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Vyhlídkový vláček Vás během osmdesáti pěti minut proveze nejzajímavějšími částmi 
královského města Znojma. Projedete středověkými uličkami i náměstími, zhlédnete 
významné stavební památky, pokocháte se pohledy na město z údolí Dyje.
Nastoupit můžete na kterékoli z devíti zastávek a na kterékoli z nich můžete okružní 
jízdu přerušit a pak, s označeným lístkem, příštím spojem dokončit. Ovšem bude-li ve 
vláčku místo.
Získáváte tak čas na důkladnější prohlídku objektů, které Vás zaujmou, nebo na 
občerstvení.
Cyklisté mají možnost vzít si s sebou do vláčku kolo (omezený počet), popřípadě si 
je mohou na několik hodin uschovat v základní zastávce Městská plovárna Louka – 
Návštěvnické centrum Znovínu.
Automobily nebo autobusy mohou zaparkovat u Městských lázní nebo na parkovišti 
u koupaliště v Louce. Vláček rovněž zastavuje u vlakového i autobusového nádraží.
Zastávku Městská plovárna Louka – Návštěvnické centrum Znovínu doporučujeme 
jako vhodné nástupiště /jako vhodný výchozí bod/ k cyklotrasám v Národním parku 
Podyjí i v širším okolí Znojma, např. k vinařským stezkám.

V průběhu jízdy jsou tři delší zastávky. První, Městská plovárna Louka – Návštěvnické 
centrum Znovínu Loucký klášter, je asi dvacetiminutová. Čas lze vyplnit ochutnávkou 
vín, návštěvou speciálních prodejen vín Znovínu. Jsou zde také sociální zařízení (WC). 
Zdržíte-li se déle, můžete si prohlédnout přístupné části Louckého kláštera s vinařsko – 
bednářským muzeem, jedinečnou galerií s obrazy věnovanými vínu, vzácnou románskou 
kryptu aj. 

Druhá, asi desetiminutová zastávka, je u kostela sv. Mikuláše, odkud se vám otevřou 
pěkné pohledy do údolí řeky, na Rotundu sv. Kateřiny a další dominanty města. I na 
této zastávce se můžete občerstvit vínem ze Znovínu, vláček je vybaven ledničkou. 

Třetí, také desetiminutová, je na hradním nádvoří, kde můžete obdivovat Rotundu 
sv. Kateřiny, hrad a další skvostné pohledy na Znojmo. I zde se můžete občerstvit 
vínem ze Znovínu.

Otevírací doby zajímavostí po trase:

Znojemská rotunda 
– unikátní světová památka
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 222 311, 515 282 211, fax: 515 282 222, 
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, www.znojmuz.cz
Otevřeno: v závislosti na aktuálním stavu klimatu! 
Červen až září Út–Ne 9.00–17.00 hod. Vstupy v 9.15, 10.15, 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.15, 16.15 hod. 
Vstupné: 90 Kč 
Max. počet návštěvníků ve skupině: 10

Znojemský hrad
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 222 311, 515 282 211, fax: 515 282 222, 
email: znojmuz@znojmuz.cz, www.znojmuz.cz
Otevřeno: duben So, Ne 9.00–17.00 hod., květen až září Út–Ne 9.00–17.00 hod., 
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, senior (nad 65 let) 30 Kč

Jihomoravské muzeum
Minoritský klášter, Přemyslovců 6, Znojmo, tel.: 515 282 211, fax: 515 282 222, 
e-mail: znojmuz@znojmuz.cz, www.znojmuz.cz
Otevřeno: Po–Pá 9.00–11.30 a 12.00–17.00 hod., květen až září Po–Ne 9.00–11.30 a 
12.00–17.00 hod. Poslední prohlídka 16.30 hod., So+Ne v 16.00 hod. 
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč

Znojemské podzemí 
– světová rarita – labyrint podzemních chodeb
Slepičí trh 2, Znojmo, tel.: 515 221 342, 
e-mail: podzemi@znojemskabeseda.cz, www.znojemskabeseda.cz/podzemi
Otevřeno: květen až září denně 9.00–17.00, červenec až srpen 9.00–18.00 hod., říjen  
až duben Po–So 10.00–17.00 hod., Ne 13.00–16.00 hod. Pro skupiny po objednání 
kdykoliv. Poslední prohlídka hodinu před koncem otevírací doby. 
Vstupné: červen až září: 95 Kč, děti 6–15 let, studenti, senioři, ZTP a ZTP/P 55 Kč, 
rodinné vstupné (1 dosp.+ max. 2 děti) 115 Kč, (2 dospělí + max. 3 děti) 210 Kč, 
skupinové (6–15 let + pedag.dozor) 35 Kč, říjen až květen: 65 Kč, snížené 45 Kč, 
rodinné (1 dosp. + max. 2 děti) 85 Kč, (2 dosp. + max. 3 děti) 150 Kč, 
skupinové (6–15 let + ped dozor) 35 Kč
NOVINKA letošního roku: tzv. adrenalinové trasy, dle obtížnosti 1, 2, 3, objednávky 
www.podzemiznojmo.cz, tel.: 608 204 535.

Dům umění
Masarykovo nám. 11, Znojmo, tel.: 515 226 529, 
e-mail: dumumenizn@volny.cz, www.znojmuz.cz
Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–11.30 a 12.00–17.00 hod.
Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč

Radniční věž 
– úžasná vyhlídka na Znojmo
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094, 
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz, www.znojemskabeseda.cz
Otevřeno: květen až září Po–Ne 9.00–17.00 hod., říjen až duben Út–So 10.00–16.00 hod. 
Vstupné: dospělí 35 Kč, snížené 25 Kč (děti od 6–15 let, studenti, důchodci, držitelé 
průkazu ZTP a ZTP/P)

Informační centrum VOC ZNOJMO – Vlkova věž
ulice Kollárova, Znojmo, tel. 734 732 019, 777 323 136
email: voc@vocznojmo.cz, www.vocznojmo.cz
Otevřeno: květen až září Po–Čt, svátky 10.00–18.00, Pá 10.00–19.00, So 9.00–19.00, 
Ne 9.00–15.00
Vstup na Vlkovu věž – vyhlídka z věže (20 Kč dosp., děti do 15 let zdarma), vyhlídka 
s ochutnávkou vín VOC ZNOJMO (5 vzorků vín 150 Kč)

Městská plovárna Louka
– exkluzivní nerezové koupaliště ve Znojmě u Louckého kláštera, 
restaurace s kuželnou u Louckého kláštera
Otevřeno: v případě příznivého počasí od poloviny května do poloviny září 2014. 
Noční koupání od června do srpna dle stavu aktuálního počasí v době od 20.30–22.30 hod.

Otevírací doby turistických aktivit Znovínu v sezóně 2014

ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.
671 22 Šatov 404, tel.: 515 266 620, 606 712 231
fax: 515 221 650, www.znovin.cz, e-mail: znovin@znovin.cz

LOUCKÝ KLÁŠTER, ZNOJMO 
– vinařské centrum Znojemska
Návštěvnické centrum, prohlídky Louckého kláštera 
V sezóně denně: 29. 3.–30. 9. 2014 Po–Ne: 9.00–18.00 hod.
Na základě objednávky: 1. 10.–31. 12. 2014 tel.: 515 267 458, 606 624 648 
Délka prohlídky – 90 min., cena děti 30 Kč, dospělí 70 Kč/osobu včetně ochutnávky 
a suvenýru „koštovačky“. 
Konference, firemní prezentace a ochutnávky vín 
provoz: celoročně, informace u správce Louckého kláštera: Karel Matula, 
tel. 602 193 492, e-mail: spravce@znovin.cz 
Prodejny lahvových a sudových vín v Louckém klášteře – otevřeno denně 
1. 3.–22. 12. 2014 Po–Pá 9.00–18.00 hod., So–Ne 9.00–12.30 a 13.00–18.00 hod.
tel.: 515 267 237, 606 707 626 

VINICE ŠOBES, NÁRODNÍ PARK PODYJÍ
– jedna z nejhezčích a nejkvalitnějších vinic v Evropě, 
na mezinárodní cyklotrase „Greenways“
Ochutnávkový stánek: 29. 3.–31. 5. 2014 So, Ne, svátek 9.00–18.00 hod., 1. 6.–30. 9. 2014 
denně 9.00–18.00 hod. 

STARÉ VINICE, HAVRANÍKY 
– úžasné okolí, ochutnávkový stánek přímo na vinici, 6 km od Znojma směrem jižním
na trase Znojmo – Šobes 
Ochutnávkový stánek: 29. 3.–31. 5. 2014 So, Ne, svátek 9.00–18.00 hod., 1. 6.–30. 9. 2014
denně 9.00–18.00 hod.

MORAVSKÝ SKLÍPEK V ŠATOVĚ
– s unikátním sklepním labyrintem s víny uloženými v tzv. „privátních boxech“ 
(10 km od Znojma) – doporučujeme i cyklistům
Vhodné pro individuální návštěvníky i velké organizované skupiny.
Provozní doba: restaurace, vinárna, terasa, posezení ve sklepě a vinařské stodole:
Duben až prosinec: Po – zavřeno, Út, St, Čt 11.00–22.00 hod., Pá, So 11.00–24.00 hod., 
Ne 11.00–20.00 hod., leden až březen Po, Út, St, Ne – zavřeno, Čt, Pá, So 12.00–22.00 hod.
V případě domluvených skupin je možné otevřít mimo otvírací dobu.
Kontakt: Zuzana Sobolová, tel.: 725 429 494
e-mail: moravskysklipek@znovin.cz, www.znovin.cz

KŘÍŽOVÝ SKLEP V PŘÍMĚTICÍCH (severní část Znojma)
– leden až srpen – objednané skupiny nad dvacet osob, v pracovní dny od 7.00 
do 14.00 hod. na základě dohody se sklepmistrem Petrem Drozdem, cena prohlídky 
včetně ochutnávky šesti vzorků vín (0,25 dcl) 100 Kč/osobu, tel.: 515 225 014.
Od 1. 9. do 9. 1. je sklep každoročně pro veřejnost uzavřen, vyrábí se zde nové víno. 
Na požádání na recepci v přilehlém Hotelu N lze v měsících leden až srpen v odpoledních 
a večerních hodinách nahlédnout do sklepa přes mříže
Den otevřených dveří se koná v pátek 6. června 2014 od 14.00 do 20.00 hod. 
Na programu je volný vstup do památníku Prokopa Diviše a také do Křížového 
sklepa, ochutnávka vín a „koncertování na kříži“.

PRODEJNA ZNOVÍNU ZNOJMO 
Horní Česká 2, 669 02 Znojmo, tel.: 515 220 700, Po–Pá: 9.00–12.00 a 12.30–18.00 hod., 
So: 9.00–12.00 hod.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ZNOJMO 
Obroková 10, 669 02 Znojmo, tel.: 515 222 552, www.tic.znojmocity.cz



Trasa mezi zastávkami 5–7
zastávka č. 6 je dočasně zrušena
Od hradu na Mariánské náměstí.
Přes Václavské náměstí Veselou ulicí (bývalé židovské gheto) ke kostelu sv. Michala – 
z Divišova náměstí na náměstí Horní a Kovářskou, na Komenského náměstí a Studentskou 
ulicí na Mariánské náměstí.

Trasa mezi zastávkami 7–8
Z Mariánského náměstí na Masarykovo náměstí (Dolní)
Pontassievskou a Zámečnickou ulicí na hlavní Masarykovo náměstí (Dolní), odkud je pár 
kroků k vyhlídkové radniční věži na Obrokové ulici, ke vchodu do Znojemského podzemí 
a k dalším pamětihodnostem. Odtud je to jen pár kroků k tzv. Vlkově věži, která nabízí 
další netradiční pohledy na Znojmo. Uvnitř věže můžete ochutnat vína zařazená do VOC 
Znojmo (Vína Originální Certifikace).

Trasa mezi zastávkami 8–9
Z Masarykova náměstí k nádraží.
Okolo Domu umění a Vlkovy věže na náměstí Republiky s Městským divadlem z roku 1900 
a Tovární ulicí k nádraží.

Trasa mezi zastávkami 9–1
Nádraží – Loucký klášter.
Po Vídeňské třídě na Louckou ulici k bývalému premonstrátskému klášteru v Louce, jehož 
budovy a okolí prožívají po letech oživení. 

Provozní doba vláčku v roce 2014
1. 5.–30. 9. – Po–Ne  9.00–18.00 hodin

Provozní podmínky a ceny vláčku
1.  Ceník jízdného:
 • obyčejné jízdné je 50 Kč
 • děti do 15 let, studenti, tělesně postižení: 30 Kč
 • rodinné jízdné (2 osoby nad 15 let + 1 až 2 osoby do 15 let): 120 Kč
 •  jízdní kolo – zdarma (omezený počet), zvířata – zdarma (přeprava omezená na 

souhlas cestujících a přepravními podmínkami)

Miniprůvodce:

Trasa mezi zastávkami č. 1–2
Údolím Dyje ke Znojemské přehradě – malebné pohledy na město i na jeho nejbližší okolí 
– historický železniční most – začátek Národního parku Podyjí.

Trasa mezi zastávkami č. 2–3
Po Napajedlech a Velkou Mikulášskou k chrámu sv. Mikuláše.
Během stoupání po strmých Napajedlech se otevírají úchvatné pohledy do údolí Dyje 
i památné domy. 

Trasa mezi zastávkami 3–4
Velkou Františkánskou ke Znojemskému hradu a Znojemské rotundě sv. Kateřiny.
Na krátké zastávce na hradním nádvoří můžete z vyhlídky obdivovat řeku Dyji, Kraví horu 
a další dominanty Znojma vč. komplexu Louckého kláštera. Nádherný pohled na chrám sv. 
Mikuláše, radniční věž a do jihomoravských a dolnorakouských rovin (bývalé mořské dno).

Trasa mezi zastávkami 4–5
Areálem bývalého hradního pivovaru zpět na ulici Přemyslovců.
Po cestě uvidíte bývalý klášter klarisek  a bývalý klášter minoritů – dnešní Jihomoravské 
muzeum

MAPA TRASY TURISTICKÉHO VYHLÍDKOVÉHO VLÁČKU – cestující může nejvýše 1x přerušit jízdu a nastoupit v následujících spojích vláčku v den, kdy 
byla jízdenka zakoupena. Toto přerušení je cestující povinen vyznačit na jízdence. Nastoupit 
může cestující po přerušení jízdy, v zastávce v které přerušil jízdu, nebo v následujících 
zastávkách dle jízdního řádu. V případě, že přerušení jízdy nebude na jízdence označeno, 
jízdenka se stává neplatnou. Dopravce negarantuje volné místo ve vláčku po přerušení jízdy 
v následujících spojích.
– děti a mladiství ve věku od 10 do 15 let při placení jízdného prokazují svůj věk (nárok 
na slevu) na vyžádání řidiče nebo průvodce průkazem, který vystaví dopravce. Průkazy se 
mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem 
popř. čipovou kartou platnou pro MAD ve Znojmě.
– studenti ve věku od 15 do 26 let při placení jízdného prokazují svůj nárok na slevu na 
vyžádání řidiče nebo průvodce studijním průkazem opatřeným fotografií popř. čipovou 
kartou platnou pro MAD ve Znojmě.
– držitelé průkazu ZTP a ZTP–P při placení jízdného prokazují svůj nárok na slevu na 
vyžádání řidiče nebo průvodce platným průkazem 

2. Přeprava  dětských kočárků je ve vláčku vyloučena.
3. Přeprava osob na invalidním vozíku je ve vláčku vyloučena.

Možnosti rezervace vláčku
Souprava má dva vagony, každý s kapacitou 32 míst, to je celkem 64 osob. 
Rezervovat vláček je možno dvěma způsoby:
1. Částečnou kapacitu v době pravidelného provozu vláčku lze rezervovat pouze na 1. spoj 
s odjezdem v 9.00 hod. ze zastávky Městská plovárna Louka – Návštěvnické centrum 
Znovínu, kde je nutno i nastoupit. Jízdu je možno rezervovat alespoň jeden pracovní den 
předem v době od 8.00 do 14.00 hod. u provozovatele vláčku, a to elektronicky na e-mail 
zds-obchodni@seznam.cz. Informace na tel. 725 150 599 v pracovních dnech od 8.00 do 
14.00 hod. Rezervace je platná pouze po písemném potvrzení dopravcem. Platba pak na 
místě ve vláčku, ceny budou dle běžných tarifů a počtu skutečných účastníků. Při rezervaci 
míst je nutné být na zastávce minimálně 15 minut před odjezdem, jinak rezervace neplatí.

2. Celý vláček mimo jízdní řád jen pro Vás a Vaše přátele.
Vláček „jen pro Vás“ doporučujeme pro rodinné oslavy, zahraniční návštěvy, firemní oslavy 
a ostatní mimořádné příležitosti. 

Okružní jízda vláčku končí každodenně včetně sobot a nedělí v 17,55 hod. na zastávce Městská 
plovárna Louka – Návštěvnické centrum Znovínu. Po ukončení pravidelné provozní doby 
je možno zajistit jízdu jen pro Vás a Vaše přátele s kapacitou 64 osob. Na dobu od 8.00 do 
21.00 je pak pro Vás připravena druhá souprava s kapacitou také 64 osob. Do vláčku nikdo 
již nepřistupuje, počet zastávek lze dle přání snížit. Jízdu je možno objednat alespoň jeden 
pracovní den předem v době od 8.00 do 14.00 hod. u provozovatele vláčku, a to elektronicky 
na e-mail zds-obchodni@seznam.cz. Informace na tel. 725 150 599 v pracovních dnech od 
8.00 do 14.00 hod. Objednávka je platná pouze po písemném potvrzení dopravcem. Na 
hradním nádvoří na 10 minutové zastávce může být podáván i sekt nebo víno včetně sýrů, 
neboť vláček je vybaven ledničkou. V ceně není zahrnuto případné víno, sekt, sýry nebo další 
občerstvení, ani průvodce. Jestliže si tuto službu objednáte, bude účtována zvlášť.

Případné další požadavky na víno, občerstvení a průvodce je nutno projednat a objednat 
v Návštěvnickém centru Znovínu v Louckém klášteře, nejlépe písemně (e-mail:
nc@znovin.cz) nebo na telefon: 515 267 458, 606 624 648.

a) mimořádné jízdy vyhlídkového turistického vláčku po 18. hodině při objednávce minimálně 
jeden pracovní den před uskutečněním jízdy (kapacita 64 osob). Vláček vyjede ze stanoviště 
Městská plovárna Louka – Návštěvnické centrum Znovínu Loucký klášter, pokud nebude 
dohodnuto jinak. Cena za standradní okruh je 2 150 Kč vč. DPH, při změně trasy cena 
dohodou. Poslední odjezd možný ve 21.00 hod. 
b) mimořádné jízdy vyhlídkového turistického vláčku na přání zákazníka v průběhu celého dne 
(8.00–21.00 hod.) kapacita 64 osob. V tomto případě je nutné učinit objednávku minimálně 
3 pracovní dny před uskutečněním jízdy (standardní okruh), cena dohodou.

c)  V dubnu, říjnu, případně v jiných měsících lze objednat také vláček za dohodnuté cenové 
relace. 

Doporučení: Podrobnější informace o historických a dalších zajímavostech na trase se 
dočtete v brožuře „Vláčkem po Znojmě“, kterou lze za 35 Kč zakoupit v Návštěvnickém 
centru Znovínu v Louckém klášteře, v informačních střediscích města Znojma a na dalších 
místech ve Znojmě. 
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ZASTÁVKY VLÁČKU:

1 Městská plovárna Louka
návštěvnické centrum Znovín – Loucký klášter

Koželužská, u mostu
přehrada v údolí Dyje,
vstupní brána do Národního parku Podyjí

Mikulášské náměstí
kostel sv. Mikuláše, vyhlídka na údolí řeky Dyje

Hradní ulice
Znojemská rotunda sv. Kateřiny, Znojemský hrad

Přemyslovců
Jihomoravské muzeum, 
vyhlídka na Gránické údolí a Hradiště

nám. Svobody, Městské lázně
centrální parkoviště Znojma

Mariánské náměstí

Masarykovo náměstí
Znojemská radniční věž a Znojemské podzemí
Informační centrum VOC Znojmo s ochutnávkou 
vín ve věži s vyhlídkou – Vlkova věž

Autobusové nádraží 
železniční stanice

Loucký 
klášter

2

3

4

6

5

7

8

9

1

2

34

5

6

7

8
9

Vzhledem k regeneraci ulic v městské památkové rezervaci dojde v roce 2014 ke zrušení zastávky č. 6, trasa 
vláčku bude částečně změněna.

seznam zastávek směr 
jízdy 10 10 10 10 10

1 Městská plovárna Louka
návštěvnické centrum Znovín – Loucký klášter

odjezd 9.00 10.45 12.30 14.45 16.30

2
Koželužská, u mostu
přehrada v údolí Dyje
vstupní brána do Národního parku Podyjí

9.10 10.55 12.40 14.55 16.40

3
Mikulášské náměstí
kostel sv. Mikuláše
vyhlídka na údolí řeky Dyje

příjezd
odjezd

9.20
9.35

11.05
11.20

12.50
13.05

15.05
15.20

16.50
17.05

4
Hradní ulice
Znojemská rotunda sv. Kateřiny, 
Znojemský hrad

příjezd
odjezd

9.40
9.55

11.25
11.40

13.10
13.25

15.25
15.40

17.10
17.25

5 Přemyslovců
Jihomoravské muzeum

10.00 11.45 13.30 15.45 17.30

6 nám. Svobody, Městské lázně
centrální parkoviště Znojma

Vzhledem k regeneraci ulic v městské 
památkové rezervaci bude v roce 2014  
zrušení zastávky č. 6

7 Mariánské náměstí 10.05 11.50 13.35 15.50 17.35

8
Masarykovo náměstí
Znojemská radniční věž a Znojemské podzemí
Informační centrum VOC Znojmo 
s ochutnávkou vín ve věži s vyhlídkou – 
Vlkova věž

10.10 11.55 13.40 15.55 17.40

9 Autobusové nádraží
železniční stanice

10.15 12.00 13.45 16.00 17.45

1 Městská plovárna Louka
návštěvnické centrum Znovín – Loucký klášter

příjezd 10.25 12.10 13.55 16.10 17.55

JÍZDNÍ ŘÁD TURISTICKÉHO VYHLÍDKOVÉHO VLÁČKU 2014

Přepravu zajišťuje: Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o., Dobšická 3697/6, 669 02 Znojmo  

          jede od 1. 5. 2014 do 30. 9. 2014 • Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem Znojemská dopravní společnost-PSOTA, s.r.o.
Informace o tarifu jsou zveřejněny ve vyhlídkovém kolovém vlaku. • Informace o smluvních přepravních podmínkách jsou k nahlédnutí v sídle 
společnosti. • Upozornění: linka ve dnech Znojemského vinobraní bude provozována podle upraveného jízdního řádu.
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