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ZnojmoRegion odhaluje novinky turistické sezóny 2020 

Kdo má pocit, že na Znojemsku už všechno zná, všude byl a marně hledá nové výletní cíle, měl by zbystřit. 

Destinační společnost ZnojmoRegion totiž připravila aktuální přehled turistických novinek, na které se 

můžeme těšit v roce 2020. 

Pestrá nabídka Znojemska a Podyjí se letos rozšíří 

o další zajímavá místa i akce, které stojí zato 

zařadit do svého výletního kalendáře. Asi 

nejočekávanější bude návrat Slovanské epopeje 

Alfonse Muchy na zámek v Moravském Krumlově. 

Slavný malířský cyklus 20 velkoformátových obrazů 

by zde měl být vystaven pravděpodobně na 

sklonku léta.  

 

A v létě lze očekávat také zpřístupnění nové vyhlídkové 

věže na zámku ve Vranově nad Dyjí. Jde o středověkou 

strážní věž, která sloužila jako součást fortifikačního 

opevnění hradu i jako vězení. Dosud nevýrazná hranolová 

věž vyrůstající ze střech prvních hradních paláců bude 

přitom veřejnosti otevřena vůbec poprvé v historii. 

Obnoven také bude původní erbovní plechový rytíř  

a pruhovaný vlajkový stožár na vrcholku věže. 

 

Vranovsko se pak počátkem října stane navíc centrem milovníků adrenalinu. Uskuteční se zde totiž Kaskáda 

Race – 1. ročník překážkového terénního závodu na Znojemsku. Závodníky čeká přibližně 5 km dlouhá trať 

s více než 20 překážkami; součástí budou i dětské závody (3. 10. 2020). Sportovce jistě potěší také zpráva, 

že fotbalové Mistrovství Evropy vinařů, které se letos koná poprvé v České republice, bude v květnu hostit 

právě Znojmo (19.–23. 5. 2020). 

Na webových stránkách www.znojmoregion.cz najdete mnohem více informací i o dalších nových akcích – 

třeba o novinkách Jihomoravského muzea ve Znojmě, Strašidelné stezce na Miroslavském zámku, 

budoucnosti opuštěné železnice v Hevlíně nebo o nové vinařské architektuře na Znojemsku, která už nyní 

získává ocenění ve světě. 

 

Více informací:  

Irena Navrkalová – tajemník destinační společnosti ZnojmoRegion, z.s.  

604 206 438, tajemnik@znojmoregion.cz 
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