
Popice – Konice, vycházka nepříliš náročným terénem, 
cca 5 km s návratem do oběda. Poobědvat je možné 
v hospodě v Popicích nebo v Konicích. Návrat možný 
pěšky přes Kraví horu do Znojma, případně do 
Havraníků na místo srazu nebo hromadnou  
dopravou z Konic
Doporučené vybavení: terénní obuv
Zaměření: rostliny a jejich využití k jídlu

u Markéty Frindové Jelínkové (e-mail:  
frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: společná česko-rakouská vycházka 
do méně známých míst v okolí Pulkau a Retzu

26. 9. sobota – Putování za pamětihodnostmi 
středověkého dvouměstí Kremže a Stein nad Dunajem 
(Dolní Rakousko)  

Vedoucí: Jiří Kacetl – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 8.00 Znojmo, parkoviště u Zimního stadionu
Trasa: autobusem Znojmo – město Krems (Steinská 
brána a městské hradby – špitální kostel sv. Filipa 
a Jakuba – radnice, Göglův dům – Simandlova kašna – 
„Bezhlavý mužík” – piaristický kostel – Gozzův hrad – 
farní kostel sv. Víta – dominikánský klášter a muzeum – 
městský park, dunajská promenáda – kapucínský 
klášter v meziměstí Und) – město Stein (kotvický 
dvůr –  minoritský kostel s klášterem – farní chrám sv. 
Mikuláše – radnice – velký pasovský dvůr –  Mazettiho 
dům – dům malíře Schmidta – Linecká brána – solnice 
zpět Znojmo s návratem okolo 20.00
Cena: 250 Kč (zahrnuje úhradu dopravy autobusem) 
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 10. 9. 2014 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)
Nutno s sebou: cestovní doklady, cca 15 Euro na 
osobu pro vstupy do objektů a občerstvení, kromě 
toho se doporučuje jídlo a pití na celý den,  přestávka 
na oběd bude v rámci programu
Zaměření: pěší prohlídka historického dvojměstí na 
řece Dunaji, historie, památky

Prosinec

31. 12. čtvrtek – Silvestrovská vycházka 
k romantickému letohrádku uprostřed lesa 

Vedoucí: Jan Kos, Martin Mahr – Správa Národního 
parku Podyjí
Sraz: 14.00 Lesná, u kostela
Trasa: Lesná – letohrádek Lusthaus – jinou cestou zpět, 
cca 4 km nenáročným, ale možná zasněženým terénem 
s návratem určitě až za tmy 
Doporučené vybavení: dobrá obuv i nálada, baterka 
pro zpáteční cestu z lesa
Zaměření: rozloučení s rokem 2015 v zimní přírodě

Říjen

10. 10. sobota – Za houbami na Čížovsko

Vedoucí: Jan Běťák – Česká vědecká společnost 
pro mykologii
Sraz: 9.45 Čížov, před budovou Návštěvnického 
střediska Správy NP Podyjí (auta, prosím, odstavte 
na parkovišti před obcí)
Trasa: Čížov – Hardegg (hraniční most) – Plačkova 
studánka – Na Keplích – zpět Čížov, cca 8 km středně 
náročným terénem s návratem do 14.00
Doporučené vybavení: košík, dobrá obuv, zápisník
Zaměření: seznámení s bohatou mykoflórou listnatých 
lesů na bazickém podloží v okolí Čížova (na exkurzi 
možné přinést i vlastní houby k určení)

24. 10. sobota – Ledovka 2014 – škody v lese nebo 
příležitost pro ekosystémy? 

Vedoucí: Jaroslav Ponikelský, Milan Pořízka – Správa 
Národního parku Podyjí
Sraz: 9.45 Čížov, před budovou Návštěvnického 
střediska Správy NP Podyjí (auta, prosím, odstavte na 
parkovišti před obcí)
Trasa: Čížov – údolí Klaperova potoka – Mufloní 
kopec – Čížov, cca do 7 km středně těžkým terénem  
s návratem do 14.00 
Doporučené vybavení: terénní obuv, svačina
Zaměření: prohlídka lokalit zasažených ledovkou 
v prosinci 2014, ukázky péče o lesní ekosystémy
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Září

5. 9. sobota – Mezinárodní noc netopýrů
Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: Podhradí nad Dyjí, zřícenina hradu Frejštejn, 
asi hodinový program, začátek v 19.30, 21.00 a 22.00, 
návštěvníkům bez malých dětí doporučujeme využít 
pozdější začátek akce
Trasa: Podhradí nad Dyjí, hradní zřícenina a její okolí, 
krátká noční vycházka poměrně náročným terénem
Doporučené vybavení: teplé oblečení
Nutno s sebou: baterka, pevná obuv
Zaměření: pozorování netopýrů v jejich přirozeném 
prostředí, detekce ultrazvukových hlasů

20. 9. neděle – Po dávné stezce od Pulkau do Retzu
Vedoucí: Petr Lazárek – Správa Národního parku 
Podyjí, Christian Übl – Správa Národního parku 
Thayatal
Sraz: 9.00 Retz, u větrného mlýna
Trasa: z Pulkau do Retzu romantickými vesnicemi, 
sklepními uličkami s návštěvou kultovních míst, 
moderní vinařské architektury i vřesoviště v okolí 
Retzu, pěší výlet mírně zvlněným terénem cca 15 km 
s návratem k větrnému mlýnu do 16.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, jídlo a pití na 
celý den, peníze na případnou ochutnávku vína
Poznámka: z místa srazu budou nejprve účastníci 
odvezeni pořadatelem do Pulkau, počet účastníků 
omezen, nutná předchozí přihláška do 31. 8. 2015 

Text: Jan Kos; Autoři fotografií: Jan Běťák, Václav Křivan, Petr Lazárek, Miroslav 
Stehlík; Vydala: Správa Národního parku Podyjí ve spolupráci s Jihomoravským 
muzeem ve Znojmě v březnu 2015; Grafická úprava a sazba: Atelier FGT s.r.o. 

KALENDÁŘ 
VYCHÁZEK A EXKURZÍ 

PRO VEŘEJNOST NA ROK 2015

Za zábavou i poučením do přírody 
národního parku

Srpen

8. 8. sobota – Vlněné odpoledne 

Vedoucí: Markéta Frindová Jelínková – Správa 
Národního parku Podyjí 
Sraz: 14.00 Lesná, letohrádek Lusthaus (na žluté 
turistické trase z Lesné směrem na Ledové sluje)
Poznámka: místo srazu je dostupné pouze pěšky nebo 
na kole, auta nutno odstavit v obci Lesná nebo na 
okraji Čížova, možno rovněž využít autobus ze Znojma 
do Lesné ve 13.02, nutno ujít cca 1,5 km) 
Program bude probíhat: mezi 14.00 a 17.00 
v bezprostředním okolí letohrádku
Zaměření: ukázka zpracování ovčí vlny z podyjských 
ovcí, plstění a tkaní, ukázka výrobků, možnost nákupu 
drobných suvenýrů, prohlídka nově opravené památky 
v lesích NP Podyjí, historie místa
Akce se koná za každého počasí

 
22. 8. sobota – Plané rostliny k jídlu – co sníst a nesníst 
v létě v přírodě

Vedoucí: Radomír Němec – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 9.30 Havraníky, u kostela
Trasa: Havraníky – rybník – les – louka – pastvina – 
Popice – Konice, vycházka nepříliš náročným terénem, 
cca 5 km s návratem do oběda. Poobědvat je možné 
v hospodě v Popicích nebo v Konicích. Návrat možný 
pěšky přes Kraví horu do Znojma, případně do 
Havraníků na místo srazu nebo hromadnou  
dopravou z Konic
Doporučené vybavení: terénní obuv
Zaměření: rostliny a jejich využití k jídlu

u Markéty Frindové Jelínkové (e-mail:  
frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: společná česko-rakouská vycházka 
do méně známých míst v okolí Pulkau a Retzu

26. 9. sobota – Putování za pamětihodnostmi 
středověkého dvouměstí Kremže a Stein nad Dunajem 
(Dolní Rakousko)  

Vedoucí: Jiří Kacetl – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 8.00 Znojmo, parkoviště u Zimního stadionu
Trasa: autobusem Znojmo – město Krems (Steinská 
brána a městské hradby – špitální kostel sv. Filipa 
a Jakuba – radnice, Göglův dům – Simandlova kašna – 
„Bezhlavý mužík” – piaristický kostel – Gozzův hrad – 
farní kostel sv. Víta – dominikánský klášter a muzeum – 
městský park, dunajská promenáda – kapucínský 
klášter v meziměstí Und) – město Stein (kotvický 
dvůr –  minoritský kostel s klášterem – farní chrám sv. 
Mikuláše – radnice – velký pasovský dvůr –  Mazettiho 
dům – dům malíře Schmidta – Linecká brána – solnice 
zpět Znojmo s návratem okolo 20.00
Cena: 250 Kč (zahrnuje úhradu dopravy autobusem) 
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 10. 9. 2014 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)
Nutno s sebou: cestovní doklady, cca 15 Euro na 
osobu pro vstupy do objektů a občerstvení, kromě 
toho se doporučuje jídlo a pití na celý den,  přestávka 
na oběd bude v rámci programu
Zaměření: pěší prohlídka historického dvojměstí na 
řece Dunaji, historie, památky

Prosinec

31. 12. čtvrtek – Silvestrovská vycházka 
k romantickému letohrádku uprostřed lesa 

Vedoucí: Jan Kos, Martin Mahr – Správa Národního 
parku Podyjí
Sraz: 14.00 Lesná, u kostela
Trasa: Lesná – letohrádek Lusthaus – jinou cestou zpět, 
cca 4 km nenáročným, ale možná zasněženým terénem 
s návratem určitě až za tmy 
Doporučené vybavení: dobrá obuv i nálada, baterka 
pro zpáteční cestu z lesa
Zaměření: rozloučení s rokem 2015 v zimní přírodě

Říjen

10. 10. sobota – Za houbami na Čížovsko

Vedoucí: Jan Běťák – Česká vědecká společnost 
pro mykologii
Sraz: 9.45 Čížov, před budovou Návštěvnického 
střediska Správy NP Podyjí (auta, prosím, odstavte 
na parkovišti před obcí)
Trasa: Čížov – Hardegg (hraniční most) – Plačkova 
studánka – Na Keplích – zpět Čížov, cca 8 km středně 
náročným terénem s návratem do 14.00
Doporučené vybavení: košík, dobrá obuv, zápisník
Zaměření: seznámení s bohatou mykoflórou listnatých 
lesů na bazickém podloží v okolí Čížova (na exkurzi 
možné přinést i vlastní houby k určení)

24. 10. sobota – Ledovka 2014 – škody v lese nebo 
příležitost pro ekosystémy? 

Vedoucí: Jaroslav Ponikelský, Milan Pořízka – Správa 
Národního parku Podyjí
Sraz: 9.45 Čížov, před budovou Návštěvnického 
střediska Správy NP Podyjí (auta, prosím, odstavte na 
parkovišti před obcí)
Trasa: Čížov – údolí Klaperova potoka – Mufloní 
kopec – Čížov, cca do 7 km středně těžkým terénem  
s návratem do 14.00 
Doporučené vybavení: terénní obuv, svačina
Zaměření: prohlídka lokalit zasažených ledovkou 
v prosinci 2014, ukázky péče o lesní ekosystémy
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