
 KČT, odbor Valašské Meziříčí 
www.kctvm.wz.cz 

 

 

pořádá ve dnech 25. – 28. srpna 2022 

Znojemsko 

 

Odjezd:                ve čtvrtek 25. srpna v 6:00 hodin z ČSAD Valmez  

Příjezd: v neděli 28. srpna okolo 20 hodin aut.st. ČSAD Valmez 

Cena: 3.000 kč člen KČT 
3.300 kč nečlen KČT 

Upozornění:        Cena nemusí být konečná, ceny za ubytování se mohou změnit. Cena 
bude upřesněna na konci března 2022.  

Přihlášky:            Jana Cabáková,  tel. 725 280 379,  janakctvalmez@seznam.cz 

Platba:                  Zálohu 1.000 kč zaplatit do 15.února 2022 na č.ú. 243278365/0600  
                              Do poznámky napište Znojemsko a příjmení za koho je platba. 
                              Celou částku doplatit do 30.června 2022 
                              V ceně akce je ubytování, doprava a polopenze. 
 
Ubytování:           V hotelu Bítov v Bítově ve 2-4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním 

zařízením 
 

Upozornění: - výlet je na vlastní riziko 
                              - účastníkům doporučujeme uzavřít cestovní pojištění 
                              - nutno dodržovat platné covid podmínky pro vstup do Rakouska 

- pro účastníky akce platí stornovací podmínky KČT  Val.Meziříčí 
- přihlášení se budou zařazovat postupně až do naplnění autobusu  

 

 
 

Na výlet vás srdečně zve Jana Cabáková, vedoucí zájezdu 

http://www.kctvm.wz.cz/


ZNOJEMSKO 

1. den  Rakousko   
trasa A 

Merkersdorf (červená) – Ruine Kaja (červená + modrá) – Hardegg Zollhaus (neznačená) –  

přejít přes most přes Dyji do ČR – Hardegg-hran.přechod (modrá) – Hardeggská vyhlídka 

(modrá) – Na Keplech (červená) – Vranov         (18km 6hod     stoupání 570m, klesání 645m) 

 

trasa B 

Merkersdorf (červená) – Ruine Kaja (červená + modrá) – Hardegg Zollhaus (neznačená) –  

přejít přes most přes Dyji do ČR – Hardegg-hran.přechod (modrá) – Hardeggská vyhlídka 

(modrá) – Na Keplech (modrá) –  Čížov             (11km 4hod     stoupání 465m, klesání 430m)    

 

trasa C 

Čížov (modrá) – Hardeggská vyhlídka-odb. (modrá) – Hardegg (Rakousko) – zpět přes most 

do ČR Hardegg-hran.přechod (zelená) – Na Keplech (modrá) - Čížov                 

                                                                               (9km 3hod     stoupání 210m, klesání 210m) 

 

2. den Vranov, Bítov 

trasa A  

Vranov (zelená) – Švýcarské údolí-rozc. (žlutá) – Bítov 

                                                                             (18km 6hod     stoupání 350m, klesání 320m) 

trasa B  

Vranov, nám. (zelená NS Karla Claryho) – Onšovský vrch (zelený NO Josefa Dorého) – přes 

Stříbrné vodopády stále po okruhu Josefa Dorého do Vranova nám.      

                                                                           (4,5km 1,5hod   stoupání 210m, klesání 210m) 

trasa C  

Vranov, nám. (žlutý Felicitin okruh) – Felicino údolí (jdi vlevo na červený Felicitin okruh, 

přes Felicitinu studánku stále po červeném okruhu do Vranova-Benátek (žlutá a zelená) – 

Vranov nám.                                                         (4km 1,5hod   stoupání 130m, klesání 130m) 

 

trasa D  

Bítov (modrá + zelená) – Vranč, rozc. (po neznačené na cyklostezku) – rozhledna Rumburak 

(cyklostezka) – hrad Bítov – zpět po zelené do Bítova      

                                                                              (5km 1,5hod   stoupání 110m, klesání 110m) 

trasa D  

Bítov (zelená) – Cornštejn zřícenina – zpět po stejné zelené do Bítova      

                                                                              (5km 1,5hod   stoupání 130m, klesání 130m) 

 

 3. den Znojmo 

trasa A 

Podmolí (žlutá) – Andělský mlýn, rozc. (zelená) – Znojmo                  

                                                                               (13km 6hod   stoupání 290m, klesání 410m) 

trasa B 

Podmolí (žlutá) – Andělský mlýn, rozc. pak odbočka po neznačené k Mašovickému lomu a 

zpět k rozcestníku Andělský mlýn, rozc. (zelená) – Znojmo    

                                                                            (15km 4,5hod   stoupání 310m, klesání 440m) 

trasa C 

Aut.zastávka Mašovice,dvůr jít po směru jízdy autobusu cca 250m na zelenou TZ k rozc. 

Andělský mlýn, rozc. (zelená) – Znojmo             (8km 2,5hod   stoupání 230m, klesání 290m) 



 

4. den Šobeská vinice 

trasa A 

Podmolí (zelená) – Žlebský potok (zelená) – zříc. Nový Hrádek (zelená) zpět Žlebský potok 

(červená) přes vinici Šobes – Pod Šobesem(žlutá) – Fládnická (zelená) – Šatov Ob.Ú. 

                                                                            (18km 5,5hod   stoupání 330m, klesání 475m) 

 

trasa B 

Podmolí (modrá) – U Milíře (červená) přes vinici Šobes – Pod Šobesem(žlutá) – Fládnická 

(zelená) – Šatov Ob.Ú. 

                                                                               (10km 3hod   stoupání 110m, klesání 250m) 

trasa C 

V Šatově prohlídka Malovaného sklepa, Areálu českoslov.opevnění Šatov, pěchotního srubu 

Zahrada, kdo bude chtít může jít pěšky ze Šatova (zelená) – Hnanice a zpět do Šatova 

                                                                                     (6km 2hod   stoupání 55m, klesání 55m) 

 


