Svazek znojemských vinařských obcí Daníž
Znojemská 113, 669 02 Hnanice
tel.: +420 515 232 133, e-mail: ouhnanice@volny.cz
www.daniz.cz
www.sklepniulicky.cz, www.kellergassen.name

INFORMAČNÍ CENTRA SVAZKU DANÍŽ
Hnanice
Znojemská 113, 669 02 Hnanice, tel.: +420 515 232 133
e-mail: ouhnanice@volny.cz
Bohutice
Bohutice 8, 671 76, tel.: +420 515 336 315
e-mail: oubohutice@tiscali.cz
Božice
Božice 380, 671 64 Božice, tel.: +420 515 257 010
e-mail: info@infoniva.cz
Prosiměřice
Prosiměřice 197, 671 61, tel.: +420 515 271 136
e-mail: ouprosimerice@tiscali.cz
Višňové
Višňové 212, 671 38, tel.: +420 515 339 130
e-mail: obec.visnove@worldonline.cz
Kojetice
Kojetice 131, 675 23, tel.: +420 568 883 112
e-mail: info@oukojetice.cz

INFORMACE O CYKLOSTEZKÁCH NA ZNOJEMSKU
najdete v těchto publikacích: Moravské vinařské stezky (Shocart, mapa + průvodce, česko-anglický text) •
Podyjí, Thayatal (Shocart, mapa + průvodce, česko-anglicko-německý text) • Podyjí a Znojemsko (KČT, mapa
+ průvodce, český text) • Jižní Morava (Shocart, česko-německý text) • Česko-rakouské příhraničí (Shocart,
česko-německý text) • Znojemsko, Retzerland (Shocart,
mapa + průvodce, česko-anglicko-německá verze) •
Znojemsko, Podyjí (Kartograﬁe, český text) • Národní
park Podyjí, Nationalpark Thayatal (KČT, česko-německo-anglický text) • Znojmo a okolí (Shocart, kombinovaná s mapou města Znojma a automapou Znojemska,
česko-německo-anglický text) • Po památkách Napoleonova působení na Znojemsku (KAA Brno, český text) •
Jižní Morava, Vinohrady a vinné sklepy (Shocart, česko-německo-anglický text).
Podrobné informace o službách a turistických cílech
v regionu Daníž jsou uvedeny na internetové prezentaci
www.sklepniulicky.cz a www.daniz.cz, popř. vám je
poskytnou informační centra v regionu.
Vydal Svazek znojemských vinařských obcí Daníž v roce
2006. Realizace Institut regionálních informací, s. r. o.,
www.iri.cz.

Projekt je spoluﬁnancován Evropskou unií
a Jihomoravským krajem.
INFORMAČNÍ CENTRUM VE ZNOJMĚ
Turistické informační centrum Znojmo, Obroková 10
tel./fax: +420 515 222 552, e-mail: tic@beseda.znojmo.cz
www.tic.znojmocity.cz

VINAŘSTVÍ A SLUŽBY ZAHRNUTÉ DO PROGRAMŮ
Eko Hnízdo, s. r. o. – hrádek
Lampelberg
tel.: +420 515 230 106/898
fax: +420 515 230 182
e–mail: ekohnizdo@ekohnizdo.cz
www.ekohnizdo.cz
Golfový sportovní areál
Královská vinice Těšetice
Těšetice 175, 671 61
tel.: +420 515 220 770
mobil: +420 603 256 225,
606 680 849
e-mail: aresprint@iol.cz
www.golf-ares.cz
Hotel Adler, Znojmo
Na valech 1556/7
669 02 Znojmo
tel.: +420 515 220 307
fax: +420 515 220 895
e-mail: hotel-adler@mybox.cz
www.znojman.cz/hotel-adler
Hotel Happy Star
Hnanice 111, 669 02
tel.: +420 515 210 300
mobil: +420 775 113 399
fax: +420 515 210 330
e-mail: info@hotelhappystar.cz
www.hotelhappystar.cz
Jelení farma – Ječmeniště
671 24 Vrbovec
tel.: +420 515 230 063
mobil: +420 607 780 418
e-mail: jecmeniste@seznam.cz
www.jecmeniste.cz

Markovy vinné sklepy
Olbramovice
Vinařství Marek a Ascherl
Olbramovice 340, 671 76
tel.: +420 515 336 489
mobil: +420 604 216 654
e-mail: vino-marek@seznam.cz
www.vinotour.cz
Osada havranů
Sklepní ulice
669 02 Hnanice
tel.: +420 515 221 080
mobil: +420 731 472 106
e-mail: osadahavranu@atlas.cz
www.osadahavranu.zde.cz
Penzion U Mikuláše bratrů
Pátých – cyklopenzion
Mikulášské nám. 8
669 02 Znojmo
tel: +420 515 220 856
mobil: +420 602 555 202
e-mail: bohus.zoubek@sfb.cz
www.penzionumikulase.cz
Penzion Vinohrad, Penzion
U soudku, Penzion U devíti
mlýnů
Hnanice 97, 669 02
tel.: +420 515 232 556
fax: +420 515 232 713
mobil: +420 731 091 883
e-mail: vino7andelu@seznam.cz
www.u7andelu.cz

Roman Polák s.r.o.
Šatov 49, 671 22
mobil: +420 777 561 546
e-mail: direktor@romanpolak.cz
www: www.romanpolak.cz
Váš sklep
Na staré cestě 76/S
671 81 Nový Šaldorf
mobil: +420 777 575 634,
608 768 168
e-mail: vassklep@centrum.cz
www.vassklep.cz
Vinařské a informační
centrum
Sklepní ulička
671 24 Vrbovec
mobil: +420 608 955 272
e-mail: info@ampelos.cz
www.ampelos.cz
Vinařské a kulturní
centrum Sádek
Kojetice 169, 675 23
tel.: +420 568 882 883
mobil: +420 724 305 010
e-mail: info@vinohrady-sadek.cz
www.vinohrady-sadek.cz
Vinařství a vinný sklep
U Špillarů
Školní 197
671 25 Hodonice
tel.: +420 737 329 649
fax: +420 515 234 965
mobil: +420 737 329 649,
603 515 815
e-mail: uspillaru@centrum.cz
www.uspillaru.cz

Vinařství Líbal, s.r.o.
Horní Dunajovice 85, 671 34
tel.: +420 515 273 232
mobil: +420 736 225 204
e-mail: info@vinolibal.com
www.vinolibal.com
Vinný sklep U sedmi andělů
Hnanice 97, 669 02
tel.: +420 515 232 556
fax: +420 515 232 713
mobil: +420 731 091 883
e-mail: vino7andelu@seznam.cz
www.u7andelu.cz
Vinotéka Cechu vinařů
Nový Šaldorf – Sedlešovice
sklep č. 20 (U Nápravů), 671 81
tel.: +420 515 267 053
mobil: +420 607 669 422
e-mail: info@cvns.cz
www.cvns.cz
Znojemský vinný sklep
Horní náměstí 265/19
669 02 Znojmo
tel.: +420 515 261 872
mobil: +420 602 708 778
e-mail: j.linhart@quick.cz
www.znvinnysklep.cz
Znovín Znojmo, a. s.
Šatov 404, 671 22
tel.: +420 515 266 620,
515 266 616
fax: +420 515 221 650
mobil: +420 606 712 231
e-mail: znovin@znovin.cz
www.znovin.cz

Potok Daníž, tekoucí příhraničními obcemi na jihu Znojemska, dal jméno sdružení čtyřiceti znojemských vinařských obcí. U každé z nich najdete vinohrady
tak typické pro tuto krajinu. Jakoby velkým hřebenem učesané řádky vinné révy
prozrazují blízkost vinných sklepů a sklípků. Také jste si ověřili, že se při vstupu
do sklepní uličky začnete podvědomě usmívat? Jistě, vždy vás zde čekají jen
příjemné chvíle spojené s poznáváním vín a gastronomickými zážitky. A navíc, ve
vinném sklípku se cítíte příjemně za každého počasí.
Vítejte na Znojemsku, v našich sklepních uličkách!

A. VÍKENDOVÝ PROGRAM
Program je vhodný pro individuální turistiku a pro malé skupiny. Je možno ho absolvovat na kole, hromadnou dopravou nebo využít služeb přepravců. Další informace s nabídkou souvisejících služeb vám
poskytnou informační centra v regionu.
||| 1. den | Pátek: Příjezd, ubytování – Hnanice
Odpolední program: Procházka obcí – návštěva kostela sv. Wolfganga s průvodcem, prohlídka malých sakrálních staveb, welness program v tříhvězdičkovém hotelu.
Večerní program: Prohlídka sklepní uličky, posezení ve vinném sklípku, občerstvení (živá hudba dle
zájmu).
||| 2. den | Sobota:
Dopolední program: Pěší vycházka či výlet na koních do Národního parku Podyjí – prohlídka vinice
Šobes (v letním období návštěva ochutnávkového stánku ve vinici Šobes).
Odpolední a večerní program: Nový Šaldorf – Sedlešovice – procházka sklepní
uličkou, návštěva vinařství, nákup vín ve vinotéce; posezení ve vinném sklepě (řízená
degustace vín, občerstvení, doplňkový program).
||| 3. den | Neděle:
Dopolední program: Havraníky – prohlídka vinic (v létě spojena s návštěvou ochutnávkového stánku), vycházka přes vřesoviště. Znojmo – Loucký klášter: návštěva vinotéky (ochutnávka a nákup vín), prohlídka bednářského a vinařského muzea, archivního sklepa a dalších historických prostor.
Odpolední program: Projíž ka vyhlídkovým
turistickým vláčkem (s odjezdem od Louckého kláštera) – prohlídka města Znojma.

NP Podyjí • vinice Šobes
V srdci Národního parku Podyjí se nachází na úbočí skalního ostrohu v meandru
řeky jedna z nejstarších a patrně nejlepších evropských viničních poloh, vinice
Šobes. V letních měsících přímo na vinici otevírá svůj ochutnávkový stánek společnost Znovín Znojmo, a. s., kde mají turisté a návštěvníci NP Podyjí možnost
ochutnat v půvabném autentickém prostředí některá přímo na této vinici vypěstovaná, tzv. „šobeská“ vína. Vinici je možno navštívit celoročně. Šobes se nachází
na mezinárodní cyklotrase Greenways.

B. VÍCEDENNÍ PROGRAM
Program je tvořen celodenními výlety. Je doporučován především pro skupinovou turistiku.
Při omezení aktivit souvisejících s degustacemi
vín a posezením ve vinných sklepech je programová náplň vhodná i pro rodiny s dětmi. Do
všech obcí regionu Daníž se dostanete na kole
(po značených cyklostezkách nebo málo frekventovaných silnicích 2. – 3. třídy). U skupin doporučujeme
přepravu mikrobusem či autobusem. Další informace s nabídkou souvisejících služeb vám poskytnou informační centra v regionu.

Odpolední program: Slup – návštěva Národní kulturní památky Vodní mlýn ve Slupi, prohlídka lehkého
vojenského opevnění, tzv. „řopíku“.
Večerní program: Hodonice – návštěva rodinného vinařství s archivním vinným sklepem.

||| 1. den | Příjezd, ubytování: Znojmo
Odpolední a večerní program ve Znojmě: projíž ka turistickým vyhlídkovým vláčkem zakončená programem v Louckém klášteře – prohlídka historických prostor (bednářské a vinařské muzeum, štukové sály
a sklepy), ochutnávka vín v náštěvnickém centru; posezení ve vinném sklepě v historické části Znojma
– ochutnávka nejlepších vín ze znojemské vinařské oblasti.

||| 4. den | Dopolední a odpolední program: Těšetice – celodenní aktivity ve sportovním areálu Královská vinice (golfový areál, tenisové kurty, volejbalové a nohejbalové hřiště, hřiště na kopanou, koupaliště,
možnost rybolovu).
Večerní program: Kojetice – návštěva Vinařského a kulturního centra Sádek – prohlídka nádvoří a okolí
hradu Sádek, degustace vín a doprovodný program ve vinařském centru.

||| 2. den | Dopolední program: Havraníky – prohlídka vinic (v létě spojena s návštěvou ochutnávkového stánku), návštěva vinného sklepa s podzemním bludištěm sklepních systémů, vycházka přírodou k vřesovišti a přírodní památce Skalka • Hnanice – prohlídka sklepní uličky, návštěva kostela sv. Wolfganga.
Odpolední a večerní program: Nový Šaldorf – Sedlešovice – procházka sklepní uličkou, návštěva
vinařství spojená s degustací vín, nákup vín ve vinotéce • Šatov – prohlídka venkovské památkové zóny,
sklepní uličky, návštěva Malovaného sklepa; večerní program ve vinném sklípku či vinařské stodole (snoubení vína s pokrmy).

||| 5. den | Dopolední a odpolední program: Horní Dunajovice – individuální program u Výrovické
přehrady (koupání, lodní sporty, míčové hry, rybolov).
Večerní program: Višňové – návštěva místního vinařství spojená s ochutnávkou vín a občerstvením.

||| 3. den | Dopolední program: Vrbovec – procházka sklepní uličkou, návštěva Vinařského informačního centra (degustace, nákup vín); výlet na hrádek Lampelberg – ochutnávka vín (pouze o víkendu),
vyhlídková terasa • Dyjákovičky – návštěva jelení farmy.

||| 6. den | Dopolední a odpolední
program: Oleksovice – koupání, vodní
lyžování, tenis, volejbal.
Večerní program: Olbramovice
– návštěva rodinného vinařství a historického vinného sklepa.

Oleksovice • Oleksovický rybník
Na rybníku provozuje TJ Delfín Oleksovice vodní lyžování jak závodní, tak rekreační (k dispozici je vodní vlek pro mládež). U rybníka je možnost ubytování v chaDyjákovičky • Jelení farma – Ječmeniště
Jelení farma s vinárnou a penzionem se nachází tách a stanech. K dispozici jsou i tenisové a volejbalové kurty. Provozní doba:
v bezprostřední blízkosti česko-rakouské hranice, denně od dubna do října.
ve volné přírodě. Je umístěna na trase cyklistických Slup • Vodní mlýn
stezek. Můžete zde shlédnout živé stádo jelena evrop- Národní kulturní památka je pozoruhodnou renesanční stavbou se čtyřmi funkčského, máte možnost posezení a občerstvení na letní ními vodními koly a mlýnským náhonem. V původních obytných prostorách je
terase. Degustace odrůdových, známkových a roční- instalována expozice „Vývoj mlynářské techniky“. Těžiště prohlídky je ve vlastních
kových vín z oblasti Znojemska je nabízena v útulné prostorách mlýna, kde jsou zabudovány čtyři kompletní výrobní celky – staročesvinárně.
ké mlýnské složení, kašník, „amerikánské“ a válcové mlýnské složení. Návštěvník
si je všechny může prohlédnout v ukázkovém provozu a sledovat historické proHavraníky • vřesoviště
Přes 100 ha stepních lad se vzácnou teplomilnou cesy mletí obilí.
TURISTICKÉ CÍLE ZAHRNUTÉ DO PROGRAMŮ

stepní ﬂórou a faunou. V Evropě unikátní typ vřesoviš rostoucích na suchém a teplém stanovišti. Hojný
výskyt vzácných a chráněných druhů (koniklec velkokvětý, divizna ﬁalová, smil písečný, kavyl Ivanův, kudlanka nábožná, stepník rudý, dudek evropský, strnad
zahradní).
Hnanice • Kostel sv. Wolfganga
Ke zdejší kapli sv. Wolfganga přicházeli od 13. století poutníci z celé Evropy, aby se omyli v zázračných
uzdravujících vodách chrámové studánky. Protože
poutě bývaly opravdu velkolepé, kaple záhy přestala stačit počtu zájemců a byla přestavěna na kostel.
Dnešní kostel se studniční kaplí je gotický, uvnitř s barokním oltářem.

Šatov • Malovaný sklep
Perlou mezi vinnými sklepy znojemské oblasti je právě tento sklep v Šatově. Vymaloval ho v letech 1938–68 insitními (naivními) malbami jednoruký lidový umělec
Maxmilián Apetauer. Uvidíte zde, mimo jiné, do písku vyškrábaný a vymalovaný
zámek Vranov nad Dyjí, panoráma Hradčan, vídeňskou radnici, portréty významných osobností českých dějin i obyčejné skřítky popíjející víno. Kromě prohlídky je
Vám nabízena v tomto „šatovském Louvru“ i ochutnávka moravských vín.

Vrbovec • hrádek Lampelberg
Malý hrádek Lampelberg se nachází ve viniční oblasti Ječmeniště na česko – rakouských hranicích. Byl zbudován v roce 1860 na nejvyšším pahorku v této lokalitě a právě odsud je nejlepší výhled do krajiny. Nachází se zde kulatá věž, pod
níž je umístěna bývalá místnost pro hotaře a maštal pro koně. Dnes zde máte
možnost nabrat sil, rozhlédnout se do širokého okolí (při dobrých povětrnostních
podmínkách můžete vidět Pálavu i vrcholky Alp) a ochutnat dobré víno z produkce zdejších vinic. Cyklistické stezky prochází vinicemi a ústí přímo u hrádku
Horní Dunajovice • Výrovická přehrada
V areálu Výrovické přehrady, s písčitou pláží a nejtep- Lampelberg.
lejší vodou na jižní Moravě, je situován autocamping Znojmo • Turistický vyhlídkový vláček – Hradiště/Loucký klášter
Výr poskytující zázemí pro vodní radovánky. Je zde Okružní jízda turistickým vyhlídkovým vláčkem městem Znojmem začíná každý
půjčovna loděk, šlapadel, horských kol a dalších den (v turistické sezóně) u Louckého kláštera. Během devadesáti minut vás vlásportovních potřeb. V areálu kempu se nachází volej- ček proveze nejzajímavějšími částmi královského města Znojma. Projedete střebalové a nohejbalové hřiště, dětské prolézačky, atd. dověkými uličkami i náměstími, spatříte významné stavební památky a pokocháte
Na své si přijdou rybáři, ale i houbaři!
se pohledy na město z údolí Dyje i výhledem z historických hradeb. Cyklisté si
do vláčku mohou s sebou vzít kolo. Provozní doba vláčku: 5. 5.–2. 10., denně od
9.00 do 18.00 hod.

