
Znojemská šlapka 
20. až 27. 7. 2019 (7 nocí, sobota až sobota) 

 

2. aktualizované vydání. 



ÚVODEM 
 

            V roce 2019 budeme ubytováni na jižní Moravě, a to konkrétně v nedaleké přítomnosti města Znojma. Obec Dyje, kde se objekt nachází, je velmi dobře 

dostupná po železnici – ze železniční stanice Dyje je to k penzionu pouze 0,9 km. 

 

           Budova penzionu je jednopatrový objekt, v klidné části obce. Parkování je zajištěno na oploceném pozemku přímo u penzionu, stejně jako úschova kol 

uvnitř prostorné uzamykatelné kolárny. Venkovní prostory penzionu (parkoviště, kolárna) jsou pod neustálým dohledem kamerového systému. V okolí penzionu 

naleznete velké množství turistických možností pro pěší či cykloturisty. 

 

           Zahájení akce je naplánováno na sobotu 20. 7. 2019. Příjezd a ubytování jednotlivých účastníků bude možný od 16:00 hodin. Dříve prosím nejezděte, 

jelikož probíhá úklid objektu a nikdo vás všechny dříve neubytuje. Penzion je nutné opustit v sobotu 27. 7. 2019, nejpozději v 10:00 hodin. 

 

          Máme rezervován celý objekt se šesti pokoji. Všechny pokoje mají k dispozici satelitní televizi včetně WI-FI. Každý pokoj má své vlastní sociální zařízení 

vybavené sprchovým koutem, umyvadlem, zrcadlem a WC. Pokoje, stejně jako celý objekt, jsou v nadstandartním prostoru velmi moderně zařízeny. Součástí 

každého pokoje je menší kuchyně s posezením, kde najdete pouze základní vybavení, jako je lednice, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, apod. Velká 

společná kuchyně je k dispozici ve společenské místnosti pro až 50 osob, kde navíc najdete i kávovar, velký sporák, prostornou lednici a dostatek hrnců, pánví, 

talířů, sklenic, hrnků či příborů – nechybí ani výčepní zařízení. Vedle společenské místnosti jsou navíc dvě WC. 

 

          V zahradě za penzionem je venkovní kryté posezení, hned vedle je i udírna s grilem. Celé zahradě dominuje zapuštěný bazén s krásným výhledem 

do okolní krajiny. Součástí penzionu je i vinný sklípek, který můžete po dohodě s majitelem penzionu navštívit, a to s řízenou degustací a patřičným 

občerstvením. 

 

          V obci Dyje není obchod, nákup potravin proto doporučuji uskutečnit např. ve Znojmě – kapacita lednic je omezena, proto nakupujte s rozmyslem. 



 



 



 

Vjezd do penzionu. 

 



 
Nejbližší restaurace (Na Selské) je od penzionu vzdálena pouze 2,7 km, 

a to po naprosté rovince podél řeky Dyje. 

 

http://www.restaurace-selska-dobsice.cz/index.php?ID=766 

http://www.restaurace-selska-dobsice.cz/index.php?ID=766


 

   



 
Nejbližší obchod (COOP JEDNOTA) je při cestě do výše uvedené restaurace. 

Z penzionu je to pouze 2,5 km, a to po naprosté rovince podél řeky Dyje. 



 
 

      Pondělí 5:30 – 13:00 zavřeno 

      Úterý 5:30 – 13:00 14:00 – 16:00 

      Středa 5:30 – 13:00 zavřeno 

      Čtvrtek 5:30 – 13:00 zavřeno 

      Pátek 5:30 – 13:00 14:00 – 16:00 

      Sobota 7:00 – 10:00 zavřeno 

      Neděle zavřeno zavřeno 



 

PŘEDSTAVENÍ 

 

PENZIONU 

 



 
Letecký pohled na celý areál penzionu. 



 
Na zahradě nechybí ani velký bazén. 



 
Od bazénu je nádherný výhled do okolní krajiny. 



 
Vlevo od penzionu se nachází venkovní posezení s grilem a udírnou. 



 
Pohled na zahradu od vchodu do penzionu. 



 
Velká odstavná plocha pro naše čtyřkolé miláčky je ve spodní části zahrady. 



 
U venkovního posezení najdete velmi prostornou úschovnu kol.  



 
Venkovní posezení je zapuštěné do zalesněného svahu. 



 
Vpravo od venkovního posezení si můžete všimnout grilu a udírny. 



 
Přímo od venkovního posezení je vstup do vinného sklípku. 



 

SPOLEČNÉ 

      PROSTORY 

             PENZIONU 

 



 
Chodba se schodištěm u vstupu do penzionu + 2x WC. 



 
Společenská místnost až pro 50 osob s plně vybavenou prostornou kuchyní. 



 
Společenská místnost. Nechybí zde ani výčepní zařízení. 



 

 

JEDNOTLIVÉ 

 POKOJE 

 



   

  

Pokoj číslo 1 (4-lůžkový) – Kristina Vitáková, Jitka Hovorková, Taťána Říhová, Martina Červenková. 



    
 

   

Pokoj číslo 2 (4-lůžkový) – Božena Hrušková, Alena Řihošková, Miluše Kohoutková. 



    

   
Pokoj číslo 3 (4-lůžkový) – Václav Mikulecký, Hana Mikulecká, Zdeněk Rydygr, Helena Rydygrová. 



  

   
Pokoj číslo 4 (7-lůžkový) – Barbora Holá, Ivana Prokopová, Jana Ponikelská, Květa Kňobortová, Hana Hrbáčová, Libuše Černá (patrová postel). 



  

   
Pokoj číslo 5 (5-lůžkový) – Marek Spurný, Jindřich Louda, Rudolf Krčál, Miloslav Kafka, Vítězslav Steuer. 



   

    
Pokoj číslo 6 (2-lůžkový) – Vladislav Gavlas, Yvetta Gavlasová. 



 

CYKLOTURISTICKÉ 

A TURISTICKÉ 

ETAPY 

 
 



Na hrad Hardegg okolo pohraničních zátaras u Čížova. (53 km) 
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. 

 

Město Hardegg. 

https://mapy.cz/s/3rBFM
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=15.9681637&y=48.8663301&z=12&rc=9krOLxR9iw1u1xSCZS9k3YPiB19kRE9hHV9kFf3xRv5D8rmGKhoL5yylG4ilBhQlLyl5seRP9kc7cM4kjJfYHhwif8e9krOJxR9iw&rs=addr&rs=ward&rs=coor&rs=coor&rs=osm&rs=coor&rs=coor&rs=ward&rs=ward&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=addr&ri=10102367&ri=5295&ri=&ri=&ri=1005716062&ri=&ri=&ri=2850&ri=2850&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=10102367&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&xc=%5B%5D


 

Hrad Hardegg – s česky mluvícím průvodcem. 



     

Pohraniční zátaras u Čížova. 



Na zříceninu hradu Kaja. (49 km) 
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. 

   

Zřícenina hradu Kaja – s česky tištěným průvodcem. 

https://mapy.cz/s/3rBzh
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.0001110&y=48.8216346&z=13&rc=9krOUxR9jDcNq0QfVNfEu32t3Jtfiwe1h3zU3rcd5ZdTXbJ-dWq3-231a3jVdjQ9k6ygig0bBdxR7JeguxeiFiMpdqB9kW46xRdKQhrKffXiwnkkgk7J5sUjBljkvhoFh72gbdhtPhuohvuhR4hfXgPXY2jjKYg&rs=addr&rs=coor&rs=coor&rs=stre&rs=addr&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=stre&rs=coor&rs=osm&rs=osm&rs=osm&rs=osm&rs=osm&rs=osm&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=stre&rs=coor&rs=stre&rs=coor&rs=addr&ri=10102367&ri=&ri=&ri=139216&ri=11356909&ri=&ri=&ri=&ri=138850&ri=&ri=25728&ri=25728&ri=25728&ri=25728&ri=35804&ri=35804&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=139216&ri=&ri=138826&ri=&ri=10102367&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&xc=%5B%5D


Na hrad Lampelberk a do pěchotního srubu Zahrada + malovaného sklepa v Šatově. (42 km) 
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. 

 

Hrad Lampelberk je umístěný na menším kopci uprostřed znojemských vinic, ve kterém je prodejna tamního vína. 

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.0924637&y=48.8039774&z=13&rc=9krO8xR9j2X.f3BkY7cwNgyffajgoe0S1wmaUM3lzbSihPlc8qkXuxRSkw3I5iQX9k5KD5oJceS5bi3naii4eWG5UUO9hMijfMk5LjEwj7I5Bz5Q5gNQhQnibeilDgvSgario2fiz&rs=addr&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=ward&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=addr&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=stre&rs=coor&rs=coor&rs=addr&ri=10102367&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=12604&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=10119993&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=139216&ri=&ri=&ri=10102367&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/s/3rBuY


   

Pěchotní srub Zahrada v Šatově. 



 

Malovaný sklep v Šatově. 



Na zříceninu hradu Nový hrádek přes Gránické údolí. (48 km) 
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. 

 

Cyklostezka Gránickým údolím.         

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.0161433&y=48.8459846&z=13&rc=9krOTxR9j2cUzEPeCW3.ieP5eLAJmfYKfCsfCifG9gdm3kTlkc3.GijZfCfhUc9kReMbs4bETbrf5k3kh35LMEJNBMzgwffiD590gfsjlGhgN5Fj6pjr1gwg5Cjh5ag.1e6tiVV1sLh7Bd9Egj7h895.6iWxghKgR4jfHV4&rs=addr&rs=coor&rs=coor&rs=stre&rs=stre&rs=addr&rs=coor&rs=stre&rs=coor&rs=stre&rs=addr&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=addr&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=stre&rs=addr&rs=coor&rs=addr&ri=10102367&ri=&ri=&ri=139216&ri=139177&ri=12773473&ri=&ri=139143&ri=&ri=139084&ri=10116637&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=10116638&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=139216&ri=13953820&ri=&ri=10102367&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/s/3rBxo


        

 

Zřícenina hradu Nový hrádek. 



Ze zříceniny hradu Nový hrádek – ALTERNATIVNÍ TRASA (pouze 2 km navíc) 
Při zpáteční cestě ze zříceniny hradu Nový hrádek do obce Dyje bude možno spolu s organizátorem této akce absolvovat tuto trasu, 

a to nejdrsnější přírodou NP Podyjí plnou kopců a nádherných výhledů – to vše při jízdě jen po polních a lesních cestách v délce 

cca 14 km. Tato trasa je sice z pohledu cykloturisty překrásná, ale také o něco více náročnější – je zapotřebí vše důkladně zvážit, 

zda se ze zříceniny hradu Nový hrádek nevrátit do obce Dyje podle standartně naplánované etapy, viz. výše. 

Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil.  

 

Visutý most přes řeku Dyji. 

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.0077629&y=48.8345578&z=13&rc=9kMjjxRrQ59kXI41Uk9k3xlxRs21kD0eDhhCifFTgtOgmZT1gmwiXGihTjpAg6n&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=addr&rs=stre&rs=stre&rs=coor&rs=addr&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=12773473&ri=139177&ri=139216&ri=&ri=10102367&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/s/3rBCg


 

Výhled z cyklostezky vedoucí tou nejdrsnější přírodou NP Podyjí. 



 

Cyklostezka divočinou NP Podyjí. 

 

 



TURISTICKÁ ETAPA - Na Sealsfieldův kámen + na hrad a do města Znojma. (10 km) 
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. 

 

Sealsfieldův kámen s naprosto dokonalým výhledem do NP Podyjí. 

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.0251019&y=48.8401358&z=14&rc=9kciZxRnimdmMjEw9kg3jlN1WCZT06gXRguTLNg31fVkg-rfang9IXW&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=addr&rs=addr&rs=stre&rs=coor&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=10126273&ri=10126576&ri=139181&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A132%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/s/3rEDV


 

Znojemský hrad s výhledem na stejnojmennou přehradu. 



 

Znojemské Masarykovo náměstí. 



 

Znojemské podzemí. 



VEČERNÍ CYKLOTURISTICKÁ ETAPA – K jezu smrti u Tasovic. (8 km) 
Kliknutím sem nebo zde zobrazíte mapu a výškový profil. 

 

Jez smrti u Tasovic. 

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.1259653&y=48.8390675&z=15&rc=9krOPxR9jTYSf3fkYLcv3fCcezcghvg6igOCgn03JVgO.3SsipFBjgUa&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&rt=&xc=%5B%5D
https://mapy.cz/s/3rKiL

