
Impressum Tschechisch
„Zprostředkování přírody, kultury a vědění v rámci jedno-
denních výletů“ (Jindřichův Hradec- střední Waldviertel) 
je projekt spolků „Regionální organizace cestovního 
ruchu Česká Kanada“ a „Zisterzienserstift Zwettl“ a je 
podpořen v rámci projektu FMP/KPF AT-CZ 2014-2020 
Evropským fondem pro regionální rozvoj, program INTE-
RREG V-A Rakousko - Česká republika“ a spolufinancován 
vlastními zdroji NÖ.Regional.GmbH. 

Impressum Deutsch
„Natur-, Kultur- und Wissensvermittlung im Bereich 
Tagesausflug (Jindřichův Hradec- mittleres Waldviertel)“, 
ist ein Projekt der „Regionalen Tourismusorganisation 
Ceska Kanada“ und des „Zisterzienserstiftes Zwettl“ und 
wird im Rahmen des Projektes FMP/KPF AT-CZ 2014-2020 
durch den Europäischen Fonds für Regionalentwicklung, 
Programm „INTERREG V-A Österreich-Tschechische 
Republik“, gefördert und durch Eigenmittel der 
NÖ.Regional.GmbH kofinanziert.

ZeIchenerklärung
vysvěTlIvky

Barrierefrei
Bezbariérový přístup

Beschriftungen in AT/CZ/EN
Popisky v AT/CZ/EN

Essen und Getränke
Jídlo a nápoje

Personal spricht AT/CZ/EN
Personál hovoří AT/CZ/EN

Getränke
Nápoje

Audiotour in AT/CZ/EN
Audioprůvodce AT/CZ/EN

Shop
Shop

Manche tschechischen Ausflugsziele akzeptieren Euro.
Některé české výletní cíle akceptují měnu Euro.















Kinderspielplatz
Dětské hřiště






Bankomartkarte wird akzeptiert
Akceptujeme platební karty

Wickeltisch
Přebalovací stůl

 Kreditkarte wird akzeptiert
Akceptujeme kreditní karty

Übernachtungsmöglichkeit
Možnost ubytování

Hunde erlaubt
Psi vítáni

Hunde nicht erlaubt
Vstup se psy není dovolen

Elektroradlademöglichkeit
Dobíjecí stanice pro elektrokola

Wlan
WIFI



Wien
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Česká Kanada  
(Böhmisches Kanada)

Die Bezeichnung des Gebiets 
wurde vom natürlichen Land-
schaftscharakter abgeleitet. Sie 
finden hier viele Teiche, weit-
reichende Wälder, Granitblö-
cke, leicht hügeliges Gelände, 
Ruhe, saubere und unberührte 
Natur sowie ein etwas raues 
Klima. Das Gebiet ist eine 
beliebte Tourismusdestination 
für alle Natur-und Kulturlieb-
haber, Radtourismus sowie 
Wanderungen. Im Zentrum des 
Gebiets befindet sich die Stadt 
Jindřichův Hradec, in der das 
drittgrößte Schlossareal in der 
Tschechischen Republik zu 
bewundern ist. Besuchen kann 
man hier eine ganze Reihe von 
Schlössern, Aussichtswarten, 
Museen und Galerien. Mar-
kierte Rad- und Wanderwege 
führen Sie sowohl zu beliebten 
Ausflugzielen als auch zu abge-
legenen Plätzen in der Natur, 
wo Sie ungestört entspannen 
können. 

TurIsTIcká oblAsT
Česká Kanada

Název oblasti je odvozen od 
přírodního charakteru krajiny. 
Najdete zde mnoho rybníků, 
hluboké lesy žulové balvany, 
mírně kopcovitý terén, klid, 
čistou a zachovalou přírodu 
a poněkud sychravější ráz 
počasí. Oblast je oblíbenou 
turistickou destinací zejmé-
na pro milovníky přírody, 
cyklistiky, pěší turistiky a 
památek. Centrem oblasti je 
město Jindřichův Hradec, kte-
ré se pyšní třetím největším 
zámeckým areálem v České 
republice. K návštěvě vybízí 
celá řada zámků, rozhleden, 
muzeí i galerií. Značené pěší a 
cyklistické trasy vás zavedou 
jak k oblíbeným výletním 
cílům, tak na odlehlá místa v 
přírodě, kde můžete nerušeně 
relaxovat. 

Destinations Management/ 
Destinační management 
Česká Kanada
+420 702 022 114
info@ckanada.cz
www.ckanada.cz 

ÚZkokolejkA 
Jindřichův Hradec

Úzkokolejka Jindřichův 
Hradec je nejvýznamnější a 
nejnavštěvovanější dopravce 
v regionu s bonusovou na-
bídkou v oblasti zážitkové tu-
ristiky v podobě historických 
parních souprav a dalších slu-
žeb. Ubytování v nádražních 
apartmánech, strojvedoucím 
na zkoušku, tisk Edmond-
sonových lepenkových 
jízdenek, kavárna s vlastní 
pražírnou a muzeum. To jsou 
zážitky na Úzkokolejce!
 
Jindřichohradecké  
místní dráhy, a. s.
Nádražní 203/II
377 01 Jindřichův Hradec 
(T) +420 384 361 165
(E) office@jhmd.cz
(I) www.jhmd.cz,  
www.jizdenky.jhmd.cz 

49.155491, 15.008945





schmAlspurbAhn 
Jindřichův Hradec

Die Schmalspurbahn 
Jindřichův Hradec gilt als 
wichtigstes und meistge-
nutztes Verkehrsmittel in 
der Region, das zusätzlich 
Erlebnisreisen in Form von 
historischen Dampfzügen 
und weiteren Dienstleistun-
gen anbietet: Unterkunft in 
Bahnhof-Apartments, Talent 
als Lokführer ausprobieren, 
Druck von Edmonson-Fahr-
karten, Kaffeehaus mit eige-
ner Rösterei und ein Museum. 
Das alles sind Erlebnisse auf 
der Schmalspurbahn!
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muZeum
Jindřichohradecka

Muzeum nabízí návštěvníkům 
mnoho zajímavých exponátů 
už od roku 1927. Mezi nejna-
vštěvovanější patří Krýzovy jes-
ličky – největší lidový mecha-
nický betlém na světě, zapsaný 
v Guinnessově knize rekordů, 
unikátní barokní dřevořezba 
Strom života či gotický kostel 
sv. Jana Křtitele.

1. duben–6. leden denně mimo 
pondělí
1. červen–31. srpen a 15. prosi-
nec–6. leden denně 8.30–12.00 
a 13.00–17.00 hodin
24. prosince a 31. prosince 
otevřeno pouze dopoledne

Muzeum Jindřichohradecka
Balbínovo náměstí 19/I
37701 Jindřichův Hradec
(T) +420 384 363 660 
(E) muzeum@mjh.cz
(I) www.mjh.cz

49.143764, 15.001069

museum Der regIon
Jindřichohradecko 

Das Museum bietet den Besu-
chern bereits seit 1927 viele 
interessante Exponate. Zu 
den Beliebtesten gehören die 
Krippe von Tomáš Krýza, die 
größte mechanische Weih-
nachtskrippe der Welt, die im 
Guinnessbuch der Rekorde 
eingetragen ist, die einzigar-
tige barocke Holzschnitzerei 
„Lebensbaum“, sowie die 
gotische Hl. Johannes der 
Täufer-Kirche.

1. April–6. Jänner:  
täglich außer MO
1. Juni–31. August und  
15. Dezember–6. Jänner:  
täglich 8:30–12:00 Uhr und 
13:00–17:00 Uhr
Am 24. und 31. Dezember: 
nur vormittags offen
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muZeum 
fotografie a moderních 
obrazových médií

Muzeum se zaměřuje na foto-
grafii i ostatní obrazová média. 
Sídlí v obnovené jezuitské koleji 
se vzácnými nástropními mal-
bami, včetně unikátního výjevu 
pitvy. Nabízí zhlédnutí výstav, 
expozic, fotografické, vzdělávací 
a další akce a služby. 

leden až březen: pondělí až 
pátek 10.00-16.00
duben až červen, září až pro-
sinec: úterý až neděle, svátky 
10.00-12.30, 13.00-17.00
červenec, srpen: pondělí až 
neděle, svátky 10.00-12.30, 
13.00-17.00, 
24. a 31. 12. zavřeno          

Muzeum fotografie a moder-
ních obrazových médií
Kostelní 20/I
377 01 Jindřichův Hradec
(T) +420 384 362 459,  
+420 384 361 761
(E) mfmom@mfmom.cz
(I) www.mfmom.cz

49.144359, 15.001798

museum 
für Fotografie und  
moderne Bildmedien

Das Museum beschäftigt sich 
mit Fotografie und weiteren 
Bildmedien. Es befindet sich 
im sanierten Jesuitenkolleg 
mit wertvollen Deckenma-
lereien, einschließlich einer 
einzigartigen Abbildung 
einer Obduktion. Angeboten 
werden Ausstellungen, Foto-
grafie- und Weiterbildungs-
veranstaltungen sowie andere 
Dienstleistungen.

Jänner bis März: MO–FR  
10:00–16:00 Uhr
April bis Juni, September bis 
Dezember: DI–SO 10:00–12:30 
Uhr, 13:00–17:00 Uhr
Juli, August: MO–SO, Feiertage 
10.00–12.30 Uhr,  
13.00–17.00 Uhr
24. und 31. 12. geschlossen  
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roZhleDnA 
a lesopark U Jakuba

Rozhledna stojí v České Kana-
dě u obce Valtínov. Stavba je 
vysoká 40,7 m. V betonovém 
základu je umístěna gale-
rie rozhleden ČR, turistické 
centrum a občerstvení. V okolí 
rozhledny se nachází zábavně 
naučný lesopark s podzemní 
chodbou, herními prvky a dvě-
ma turistickými stezkami.

Červen, červenec, srpen každý 
den 10.00-18.00 hodin.
V ostatních měsících dle infor-
mací na webu.

Rozhledna U Jakuba
Valtínov 41
378 53 Strmilov
Česká Republika
(T) +420 602 791 166
(E) ceskakanadazvysky@
seznam.cz
(I) www.ceskakanadazvysky.cz

49.087584, 15.271453

AussIchTsTurm 
u. Waldpark U Jakuba

Der Aussichtsturm befindet 
sich im Tourismusgebiet 
Česká Kanada beim Dorf Val-
tínov. Das Bauwerk ist 40,7 m 
hoch. Im gemauerten Teil sind 
eine Galerie über die tsche-
chischen Aussichtswarten, 
sowie ein Tourismus-Informa-
tionszentrum und ein Imbiss 
untergebracht. Rund um die 
Aussichtswarte befindet sich 
ein Waldpark mit Erlebnis- 
und Lehrpfad, unterirdischem 
Gang, Spielstationen und zwei 
Wanderrouten.

Juni, Juli, August:  
täglich von 10:00–18:00 Uhr.
In den anderen Monaten:  
siehe Information auf der 
Homepage.
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ZoopArk 
Na Hrádečku

Soukromá zoologická zahrada 
s rozlohou 10 ha chová více 
než 80 druhů zvířat. Uvidíte zde 
lvy, drápkaté opice, lemury, 
pumy, velbloudy, lamy, klo-
kany, pštrosy, mývaly a další. 
Návštěvníci nejvíce oceňují 
rodinnou atmosféru a pořáda-
né komentované prohlídky s 
krmením, ve kterých se dozví 
mnoho zajímavých informací. 

denně 9.00–18.00 (květen–ří-
jen, bližší informace na webo-
vých stránkách)

Zoopark Na Hrádečku
Horní Pěna 51
378 31 Horní Pěna
(T) +420 732 353 340
(E) zoonahradecku@seznam.cz
(I) www.zoonahradecku.cz

49.108274, 15.032470

ZoopArk 
Na Hrádečku

Im privaten Tierpark mit einer 
Gesamtfläche von 10 ha leben 
mehr als 80 Tierarten. Sie fin-
den hier Löwen, Krallenaffen, 
Lemuren, Pumas, Kamele, 
Lamas, Strauße, Waschbären 
und weitere Tiere. Die Besu-
cher schätzen vor allem die 
familiäre Atmosphäre und die 
kommentierten Führungen 
mit Tierfütterung, wo man 
viel Wissenswertes erfährt. 

täglich 9:00–18:00 Uhr (geöff-
net von Mai–Oktober, nähere 
Infos auf der Homepage)
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Ausflüge 
ZU UNSEREN NACHBARN
Výlety 
K NAšIM SOUSEDůM

9 ausgewählte Ausflugsziele in Tschechien und Österreich
9 vybraných výletních cílů v Rakousku a České republice

www.ahoj.fun

www.ahoj.fun

8



cZ

AT

srdečně vítejte!

Tento výběr výletních cílů 
zahrnuje devět projektových 
partnerů, kteří se spojili s 
cílem sdílet zkušenosti v 
oblasti zprostředkovávání 
přírody, kultury a vědění. Náš 
záměr je: odbourávat bariéry, 
spojovat lidi. Vy, jako host, zde 
naleznete souhrn informací, 
které Vám usnadní přístup k 
zajímavostem za hranicemi. 
Přejeme Vám mnoho radosti 
při objevování!
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Groß  
Gerungs

Zwettl

Horn

Český Rudolec

Jindřichův Hradec
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Großschönau

Arbesbach

herzlich Willkommen!

Mit vorliegender Auswahl an 
Ausflugszielen haben sich 
neun Projektpartner zusam-
mengefunden um in der 
Natur-, Kultur- und Wissens-
vermittlung voneinander zu 
lernen. Unser Bemühen ist: 
Barrieren abzubauen, Men-
schen miteinander zu verbin-
den. Sie als Gast finden hier 
die gebündelten Informatio-
nen für einen einfachen Zu-
gang zu Interessantem jenseits 
der Grenze. Viel Freude beim 
Entdecken!

Weitra

Halámky

Třeboň

2

1

5

8

8

7
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Kunžak

Číměř

Nová Bystřice

Litschau

Gmünd  

*

sTIFT ZWeTTl2

sTIFT AlTenburg1

bärenWAlD3

sonnenWelT4

ZoopArk nA hráDečku5

muZeum FoTogrAFIe A  
moDerních obrAZových méDIí7

ÚZkokolejkA  
jInDřIchův hrADec8

muZeum
jInDřIchohrADeckA6

roZhleDnA 
A lesopArk u jAkubA9



FreIZeITkArTe
Waldviertel

Mehr als 300 Ausflugsziele 
gibt es im Waldviertel. Von 
Natur-, Geschmacks- und 
Handwerkserlebnissen bis hin 
zu historischen Burgen, Stiften 
und Schlössern. Das ausgebau-
te Rad- und Wanderwegenetz 
reicht bis ins benachbarte 
Tschechien. Das alles fin-
det man in der kostenlosen 
„Freizeitkarte Waldviertel“! Sie 
ist der ideale Wegbegleiter für 
jeden Waldviertel-Urlauber.

Zu bestellen unter:/
Objednávky zde:
Waldviertel Tourismus
Sparkassenplatz 1/2/2
3910 Zwettl
Österreich 
(I) www.waldviertel.at 
(I) www.waldviertel.at/cs
(T) +43 (0)2822/54109 
(E) info@waldviertel.at 

mApA  
volnočAsových
Aktivit Waldviertel

Ve Waldviertelu nalezete více 
než 300 výletních cílů. Od 
přírody, kulinářských či řeme-
slnických zážitků až po histo-
rické hrady, zámky a kláštery. 
Rozsáhlá síť cyklistických a 
turistických stezek sahá až 
do sousední České republiky. 
To vše naleznete v bezplatné 
mapě volnočasových aktivit 
„Freizeitkarte Waldviertel“! Je 
ideální pomůckou pro všech-
ny návštěvníky Waldviertelu.

bärenWAlD 
Arbesbach

Projekt der Tierschutzstiftung 
VIER PFOTEN für ehemali-
ge Zirkus- und Käfigbären. 
Rundweg um die Bärengehege 
bietet Wissensstationen und 
Bärenbeobachtungen. Indoor-
Ausstellung und Multimedia-
raum. Viele Spielgelegenheiten 
für Kinder. Hundefreundliches 
Ausflugsziel. Start und Info-
point für Wanderungen am 
Bärentrail.

Ostern–1. November  
täglich von 10:00–18:00 Uhr

BÄRENWALD Arbesbach
Schönfeld 18
3925 Arbesbach 
Österreich
(I) www.baerenwald.at/cs 
(T) +43 (0)2813/76 04
(E) info@baerenwald.at

48.481091, 14.927243

meDvěDí les  
Arbesbach

Projekt nadace pro ochranu 
zvířat „VIER PFOTEN“ pro 
bývalé cirkusové a v klecích 
držené medvědy. Okružní 
trasa kolem výběhů pro med-
vědy nabízí vědomostní za-
stávky a možnosti pozorování 
medvědů. Indoor-výstava a 
multimediální místnost. Mno-
ho dětských a herních koutků. 
Výletní cíl umožňuje vstup se 
psy. Výchozí a informační bod 
pro túry po medvědí stezce 
„Bärentrail“.

Velikonoce–1. listopad 
denně od 10.00 do 18.00 hod.
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sonnenWelT 
Großschönau

Mensch & Energie. Geschichte 
erleben. Zukunft gestalten. 
Die SONNENWELT entführt 
zu einer packenden Zeitreise. 
Hautnah in die Menschheits- 
und Energiegeschichte ein-
tauchen. Mitmach-Stationen 
sorgen für überraschende 
Aha-Erlebnisse bei allen Alters-
gruppen.

Palmsonntag–Ende Oktober:  
DI–SO und Feiertag  
9:00–17:00 Uhr

SONNENWELT Großschönau
Sonnenplatz 1
3922 Großschönau
Österreich
(I) www.sonnenwelt.at 
(T) +43 2815/772 70 50
(E) office@sonnenwelt.at

48.648488, 14.936891

sluneční svěT  
Großschönau

Člověk & energie. Zažít histo-
rii. Utvářet budoucnost. Son-
nenwelt / Sluneční svět / vás 
vezme na napínavou cestu 
časem. Ponoříte se do historie 
lidstva a energie. Interaktivní 
zastávky nabízí překvapivé 
zážitky pro všechny věkové 
skupiny.

Květná neděle–konec října:  
ÚT-NE a svátky 9.00–17.00 hod.
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sTIFT AlTenburg

Barockjuwel des Waldviertels, 
Kloster unter dem Kloster, 
Stiftsgärten, Bildergalerie 
Sammlung Arnold und aktuelle 
Sonderausstellung zu besich-
tigen mit einer gemeinsamen 
Tageskarte; Schauräume ohne 
Führung zugänglich. Führun-
gen für Gruppen ab 20 Perso-
nen gegen Voranmeldung. 

1. Mai–26. Oktober
täglich von 10:00–17:00 Uhr 
(letzter Einlass 16:00 Uhr)

STIFT Altenburg 
Abt Placidus Much-Straße 1
3591 Altenburg 
Österreich
(I) www.stift-altenburg.at
(T) +43 (0)2982/34 51
(E) info@stift-altenburg.at
 
48.644641, 15.595458

kláŠTer AlTenburg

Barokní klenot Waldvierte-
lu, klášter pod klášterem, 
klášterní zahrady, obrazová 
galerie sbírka Arnold a aktuál-
ní mimořádná výstava – to vše 
lze navštívit s pouze jednou 
celodenní vstupenkou; vý-
stavní místnosti jsou přístup-
né i bez průvodce. Prohlídky 
pro skupiny od 20 osob jsou 
možné na vyžádání. 

1. května–26. října
denně 10.00–17.00 hod.  
(poslední vstup 16.00 h)
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sTIFT ZWeTTl

Romanisch-gotische Kloster-
anlage mit barocken Erweite-
rungen. Ein Audiorundgang 
führt durch Kreuzgang mit 
Brunnenhaus und Kapitel-
saal, die ältesten Räume im 
Kellergeschoß und durch die 
weitläufigen Gärten. 
Mit Führung zugänglich: 
Stiftskirche mit reicher Barock-
ausstattung, Schatzkammer 
und an Wochenenden die 
Bibliothek.

Ostern–31. Oktober
täglich 10:00–16:00 Uhr

Stift Zwettl
3910 Stift Zwettl 1
Österreich – Rakouska
(I) www.stift-zwettl.at 
(T) +43 (0)2822/202 02 17
(E) info@stift-zwettl.at

48.617655, 15.203929

kláŠTer ZWeTTl

Románsko-gotický klášterní 
areál s barokními přístavba-
mi. V rámci prohlídky s audio-
komentářem uvidíte ambit 
s lavatoriem a kapitulní síň, 
nejstarší místnosti v suterénu 
a také rozlehlé zahrady. Pří-
stupné s průvodcem: klášterní 
kostel s bohatým barokním 
interiérem, klenotnice a o 
víkendech knihovna.

Velikonoce–31. října 
denně 10.00 do 16.00 hod.
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Heidenreichstein

Altenburg
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Weitere Ausflugsziele unter 
www.ahoj.fun

Další výletní cíle naleznete 
zde www.ahoj.fun

*


