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Jihomoravský kraj má rozlohu 7 188 km², tvoří jej 7 okresů a žije 
v něm téměř 1,2 milionu obyvatel. Největším a zároveň krajským 
městem je Brno. Historickou křižovatkou kráčelo do Evropy 
křesťanství, podél zdejších řek se během staletí zrodilo množství 
městeček a měst, na svazích se prostírají rozlehlé vinice a ovocné 
sady. Svým návštěvníkům jižní Morava nabízí rozmanitou škálu 
kulturních, přírodních i technických památek, na své si 
přijdou i příznivci moderní architektury a židovských památek. Čtyři 
zdejší lokality jsou zapsány v Seznamech světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Brno-venkov
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Věděli jste, že:
  Brno je počtem obyvatel i rozlohou druhým největším městem republiky.

   Se 34 fakultami a 14 univerzitami si Brno vysloužilo přezdívku „město 
studentů“.

   Brno je centrem soudní moci – sídlí zde Ústavní soud, Nejvyšší soud,  
Nejvyšší správní soud a Nejvyšší státní zastupitelství. 

   Brno je dějištěm velkých motoristických závodů na Masarykově okruhu.  
K nejprestižnějším závodům patří Grand Prix ČR a Mistrovství světa 
silničních motocyklů.

   Brno každoročně hostí přehlídku ohňostrojů Ignis Brunensis.

   Brněnské výstaviště se považuje za kulturní památku města a konají  
se zde velké mezinárodní výstavy a veletrhy.

   K nejvýznamnějším dominantám města patří hrad a pevnost Špilberk 
na stejnojmenném kopci a katedrála svatého Petra a Pavla na vršku 
Petrov, která je biskupským chrámem.

   Významnou památkou zapsanou na seznamu UNESCO je 
funkcionalistická vila Tugendhat.
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SPORT A VENKOVNÍ AKTIVITY
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Pěší turistika

Velkou Javořinu (1) 
najdete v Bílých Karpatech na moravsko-slovenském pomezí nedaleko obce Strání. Se 
svými bezmála 1 000 metry nad mořem je nejvyšší horou tohoto pohoří. Jejím vrcholem 
prochází státní hranice se Slovenskem. 

Spirálová rozhledna v Kobylí (2)

je vysoká 7,5 metrů a stojí na nejvyšším bodě obce – Kobylím vrchu, kterému místní 
neřeknou jinak než Homole. Rozhledna je přístupná vozíčkářům. 

Váté písky u Bzence, (3)

kterým se přezdívá Moravská Sahara, jsou jedinečným biotopem. Najdete je mezi 
železničními stanicemi Rohatec a Bzenec přívoz. Na délce přes pět kilometrů si tu 
budete připadat jako v africké poušti. 

Moravské Toskánsko
tvoří dlouhé pásy hnědých a zelených polí. Ty se táhnou až k obzoru a budí zdání, že 
nemají konce. Malebnou scenérii sem tam doplňuje osamělý strom, remízek či kaplička. 

Národní park Podyjí (4)

vede podél 40 km dlouhého údolí řeky Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. 
Úchvatná a pestrá mozaika skalních stěn, přírodní amfiteátry, nivní louky a prosluněné 
lesostepi vám učarují. 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
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https://www.kudyznudy.cz/aktivity/velka-javorina-nejvyssi-vrchol-bilych-karpat
http://www.kobyli.cz/stezka-nad-vinohrady
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/vate-pisky-u-bzence-moravska-sahara
https://moravsketoskansko.cz/index.html
https://www.nppodyji.cz/
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Pěší turistika

Chráněná krajinná oblast Pálava (1)

leží uprostřed prastaré kulturní krajiny jižní Moravy, která patří k nejdéle osídleným místům 
u nás. Po pravěkých tábořištích lovců mamutů tu zbyly nejen skládky mamutích kostí 
a pozůstatky ohnišť, ale i světoznámá soška Věstonické venuše. Oblast je od roku 1976 
zapsána na seznamu UNESCO.

Býčí skálu (2)

najdete ve střední části Moravského krasu mezi městečky Adamov a Křtiny. Vysoký 
bílý skalní útvar s průrvou a několika otvory v dolní části je opředen mnoha legendami 
a jedním děsivým tajemstvím spojeným s lidskými obětmi.  

Punkevní jeskyně s propastí Macocha (3)

vás ohromí mohutnými dómy a chodbami s bohatou krápníkovou výzdobou. Tu si 
můžete prohlédnout při romantické plavbě na lodičkách po podzemní říčce Punkvě. 
Vydat se můžete také na dno největší propasti svého druhu ve střední Evropě – 
Macochy. 

Jantarová stezka na Moravě (4)

je jednou z nejstarších obchodních cest, která spojovala sever a jih Evropy dlouho 
před naším letopočtem. Vydejte se po stopách dávných obchodníků, obdivujte unikátní 
památky a ochutnávejte místní speciality. 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
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http://palava.ochranaprirody.cz/
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/byci-skala-tajuplne-misto-pravekych-ritualnich-v
https://www.caves.cz/jeskyne/punkevni-jeskyne
http://www.amber-trail.cz/cz/index.php
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Cykloturistika

Trail of Life Bílé Karpaty (1)

vás od vodní nádrže Lučina provede po lesních cestách, 
turistických stezkách i úseky zábavných trailů. Čekají 
na vás horské hřebeny, rozlehlé louky poseté starými duby, 
malebná údolí i vesničky se stále živým folklórem. 

Singletrail Moravský kras (2)

u Jedovnice tvoří 28 km stezek na třech okruzích. Stezka se 
dynamicky line mezi stromy, ale nikdy nevede příliš z kopce 
ani do kopce, takže si tu na své přijdou i začátečníci. Nevzali 
jste si kolo s sebou? Nevadí, nějaké vám tu ochotně půjčí. 

Výlety po Moravských vinařských stezkách (3)

si skvěle užijete na více než tisíci kilometrech značených 
cyklistických tras napříč všemi vinařskými oblastmi. Trasy 
vedou po klidných silnicích, místy po polních či lesních 
cestách. Vyrazit můžete jak na horských, tak na silničních 
kolech. 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
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https://www.trailoflife.cz/
https://singlekras.cz/
https://www.stezky.cz/
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ZÁŽITKY NEJEN PRO RODINY S DĚTMI



DOVOLENÁ PO ČESKU

9

Aqualand Moravia (1)

v Pasohlávkách je nejmodernějším aquaparkem v České 
republice. Jen 20 minut od Brna na vás čeká 14 bazénů,  
20 tobogánů, 24 saun a procedur ve Forum Romanum 
Wellness.

V Lamacentru Hády (2)

si můžete dát dostaveníčko nejen se stádem Alpak, které 
můžete ve výběhu navštívit s proškolenými lektory, ale také 
s ovcemi, zakrslými kozami nebo králíky. Areál je přístupný 
o sobotách a nedělích vždy od 10 do 18 hodin. 

Zábavní vědecký park Vida! (3)

Naleznete jej u brněnského výstaviště a určitě jen tak nevyjdete 
z údivu. Dotýkat se exponátů je zde povoleno a na své si tu 
přijdou úplně všichni bez rozdílu věku. 

Levandulová farma Lavandia ve Starovičkách (4)

vznikla v roce 2013 a na jejím pozemku roste více než 40 tisíc 
keříků levandule lékařské. Zastavit se můžete třeba po cestě 
do Lednicko-valtického areálu, který se nachází nedaleko. 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
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http://www.aqualand-moravia.cz/
http://www.lamacentrum.cz/
https://vida.cz/
https://www.levandulezmoravy.cz/exkurze/vonave-levandulove-lany/
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Na Baťově kanálu (2)

si užijete dovolenou na hausbótech a obytných 
motorových lodích a nemusíte ani jezdit do Holandska 
nebo Francie. 

Western park Boskovice (1)

nabízí atmosféru westernového městečka, která vás 
doslova pohltí. Staňte se na chvíli kovboji a indiány 
v obrovském pískovcovém lomu s vodopádem. 
Ubytovat se tu můžete v kanadských srubech či 
ve stanech s vlastním spacákem. 

Půjčovna čtyřkolek v Brně (3)

je tu pro všechny milovníky adrenalinu a vůně benzinu. 
Vyzkoušet si můžete jízdu po silnici nebo po polních 
cestách. Proškolený personál začátečníkům před první 
jízdou vše vysvětlí a pak už můžete jít řezat zatáčky. 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
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https://www.batacanal.cz/
http://www.westernove-mestecko.cz/
https://www.kudyznudy.cz/aktivity/pujcovna-ctyrkolek-v-brne-1
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KULTURA A POZNÁVÁNÍ
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Klášter Rosa Coeli (4)

najdete v Dolních Kounicích a na citlivé jedince tu čeká příval pozitivní 
energie pramenící přirozeně z ducha tohoto místa – prý stačí pouhých 
pár minut v magických prostorách trosek gotického kláštera, aby se vám 
zlepšila nálada. 

Větrný mlýn v Kuželově (2)

je jedním z mála dochovaných větrných mlýnů holandského typu. Národní 
kulturní památku najdete na nezalesněném hřbetu Bílých Karpat a čeká tu 
na vás expozice mlynářství a života na Horňácku. 

Hrad Bítov, (3)

ležící v malebném kaňonu Moravského Švýcarska u Vranovské přehrady, je 
jedním z nejstarších a nejromantičtějších hradů moravsko-rakouského Podyjí. 
První písemné zmínky pochází z počátku 11. století. 

Pohádkový hrad Pernštejn (1)

se tyčí na skále na městysem Nedvědice už bezmála osm století a za tuto 
dobu nebyl nikdy dobyt. Na návštěvníky tu čeká celkem 6 prohlídkových 
okruhů včetně interaktivní prohlídky Bílé paní pro děti, které při ní plní 
jednoduché úkoly. 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
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https://www.dolnikounice.cz/klaster-rosa-coeli/d-78777
http://www.technicalmuseum.cz/pamatky/vetrny-mlyn-v-kuzelove/
http://www.technicalmuseum.cz/pamatky/vetrny-mlyn-v-kuzelove/
https://www.hrad-pernstejn.eu/cs
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Vila Tugendhat (1)

patří mezi perly funkcionalistické architektury 
Brna. Vznikla v letech 1929–1930 podle 
projektu německého architekta Ludwiga 
Miese van der Rohe. Ten vypracoval 
projekt na svou dobu nesmírně moderní 
stavby v roce 1928 na žádost manželů 
Tugendhatových.

Tajemné znojemské podzemí (2)

je důmyslná síť vzájemně se proplétajících 
podzemních chodeb o celkové délce bezmála 
25 km. Tajemná zákoutí můžete prozkoumat 
na prohlídkové trasa s téměř hororovým 
pojetím. 

Lednicko-valtický areál (3)

byste si při putování Jihomoravským krajem 
určitě neměli nechat ujít. Rozlehlý park 
je nejrozsáhlejší komponovanou krajinou 
v Evropě a je zapsán do Seznamu kulturního 
dědictví UNESCO. Zámek Lednice, 
který je základním kamenem Lednicko-
valtického areálu, nechal kníže Alois II. z rodu 
Lichtenštejnů přebudovat na reprezentační 
letní sídlo v duchu anglické gotiky.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
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https://www.tugendhat.eu/
https://www.znojemskabeseda.cz/turismus/znojemske-podzemi
http://www.lednickovalticky-areal.cz/
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UBYTOVÁNI A RELAXACE
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Wellness Infinit Maximus (1) 
Zde si dopřejete zasloužený odpočinek. U Brněnské 
přehrady, kde se tento areál nachází, na vás čekají 
vnitřní a venkovní bazény, saunový svět s 11 druhy 
saun, privátní SPA a široká nabídka masáží. 

Pivní lázně ve Znojmě (2)

se překvapivě nacházejí v podzemí hned naproti 
radnici. Unavené tělo tu můžete naložit do dřevěné 
kádě s teplým pivem a jedno studené si k tomu 
rovnou i načepovat. Procedura zahrnuje pivní koupel 
i neomezenou konzumaci ležáku a občerstvení. 

Solná štola a solná jeskyně Hodonín (3)

je ideálním místem pro relaxaci, ale také pro celkové 
ozdravení těla – především dýchacích cest a kůže. 
Jedinečné mikroklima je mimořádně intenzivní a budete 
mít pocit, jako byste leželi u moře. 

 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
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https://maximus.infinit.cz/
http://www.pivnilazneznojmo.cz/
http://mng.webz.cz/solna_stola.php
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HOTELY A PENZIONY
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Hotely a penziony

Vinařství u kapličky (1)

ve vesničce Zaječí se nejen ubytujete, ale dopřejete 
si také relax uprostřed vinohradů s plně vybaveným 
wellness centrem.

Hotel Kraví Hora (2)

v Bořeticích se nachází uprostřed vinic a prosluněných 
svahů Modrých hor. Hostům je k dispozici vinný sklep 
s možností degustace a wellness zóna se saunou 
a vyhlášenými masážemi.

Courtyard by Marriott Brno (3)

nabízí stylové ubytování v hlavním městě 
Jihomoravského kraje. Na hosty čekají luxusní pokoje 
s moderním zařízením a mramorovými koupelnami. 

Barceló Brno Palace (4)

v samotném centru Brna se můžete ubytovat 
v jednom ze 119 luxusní pokojů, které jsou vybaveny 
TV, minibarem, klimatizacíc a samozřejmostí je i Wi-Fi 
zdarma. 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
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https://www.vinarstviukaplicky.cz/
https://www.kravihora.cz/kontakty
https://www.marriott.com/hotels/travel/brqcy-courtyard-brno/
https://www.barcelo.com/cs-cz/barcelo-brno-palace/?utm_source=tripadvisor&utm_medium=dlk&utm_campaign=tripadvisor_desktop_poc_r_eur&utm_content=h326
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KEMPY
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Kempy

Camp Bítov (1)

na Vranovské přehradě, které se také přezdívá 
Moravský Jadran, je obklopen 100 metrů vysokými 
skalami. Využít můžete hřiště na plážový volejbal, 
dětské hřiště, tenisové kurty nebo bowling. A až 
budete mít pohybu dost, dopřejte si třeba relaxační 
masáž. 

Camping Country Hluboké Mašůvky (2)

leží v kouzelném prostředí Jevišovické pahorkatiny 
a učaruje vám svou rodinnou atmosférou a příjemným 
prostředím. Nabízí bohaté sportovní vyžití včetně jízdy 
na koních. 

 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
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https://www.camp-bitov.cz/
https://www.camp-country.cz/
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RESTAURACE
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ
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V Restauraci u Tlustých (1)

si pochutnáte na českých, evropských, ale i tradičních 
krajových specialitách. V prodejně restaurace si 
můžete vybrat z pestré nabídky lokálních uzenin a sýrů 
a odnést si něco malého na zub domů.  

Restaurace Bukovanský mlýn (2)

si většinu svého sortimentu sama vyrábí či pěstuje 
a nabízí lokální gastronomické perly, které odpovídají 
současným požadavkům moderní kuchyně.

Café FARA (3)

nabízí výjimečný gurmánský zážitek v prostředí 
originálně zrekonstruované budovy bývalé fary 
a přilehlé zahrady. Samozřejmostí jsou pokrmy 
z lokálních ingrediencí. 

http://www.utlustych.cz/cz/restaurace
https://www.bukovansky-mlyn.cz/
http://www.cafefara.cz/
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TIPY NA NEOBVYKLÉ ZÁŽITKY NEBO AKCE
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JIHOMORAVSKÝ KRAJ

 Vážení milovníci vína, v období od 25. června do 6. září  
můžete osobně navštívit vinaře z Čejkovic
   Degustace vzorků u vinaře stojí jednotně 100 Kč 

   2.–5. července Víno Škrobák, Sklep Na Bařině, Vinařství Radocha

   9.–12. července Kočařík, Vinařství Hajduch, Rodinné vinařství Veverka L.

   16.–19. července Zemědělská a.s. Čejkovice, Vinařství Veverka,  
Vinařství Konečný Stanislav

   23.–26. července Víno Hradil, Vinařství Michna, Víno Červenka

   30.–2. srpna Konečný Vlastimil & syn, Vinařství Opluštil, Vinařství Petr Bíza Čejkovice

   6.–9. srpna Vinařství Pastorek, Hřiba & Robek, Jakub ŠAMŠULA vinařství

   13.–16. srpna Vinařství Mezi Sklepy, Novotný Bílek 

   20.–23. srpna Víno Sýkora, Vinařství Hřiba 

   27.–30. srpna DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ

   3.–6. září Lukáš Hlinecký, Vinařství Fojtík, Víno Herzán

 Více informací naleznete zde. 
 Leták akce naleznete zde.

http://www.vinozcejkovic.cz/clanek/letni-otevrene-sklepy-2020
http://www.vinozcejkovic.cz/data/article-pictures/401_2.jpg


Osobní Asistent ČSOB Premium
Službu poskytuje AXA Assistance

Tel.: +420 226 226 000

E-mail: info@axa-assistance.cz

Tipy na výlety po Česku jsme pro vás vytvořili ve spolupráci se službou  
Osobního asistenta Axa Assistance, která je součástí ČSOB Premium.

Vzhledem k pandemii doporučujeme ověřit si otevírací doby ještě před cestou.




