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ZnojmoRegion vydává CYKLOPRŮVODCE Znojemskem a Podyjím 

Vůbec poprvé se na trhu objeví rozsáhlý cykloturistický průvodce mapující celou oblast Znojemsko  

a Podyjí. Několik desítek prověřených tras naplní jak tištěnou verzi s mapami, tak mobilní aplikaci. 

Cyklotrasy a mapy patří mezi nejčastější požadavky turistů v infocentrech, tedy kromě suvenýrů... Poptávka 

po kvalitních průvodcích je stále velká, a to i přesto, že už existuje řada mobilních aplikací či mapových 

navigací. Destinační společnost ZnojmoRegion se proto rozhodla zajistit pro turistickou oblast Znojemsko 

a Podyjí obojí. 

Ve spolupráci s oblíbeným portálem Na kole i pěšky připravuje novinku: speciální tištěný průvodce 

představující více než 30 prověřených tras, které jsou současně dostupné i ve stejnojmenné mobilní 

aplikaci. Ta jich ovšem nabídne celkově mnohem více. Eviduje totiž i méně známé a kratší trasy či okruhy 

jen místního významu.  

Nejde přitom jen o cyklotrasy různých délek i náročností, ale najdete zde také výlety vhodné pro koloběžky 

či in-line brusle, které jsou díky zpevněnému povrchu cest ideální i pro výpravu s kočárkem.  

Praktický formát a spirálová vazba tištěného průvodce dovoluje si vybranou trasu vložit přímo mezi řídítka 

a sledovat mapu za jízdy. Na 76 stranách najdete kromě popisů tras s převýšením a technickou náročností 

také informace o jednotlivých lokalitách, tipy na návštěvu zajímavých míst, památek, přírodních cílů nebo 

doporučení na kvalitní turistické služby, ubytování a stravování. Tištěná verze také seznamuje s projekty 

Cyklisté vítáni, Cyklo Self-Service, s regionálními cyklobusy nebo vinařskou turistikou. Nechybí ani seznam 

všech infocenter ve znojemském okrese včetně potřebných kontaktů. 

Zatímco mobilní aplikace Na kole i pěšky 

už je doplňována průběžně, tištěný 

průvodce se na pultech turistických 

informačních center a u čelenů 

ZnojmoRegionu (např. hotelové recepce, 

pokladny muzeí a památek aj.) objeví na 

přelomu března a dubna, resp. až vládní 

opatření dovolí jejich znovuotevření.  
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