Nejlepší výlety v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
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Jižní Morava
Symbolem jižní Moravy je vinná réva, a proto k objevování tohoto regionu nezbytně patří toulky po
vinařských zajímavostech, spojené s ochutnáváním rozmanitých vín. Zkuste začít v Templářských
sklepech v Čejkovicích. Ve 13. století tu řád templářských rytířů vybudoval tvrz a rozlehlé podzemní
chodby, které se dnes využívají pro uskladnění a zrání vín. Prohlídky sklepů můžete spojit s řízenou
degustací a přednáškou o historii templářského řádu.
Na druhém místě se umístila jeskyně Výpustek poblíž Křtin. Jeskyně s pohnutou historií byla za
druhé světové války přebudována na podzemní továrnu, kde se vyráběly letecké motory, později zde
armáda zřídila tajné velitelské stanoviště. A protože to už se pohybujeme krasovou oblastí, kde je více
zpřístupněných podzemních prostor, vyzkoušejte projekt Na koloběžce Moravským krasem – při
takovém způsobu cestování se opravdu nudit nebudete!
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Templářské sklepy Čejkovice

Historie čejkovického vinařství je spojena s řádem templářských rytířů. První
písemná zmínka o jejich působení pochází z roku 1248. Společně se stavbou
templářské tvrze začala i výstavba rozsáhlých vinných sklepů a nová epocha
pěstování vinné révy v Čejkovicích
a okolí. Na dávné tradice navázala vinařská společnost Templářské sklepy, která vyrábí přírodní révová vína
rozmanitých odrůd i kategorií – vína
archivní, přívlastková, ročníková, barrique, jakostní, ledová i slámová.
Velkou pozornost samozřejmě přitahují
podzemní prostory, o jejichž výšce, šířce i délce se dodnes vyprávějí legendy;
chodbami údajně mohli projíždět ozbrojenci na koních i plně naložené vozy.
Prohlídky sklepů můžete spojit s řízenou degustací a přednáškou o historii
templářského řádu a pěstování vinné

révy na jižní Moravě. Součástí podzemního komplexu je rovněž stylová vinárna U Templářů, kde je možné povečeřet,
zatancovat si s cimbálovou muzikou či
pořádat oslavy a ﬁremní večírky. Zájemci se mohou přihlásit i do Templářské
školy vína, dvoudenního školení o víně.
Přednášky o vinařství a vinohradnictví
doplňuje praktická část, spojená s prohlídkami vinic, sklepů a výrobních technologií.
Templářské sklepy Čejkovice
Na Bařině 945, 696 15 Čejkovice
+420 518 309 011
+420 518 309 010
info@templarske-sklepy.cz
www.templarske-sklepy.cz
GPS: 48,910540 16,944450
Otvírací doba sezonní
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Atomový kryt v jeskyni Výpustek
Při prohlídce jeskyně navštívíte také vojenský protiatomový kryt, který vznikl za
karibské krize. Prostor je 200 metrů dlouhý
a v případě napadení mohl pojmout až 250
lidí. Expozici bývalého velitelského pracoviště naší armády doplňují autentické předměty, například chemická laboratoř či spojovací prostředky.
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Jeskyně Výpustek

Jeskyně, ležící v krasovém údolí u Křtin,
patří mezi nejmladší zpřístupněné podzemní prostory v České republice. Až
do roku 2008 byla otevřena jen jednou
v roce v květnu u příležitosti Mezinárodního dne muzeí, nyní se sem můžete podívat podobně jako do dalších
podzemních prostor Moravského krasu
v běžných otvíracích hodinách.
Labyrint temných chodeb a dómů, který podle záznamů znali lidé z okolí už
v 17. století, vytvořil ponorný Křtinský
potok. Začátkem 20. století se jeskyně
využívala k těžbě fosfátových hlín, při níž
došlo k objevu celé řady koster jeskynních medvědů a lvů. Prostory jeskyně byly
při těžbě rozšířeny natolik, že začaly být
zajímavé pro vojenské využití. V letech
1936–1938 tu působila československá
armáda, kterou v dobách druhé světové
války vystřídala armáda německá. Tehdy
byl Výpustek přebudován na podzemní
továrnu, kde se vyráběly letecké motory.
Němci vystříleli většinu skalních pilířů,
zazdili odbočky k podzemním propastem a srovnali terén, avšak v posledních
dnech války továrnu zničili.
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Jeskyně Výpustek
679 05, Křtiny 187
+420 516 439 111
vypustek.rezervace@caves.cz
www.caves.cz
GPS: 49,292300 16,724900
Otvírací doba sezonní



Vyjížďky na koloběžce Moravským krasem

Na kole, pěšky, z projížděk autem či na
motorce zná Moravský kras kdekdo, ale
zkusili jste tenhle kraj projet na koloběžce? Buďte mezi prvními a povězte
o tom přátelům, určitě budou koukat!
Půjčovna koloběžek, která sídlí v samotném centru Moravského krasu, v obci
Vilémovice, nabízí zapůjčení profesionálních koloběžek pro děti i dospělé.
Vyberte si stroje určené na silnici i do
terénu, které uvezou až sto padesát kilo,
případně freestylové a freeridové koloběžky! Na výlet můžete vyrazit odkudkoliv, půjčovna vám koloběžky doveze
na domluvené místo, připraví trasu na
míru a zajistí i odvoz z místa, kde váš
výlet skončí.
V nabídce jsou i koloběžky skládací,
které můžete vzít třeba do Chorvatska
a kolem moře se projíždět jak s větrem
o závod.
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Po válce ve zdevastované jeskyni krátce probíhal speleologický výzkum, ale
v roce 1961 se armáda do Výpustku vrátila a zřídila tu tajné velitelské stanoviště.
Ačkoli armáda jeskyni opustila až v roce
2000, některé části se zachovaly v původním stavu, a dnes tak můžete vidět
zajímavý kontrast mezi dílem přírody
a lidských rukou. S historií podzemních
prostor se seznámíte prostřednictvím
malé expozice. Velkým zážitkem je světelná show, která vás přenese o asi 60 000
roků zpět do období, kdy jeskyni obývali
medvědi a lvi.
Upozornění: Parkoviště je přímo před
jeskyní. Prohlídková trasa měří 550 m
a k jejímu zdolání budete potřebovat asi
hodinu.

Půjčovna a prodejna koloběžek
Na kolobce
Vilémovice 95, 679 06 Jedovnice
+420 605 186 200
info@nakolobce.cz
www.nakolobce.cz
GPS: 49,362100 16,746900
Otvírací doba sezonní
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Loucký klášter ve Znojmě

Klášter založený roku 1190 byl po
dlouhá staletí centrem uměleckého,
hospodářského a duchovního života
Znojemska. Louckým premonstrátům
kdysi patřily nejrozsáhlejší vinice v okolí, a tak stál klášter i v pozadí vzkvétajícího vinařství na Znojemsku.
Současné dění je úzce propojeno se jménem největšího výrobce vín Znojemské
vinařské podoblasti, společnosti Znovín
Znojmo. Právě tady můžete stylově zahájit své putování za víny z okolí. Kromě návštěvnického centra s nabídkou
ochutnávek vín je tu k vidění obrazová
galerie, bednářské a vinařské muzeum,
ﬁremní prodejna vín a také rozlehlé
barokní sklepy, kde dodnes v temnu
a tichu, za příznivé vlhkosti a teploty
odpočívá více než milion lahví.
Ten, kdo má rád historii, by si neměl
nechat ujít prohlídku kláštera, při níž
navštíví unikátní románsko-gotickou
kryptu pod klášterním kostelem Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava.
Loucký klášter je také jednou ze zastávek Vinařského turistického programu
společnosti Znovín Znojmo. Jednotlivá
zastavení vás zavedou do míst, kde roste vinná réva a kde se vyrábějí kvalitní
vína, například na vinici Šobes v Národním parku Podyjí, do Malovaného
sklepa v Šatově či do Křížového sklepa
139

v Příměticích. V létě můžete využít také
ochutnávkové stánky společnosti Znovín Znojmo na vinici Šobes a na viniční
trati Staré vinice u obce Havraníky.
Znovín Znojmo
Loucký klášter, Loucká, 669 02 Znojmo
+420 515 267 458
+420 606 624 648
znovin@znovin.cz
spravce@znovin.cz
www.znovin.cz
GPS: 48,841389 16,058056
Otvírací doba celoroční



Znojemské historické vinobraní

Velkolepá slavnost, která se každý rok
v polovině září odehrává v historickém
centru Znojma, připomíná středověkou
historii královského města. Desetitisíce návštěvníků se vracejí do atmosféry květnových dnů roku 1327, kdy do
města přijel český král Jan Lucemburský s manželkou Eliškou Přemyslovnou
a královským dvorem. Stylovou přehlídku hudby, tance a zábavy doprovází
bohatý program – průvody několika set
postav v dobových kostýmech, středověký jarmark, vojenské ležení, vystoupení
kejklířů, žonglérů a skupin historického
šermu, rytířské turnaje, divadla, soutěže pro děti a ohňostroj. Samozřejmostí
jsou ochutnávky vín a burčáku, duchovní program v kostelech sv. Michala
a sv. Mikuláše i výstava Znojemsko – zahrada Moravy.

Město Znojmo
Obroková 10, 669 02 Znojmo
+420 515 222 552
tic@beseda.znojmo.cz
www.znojmocity.cz
GPS: 48,853307 16,053589
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