
KALENDÁŘ 
VYCHÁZEK A EXKURZÍ 

PRO VEŘEJNOST NA ROK 2016

25 let Národního parku Podyjí –
čtvrtstoletí pro přírodu

Červenec

8. 7. sobota – Za plchem k Ledovým slujím

Vedoucí: Peter Adamík – spolupracovník ALKA Wildlife, 
o.p.s.
Sraz:19.30 Čížov, před budovou Návštěvnického 
střediska Správy NP Podyjí (auta, prosím, odstavte na 
parkovišti před obcí)
Trasa: Čížov – Obelisk nad Ledovými slujemi a zpět, 
6 km středně náročným nočním terénem s návratem 
nejpozději do 23.00
Doporučené vybavení: pevná obuv, repelent
Nutno s sebou: čelovou lampu nebo jiný zdroj světla
Zaměření: Procházka nočním lesem za tajemným 
plchem velkým a sovami

Projekt je realizován za finanční podpory EHP fondů 
2009–2014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah 
exkurze je výhradně odpovědná ALKA Wildlife, o.p.s., 
nelze jej v žádném případě považovat za názor donora 
nebo Ministerstva životního prostředí 

24. 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. 2016 a budou k dispozici na 
www.nppodyji.cz 

Srpen

6. 8. sobota – Hmyz stepních lokalit a lesních okrajů 
Hnanicka 

Vedoucí: Filip Trnka – Univerzita Palackého v Olomouci
Sraz: 9.00 Hnanice, parkoviště před hotelem Vinice 
Hnanice   
Trasa: Přírodní památka Fládnitzské vřesoviště – 
Fládnitzská chata – údolím potoka Daníže zpět, cca 
7 km středně těžkým terénem s návratem do 14.00 
Doporučené vybavení: terénní obuv, svačina, voda, 
lahvička na pozorování hmyzu
Zaměření: brouci, motýli a další hmyz stepních 
biotopů a řídkých lesů ve vinařské krajině 

20. 8. sobota – Za houbami na Vranovsko

Vedoucí: Jan Běťák – Česká vědecká společnost 
pro mykologii
Sraz: 8.00 Vranov nad Dyjí, před vchodem do zámku
Trasa: Vranov nad Dyjí – Feliciino údolí – Jejkal – polesí 
Braitava – Zadní Hamry – Vranov nad Dyjí, cca 7 km 
poměrně náročným terénem s návratem do 13.00
Doporučené vybavení: košík, nůž, turistická obuv
Zaměření: poznávání běžných i méně běžných 
druhů hub

Září

3. 9. sobota – Mezinárodní noc netopýrů
Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 19.30 Podmolí, parkoviště u rybníčku na jižním 
okraji obce 
Trasa: noční pěší exkurze středně náročným terénem 
kolem vodních nádrží a potoků, asi 5 km s návratem 
nejpozději do 23.00
Doporučené vybavení: teplé oblečení
Nutno s sebou: baterku
Zaměření: netopýři obývající lesní prostředí Národní-
ho parku Podyjí, ukázka významných typů prostředí, 
pozorování ultrazvukovým detektorem, ukázka výzku-
mu pomocí odchytu do sítí
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 15. 8. 2016 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)

17. 9. sobota – Co udělat pro druhovou pestrost lesa 
aneb návrat k tradičním způsobům péče

Vedoucí: Jaroslav Ponikelský, Robert Stejskal – Správa 
Národního parku Podyjí
Sraz: 9.00 Popice, u kostela
Trasa: Popice – lesní okraje NP – Havraníky – Popice, 
cca do 8 km středně těžkým terénem s návratem  
do 14.00
Doporučené vybavení: terénní obuv
Zaměření: lesy v režimu trvalé péče, zásahy na pod-
poru druhové rozmanitosti, obnova výmladkového 
hospodaření

Říjen

2. 10. neděle – Přehrada u Býčí skály – zažehnaná hroz-
ba aneb jakou sílu má hlas lidu – „Vox populi vox dei“

Vedoucí: Petr Lazárek – Správa Národního parku Pody-
jí, Christian Übl – Správa Národního parku Thayatal
Sraz: 9.00 Hradiště, parkoviště před hřbitovem
Trasa: Mašovice – Mašovická střelnice – Nad Býčí ská-
lou – Králův stolec – Hradišťský lom – zpět Hradiště, 
cca 11 km, místy mimořádně náročným terénem  
s návratem do 17.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, pití a jídlo na celý 
den
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 31. 8. 2016 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: společná česko-rakouská vycházka k Býčí 
skále, kde měla být zbudována přehrada, která by zato-
pila podyjské údolí až k rakouskému Hardeggu

15. 10. sobota – Co nabízí podzimní příroda k jídlu

Vedoucí: Radomír Němec – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 9.30 Konice, před hospodou (od nádraží 
ve Znojmě odjíždí autobus v 9.10)
Trasa: Konice a okolí, nenáročný terén s návratem na 
místo srazu cca ve 12.30 (možné je pokračovat pěšky 
přes Kraví horu do Znojma)
Doporučené vybavení: terénní obuv 
Zaměření: plané rostliny k jídlu
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Prosinec

31. 12. sobota – Silvestrovská vycházka 

Vedoucí: Svatava Holubová, Martin Mahr – Správa 
Národního parku Podyjí 
Sraz:14. 00 Čížov, před budovou Návštěvnického 
střediska Správy NP Podyjí (auta, prosím, odstavte na 
parkovišti před obcí)
Trasa: méně známými zákoutími v okolí Čížova až na 
Hardeggskou vyhlídku a zpět, cca 6 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: trocha historie nikoho nezabije a také 
rozloučení s rokem 2016 v zimní přírodě

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



Červen
4. 6. sobota – Užovka stromová a její přátelé
Vedoucí: Mojmír Vlašín – Český svaz ochránců přírody 
Veronica 
Sraz: 9.30 Hnanice, parkoviště před hotelem Vinice Hnanice
Trasa: Hnanice – Pod Šobesem – Lipinská louka – Šobes – 
zpět Hnanice, cca 4 km jen po cestách s návratem do 14.00
Doporučené vybavení: fotoaparát, klíč k určování 
obojživelníků a plazů  
(http://www.veronica.cz/?id=4&i=368&id_kat=4)
Nutno s sebou: pevná obuv 
Zaměření: zoologie, herpetologie, terapie pro ty, co se bojí 
hadů

18. 6. sobota – Za žabí drobotinou
Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 7.30 Vranov nad Dyjí, u restaurace Formóza 
(možno využít autobus ze Znojma v 7.02) 
Trasa: Okolím Vranova, procházka středně náročným 
terénem, asi 9 km, malebnými údolími potůčků 
k rybníkům Jejkalům, kolem zajímavých drobných tůní 
a mokřadů s návratem do 14.00 (možno využít autobus 
do Znojma ve 14.16)
Doporučené vybavení: dobrá obuv, pro nadšené 
hydrobiology cedník nebo síťka, svačina, pití na celý 
den
Zaměření: obojživelníci, vážky, brouci a další vodní 
havěť

21. 5. sobota – Jarní tóny v Čížovské kapli

Začátek: 18.00 Čížov, kaple
Vstupné: dobrovolné
Program: koncert při příležitosti 
Evropského dne chráněných území, více 
jak hodinové vystoupení skupiny Akvarel 
(akvarelband.cz), zpěv, kytary, basa, housle a foukací 
harmonika v komorním prostředí Kaple Panny Marie 
Bolestné a Čtrnácti svatých pomocníků v Čížově 

Duben
9. 4. sobota – Putování po pamětihodnostech a maleb-
ném okolí dolnorakouského zeměpanského města Rec

Vedoucí: Jiří Kacetl – Jihomoravské muzeum ve 
Znojmě, Petr Lazárek – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 9.30 Rec (Retz), před nádražím, pro cestu na místo 
srazu je možné kromě osobního auta využít i vlak ze 
Znojma (odjezd 8.55) 
Trasa: Rec, nádraží – farní chrám sv. Štěpána – zaniklý 
městský hrad „Althof“ – Městské muzeum s Jihomorav-
skou galerií – Znojemská brána / Znaimertor – Hlavní 
náměstí s radnicí, měšťanskými domy a plastikami – 
zámek Gatterburg – Kremžská brána – dominikánský 
klášter s gotickým kostelem – městské opevnění –  
kopec Gollitsch – Bergmannův větrný mlýn – kalvárie – 
vřesoviště – vojenský hřbitov – Staré Město / Altstadt 
(odpolední posezení v „Heurigen“ u lahodného reckého 
vína a studených specialit na prkénku) – viniční Stará 
hora / Altberg – zpět Rec, nádraží s návratem do 18.00, 
příjezd vlakem do Znojma v 18.34
Doporučené vybavení: dobrá obuv (nejen do města, 
ale i na vřesoviště)
Nutno s sebou: cestovní doklady, 2,50 € na vstup do 
muzea, dále 4,40 € na zpáteční jízdenku vlakem pro ty, 
kdo toto spojení využijí, doporučujeme dalších 10 € na 
občerstvení a víno v „Heurigen“
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 31.3.2016 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: historie a přítomnost města Rec, probou-
zející se jarní vřesoviště

23. 4. sobota – Geologické zajímavosti Přírodního 
parku Jevišovka

Vedoucí: Jaroslav Šmerda – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 8.30 Grešlové Mýto, autobusová zastávka 
Formanka
Trasa: kolem kamenného mostu a rybníka Mírovce 
údolím Jevišovky přes Boskovštejn, kolem jezera na hráz 
přehrady a pod Starý zámek v Jevišovicích. Délka trasy 
cca 12 km
Doporučené vybavení: dobrá obuv, občerstvení, 
malé kladívko a pár mincí na dopravu a občerstvení  
v hospodě
Zaměření: neživá příroda Přírodního parku Jevišovka, 
skalní útvary a poznávání hornin moldanubika
Poznámka: ze Znojma do Grešlového Mýta jede linkový 
autobus v 8.00. Návrat z Jevišovic do Znojma autobu-
sem ve 14.19 nebo 16.19 

Březen

26. 3. sobota – Za sněženkami do údolí Devíti mlýnů

Vedoucí: Lenka Reiterová – Správa Národního 
parku Podyjí
Sraz: 9.30 Hnanice, parkoviště u hotelu Vinice 
Hnanice, přeprava účastníků do výchozího místa  
v Havraníkách zajištěna
Trasa: Havraníky – cesta Jaroslava Krejčího – Papírna – 
Šobes – Lipinská louka – Hnanice, cca 9 nebo 12 km 
(dle zdatnosti účastníků) středně náročným terénem
Doporučené vybavení: dobrá obuv
Zaměření: jarní vřesoviště, sněženková pole, historie 
údolí Devíti mlýnů

Květen

14. 5. sobota – Skrytý život šelem a dalších savců 
Národního parku Podyjí

Vedoucí: Lukáš Poledník – ALKA Wildlife, o.p.s.
Sraz: 13.00 Hnanice, u Hnanického rybníka
Trasa: Hnanice – Judexův mlýn – Papírna – Sealsfiel-
dův kámen – Havraníky, cca 12 km poměrně  
náročným terénem s návratem do 18.00
Doporučené vybavení: pevná obuv
Zaměření: procházka lesem a kolem řeky za šelmami 
a dalšími skrytě žijícími savci národního parku, povídá-
ní o jednotlivých druzích, ukázky výzkumných technik, 
případně pobytových znaků, které najdeme

21. 5. sobota – Evropský den chráněných území  

Vedoucí: Martin Škorpík – Správa 
Národního parku Podyjí
Sraz: 9.30 Podmolí u hřbitova (doporuču-
jeme využít autobus ze Znojma v 9.00)
Trasa: Podmolí – Šobes – louka pod Šobe-
sem – Havranické vřesoviště, cca 10 km středně nároč-
ným terénem s ukončením v Popicích do 15.00
Doporučené vybavení: jídlo s sebou, terénní 
oděv a obuv
Poznámka: místo startu a cíle exkurze je od sebe 
značně vzdáleno, pořadatel nezajišťuje odvoz řidičů 
k místu startu, ale doporučuje využít hromadné  
dopravy, pro cestu zpět do Znojma autobus  
z Havraníků v 16.19
Zaměření: všeobecná ekologie, praktická péče o úze-
mí, entomologie, alternativní vinohradnictví, setkání 
s místním vinařem
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Červen
4. 6. sobota – Užovka stromová a její přátelé
Vedoucí: Mojmír Vlašín – Český svaz ochránců přírody 
Veronica 
Sraz: 9.30 Hnanice, parkoviště před hotelem Vinice Hnanice
Trasa: Hnanice – Pod Šobesem – Lipinská louka – Šobes – 
zpět Hnanice, cca 4 km jen po cestách s návratem do 14.00
Doporučené vybavení: fotoaparát, klíč k určování 
obojživelníků a plazů  
(http://www.veronica.cz/?id=4&i=368&id_kat=4)
Nutno s sebou: pevná obuv 
Zaměření: zoologie, herpetologie, terapie pro ty, co se bojí 
hadů

18. 6. sobota – Za žabí drobotinou
Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 7.30 Vranov nad Dyjí, u restaurace Formóza 
(možno využít autobus ze Znojma v 7.02) 
Trasa: Okolím Vranova, procházka středně náročným 
terénem, asi 9 km, malebnými údolími potůčků 
k rybníkům Jejkalům, kolem zajímavých drobných tůní 
a mokřadů s návratem do 14.00 (možno využít autobus 
do Znojma ve 14.16)
Doporučené vybavení: dobrá obuv, pro nadšené 
hydrobiology cedník nebo síťka, svačina, pití na celý 
den
Zaměření: obojživelníci, vážky, brouci a další vodní 
havěť

21. 5. sobota – Jarní tóny v Čížovské kapli

Začátek: 18.00 Čížov, kaple
Vstupné: dobrovolné
Program: koncert při příležitosti 
Evropského dne chráněných území, více 
jak hodinové vystoupení skupiny Akvarel 
(akvarelband.cz), zpěv, kytary, basa, housle a foukací 
harmonika v komorním prostředí Kaple Panny Marie 
Bolestné a Čtrnácti svatých pomocníků v Čížově 

Duben
9. 4. sobota – Putování po pamětihodnostech a maleb-
ném okolí dolnorakouského zeměpanského města Rec

Vedoucí: Jiří Kacetl – Jihomoravské muzeum ve 
Znojmě, Petr Lazárek – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 9.30 Rec (Retz), před nádražím, pro cestu na místo 
srazu je možné kromě osobního auta využít i vlak ze 
Znojma (odjezd 8.55) 
Trasa: Rec, nádraží – farní chrám sv. Štěpána – zaniklý 
městský hrad „Althof“ – Městské muzeum s Jihomorav-
skou galerií – Znojemská brána / Znaimertor – Hlavní 
náměstí s radnicí, měšťanskými domy a plastikami – 
zámek Gatterburg – Kremžská brána – dominikánský 
klášter s gotickým kostelem – městské opevnění –  
kopec Gollitsch – Bergmannův větrný mlýn – kalvárie – 
vřesoviště – vojenský hřbitov – Staré Město / Altstadt 
(odpolední posezení v „Heurigen“ u lahodného reckého 
vína a studených specialit na prkénku) – viniční Stará 
hora / Altberg – zpět Rec, nádraží s návratem do 18.00, 
příjezd vlakem do Znojma v 18.34
Doporučené vybavení: dobrá obuv (nejen do města, 
ale i na vřesoviště)
Nutno s sebou: cestovní doklady, 2,50 € na vstup do 
muzea, dále 4,40 € na zpáteční jízdenku vlakem pro ty, 
kdo toto spojení využijí, doporučujeme dalších 10 € na 
občerstvení a víno v „Heurigen“
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 31.3.2016 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: historie a přítomnost města Rec, probou-
zející se jarní vřesoviště

23. 4. sobota – Geologické zajímavosti Přírodního 
parku Jevišovka

Vedoucí: Jaroslav Šmerda – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 8.30 Grešlové Mýto, autobusová zastávka 
Formanka
Trasa: kolem kamenného mostu a rybníka Mírovce 
údolím Jevišovky přes Boskovštejn, kolem jezera na hráz 
přehrady a pod Starý zámek v Jevišovicích. Délka trasy 
cca 12 km
Doporučené vybavení: dobrá obuv, občerstvení, 
malé kladívko a pár mincí na dopravu a občerstvení  
v hospodě
Zaměření: neživá příroda Přírodního parku Jevišovka, 
skalní útvary a poznávání hornin moldanubika
Poznámka: ze Znojma do Grešlového Mýta jede linkový 
autobus v 8.00. Návrat z Jevišovic do Znojma autobu-
sem ve 14.19 nebo 16.19 

Březen

26. 3. sobota – Za sněženkami do údolí Devíti mlýnů

Vedoucí: Lenka Reiterová – Správa Národního 
parku Podyjí
Sraz: 9.30 Hnanice, parkoviště u hotelu Vinice 
Hnanice, přeprava účastníků do výchozího místa  
v Havraníkách zajištěna
Trasa: Havraníky – cesta Jaroslava Krejčího – Papírna – 
Šobes – Lipinská louka – Hnanice, cca 9 nebo 12 km 
(dle zdatnosti účastníků) středně náročným terénem
Doporučené vybavení: dobrá obuv
Zaměření: jarní vřesoviště, sněženková pole, historie 
údolí Devíti mlýnů

Květen

14. 5. sobota – Skrytý život šelem a dalších savců 
Národního parku Podyjí

Vedoucí: Lukáš Poledník – ALKA Wildlife, o.p.s.
Sraz: 13.00 Hnanice, u Hnanického rybníka
Trasa: Hnanice – Judexův mlýn – Papírna – Sealsfiel-
dův kámen – Havraníky, cca 12 km poměrně  
náročným terénem s návratem do 18.00
Doporučené vybavení: pevná obuv
Zaměření: procházka lesem a kolem řeky za šelmami 
a dalšími skrytě žijícími savci národního parku, povídá-
ní o jednotlivých druzích, ukázky výzkumných technik, 
případně pobytových znaků, které najdeme

21. 5. sobota – Evropský den chráněných území  

Vedoucí: Martin Škorpík – Správa 
Národního parku Podyjí
Sraz: 9.30 Podmolí u hřbitova (doporuču-
jeme využít autobus ze Znojma v 9.00)
Trasa: Podmolí – Šobes – louka pod Šobe-
sem – Havranické vřesoviště, cca 10 km středně nároč-
ným terénem s ukončením v Popicích do 15.00
Doporučené vybavení: jídlo s sebou, terénní 
oděv a obuv
Poznámka: místo startu a cíle exkurze je od sebe 
značně vzdáleno, pořadatel nezajišťuje odvoz řidičů 
k místu startu, ale doporučuje využít hromadné  
dopravy, pro cestu zpět do Znojma autobus  
z Havraníků v 16.19
Zaměření: všeobecná ekologie, praktická péče o úze-
mí, entomologie, alternativní vinohradnictví, setkání 
s místním vinařem
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Červen
4. 6. sobota – Užovka stromová a její přátelé
Vedoucí: Mojmír Vlašín – Český svaz ochránců přírody 
Veronica 
Sraz: 9.30 Hnanice, parkoviště před hotelem Vinice Hnanice
Trasa: Hnanice – Pod Šobesem – Lipinská louka – Šobes – 
zpět Hnanice, cca 4 km jen po cestách s návratem do 14.00
Doporučené vybavení: fotoaparát, klíč k určování 
obojživelníků a plazů  
(http://www.veronica.cz/?id=4&i=368&id_kat=4)
Nutno s sebou: pevná obuv 
Zaměření: zoologie, herpetologie, terapie pro ty, co se bojí 
hadů

18. 6. sobota – Za žabí drobotinou
Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 7.30 Vranov nad Dyjí, u restaurace Formóza 
(možno využít autobus ze Znojma v 7.02) 
Trasa: Okolím Vranova, procházka středně náročným 
terénem, asi 9 km, malebnými údolími potůčků 
k rybníkům Jejkalům, kolem zajímavých drobných tůní 
a mokřadů s návratem do 14.00 (možno využít autobus 
do Znojma ve 14.16)
Doporučené vybavení: dobrá obuv, pro nadšené 
hydrobiology cedník nebo síťka, svačina, pití na celý 
den
Zaměření: obojživelníci, vážky, brouci a další vodní 
havěť

21. 5. sobota – Jarní tóny v Čížovské kapli

Začátek: 18.00 Čížov, kaple
Vstupné: dobrovolné
Program: koncert při příležitosti 
Evropského dne chráněných území, více 
jak hodinové vystoupení skupiny Akvarel 
(akvarelband.cz), zpěv, kytary, basa, housle a foukací 
harmonika v komorním prostředí Kaple Panny Marie 
Bolestné a Čtrnácti svatých pomocníků v Čížově 

Duben
9. 4. sobota – Putování po pamětihodnostech a maleb-
ném okolí dolnorakouského zeměpanského města Rec

Vedoucí: Jiří Kacetl – Jihomoravské muzeum ve 
Znojmě, Petr Lazárek – Správa Národního parku Podyjí
Sraz: 9.30 Rec (Retz), před nádražím, pro cestu na místo 
srazu je možné kromě osobního auta využít i vlak ze 
Znojma (odjezd 8.55) 
Trasa: Rec, nádraží – farní chrám sv. Štěpána – zaniklý 
městský hrad „Althof“ – Městské muzeum s Jihomorav-
skou galerií – Znojemská brána / Znaimertor – Hlavní 
náměstí s radnicí, měšťanskými domy a plastikami – 
zámek Gatterburg – Kremžská brána – dominikánský 
klášter s gotickým kostelem – městské opevnění –  
kopec Gollitsch – Bergmannův větrný mlýn – kalvárie – 
vřesoviště – vojenský hřbitov – Staré Město / Altstadt 
(odpolední posezení v „Heurigen“ u lahodného reckého 
vína a studených specialit na prkénku) – viniční Stará 
hora / Altberg – zpět Rec, nádraží s návratem do 18.00, 
příjezd vlakem do Znojma v 18.34
Doporučené vybavení: dobrá obuv (nejen do města, 
ale i na vřesoviště)
Nutno s sebou: cestovní doklady, 2,50 € na vstup do 
muzea, dále 4,40 € na zpáteční jízdenku vlakem pro ty, 
kdo toto spojení využijí, doporučujeme dalších 10 € na 
občerstvení a víno v „Heurigen“
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 31.3.2016 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: historie a přítomnost města Rec, probou-
zející se jarní vřesoviště

23. 4. sobota – Geologické zajímavosti Přírodního 
parku Jevišovka

Vedoucí: Jaroslav Šmerda – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 8.30 Grešlové Mýto, autobusová zastávka 
Formanka
Trasa: kolem kamenného mostu a rybníka Mírovce 
údolím Jevišovky přes Boskovštejn, kolem jezera na hráz 
přehrady a pod Starý zámek v Jevišovicích. Délka trasy 
cca 12 km
Doporučené vybavení: dobrá obuv, občerstvení, 
malé kladívko a pár mincí na dopravu a občerstvení  
v hospodě
Zaměření: neživá příroda Přírodního parku Jevišovka, 
skalní útvary a poznávání hornin moldanubika
Poznámka: ze Znojma do Grešlového Mýta jede linkový 
autobus v 8.00. Návrat z Jevišovic do Znojma autobu-
sem ve 14.19 nebo 16.19 

Březen

26. 3. sobota – Za sněženkami do údolí Devíti mlýnů

Vedoucí: Lenka Reiterová – Správa Národního 
parku Podyjí
Sraz: 9.30 Hnanice, parkoviště u hotelu Vinice 
Hnanice, přeprava účastníků do výchozího místa  
v Havraníkách zajištěna
Trasa: Havraníky – cesta Jaroslava Krejčího – Papírna – 
Šobes – Lipinská louka – Hnanice, cca 9 nebo 12 km 
(dle zdatnosti účastníků) středně náročným terénem
Doporučené vybavení: dobrá obuv
Zaměření: jarní vřesoviště, sněženková pole, historie 
údolí Devíti mlýnů

Květen

14. 5. sobota – Skrytý život šelem a dalších savců 
Národního parku Podyjí

Vedoucí: Lukáš Poledník – ALKA Wildlife, o.p.s.
Sraz: 13.00 Hnanice, u Hnanického rybníka
Trasa: Hnanice – Judexův mlýn – Papírna – Sealsfiel-
dův kámen – Havraníky, cca 12 km poměrně  
náročným terénem s návratem do 18.00
Doporučené vybavení: pevná obuv
Zaměření: procházka lesem a kolem řeky za šelmami 
a dalšími skrytě žijícími savci národního parku, povídá-
ní o jednotlivých druzích, ukázky výzkumných technik, 
případně pobytových znaků, které najdeme

21. 5. sobota – Evropský den chráněných území  

Vedoucí: Martin Škorpík – Správa 
Národního parku Podyjí
Sraz: 9.30 Podmolí u hřbitova (doporuču-
jeme využít autobus ze Znojma v 9.00)
Trasa: Podmolí – Šobes – louka pod Šobe-
sem – Havranické vřesoviště, cca 10 km středně nároč-
ným terénem s ukončením v Popicích do 15.00
Doporučené vybavení: jídlo s sebou, terénní 
oděv a obuv
Poznámka: místo startu a cíle exkurze je od sebe 
značně vzdáleno, pořadatel nezajišťuje odvoz řidičů 
k místu startu, ale doporučuje využít hromadné  
dopravy, pro cestu zpět do Znojma autobus  
z Havraníků v 16.19
Zaměření: všeobecná ekologie, praktická péče o úze-
mí, entomologie, alternativní vinohradnictví, setkání 
s místním vinařem
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KALENDÁŘ 
VYCHÁZEK A EXKURZÍ 

PRO VEŘEJNOST NA ROK 2016

25 let Národního parku Podyjí –
čtvrtstoletí pro přírodu

Červenec

8. 7. sobota – Za plchem k Ledovým slujím

Vedoucí: Peter Adamík – spolupracovník ALKA Wildlife, 
o.p.s.
Sraz:19.30 Čížov, před budovou Návštěvnického 
střediska Správy NP Podyjí (auta, prosím, odstavte na 
parkovišti před obcí)
Trasa: Čížov – Obelisk nad Ledovými slujemi a zpět, 
6 km středně náročným nočním terénem s návratem 
nejpozději do 23.00
Doporučené vybavení: pevná obuv, repelent
Nutno s sebou: čelovou lampu nebo jiný zdroj světla
Zaměření: Procházka nočním lesem za tajemným 
plchem velkým a sovami

Projekt je realizován za finanční podpory EHP fondů 
2009–2014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah 
exkurze je výhradně odpovědná ALKA Wildlife, o.p.s., 
nelze jej v žádném případě považovat za názor donora 
nebo Ministerstva životního prostředí 

24. 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. 2016 a budou k dispozici na 
www.nppodyji.cz 

Srpen

6. 8. sobota – Hmyz stepních lokalit a lesních okrajů 
Hnanicka 

Vedoucí: Filip Trnka – Univerzita Palackého v Olomouci
Sraz: 9.00 Hnanice, parkoviště před hotelem Vinice 
Hnanice   
Trasa: Přírodní památka Fládnitzské vřesoviště – 
Fládnitzská chata – údolím potoka Daníže zpět, cca 
7 km středně těžkým terénem s návratem do 14.00 
Doporučené vybavení: terénní obuv, svačina, voda, 
lahvička na pozorování hmyzu
Zaměření: brouci, motýli a další hmyz stepních 
biotopů a řídkých lesů ve vinařské krajině 

20. 8. sobota – Za houbami na Vranovsko

Vedoucí: Jan Běťák – Česká vědecká společnost 
pro mykologii
Sraz: 8.00 Vranov nad Dyjí, před vchodem do zámku
Trasa: Vranov nad Dyjí – Feliciino údolí – Jejkal – polesí 
Braitava – Zadní Hamry – Vranov nad Dyjí, cca 7 km 
poměrně náročným terénem s návratem do 13.00
Doporučené vybavení: košík, nůž, turistická obuv
Zaměření: poznávání běžných i méně běžných 
druhů hub

Září

3. 9. sobota – Mezinárodní noc netopýrů
Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 19.30 Podmolí, parkoviště u rybníčku na jižním 
okraji obce 
Trasa: noční pěší exkurze středně náročným terénem 
kolem vodních nádrží a potoků, asi 5 km s návratem 
nejpozději do 23.00
Doporučené vybavení: teplé oblečení
Nutno s sebou: baterku
Zaměření: netopýři obývající lesní prostředí Národní-
ho parku Podyjí, ukázka významných typů prostředí, 
pozorování ultrazvukovým detektorem, ukázka výzku-
mu pomocí odchytu do sítí
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 15. 8. 2016 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)

17. 9. sobota – Co udělat pro druhovou pestrost lesa 
aneb návrat k tradičním způsobům péče

Vedoucí: Jaroslav Ponikelský, Robert Stejskal – Správa 
Národního parku Podyjí
Sraz: 9.00 Popice, u kostela
Trasa: Popice – lesní okraje NP – Havraníky – Popice, 
cca do 8 km středně těžkým terénem s návratem  
do 14.00
Doporučené vybavení: terénní obuv
Zaměření: lesy v režimu trvalé péče, zásahy na pod-
poru druhové rozmanitosti, obnova výmladkového 
hospodaření

Říjen

2. 10. neděle – Přehrada u Býčí skály – zažehnaná hroz-
ba aneb jakou sílu má hlas lidu – „Vox populi vox dei“

Vedoucí: Petr Lazárek – Správa Národního parku Pody-
jí, Christian Übl – Správa Národního parku Thayatal
Sraz: 9.00 Hradiště, parkoviště před hřbitovem
Trasa: Mašovice – Mašovická střelnice – Nad Býčí ská-
lou – Králův stolec – Hradišťský lom – zpět Hradiště, 
cca 11 km, místy mimořádně náročným terénem  
s návratem do 17.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, pití a jídlo na celý 
den
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 31. 8. 2016 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: společná česko-rakouská vycházka k Býčí 
skále, kde měla být zbudována přehrada, která by zato-
pila podyjské údolí až k rakouskému Hardeggu

15. 10. sobota – Co nabízí podzimní příroda k jídlu

Vedoucí: Radomír Němec – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 9.30 Konice, před hospodou (od nádraží 
ve Znojmě odjíždí autobus v 9.10)
Trasa: Konice a okolí, nenáročný terén s návratem na 
místo srazu cca ve 12.30 (možné je pokračovat pěšky 
přes Kraví horu do Znojma)
Doporučené vybavení: terénní obuv 
Zaměření: plané rostliny k jídlu
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Prosinec

31. 12. sobota – Silvestrovská vycházka 

Vedoucí: Svatava Holubová, Martin Mahr – Správa 
Národního parku Podyjí 
Sraz:14. 00 Čížov, před budovou Návštěvnického 
střediska Správy NP Podyjí (auta, prosím, odstavte na 
parkovišti před obcí)
Trasa: méně známými zákoutími v okolí Čížova až na 
Hardeggskou vyhlídku a zpět, cca 6 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: trocha historie nikoho nezabije a také 
rozloučení s rokem 2016 v zimní přírodě

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



KALENDÁŘ 
VYCHÁZEK A EXKURZÍ 

PRO VEŘEJNOST NA ROK 2016

25 let Národního parku Podyjí –
čtvrtstoletí pro přírodu

Červenec

8. 7. sobota – Za plchem k Ledovým slujím

Vedoucí: Peter Adamík – spolupracovník ALKA Wildlife, 
o.p.s.
Sraz:19.30 Čížov, před budovou Návštěvnického 
střediska Správy NP Podyjí (auta, prosím, odstavte na 
parkovišti před obcí)
Trasa: Čížov – Obelisk nad Ledovými slujemi a zpět, 
6 km středně náročným nočním terénem s návratem 
nejpozději do 23.00
Doporučené vybavení: pevná obuv, repelent
Nutno s sebou: čelovou lampu nebo jiný zdroj světla
Zaměření: Procházka nočním lesem za tajemným 
plchem velkým a sovami

Projekt je realizován za finanční podpory EHP fondů 
2009–2014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah 
exkurze je výhradně odpovědná ALKA Wildlife, o.p.s., 
nelze jej v žádném případě považovat za názor donora 
nebo Ministerstva životního prostředí 

24. 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. 2016 a budou k dispozici na 
www.nppodyji.cz 

Srpen

6. 8. sobota – Hmyz stepních lokalit a lesních okrajů 
Hnanicka 

Vedoucí: Filip Trnka – Univerzita Palackého v Olomouci
Sraz: 9.00 Hnanice, parkoviště před hotelem Vinice 
Hnanice   
Trasa: Přírodní památka Fládnitzské vřesoviště – 
Fládnitzská chata – údolím potoka Daníže zpět, cca 
7 km středně těžkým terénem s návratem do 14.00 
Doporučené vybavení: terénní obuv, svačina, voda, 
lahvička na pozorování hmyzu
Zaměření: brouci, motýli a další hmyz stepních 
biotopů a řídkých lesů ve vinařské krajině 

20. 8. sobota – Za houbami na Vranovsko

Vedoucí: Jan Běťák – Česká vědecká společnost 
pro mykologii
Sraz: 8.00 Vranov nad Dyjí, před vchodem do zámku
Trasa: Vranov nad Dyjí – Feliciino údolí – Jejkal – polesí 
Braitava – Zadní Hamry – Vranov nad Dyjí, cca 7 km 
poměrně náročným terénem s návratem do 13.00
Doporučené vybavení: košík, nůž, turistická obuv
Zaměření: poznávání běžných i méně běžných 
druhů hub

Září

3. 9. sobota – Mezinárodní noc netopýrů
Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 19.30 Podmolí, parkoviště u rybníčku na jižním 
okraji obce 
Trasa: noční pěší exkurze středně náročným terénem 
kolem vodních nádrží a potoků, asi 5 km s návratem 
nejpozději do 23.00
Doporučené vybavení: teplé oblečení
Nutno s sebou: baterku
Zaměření: netopýři obývající lesní prostředí Národní-
ho parku Podyjí, ukázka významných typů prostředí, 
pozorování ultrazvukovým detektorem, ukázka výzku-
mu pomocí odchytu do sítí
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 15. 8. 2016 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)

17. 9. sobota – Co udělat pro druhovou pestrost lesa 
aneb návrat k tradičním způsobům péče

Vedoucí: Jaroslav Ponikelský, Robert Stejskal – Správa 
Národního parku Podyjí
Sraz: 9.00 Popice, u kostela
Trasa: Popice – lesní okraje NP – Havraníky – Popice, 
cca do 8 km středně těžkým terénem s návratem  
do 14.00
Doporučené vybavení: terénní obuv
Zaměření: lesy v režimu trvalé péče, zásahy na pod-
poru druhové rozmanitosti, obnova výmladkového 
hospodaření

Říjen

2. 10. neděle – Přehrada u Býčí skály – zažehnaná hroz-
ba aneb jakou sílu má hlas lidu – „Vox populi vox dei“

Vedoucí: Petr Lazárek – Správa Národního parku Pody-
jí, Christian Übl – Správa Národního parku Thayatal
Sraz: 9.00 Hradiště, parkoviště před hřbitovem
Trasa: Mašovice – Mašovická střelnice – Nad Býčí ská-
lou – Králův stolec – Hradišťský lom – zpět Hradiště, 
cca 11 km, místy mimořádně náročným terénem  
s návratem do 17.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, pití a jídlo na celý 
den
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 31. 8. 2016 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: společná česko-rakouská vycházka k Býčí 
skále, kde měla být zbudována přehrada, která by zato-
pila podyjské údolí až k rakouskému Hardeggu

15. 10. sobota – Co nabízí podzimní příroda k jídlu

Vedoucí: Radomír Němec – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 9.30 Konice, před hospodou (od nádraží 
ve Znojmě odjíždí autobus v 9.10)
Trasa: Konice a okolí, nenáročný terén s návratem na 
místo srazu cca ve 12.30 (možné je pokračovat pěšky 
přes Kraví horu do Znojma)
Doporučené vybavení: terénní obuv 
Zaměření: plané rostliny k jídlu
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Text: Jan Kos; Autoři fotografií: Dušan Boucný, Václav Křivan, Petr Lazárek, Robert 
Stejskal, Zdeněk Tunka; Vydala: Správa Národního parku Podyjí ve spolupráci 
s  Jihomoravským muzeem ve Znojmě v  březnu 2016; Grafická úprava a sazba: 
Atelier FGT s.r.o. 

Prosinec

31. 12. sobota – Silvestrovská vycházka 

Vedoucí: Svatava Holubová, Martin Mahr – Správa 
Národního parku Podyjí 
Sraz:14. 00 Čížov, před budovou Návštěvnického 
střediska Správy NP Podyjí (auta, prosím, odstavte na 
parkovišti před obcí)
Trasa: méně známými zákoutími v okolí Čížova až na 
Hardeggskou vyhlídku a zpět, cca 6 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: trocha historie nikoho nezabije a také 
rozloučení s rokem 2016 v zimní přírodě

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
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www.znojmuz.cz



KALENDÁŘ 
VYCHÁZEK A EXKURZÍ 

PRO VEŘEJNOST NA ROK 2016

25 let Národního parku Podyjí –
čtvrtstoletí pro přírodu

Červenec

8. 7. sobota – Za plchem k Ledovým slujím

Vedoucí: Peter Adamík – spolupracovník ALKA Wildlife, 
o.p.s.
Sraz:19.30 Čížov, před budovou Návštěvnického 
střediska Správy NP Podyjí (auta, prosím, odstavte na 
parkovišti před obcí)
Trasa: Čížov – Obelisk nad Ledovými slujemi a zpět, 
6 km středně náročným nočním terénem s návratem 
nejpozději do 23.00
Doporučené vybavení: pevná obuv, repelent
Nutno s sebou: čelovou lampu nebo jiný zdroj světla
Zaměření: Procházka nočním lesem za tajemným 
plchem velkým a sovami

Projekt je realizován za finanční podpory EHP fondů 
2009–2014 a Ministerstva životního prostředí. Za obsah 
exkurze je výhradně odpovědná ALKA Wildlife, o.p.s., 
nelze jej v žádném případě považovat za názor donora 
nebo Ministerstva životního prostředí 

24. 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. 2016 a budou k dispozici na 
www.nppodyji.cz 

Srpen

6. 8. sobota – Hmyz stepních lokalit a lesních okrajů 
Hnanicka 

Vedoucí: Filip Trnka – Univerzita Palackého v Olomouci
Sraz: 9.00 Hnanice, parkoviště před hotelem Vinice 
Hnanice   
Trasa: Přírodní památka Fládnitzské vřesoviště – 
Fládnitzská chata – údolím potoka Daníže zpět, cca 
7 km středně těžkým terénem s návratem do 14.00 
Doporučené vybavení: terénní obuv, svačina, voda, 
lahvička na pozorování hmyzu
Zaměření: brouci, motýli a další hmyz stepních 
biotopů a řídkých lesů ve vinařské krajině 

20. 8. sobota – Za houbami na Vranovsko

Vedoucí: Jan Běťák – Česká vědecká společnost 
pro mykologii
Sraz: 8.00 Vranov nad Dyjí, před vchodem do zámku
Trasa: Vranov nad Dyjí – Feliciino údolí – Jejkal – polesí 
Braitava – Zadní Hamry – Vranov nad Dyjí, cca 7 km 
poměrně náročným terénem s návratem do 13.00
Doporučené vybavení: košík, nůž, turistická obuv
Zaměření: poznávání běžných i méně běžných 
druhů hub

Září

3. 9. sobota – Mezinárodní noc netopýrů
Vedoucí: Antonín Reiter – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 19.30 Podmolí, parkoviště u rybníčku na jižním 
okraji obce 
Trasa: noční pěší exkurze středně náročným terénem 
kolem vodních nádrží a potoků, asi 5 km s návratem 
nejpozději do 23.00
Doporučené vybavení: teplé oblečení
Nutno s sebou: baterku
Zaměření: netopýři obývající lesní prostředí Národní-
ho parku Podyjí, ukázka významných typů prostředí, 
pozorování ultrazvukovým detektorem, ukázka výzku-
mu pomocí odchytu do sítí
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 15. 8. 2016 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)

17. 9. sobota – Co udělat pro druhovou pestrost lesa 
aneb návrat k tradičním způsobům péče

Vedoucí: Jaroslav Ponikelský, Robert Stejskal – Správa 
Národního parku Podyjí
Sraz: 9.00 Popice, u kostela
Trasa: Popice – lesní okraje NP – Havraníky – Popice, 
cca do 8 km středně těžkým terénem s návratem  
do 14.00
Doporučené vybavení: terénní obuv
Zaměření: lesy v režimu trvalé péče, zásahy na pod-
poru druhové rozmanitosti, obnova výmladkového 
hospodaření

Říjen

2. 10. neděle – Přehrada u Býčí skály – zažehnaná hroz-
ba aneb jakou sílu má hlas lidu – „Vox populi vox dei“

Vedoucí: Petr Lazárek – Správa Národního parku Pody-
jí, Christian Übl – Správa Národního parku Thayatal
Sraz: 9.00 Hradiště, parkoviště před hřbitovem
Trasa: Mašovice – Mašovická střelnice – Nad Býčí ská-
lou – Králův stolec – Hradišťský lom – zpět Hradiště, 
cca 11 km, místy mimořádně náročným terénem  
s návratem do 17.00
Doporučené vybavení: dobrá obuv, pití a jídlo na celý 
den
Poznámka: počet účastníků omezen, nutná předchozí 
přihláška do 31. 8. 2016 u Markéty Frindové Jelínkové 
(e-mail: frindova@nppodyji.cz, tel. 515 282 260)
Zaměření: společná česko-rakouská vycházka k Býčí 
skále, kde měla být zbudována přehrada, která by zato-
pila podyjské údolí až k rakouskému Hardeggu

15. 10. sobota – Co nabízí podzimní příroda k jídlu

Vedoucí: Radomír Němec – Jihomoravské muzeum 
ve Znojmě
Sraz: 9.30 Konice, před hospodou (od nádraží 
ve Znojmě odjíždí autobus v 9.10)
Trasa: Konice a okolí, nenáročný terén s návratem na 
místo srazu cca ve 12.30 (možné je pokračovat pěšky 
přes Kraví horu do Znojma)
Doporučené vybavení: terénní obuv 
Zaměření: plané rostliny k jídlu
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Text: Jan Kos; Autoři fotografií: Dušan Boucný, Václav Křivan, Petr Lazárek, Robert 
Stejskal, Zdeněk Tunka; Vydala: Správa Národního parku Podyjí ve spolupráci 
s  Jihomoravským muzeem ve Znojmě v  březnu 2016; Grafická úprava a sazba: 
Atelier FGT s.r.o. 

Prosinec

31. 12. sobota – Silvestrovská vycházka 

Vedoucí: Svatava Holubová, Martin Mahr – Správa 
Národního parku Podyjí 
Sraz:14. 00 Čížov, před budovou Návštěvnického 
střediska Správy NP Podyjí (auta, prosím, odstavte na 
parkovišti před obcí)
Trasa: méně známými zákoutími v okolí Čížova až na 
Hardeggskou vyhlídku a zpět, cca 6 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: trocha historie nikoho nezabije a také 
rozloučení s rokem 2016 v zimní přírodě
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