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Vyhlídkový vláček Vás během devadesáti 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 osmi 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 uschovat si kolo 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 – 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, 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, dvacetiminutová, je na ulici Přemyslovců, odkud se můžete vydat na hradní 
nádvoří, kde můžete obdivovat Rotundu sv. Kateřiny, hrad a další skvostné pohledy 
na Znojmo. I na této zastávce se můžete občerstvit vínem ze Znovínu.

Otevírací doby zajímavostí po trase:

Znojemská rotunda 
– unikátní světová památka
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 222 311, 
e-mail: info@muzeumznojmo.cz, www.muzeumznojmo.cz
Otevřeno: v závislosti na aktuálním stavu klimatu! 
květen–září: Út–Ne 9.00–17.00
Víkendy v říjnu: So–Ne 9.00–17.00 (otevřeno ve svátky).
Za nevhodných klimatických podmínek vstup zakázán. Vstup každou půlhodinu. 
Vstupné: 120 Kč, max. počet návštěvníků ve skupině: 10

Znojemský hrad
Hradní 1, Znojmo, tel.: 515 222 311,  
email: info@muzeumznojmo.cz, www.muzeumznojmo.cz
Otevřeno: květen–září: Út–Ne 9.00–17.00
Víkendy v říjnu: So–Ne 9.00–17.00 (otevřeno ve svátky)
Vstupné: plné 70 Kč, snížené 50 Kč, senior (nad 65 let) 53 Kč

Jihomoravské muzeum
Minoritský klášter, Přemyslovců 6, Znojmo, tel.: 515 282 211,  
e-mail: info@muzeumznojmo.cz, www.muzeumznojmo.cz
Otevřeno: květen–září: Po–St, Pá-Ne 9.00–17.00, Čt 9.00–17.45, polední přestávka 
11.30–12.00. 
Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 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, červen, září denně 9.00–17.00, červenec–srpen 9.00–18.00,  
říjen–duben Po–So 10.00–17.00, Ne 13.00–16.00. Pro skupiny po objednání kdykoliv. 
Poslední prohlídka hodinu před koncem otevírací doby. 
Vstupné: 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.

Dům umění
Masarykovo nám. 11, Znojmo, tel.: 515 226 529, 
e-mail: info@muzeumznojmo.cz, www.muzeumznojmo.cz
Otevřeno: celoročně Út–So 9.00–11.30 a 12.00–17.00, Ne 14.00–17.00.
Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč

Radniční věž 
Obroková 12, Znojmo, tel.: 739 389 094, 
e-mail: vez@znojemskabeseda.cz, www.znojemskabeseda.cz
Otevřeno: květen, červen, září denně 9.00–12.30, 13.00–17.00,  
červenec–srpen denně 9.00–12.30, 13.00–18.00,  
říjen–duben Út–Ne 10.00–12.30, 13.00–16.00.
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
email: voc@vocznojmo.cz, www.vocznojmo.cz
Otevřeno: Květen a období 14. září–říjen So: 10.00–17.00, Ne, svátky: 10.00–15.00,
Červen až 12. září Po–So: 10.00–18.00, Ne, svátky: 10.00–16.00

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. 

Otevírací doby turistických aktivit Znovínu v sezóně 2021

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

LOUCKÝ KLÁŠTER, ZNOJMO 
– vinařské centrum Znojemska
Návštěvnické centrum, prohlídky Louckého kláštera, ochutnávky vín 
V sezóně denně: Po–Ne: 9.00–18.00
Na základě objednávky: 1. 10. – 31. 12. tel.: 515 267 458, 606 624 648 
Délka prohlídky – 2 hodiny, cena děti 60 Kč, dospělí 150 Kč/osobu včetně ochut-
návky 6 vzorků vín a skleničky s logem. 
Konference, firemní prezentace a ochutnávky vín 
provoz: celoročně, informace u správce Louckého kláštera:
tel. 602 193 492, e-mail: spravce@znovin.cz 
Prodejny lahvových a sudových vín v Louckém klášteře – otevřeno denně 
1. 3. – 30. 12. Po–Ne 9.00–12.30 a 13.00–18.00 tel.: 515 267 237.  
Prodejna ovoce ze Znojemska (provozovatel AGRO Stošíkovice)
1. 3. – 23. 12. otevřeno denně Po–Ne 9.00–13.00, 13.30–18.00

1. MEZINÁRODNÍ CYKLOTURISTICKÉ CENTRUM 
SLUŽEB A INFORMACÍ
ul. Melkusova 3053 (areál Znovín Znojmo a. s. – naproti vstupu na koupaliště Louka)
– informace o možnostech cykloturistiky na Znojemsku 
– půjčovna jízdních kol, elektrokol, šlapacích kár pro děti a rodiče, trojkolky pro děti 
a dospělé 
tel. 608 736 135

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

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

MORAVSKÝ SKLÍPEK V ŠATOVĚ
– s unikátním sklepním labyrintem s víny uloženými v tzv. „privátních boxech“ 
(10 km od Znojma) – doporučujeme i cyklistům
Individuální ochutnávky vín, možnost posezení na terase nebo ve vinařské stodole.
Provozní doba: 1. 5. – 30. 9. Po–Ne 14.00–20.00 hod.

PRODEJNA ZNOVÍNU ZNOJMO 
Horní Česká 2, 669 02 Znojmo, tel.: 515 220 700, Po–Pá: 9.00–16.00

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ZNOJMO 
Obroková 10, 669 02 Znojmo, tel.: 515 222 552, www.znojemskabeseda.cz/tic-znojmo



– dětské kočárky, kola a velmi rozměrné předměty je možné uschovat v Louckém 
klášteře (Znovín Znojmo).

Možnosti rezervace vláčku
Vláček si můžete objednat celý, mimo jízdní řád jen pro Vás a Vaše přátele. Jedná se 
o mimořádné jízdy vyhlídkového turistického vláčku. Souprava má dva vagony, každý 
s kapacitou 32 míst, celkem 64 osob. 

Rezervace je platná pouze po písemném potvrzení dopravcem. Objednávku je nutné 
doručit alespoň tři pracovní dny před uskutečněním jízdy (standardní okruh). Vláček 
je možno objednat i v jiné měsíce (než standardní od dubna do září), po dohodě, 
je možno stanovit i jinou trasu. Objednávejte na e-mailu: zds-obchodni@seznam.cz, 
v případě dotazů volejte na telefon: 602 538 227, poradíme, doporučíme. 

Případné další požadavky na víno, občerstvení a průvodce je nutno projednat a objednat 
předem.  Vláček vyjede ze stanoviště Městská plovárna Louka – Návštěvnické centrum 
Znovínu Loucký klášter, pokud nebude dohodnuto jinak. Cena za standardní okruh 
3 980 Kč vč. DPH za 1,5 hod. pronájmu.

Provozní doba vláčku v roce 2021
1. 5.–30. 9. Po–Ne 9.00–18.00 hodin
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Trasa mezi zastávkami 3–4
Velkou Františkánskou na ulici Přemyslovců. Odtud se můžete projít ke Znojemskému 
hradu a Znojemské rotundě sv. Kateřiny, kde 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). Na ulici Přemyslovců uvidíte bývalý klášter klarisek a bývalý 
klášter minoritů – dnešní Jihomoravské muzeum. 

Trasa mezi zastávkami 4–5
Od hradu k Městským lázním.
Přes Václavské náměstí na náměstí Horní a Kovářskou a Horní Českou kolem chrámu  
sv. Kříže k lázním na náměstí Svobody.

Trasa mezi zastávkami 5–6
Od lázní na Mariánské náměstí.
Alejemi založenými roku 1804 na Komenského náměstí a Studentskou ulicí 
na Mariánské náměstí. Trasa vede vně historického jádra kolem zbytku městského 
opevnění. Tam, kde se od něj vzdaluje, bývaly ještě před sto padesáti lety všude vinice.

Trasa mezi zastávkami 6–7
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.

Trasa mezi zastávkami 7–8
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 8–1
Nádraží – Loucký klášter.
Po Vídeňské třídě na Louckou ulici k bývalému premonstrátskému klášteru v Louce, 
jehož budovy a okolí prožívají po letech oživení. 

Provozní podmínky a ceny vláčku
1.  Ceník jízdného:
 • obyčejné jízdné je 100 Kč
 • děti do 15 let, studenti, tělesně postižení: 70 Kč
 • rodinné jízdné 1+1 (1 osoba nad 15 let + 1 osoba pod 15 let): 120 Kč
 • rodinné jízdné 2+2 (2 osoby nad 15 let + 2 osoby pod 15 let): 220 Kč

– 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 

– místo ve VTV pro invalidní vozíky a kočárky je možno garantovat pouze v případě 
předchozí rezervace minimálně 1 pracovní den na e-mailové adrese zds-obchodni@
seznam.cz a potvrzení dopravcem, a to pouze ze zastávky Plovárna – klášter Louka, na 
první spoj v 9:00h. Na ostatních zastávkách a spojích není možné místo pro invalidní 
vozíky ve VTV garantovat. Rovněž není přeprava garantovaná, pokud je již VTV 
obsazen cestujícími a nelze je usadit mimo prostor pro přepravu vozíčkáře.

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. 

MAPA TRASY TURISTICKÉHO
VYHLÍDKOVÉHO VLÁČKU

10   jede od 1. 5. do 30. 9. 2021 • 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.

  možný nástup pro vozíčkáře

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

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
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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
9.30

11.05
11.15

12.50
13.00

15.05
15.15

16.50
17.00

4 Přemyslovců
Jihomoravské muzeum

příjezd
odjezd

9.35
9.55

11.20
11.40

13.05
13.25

15.20
15.40

17.05
17.25

5 nám. Svobody, Městské lázně
centrální parkoviště Znojma

10.05 11.50 13.35 15.50 17.35

6 Mariánské náměstí 10.10 11.55 13.40 15.55 17.40

7

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

10.15 12.00 13.45 16.00 17.45

8 Autobusové nádraží
železniční stanice

10.20 12.05 13.50 16.05 17.50

1
Městská plovárna Louka
návštěvnické centrum Znovín – 
Loucký klášter

příjezd 10.30 12.15 14.00 16.15 18.00

JÍZDNÍ ŘÁD TURISTICKÉHO VYHLÍDKOVÉHO VLÁČKU 2020

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


