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1. Úvod 

 
 Kolo je báječná věc. Pro někoho je dopravním prostředkem a pro jiného sportovním 

nářadím na silnici i v terénu. A pak jsou tu ti, kteří na něm poznávají krajinu, hledají 

klid na duši a utíkají od přetechnizované civilizace. Ti z posledně jmenované skupiny si 

říkají cykloturisté a spolehlivě se mezi ostatními poznají. Ať už jezdí na jakémkoliv 

typu kola, jejich společným cílem je ekologicky šetrné cestování za poznáním.   

 Na kole jezdí v České republice stále více lidí. Od devadesátých let je 

cykloturistika jednou z nejvyhledávanějších sportovních aktivit. Na cyklistický výlet si 

příležitostně vyrazí téměř každý, což se o mnoha jiných sportech říci nedá. Svůj vliv na 

to jistě má také stále se zvyšující kvalita kol a jejich dostupnost. Dříve bylo kolo 

nedostatkovým zbožím, které se shánělo po známých, a zdaleka ne všechna kola byla 

vhodná pro cestování. Dnešní nabídka modelů kol pro všechny formy cyklistiky je 

naprosto nesrovnatelná. Všichni, kdo pravidelně vyrážejí na kole do přírody, si dnes 

snadno vyberou. 

 Cykloturistika se tak stává významným odvětvím cestovního ruchu a nezůstává ani 

stranou zájmu „nejvyšších míst“, například v podobě meziresortního projektu Národní 

strategie cyklistické dopravy. O podporu tuzemské cykloturistiky se snaží i vládní 

agentura pro podporu cestovního ruchu Czechtourism s projekty Krásná země a Kudy 

z nudy. Významný podíl na rozvoji cykloturistiky má také Nadace partnerství, 

podporující vznik Zelených stezek Greenways a koordinující chvályhodný projekt 

certifikace služeb pro cykloturisty Cyklistické vítání. Rovněž České dráhy i soukromí 

provozovatelé železniční dopravy spatřují v cestujících s koly zajímavý potenciál, a 

proto poskytují výhodné podmínky pro jejich přepravu. V cyklisticky frekventovaných 

oblastech jezdí dokonce cyklobusy, před pár lety dopravní prostředek naprosto 

neznámý. Na internetu existuje několik projektů z velké části nebo zcela věnovaných 

cykloturistice a cyklistické dopravě. A konečně také podnikatelé v cestovním ruchu si 

začali uvědomovat, že cykloturisté jsou lákavou klientelou. Zjistili totiž, že ten, kdo 

jezdí na kole, tak nemusí činit zdaleka jenom proto, že je chudý a nezajímavý zákazník. 

Cykloturistika je zkrátka fenomén doby. 

 Boom cykloturistiky má však i své negativní stránky. V některých turisticky 

atraktivních oblastech začíná být tak trochu „přecyklistováno“. Cyklisté často 

nedodržují pravidla a jsou tak trnem v oku automobilistům. Přes to všechno je 

cykloturistika úžasným způsobem trávení volného času pro všechny generace. Není 
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důležité, na jakém kole jedete ani zda budete rychlejší než ostatní, a v tom spočívá její 

kouzlo.  
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2. Metodika zpracování a cíl práce 
 
 V teoretické části mé bakalářské práce se budu věnovat vývoji jízdního kola a 

historii cykloturistiky. Budu se zabývat výběrem vhodného jízdního kola, oděvu 

nezbytného pro cykloturistiku a taky rozeberu druhy cyklostezek, lokality vhodné pro 

cykloturistiku. Následně přiblížím Jihomoravský kraj z pohledu turistických zajímavostí 

a budu se zabývat možnostmi rozvoje cyklistických komunikací a možnostmi jejich 

financování.  

  

 Obsahem praktické části mé bakalářské práce bude tvorba cyklistického zájezdu do 

zvolené oblasti Jihomoravského kraje. Jako cílovou oblast jsem si zvolila Znojemsko a 

Podyjí. Vytvořím program zájezdu, provedu popis zvolených cyklotras a kalkulaci 

zájezdu. 

  

 Cílem mé bakalářské práce je přiblížit cykloturistiku a vytvořit cyklistický zájezd a 

jeho kalkulaci. Zájezd je určen pro rekreační cyklisty a pro rodiny s dětmi.  
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3. TEORETICKÝ VSTUP 

3.1. Vynález kola  
 

 Kolo samotné je jedním z největších vynálezů lidstva, především proto, že pro něj 

neexistuje vzor v přírodě. Je totiž nemožné pohánět kolo otáčející se stále kolem své osy  

z živých buněk. V technice si nelze kolo vůbec odmyslet. Dá se dokonce říci, že bez 

vynálezu kola by světové dějiny probíhaly jinak. 

 Nejprve sestávalo kolo z dvou až třídílného kotouče, který byl pevně spojen s osou 

a bylo využíváno pouze jako kolo od vozu. Nejstarší dochované znázornění vozu 

pochází z období asi před 5000 lety. Zpráva o kolech vozu s paprsky pochází z 

Mezopotámie před 4000 lety.  

 V Číně však měla kola s kose vsazenými paprsky existovat již před 6000 lety. 

Nikdo nepřišel na myšlenku, místo dvou kol vedle sebe namontovat tyto za sebou a 

použít takový povoz k pohybu vpřed. Na dnes tak samozřejmou věc se nepřišlo, neboť o 

stabilizačním rotačním účinku točících se kol ještě nebylo nic známo.  

 Nejjednodušší formy kol, které byly spojeny tyčemi, se nacházejí již ve starých 

egyptských a čínských kresbách kolem roku 1300 př. n. l. Možnosti pohybovat se 

vlastní silou pomocí technického stroje se člověk zabývá přes 3000 let. 1 

 

3.1.1. Vynález jízdního kola 
 

 Obecně začíná historie jízdního kola v roce 1818, kdy Karl Friedrich Christian 

Ludwig Freiherr Drais von Sauerbronn přihlásil jako patent své řiditelné běhací kolo, 

které bylo později na jeho počest pojmenováno „drezína“. Nikdo nemohl tenkrát tušit, 

že jízdní kolo, které bylo při svém zrození nejprve k posměchu a dnes je v období 

techniky označováno jako „auto malého muže“ a nejekologičtější dopravní prostředek, 

zažije takový vzestup. Je tomu přibližně 170 let, kdy se v Karlových Varech odvážil na 

silnici bádenský lesnický mistr se svým zkonstruovaným dvoukolým spřežením. Okolní 

lidé se smáli, když se vynálezce projížděl se svým běhacím strojem po krajině.  

 

 
1KONOPKA, P. Cyklistika, Jablonec nad Nisou 2007, 198 stran, ISBN 978-80-254-0258-0 
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 Stroj se skládal z dřevěného stojanu se dvěma dřevěnými koly, které uváděl 

„během“ do pohybu. Přesto urazil tímto způsobem, jak tenkrát referovaly Karlovarské 

noviny, vzdálenost, pro kterou potřeboval poštovní vůz čtyři hodiny, za čtvrtinu času.  

 Kolem roku 1845 zkonstruoval mechanik Mylius jízdní kolo, které bylo na předním 

kole poháněno šlapacími klikami. Výrobce hudebních nástrojů Philips Moritz Fischer ze 

Schweinfurtu zkonstruoval kolem roku 1853 podobné šlapací kolo s klikami. Svůj první 

průlom zažilo dvoukolo, když francouzský mechanik Peirre Michaux předvedl své 

šlapací kolo nazývané „velociped“ roku 1897 na světové výstavě. To bylo na počest 

svého vynálezce nazváno „Michauline“. Protože bylo přední kolo nejprve bráno jako 

kolo pohonné, bylo třeba jej stále zvětšovat, pokud chtěl člověk s obrátkou pedálů ujet 

delší úsek. Tím se vysvětluje vývoj vysokého kola.  

 Postupně nabývalo přední kolo stále větších rozměrů, zatímco se zadní kolo 

neustále zmenšovalo. Mechanik Victor Renard z Paříže zkonstruoval např. vysoké kolo 

s průměrem předního kola 3 metry a hmotností 65 kg! Je lehké si představit, že z kol 

této velikosti byly pády nebezpečné. Tím ztratilo vysoké kolo pozvolna svůj počáteční 

význam a jeho vynálezce zemřel roku 1893 v chudobinci.  

 První nízké šlapací kolo s poháněným zadním kolem postavil André Guilmet kolem 

roku 1868. Z dřevěného jízdního kola byl použitím železných tečných paprsků 

zkonstruovaných kolem roku 1870 W. A. Cowperem a ráfku J. Truffautse z roku 1879 

vyvinut železný stroj. Nejdůležitějším pokrokem však bylo použití řetězového pohonu k 

zadnímu kolu H. J. Lawsonem kolem roku 1879. Celogumové pneumatiky používané 

od roku 1869 byly roku 1888 vystřídány pneumatikami naplněnými vzduchem, které 

vynalezl skotský zvěrolékař John Boyd Dunlop. Němec Ernst Sachs vynalezl na 

přelomu století volnoběžný náboj a krátce nato zpětnou brzdu na kole. Vítězný nástup 

jízdního kola již nebyl k zadržení. 2 

Obr. 3.1.  

2KONOPKA, P. Cyklistika, Jablonec nad Nisou 2007, 198 stran, ISBN 978-80-254-0258-0 
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3.2. Cykloturistika 
 

     Cykloturistika je druh turistiky, při níž se k cestování používá jízdní kolo a zažívá 

rozvoj v souvislosti s potřebou dnešního člověka vracet se do přírody. Spojuje v sobě 

jednoduchost pěší turistiky s výhodami mototuristiky, využívá jejich přednosti a 

nahrazuje nedostatky. Jízda na kole má výrazný pozitivní vliv na zdraví člověka a 

nenarušuje životní prostředí. Zároveň umožňuje poměrně intenzivní vnímání okolí. 

Přesun na kole předpokládá zvládnutí techniky jízdy na kole, zdatnost, znalost 

dopravních předpisů, nebezpečí na silnici, první pomoci a základních oprav.  

      U rekreační cykloturistiky převládá kulturně poznávací činnost nad fyzickou 

přípravou  

a speciálním vybavením kola. Sportovní cykloturistika již vyžaduje větší fyzickou 

připravenost i lépe vybavené kolo. Výkonnostní vyžaduje velké nároky na fyzickou 

kondici i speciální vybavení jízdního kola.3 

 

3.2.1. Historie cykloturistiky  
 

     Počátek cykloturistiky souvisí se zrozením kola roku 1818, tento vynález byl 

předurčen pro zábavu a radost. Poté, co pominulo období módního trendu v polovině 

19. století, došlo k selekci cykloturistů a jejich organizaci v klubech. Roku 1883 byly 

položeny základy ke vzniku České ústřední jednoty velocipedistů, která sdružovala 4 

kluby s téměř 150 členy. Hlavní náplní klubů bylo rozšíření praktického využití kola a 

organizování různých vyjížděk a výletů. Rozvoj cykloturistiky v Evropě zbrzdil 

politickoekonomický vývoj a obě světové války. Poválečný technický pokrok znamenal 

rozvoj individuální motorové dopravy. Kolo přestává být dopravním prostředkem a 

dochází ke vzniku cykloturistiky jako formy aktivního odpočinku. Spolu s odlišným 

poválečným ekonomickým a politickým vývojem Evropy dochází k rozdílným 

možnostem rozvoje cykloturistiky, způsobené především nedostatkovým materiálním 

vybavením obyvatel východního bloku. Přemíra motorizace a nové trendy zdravého 

životního stylu znamenaly koncem minulého století ve vyspělých zemích Evropy a 

Ameriky znovuobjevení předností rekreace na kole. Významně tomu napomohlo 

zkonstruování horského kola, které odpoutalo turisty od frekventovaných komunikací.4 
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3.2.2. Předpoklady rozvoje cykloturistiky  
 

Příznivé předpoklady rozvoje cykloturistiky v oblasti tvoří:  

-  přírodní podmínky - poloha návštěvního místa, reliéf, klima, vodstvo, rostlinstvo,    

  živočišstvo 

- ekonomická a sociální situace oblasti – materiálová a technická základna, hustota   

cyklotras a jejich propagace, dostupnost služeb (opravy), možnost přepravy kol 

dopravními prostředky 

-  politická situace oblasti  

- společenská charakteristika – kulturní a historické pamětihodnosti, demografické  

a sídelně  

-  geografické charakteristiky – dopravní dostupnost center, míra urbanizace.5 

 

3.2.3. Lokality vhodné pro cykloturistiku  
 

  Při hledání vhodné lokality k provozování cykloturistiky je nutné vybranou lokalitu 

předem důkladně prozkoumat nejen pasivně (z publikací a internetu), ale i osobně 

minimálně 2x navštívit a kromě vytipování vhodných oblastí zajistit i vhodné 

ubytování. Vzhledem k rozdílné výkonnosti skupiny je dobré i zvolit vhodný způsob 

dopravy na místo, čímž se dá předejít předčasné únavě členů skupiny. 

  Charakteristiku lokality lze zkoumat z mnoha hledisek, pro cykloturistiku 

sledujeme především lokalizační charakteristiky reliéfu, klimatické podmínky, 

hydrologické poměry  

a zastoupení fauny a flory. Ze socioekonomických hledisek realizačních podmínek je to 

politická a hospodářská situace, dopravní dostupnost a úroveň ekonomických poměrů, 

které souvisí s kvalitou a rozmístěním služeb.6 

 

 

 

3http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/js07/turistika/ch08s01.html#d0e1969 [cit. 2009-12-11] 

4http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/js07/turistika/ch08s01.html#d0e1969 [cit. 2009-12-11] 

5http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/js07/turistika/ch08s01.html#d0e1969 [cit. 2009-12-11] 
6http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/js07/turistika/ch08s01.html#d0e1969 [cit. 2009-12-11] 
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3.2.4. Druhy cyklostezek 
 

Cykloturistické akce dělíme dle přesunu a polohy výjezdního místa na: 

• hvězdicovité cyklotrasy - skupina přijede do jednoho místa, kde má zázemí, 

odkud provádí výjezdy 

• dálkové jízdy – skupina přijede jiným dopravním prostředkem do výjezdového 

místa a odtud pokračuje výhradně na kole. Lze využít varianty s nebo bez 

doprovodného programu 

• kombinované cykloturistické akce – skupina se přesouvá dopravním 

prostředkem na jednotlivá výjezdní místa se zázemím, odkud mají možnosti 

hvězdicovitých tras. 

 

V případě možností tvorby a výběru jednotlivých tras pak rozlišujeme trasy: 

okruhové - tvoří organizačně bezpečnou formu cykloturistiky, v případě náhlých 

okolností jako změna počasí nebo zranění některého z členů se skupina může vrátit 

zpět, výchozí místo je v ideálním případě uprostřed 

s křížením – jedná se o modifikaci okruhové trasy, benefit je v menší vzdálenosti od 

výjezdního místa za předpokladu relativně stejné vzdálenosti 

dojezdem zpět – využíváme při dlouhých trasách, členové skupiny využijí k dopravě 

zpět dopravního prostředku. Se vzdáleným výchozím místem – je protipólem okruhové 

trasy, výjezdní místo je vzdálené, většinou bez možnosti využití dopravního 

prostředku.7 

 

 

 

 

 

 

7http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/js07/turistika/ch08s01.html#d0e1969 [cit. 2009-12-18] 
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3.3. Jaké kolo pro koho 

 

  Když si pořizujeme kolo, měli bychom si rozmyslet, k čemu jej potřebujeme. Třeba 

nám stačí i to, které již vlastníme. Zásadně však určuje plánovaný rozsah použití typ 

kola a nikoliv naopak. Zároveň nám to ukáže, jak mnohostranně může být kolo použito 

a jaké nové oblasti života nám může otevřít. Proč bychom si nemohli pořídit, stejně jako 

někteří automobilisté, druhé nebo třetí kolo? Hlavní je, abychom jej užívali co možná 

nejčastěji a ke každé vhodné příležitosti.  

 S kolem může člověk v dnešní motorizované době zažívat velmi mimořádný pocit, 

totiž jak lze vlastní silou více či méně bez potíží a relativně rychle urazit značnou 

vzdálenost. Přitom vnímá – jinak než v automobilu – znovu atmosféru přírody z 

bezprostřední blízkosti a je překvapen čistotou vzduchu mimo města. Někteří dokonce 

tvrdí, že takto cítí vůni krajiny.    Skutečností je, že člověk díky kolu našel způsob, jak 

se přírodě znovu přiblížit, cítit ji a být s ní v souladu. Takto například prožijeme rytmus 

ročních období o hodně intenzivněji. Tyto dojmy můžeme vnímat o to lépe, o co méně 

nás dopravní prostředek rozptyluje. To znamená, že kolo by mělo být pro tento účel 

vhodné a především v pořádku. 

 

3.3.1. Horské kolo 
 

  Dobrodružnější je, když opustíme obvyklé pevné cesty a pohybujeme se v 

neschůdném terénu bez aut. Tento „off road“ zážitek můžeme učinit též na pevném 

turistickém kole, mnohem lépe však na správném horském kole, které bylo k těmto 

účelům vyvinuto. Je to překvapující podívaná, když se na cestách a pěšinách, po kterých 

se jinak pohybují pouze horští turisté a horolezci, objeví najednou člověk s horským 

kolem! Horské kolo má k tomu předpoklady, neboť je vybaveno speciální technikou. 

Počínaje širokými plášti se vzorkem, které drží na tvrdém i měkkém podkladu. K tomu 

přehazovačka, která umožňuje překonat téměř nemožné stoupání. Charakteristická pro 

horské kolo je jeho výjimečná stabilita, což se týká rámu i jednotlivých částí: kola, 

brzdy, středová ložiska s klikami a pedály, přehazovačka, jakož i sedlo a řidítka mají 

téměř nezničitelnou pevnost. Tato robustní pevnost horského kola je zároveň jeho 

kouzlem a motivuje mnohé k pořízení horského kola též pro běžné užívání a pro túry. 
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3.3.2. Krosová kola 
 

  Jízdní kola určená jak do terénu, tak i na pozemní komunikace. Kolo volí cyklista, 

který bude kola využívat především na polních, lesních cestách, na zpevněných 

komunikacích. Výjimečně lze krosové kolo využívat v nenáročném terénu i mimo cesty. 

Konstrukce rámu je přizpůsobena pohodlnějšímu-napřímenějšímu posedu jezdce oproti 

kolu horskému. Tento typ kola je v poslední době velmi populární a je přímo předurčen 

pro cykloturistiku.

 

3.3.3. Trekkingová kola 

 

 Trekkingová jízdní kola jsou určena hlavně na silnice a zpevněné cesty. Je vyloženě 

nevhodné tento typ kola využívat v jakémkoliv terénu. Trekkingové kolo je vhodné díky 

svému vybavení jako dopravní prostředek. Trekkingové kolo lze získat doplněním 

krosového kola doplňky a příslušenstvím (blatníky, svítilny, nosič atd.) 

 

3.3.4. Silniční kola  

 

 Silniční kola jsou určena pro sportovní jízdu na silnicích a na uzavřených okruzích. 

V žádném případě se nedoporučuje tento typ kola využívat v jakémkoliv terénu. 

 

3.3.5. BMX a freestyle kola 

 

 Kola určená pro využití buď na uzavřených okruzích a nebo na zpevněných 

uzavřených prostorách určených pro tento druh kola. V žádném případě není vhodné se 

na těchto kolech přemísťovat na delší vzdálenosti.8 

 

 

8 Gerig,U.; Frischknecht, T. Jezdíme na horském kole, České Budějovice 2004, 126 stran, ISBN 
80-7232-227-3  
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3.4. Cyklistické oblečení  
 

  Především v zimě a při špatných povětrnostních podmínkách je dobré vědět, jak se 

lze optimálně chránit proti větru, chladu a vlhku. Dobré oblečení vhodné pro 

cykloturistiku vyžaduje více než jen padnoucí střih a módní barvy.  

Každý kdo jezdí na kole celoročně za každého počasí, se musí postarat o odpovídající 

oblečení, podle motta: Neexistuje špatné počasí, nýbrž jen špatné oblečení. Proto by měl 

sortiment oblečení dobře vybaveného cyklisty obsahovat následující oblečení a 

předměty výbavy: 

• cyklistické kalhoty (krátké a dlouhé kalhoty, návleky na nohy) 

• tretry (letní a zimní provedení, nepromokavé návleky na boty, termonávleky na 

boty) 

• dresy (s dlouhým a krátkým rukávem, návleky na ruce) 

• speciální spodní prádlo (tílka) 

• rukavice (bezprstové rukavice na léto, teplé rukavice na zimu) 

• pokrývky hlavy (ochranná přilba, závodní čepice, čelenka, vlněná čepice) 

• nepromokavá bunda, větrovka 

• termosouprava 

• ochranné brýle. 

 

3.4.1. Cyklistické kalhoty 
 

  Kalhoty jsou nejdůležitější části oblečení cyklisty. Skládají se ze směsi elastických 

vláken (např. polyamid/elastan). Dřívější kožená vložka z nejjemnější jelenice byla 

nahrazena syntetickou vložkou (jako ochrana pro sedací plochu). Nohavice musí hladce 

přiléhat a měly by zakrývat minimálně polovinu stehen, aby nedošlo k jejich odření na 

vnitřní straně.  

 

3.4.2. Cyklistické ponožky 
 

  Cyklistické ponožky jsou většinou bílé, těsně přiléhají a jsou krátké. Měly by 

končit kousek nad kotníkem. Používají se vlněné nebo bavlněné. Pro chladné roční 
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období existují cyklistické ponožky s Windstopperem chránící před chladným větrem. 

 

3.4.3. Cyklistický dres 
 

  Dres cyklisty by měl být elastický, prodyšný, větru odolný a měl by dobře odvádět 

pot. Měl by těsně přiléhat na tělo a přesto pohodlně sedět, nezabraňovat volnému 

dýchání a nevlát při jízdě ve větru. V předkloněné pozici by měl dobře zakrývat také 

zadní část zad. Dříve nosili cyklisté dresy ze směsi vlny s akrylovými vlákny. Dnes již 

vlněné dresy vymizely, téměř všechny jsou z polyesterových vláken.  

 

3.4.4. Rukavice 
 

  Bez rukavic by se cyklista neměl obejít. Rukavice jsou důležitou ochranou proti 

bolestivým odřeninám citlivé kůže na dlaních při pádu. 

Dlaně těchto rukavic jsou z měkké kůže nebo měkkých syntetických vláken, hřbety 

rukou z pletené textilie nebo elastických umělých vláken. Kůže na dlaních je 

proštěpovaná, funguje jako slabé polstrování proti nárazům řidítek a zamezuje tvorbě 

puchýřů při delších jízdách. Existují také syntetické vložky s gelovými výstelkami, 

které by měly zachytávat otřesy řidítek.  

 

3.4.5. Ochranná přilba 
 

  Ochranná přilba musí být vyrobena z pevného materiálu a musí odpovídat 

bezpečnostním ustanovením příslušných norem. Přilba se skládá z vícekrát vylisované 

polystyrenové přilby, přes kterou je položen tvrdý krunýř. Přilby jsou relativně lehké a 

dobře odvětrávané. Upevňují se pod bradou řemínkem. Bezpečnější jsou však ochranné 

přilby vyrobené z umělé hmoty, které mají též nižší hmotnost. Důležité je pevně 

utahovat řemínek přilby, aby v případě pádu přilba nesklouzla. 
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3.4.6. Pláštěnka, větrovka 
 

  Pláštěnka chrání zároveň proti mokru a chladu. Dnes existují materiály, které jsou 

vodě odolné a zároveň vcelku prodyšné. Samotná pláštěnka se dobře vejde do kapsy 

dresu.  

Větrovky jsou větru odolné a prodyšnější než pláštěnky. Mají však nevýhodu, že sice 

vodu odpuzují, ale nejsou nepromokavé. Nejvíce se používají v přechodných obdobích, 

tedy na podzim a na jaře.  

 

3.4.7. Ochranné brýle 
 

  Díky vysoké jízdní rychlosti jsou oči cyklisty ohrožené větrem, cizími částečkami 

ve vzduchu, hmyzem a prachem. Proto také nosí stále více profesionálů ochranné brýle, 

které bývají bezbarvé nebo k dodatečné ochraně proti slunečnímu záření zabarvené. 

Speciální skla se za slunce zabarvují a ve špatném počasí rozjasňují.9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Gerig,U.; Frischknecht, T. Jezdíme na horském kole, České Budějovice 2004, 126 stran, ISBN 
80-7232-227-3  
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4. POPIS ÚZEMÍ 

4.1. Jihomoravský kraj

  Jihomoravský kraj se rozkládá v jihovýchodní části České republiky při hranicích  

s  Rakouskem a Slovenskem. Centrem kraje je druhé největší město České republiky 

Brno, které je významným střediskem justice, ekonomickým a správním centrem, 

městem univerzit a veletržním centrem střední Evropy s dlouholetou tradicí pořádání 

veletrhů, za nimiž ročně přijíždí přes jeden milión lidí z celého světa. 

  Výhodou kraje je vynikající dopravní dostupnost a strategická poloha na křižovatce 

transevropských silničních a železničních dálkových tras, které jsou důležitými tepnami 

spojujícími západní Evropu s východní a severní s jižní. Letiště Brno-Tuřany se s více 

než půl milionem odbavených cestujících v roce 2008  řadí na druhé  místo 

mezi letišti v ČR. Každý den jsou odbavovány přímé lety do Londýna a Prahy, dvakrát 

týdně linka do Moskvy. Zejména v letní sezóně je odbavováno přes 20 charterových 

destinací. 

  Jihomoravský kraj patří k regionům s výrazným ekonomickým 

potenciálem. Zejména v posledních letech roste počet podnikatelských subjektů 

v oblasti počítačové technologie, telekomunikací, vývoje softwaru a ostatních hi-tech 

oborů. Jihomoravský kraj výrazně podporuje rozvoj technologických a 

biotechnologických inkubátorů určených pro začínající firmy. Na nadprůměrné 

vzdělanostní úrovni obyvatel v kraji má podíl kvalitní systém vysokého školství. 

  Na vysoké úrovni je i jihomoravské zemědělství – zemědělská půda tvoří 60 % 

výměry regionu, z níž 83 % připadá na ornou půdu. Specialitou jižní Moravy je 

především vinohradnictví evropské úrovně (v kraji je přes 90 % plochy vinic v rámci 

ČR), pro kraj je typické množství malých producentů vína a vinných sklepů. Silnou 

tradici zde má pěstování ovoce a zeleniny. Severní oblasti kraje jsou významným 

centrem lesnictví a produkce dřeva. 

  Jihomoravský kraj je regionem s bohatými kulturně-historickými kořeny a cennými 

architektonickými památkami všech stavebních slohů. Dvě z nich, brněnská vila 

Tugendhat a kulturní krajina Lednicko-valtický areál, byly oceněny zápisem na Seznam 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Pod ochranou UNESCO jsou na 

území kraje také dvě biosférické rezervace – Dolní Morava (zahrnuje CHKO Pálavu, 

Lednicko-valtický areál a oblast soutoku řek Dyje a Morava) a Bílé Karpaty. Na území 
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kraje leží rovněž jeden ze čtyř národních parků České republiky – Podyjí. Rozsáhlé 

komplexy krápníkových jeskyní včetně propasti Macocha nabízí návštěvníkům 

chráněná krajinná oblast Moravský kras. Světově proslulým pojmem je rovněž Slavkov 

– Austerlitz, místo bitvy tří císařů. Své stopy zde zanechali na samém úsvitu lidských 

dějin lovci mamutů (nejznámější archeologické naleziště Dolní Věstonice, odkud 

pochází světoznámá plastika Věstonické Venuše), archeologické areály (Mikulčice a 

Pohansko) svědčí o slávě a bohatství Velkomoravské říše. 

  Kromě zmíněných kulturních památek a přírodních krás lákají turisty na jižní 

Moravu také zdejší živé tradice, srdečnost a pohostinnost obyvatel. Folklór zahrnující 

hudbu, tanec, jazyk, lidové kroje, užité umění a umělecká řemesla zde není pouhým 

představením pro turisty, ale skutečnou součástí života. Význam tohoto dědictví dokládá 

zápis mužského sólového tance – verbuňku, na seznam nehmotného dědictví lidstva 

UNESCO. Stále oblíbenějším způsobem poznávání Jihomoravského kraje jsou 

cyklotrasy včetně populárních Moravských vinných stezek. Milovníky silných motorů 

přitahují automobilové a motocyklové závody na Masarykově okruhu včetně 

každoročního podniku mistrovství světa motocyklů.11 

 

Rozloha: 719 555 ha 

Počet obyvatel: cca 1 140 000 obyvatel 

Hustota osídlení: cca 157 obyvatel/km2 

Počet obcí: 673 

Počet měst: 49 

Okresy: 7 (Blansko, Brno-město, Brno-venkov, 

Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo) 

Statutární města: Brno (cca 370.000 obyvatel) 

Počet obcí s rozšířenou působností: 21 

Počet obcí s pověřeným obecním úřadem: 34 

Nejvyšší bod: Čupec (819 m n. m.), okres 

Hodonín 

Nejnižší bod: soutok řek Moravy a Dyje u Lanžhota (150 m n. m.)               Obr. 4.1.                  

 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=27204&TypeID=2 [cit. 2010-02-03]  
11JANKŮ, V.; SVOBODA, J. Znojmo. Úvaly: České panorama, 1994. 151 s. IBSN 80-901717-

0-2 



22 
 

4.2. Možnosti rozvoje cykloturistiky v Jihomoravském kraji 

 

 Na konferenci „Cykloturistika v Jihomoravském kraji“, která se konala v červenci 

2006 byla konstatována nutnost zpracování koncepčního materiálu rozvoje 

cykloturistiky na území Jihomoravského kraje s vazbou na sousední kraje a příhraniční 

oblasti, dokument má sloužit pro komunikaci, monitoring, systém správy a financování 

rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji. 

 Byla požadována i koordinace z pozice Jihomoravského kraje ve spolupráci s 

obcemi, odbornými firmami a organizacemi v oblasti cykloturistiky. 

 Cílem zhotovení zakázky je mimo jiné definování toho, co je na území 

Jihomoravského kraje realizováno a co je potřeba v oblasti rozvoje cykloturistiky dále 

realizovat. Materiál bude definovat systém přípravy realizačních projektů z fondů EU, 

jejich financování, budování a následnou správu. Dle daného účelu bude materiál 

pojmenován – „Rozvoj sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s 

motorovou dopravou v Jihomoravském kraji“ ( dále jen „koncepce“ ). 

 Celková filosofie návrhu řešení cyklistické dopravy na území Jihomoravského kraje 

je vedena snahou o zařazení cyklistické dopravy jako nedílné součásti dopravního 

systému. Pro postupné zrovnoprávnění cyklistické dopravy ve vztahu k ostatním 

dopravním systémům je na krajské úrovni nutno sledovat především následující cíle: 

1. Podpora budování cyklostezek 

 Jednou z hlavních zásad pro zajištění bezpečnosti cyklistické trasy je především její 

oddělení od frekventované automobilové dopravy, přičemž míru segregace je nutno na 

základě místních podmínek individuálně posuzovat. Cílem je tak ochrana provozu 

cyklistů na pozemních komunikacích a odstraňování míst s častými nehodami cyklistů. 

Jedná se zejména o finanční podporu při zajištění projektové připravenosti obcí. Jedná 

se o úseky, kde je nutné vybudovat cyklostezku především v rámci dojíždění do 

zaměstnání a škol pro posílení bezpečnosti silničního provozu. V prioritách podpory by 

se měly objevit úseky, které stahují cyklisty ze silnic I., II., a III. třídy a plní jak funkci 

dopravní, tak i funkci rekreační. 

V mnoha případech pro rozvoj cyklistické dopravy postačí využít nově budovaných 

účelových komunikací. Jako velmi vhodné se jeví např. budování cyklotras v těch 

oblastech, kde probíhají pozemkové úpravy. Ty se budují ve smyslu zákona č.139/2002 

Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 
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Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do této kategorie lze zařadit i jednání s Lesy ČR, 

Povodími.  

 V souvislosti s železnicemi se nabízí také možnost využívat opuštěná drážní tělesa, 

(a to jednak modernizací koridorů, ale i již roky opuštěné a nevyužívané trasy z důvodu 

neefektivnosti) a zbudovat zde cyklostezky, které budou využívány nejen pro 

cykloturisty, ale i cyklisty dopravujícími se do zaměstnání, škol. Proto by bylo nanejvýš 

vhodné, před případným zrušením trati, posoudit možnost jejího využití pro cyklistiku, 

resp. toto řešit i legislativně jako využití ve veřejném zájmu. 

2. Komplexní prezentace cykloturistiky 

 Trh cykloturistiky přináší potřebnou alternativu a udržitelný rozvoj cestovního 

ruchu, který umožňuje člověku nové poznávání a zvyšuje kvalitu jeho života. 

Cykloturistika je druhem cestovního ruchu, který má potenciál obohatit turistické 

zážitky návštěvníků, nezatěžovat životní prostředí a přinášet užitek zúčastněným obcím. 

Opatření směřuje k podpoře a zajištění informovanosti veřejnosti o existující nabídce 

v oblasti cykloturistiky, k podpoře vydávání cyklistických a cykloturistických map, 

příruček, průvodců apod., k podpoře tvorby a distribuce prezentačních materiálů o 

možnostech cykloturistiky v kraji prostřednictvím moderních informačních technologií 

(video, CD, DVD, internet).  

V této souvislosti se jedná rovněž o spolupráci s Agenturou CzechTourism, která 

prezentuje cykloturistiku v tiskovinách pojednávajících o relaxační dovolené a pobytu v 

přírodě. Významnou úlohou kraje je rovněž prezentace cykloturistiky na tuzemských a 

mezinárodních veletrzích cestovního ruchu a realizace informačního webového portálu 

založeného na moderních informačních technologiích. 

 
Systém financování budování cyklostezek a cyklotras 
 

 Klíčové je zřízení nového dotačního titulu, který zřídí JMK pro podporu cyklistiky, 

či realizace přímé finanční podpory vybraných úseků. Filosofie zřízení nového 

dotačního titulu vychází z prosté matematické úvahy. Roční celková průměrná alokace 

regionálního operačního programu (dále jen ROP) pro rok 2007 na budování 

cyklostezek je, včetně vlastních zdrojů, 47 mil. Kč, což pro 7 let (2007 – 2014) 

představuje částku 329 mil Kč. Přitom náklady na dva nejpřipravenější jihomoravské 

projekty (cyklostezka Brno – Vídeň a cyklostezka Hodonín – Veselí nad Moravou) 

dosahují výše téměř 300 mil. Kč. Dále bylo zjištěno, že v současné době v roce 2006 je 
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projekčně připraveno 28 lokalit o celkových nákladech 192 mil. Kč. Ve výhledu do 

roku 2014 se pak plánuje vybudovat stezky za dalších 411 mil. Kč. Pro jejich finanční 

pokrytí (a nemusí se jednat vždy jen o výstavbu cyklostezky) jsou nyní připraveny 

fondy. I přes tyto možnosti je finanční pomoc nedostatečná a je nutné ji propojit s 

novým dotačním titulem, který by zajistil životaschopnost daného programového 

dokumentu a realizaci infrastrukturálních opatření. Při sestavování ročního rozpočtu 

Jihomoravského kraje pro rok 2007 by měla být stanovena částka pro podporu přípravy 

projektů a následné výstavby cyklistických stezek ve výši 20 – 25 mil. Kč. Z daného 

dotačního programu by měla být financována především investiční opatření, která jsou 

definována v prioritách a cílech: 

• podpora projektové přípravy budování cyklistických stezek (město – obec) 

• finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek 

• podpora vzniku BIKE & RIDE v uzlových bodech IDS (úschovny kol na 

nádražích) 

• podpora projektové přípravy páteřní sítě mezinárodních a krajských 

cyklokoridorů na území kraje 

• finanční podpora výstavby a údržby cyklistických stezek na mezinárodních  

a krajských cyklokoridorech na území kraje.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=28966&TypeID=2 [cit.2010-02-03]  
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5. PRAKTICKÁ ČÁST 

5.1.  Tvorba cyklistického zájezdu 

 
Tvorba produktu cestovního ruchu má tři stránky: 

 

1. Organizačně technická stránka 

→ trasování zájezdu – sestavení trasy a tzv. itineráře, nezbytnou podmínkou je tedy 

znalost prostupnosti komunikace 

→ stanovení programu zájezdu – kdy v návaznosti na program sestavíme časový 

harmonogram, u poznávacích zájezdů musí být nabízeny ty nejatraktivnější oblasti a 

objekty, u pobytových zájezdů by neměla chybět nabídka fakultativních výletů 

→ zabezpečení subjektů tedy dodavatelů služeb – CK vychází z cenové nabídky, z 

nabídky poskytovaných služeb, z předpokládaného složení účastníků a z cíle zájezdu. 

 

2. Ekonomická stránka = Kalkulace 

 Kalkulací rozumíme stanovení vlastních nákladů CK a stanovení ceny na 1 účastníka, 

tato cena se uvádí v nabídkovém katalogu a zájezd se za ni prodává. Ve výsledné 

kalkulaci, která se stanovuje po skončení zájezdu se zjišťují skutečné náklady a příčiny 

jejich překročení či snížení. 

 

Kalkulace ceny zájezdu se skládá: 

→ z korunových či devizových nákladů na úhradu služeb 

→ z rizika neobsazenosti - -10 % z pevných nákladů (doprava ) 

→ ze změn měnových kurzů 

→ náklady na průvodce – jen tehdy, pokud není mezi účastníky 

→ z přirážky CK (na provoz, platy, zisk – obvykle 15 – 30 %) 

 

U skupinových zájezdů je součástí ceny tzv. gratuita = př. jedna osoba na každých 10 

účastníků zdarma. 

 

Nepřímé náklady: 

→ jsou to společné náklady, které je třeba vynaložit na zájezd bez ohledu na počet 

účastníků (činnost průvodce, autobus) 
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Přímé náklady: 

→ dají se stanovit přímo na jednotlivé účastníky, v případě neúčasti se dají stornovat 

nebo nezaplatit (letenky, vstupné) 

 

3. Právní stránka 

- zahrnuje smluvní vztah mezi CK a klientem 

 

 Cílem mé bakalářské práce je vytvořit cyklistický zájezd. Jako cílovou oblast jsem 

si vybrala Znojemsko a Podyjí, část Jihomoravského kraje, kterou jsem sama měla 

možnost na kole procestovat a poznat jak přírodní tak kulturní zajímavosti.  

 Název zájezdu bude Znojemskem a okolím na kole. Termín zájezdu je 19. 7. –  

24. 7. 2010. Jedná se o šestidenní zájezd určený pro rekreační cyklisty a pro rodiny 

s dětmi.  

Odjezd autobusem je od autobusového nádraží z Uherského Hradiště v 8 hodin. Kola 

budou uložena v přípojném vozíku. Účastníci zájezdu budou ubytováni v pensionu 

Morava, který se nachází téměř v centru města Znojma, kde je zajištěno i stravování 

(polopenze – snídaně + večeře). 
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5.2. Program zájezdu 
 

1. den: Z Jevišovic do Příštpa a na Bukovinu 
Jevišovice, Střelice, Slatina, Peklo, Pulkovský Mlýn, Příštpo, Kyníčky, Bukovina, Zlatý 

kopeček, Střelice, Jevišovice  
  

 Odjezd z Uherského Hradiště v 8:00 hodin, plánovaný příjezd do Znojma v 10:00 

hodin. Následuje ubytování v pensionu Morava, který se nachází téměř v centru města 

Znojma. V 11 hodin opustíme pension, autobusem se přesuneme do Jevišovic, kde 

začíná náš první cyklovýlet. Z Jevišovic pojedeme přes Střelice, Slatinu, Peklo, 

Pulkovský Mlýn do Příštpa, kde bude vymezen čas na oběd v místní restauraci. Odtud 

budeme pokračovat na Kyníčky, Bukovinu. Přes Zlatý kopeček a Střelici se vrátíme 

zpět do Jevišovic. V Jevišovicích bude čekat autobus, který nás dopraví zpět do 

pensionu. Předpokládaný návrat je v 15 hodin. Poté se vydáme do města Znojma, kde 

navštívíme Znojemské podzemí. 

Následuje volný program. Večeře se podává od 17 do 19 hodin.  

 

Výškový profil cyklotrasy 

 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.vyletnik.cz/cyklotrasy/jizni-morava/podyji/ [cit. 2010-03-11] 
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Statistika cyklotrasy 

Délka trasy 34.1 km 
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 19.9 km (58 %) 
Úseky cesty typu "Vozová" 4.7 km (14 %) 
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK"  6.9 km (20 %) 
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy"  2.6 km (8 %) 
Stoupání v úsecích 18.4 km (54 %) 
Klesání v úsecích 14.4 km (42 %) 
Maximální výška 440 m n.m. (v úseku Příštpo -> 1680) 
Minimální výška  330 m n.m. (v úseku Střelice -> Slatina) 
Převýšení 110 m 
Celkem vystoupeno výškových metrů 237 m (sklon 1.3 %) 
Celkem sestoupeno výškových metrů 237 m (sklon 1.6 %) 
Maximální sklon do kopce 5 % (0.6 km v úseku (1688) -> (1689) 
Maximální sklon z kopce 5 % (0.7 km v úseku Bukovina -> (1688) 
 
 
Mapa cyklotrasy 

 

Mapa č. 1 (Cyklotrasa je na mapě vyznačena fialovou barvou.) 

 

Z Jevišovic pojedeme po cyklostezce č. 488, zvaná Mlynářská. Na kruhovém objezdu 

zvolíme třetí výjezd a poté se napojíme na cyklostezku č. 5006, která nás přivede do 
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Střelic. Pokračujeme po cyklostezce č. 5006 do Slatiny a Pekla, pojedeme přes 

Pulkovský mlýn, stále po cyklostezce č. 5006 a dostaneme se do obce Příštpo, kde se 

napojíme na cyklostezku č. 4003 a pojedeme přes Kyníčky a Bukovinu. Na Bukovině se 

napojíme na cyklostezku č. 481, po které dojedeme na Zlatý kopeček. Ze Zlatého 

kopečku pojedeme opět po cyklostezce č. 5006 a dostaneme se do Střelic. Ze Střelic 

pojedeme po cyklostezce č. 488, zvané Mlynářská, do Jevišovic. 

 

Znojemské podzemí 

Spletitá soustava podzemních chodeb budovaná od 13. do konce 17. století, která 

původně sloužila k uskladňování zemědělských produktů, vína a piva. Později chodby 

převzaly roli důležitého článku pevnostního systému města. Součástí prohlídky je i 

ochutnávka vín Znovínu Znojmo od července do konce srpna a expozice loutek firmy 

Mašek Znojmo. 

 

 

Obr. 8. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JANKŮ, V.; SVOBODA, J. Znojmo. Úvaly: České panorama, 1994. 151 stran, IBSN 80-
901717-0-2. 
http://znojmia.cz/ostatni/podzemi/index.php [cit. 2010-02-28]  
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2. den: Z Vranova do Hardeggu a Langau 
Vranov nad Dyjí, Čížov, Hardegg, Felling, Riegersburg, Šafov, Vranov nad Dyjí 

 

Druhý den nás čeká poměrně náročná cyklotrasa z Vranova do Hardeggu. Snídaně se 

podává v 8 hodin. Odjezd autobusem do Vranova nad Dyjí bude v 9 hodin. Navštívíme 

hrad Hardegg, hrad se nachází při hranici s Českou republikou v Národním parku 

Thayathal v Rakousku. Po prohlídce hradu budeme pokračovat do Fellingu, prohlídka 

obce s možností návštěvy posledního soustružnictví perleťe v Rakousku. Bude zde 

možnost poobědvat. Dále navštívíme barokní zámek Riegersburg stojící na místě 

původního vodního zámku z roku 1580.  

V zámeckém parku se nachází nejstarší rakouský psí hřbitov.  Návrat do Vranova nad 

Dyjí je předpokládán v 16 hodin, odtud následuje návrat autobusem do pensionu 

Morava. 

Večeře se podává od 17 do 19 hodiny. Následuje volný program.  

 
Výškový profil cyklotrasy 

 

 
Statistika cyklotrasy 

Délka trasy 37 km 
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 13.3 km (36 %) 
Úseky cesty typu "Vozová" 1.6 km (4 %) 
Úseky cesty typu "Silnice 
III.t řídy/MK"  

12.2 km (33 %) 

Úseky cesty typu "Silnice II. 
třídy"  

9.9 km (27 %) 

Stoupání v úsecích 19.8 km (54 %) 
Klesání v úsecích 15 km (41 %) 
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Maximální výška 500 m n.m. (rozc. pod Větrníkem) 
Minimální výška  300 m n.m. (Čížov / Hardegg) 
Převýšení 200 m 
Celkem vystoupeno výškových 
metrů 

484 m (sklon 2.4 %) 

Celkem sestoupeno výškových 
metrů 

484 m (sklon 3.2 %) 

Maximální sklon do kopce 7 % (1 km v úseku Vranov nad Dyjí -> (rozc. pod 
Větrníkem)  

Maximální sklon z kopce 9.3 % (1.4 km v úseku Na Keplech -> Čížov / 
Hardegg) 

 
Mapa cyklotrasy  

 

Mapa č. 2 (Cyklotrasa je na mapě vyznačena fialovou barvou.) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Jakeš, A.; Halada, A. Na kole křížem krážem po Moravě a Slezku, 1. vyd. Fragment, 2007, 126 
stran, ISBN 978-80-253-0331-3 
http://www.hrady.cz/index.php?OID=5303 [cit. 2010-03-10] 
http://www.vyletnik.cz/cyklotrasy/jizni-morava/podyji/ [cit. 2010-03-11] 
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Z Vranova nad Dyjí pojedeme po cyklostezce č. 48 k rozcestníku rozhledny, poté po 

silnici na Šafov, přes hraniční přechod směr Langau, po cca 1 km od hranic odbočíme 

doleva a pojedeme po zelené cyklostezce (Trasa rybníků a tůní) k Riegersburgu, zde 

navážeme na modrou cyklostezku (Sáby, mýty a pověsti) a přes Felling do Hardeggu, 

opět přes hraniční přechod do Čížova (po cestě možnost jet na Hardeggskou vyhlídku), 

z Čížova přes Větrník po cyklotrase č. 48 k silnici a odtud po žluté cyklostezce (Trasa 

šesti měst) do Vranova nad Dyjí. 

 

Hrad Hardegg 

První zmínka o hradu je z roku 1140. V roce 1200 byla zahájena přestavba, ale ani 

zdokonalení obranného systému nezabránilo dobytí hradu husity v roce 1425. Později 

byl hrad znovu vystavěn, ale byl zničen požárem. Další úpravy proběhly v 16. a 17. 

století a dnešní podobu získal v 19. století.  

Najdeme zde gotické pozůstatky a renesanční náhrobky hrabat Prueschenků a 

Hardeggů. V sálech je expozice věnovaná Maxmiliánu Ferdinandu Josefu 

Habsburskému, který byl císař mexický.  

 

 

Obr. 8. 2. 

 

Zámek Riegersburg 

Předchůdcem zámku byl vodní hrad posilující obranu rakouských hranic. Hrad utrpěl 

velké škody za třicetileté války jak od císařských, tak i švédských vojsk. V roce 1730 

prodal Johann Julius von Saint-Julien-Wallsee Riegersburg včetně panství Hardegg 

hraběti Zikmundu Bedřichovi von Khevenhülle. Vzhledem k tomu, že zámek byl ve 

špatném stavu a byl neobyvatelný, přistoupil nový majitel k jeho velkolepé přestavbě na 
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barokní reprezentativní sídlo. Tato přestavba proběhla ve více stavebních etapách 

v letech 1730–35 a 1770–80 dle plánů Františka Antonína Pilgrama. Tato přestavba 

vtiskla zámku podobu, která se zachovala dodnes. 

 

  

Obr. 8. 3.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
http://www.hrady.cz/index.php?OID=5303 [cit. 2010-03-10] 
Daněk, A.; Glet, J. Putování po Moravě a Slezku, 2. vyd. Ostrava UNION, 1999, 282 stran, 
ISBN 80-7225-046-9 
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3. den: Velký okruh Podyjím 
Znojmo, Mašovice, Podmolí, Lukov, Horní Břečkov, Lesná, Onšov, Vranov nad Dyjí, 

Nový Petřín, Starý Petřín, Podhradí nad Dyjí, Zřícenina Frejštejn, Uherčice, Korolupy, 

Oslnovice, Vysočany, Bítov, Chvalatice, Zálesí, Štítary, Šumná, Lesná, Vracocice, 

Milí čovice, Žerůtky, Kravsko, Plenkovice, Přímětice, Znojmo 

 

Snídaně se bude podávat v 9 hodin. Dnes nás čeká bezesporu nejnáročnější cyklovýlet 

z celého týdne. V deset hodin opustíme  na kole pension a vydáme se  na okruh 

Podyjím. Budeme projíždět kolem významných památek jako například hrad Bítov, 

zříceniny hradu Fernštejn a Cornštejn, ale jejich návštěvu necháme až na příště.  

Oběd je naplánován po 50 kilometrech na 13 hodin.  

Návrat do Znojmo je předpokládán v 17 hodin. Večeře se bude podávat od 17 do 19 

hodiny. Následuje volný program. 

 

Výškový profil cyklotrasy 

 
 

Statistika cyklotrasy 

Délka trasy 101.45 km 
Úseky cesty typu "Silnice 
III.t řídy/MK" 

53.85 km (53 %) 

Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 45.2 km (45 %) 
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy"  2.4 km (2 %) 
Stoupání v úsecích 45.75 km (45 %) 
Klesání v úsecích 52.05 km (51 %) 
Maximální výška 500 m n.m. (v úseku 77 -> Obora) 
Minimální výška  280 m n.m. (Znojmo) 
Převýšení 220 m 
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Celkem vystoupeno výškových 
metrů 

983 m (sklon 2.1 %) 

Celkem sestoupeno výškových 
metrů 

983 m (sklon 1.9 %) 

Maximální sklon do kopce 15 % (0.3 km v úseku Podhradí nad Dyjí -> 
Frejštejn) 

Maximální sklon z kopce 14.3 % (0.7 km v úseku Vysočany -> 
Cornštejn) 

 
 

Mapa cyklotrasy 

 
Mapa č. 3 (Cyklotrasa je na mapě vyznačena fialovou barvou.) 
 

 

Ze Znojma pojedeme po cyklostezce č. 5000. Dostaneme se do Mašovic, kde po 

cyklostezce Znojemská dojedeme do Podmolí. Po cyklostezce č. 48 Greenways se 

dostaneme na Lukov. Pokračujeme po cyklostezce č. 48 a dojedeme po silnici 40822 do 

Horního Břečkova. Odtud po cyklostezce č. 5007 a částečně po cyklostezce č. 48 

dojedeme do Lesné. Z Lesné po silnici 3. třídy číslo 398 dojedeme do Onšova a 

z Onšova po silnici 398 pokračujeme na Vranov nad Dyjí. Z Vranova nad Dyjí po 

cyklostezce č. 48, zvané Greenways, dorazíme do obce Nový Petřín, následuje Starý 

Petřín. Po cyklostezce č. 48 Vranovsko dojedeme do Podhradí nad Dyjí. 

 
http://www.vyletnik.cz/cyklotrasy/jizni-morava/podyji/ [cit. 2010-03-11]  
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Do Uherčic dojedeme po cyklostezce č. 48, z Uherčic po cyklostezce č. 5007 dojedeme 

do Korolup, pokračujeme dále po cyklostezce č. 5007 na Oslnovice, dále pokračujeme 

po cyklostezce č. 5007 na Vysočany. Přes Cornštejn po cyklostezce Vranovsko 

dojedeme do Lančova. Z Lančova pojedeme opět po cyklostezce Vranovsko do Vranova 

nad Dyjí a odtud po cyklostezce č. 48 dojedeme do Šumné, odtud pokračujeme do 

Lesné po cyklostezce č. 48. Po silnici 3. třídy dojedeme do Milíčovic a z Milíčovic po 

cyklostezce č. 5007 dojedeme zpět do Znojma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Daněk, A.; Glet, J. Putování po Moravě a Slezku, 2. vyd. Ostrava UNION, 1999, 282 stran, 
ISBN 80-7225-046-9 
JANKŮ, V.; SVOBODA, J. Znojmo. Úvaly: České panorama, 1994. 151 stran, IBSN 80-
901717-0-2. 
http://www.cyklotoulky.cz/clanky/clanky-display/cyklotrasy/ [cit. 2010-03-11] 
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4. den: Ze Znojma do Šatova a zpět 

Znojmo, Znojmo-hrad, Konice, Popice, Havraníky, Šatov, Chvalovice, Dyjákovičky, 

Vrbovec, Načeratice, Oblekovice, Nový Šaldorf, Sedlešovice, Znojmo 

 
V 8 hodin se bude podávat snídaně, v 9 hodin opustíme pension Morava. Dnešním 

výchozím místem pro nás bude přímo Znojmo odkud se vydáme do Šatova, kde 

navštívíme malovaný sklep. Součástí prohlídky bude i degustace vybraných vín. Po asi 

16 km nás čeká obec s velkou vinařskou tradicí Nový Šaldorf – Sedlešovice. Zde bude 

možnost poobědvat. Navštívíme památkově chráněnou vinařskou uličku Modré sklepy 

čítající 181 sklepů a lisoven a vinný sklep U Nápravů, jenž je obecní kinotékou, v níž 

můžete ochutnat nejlepší vína z produkce místních vinařů. 

Návrat do Znojma je plánován ve 14 hodin. Poté nás čeká prohlídka města Znojma. 

Navštívíme Znojemský hrad, Radniční věž, Rotundu sv. Kateřiny a Vlkovu věž. 

Večeře se bude podávat od 17 do 19 hodin. Následuje volný program.  

 
Výškový profil cyklotrasy 

 

 
Statistika cyklotrasy 

Délka trasy 32.2 km 
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 5.35 km (17 %) 
Úseky cesty typu "Vozová" 1.6 km (5 %) 
Úseky cesty typu "Silnice 
III.t řídy/MK" 

23.7 km (74 %) 

Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" 1 km (3 %) 
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy"  0.55 km (2 %) 
Stoupání v úsecích 12.7 km (39 %) 
Klesání v úsecích 14.65 km (45 %) 
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Maximální výška 324 m n.m. ("Kraví Hora") 
Minimální výška  205 m n.m. ("Oblekovice") 
Převýšení 119 m 
Celkem vystoupeno výškových 
metrů 

268 m (sklon 2.1 %) 

Celkem sestoupeno výškových 
metrů 

268 m (sklon 1.8 %) 

Maximální sklon do kopce 20 % (0.4 km v úseku Znojmo - hrad -> Kraví 
Hora)  

Maximální sklon z kopce 15 % (0.4 km v úseku Znojmo - hrad -> Kraví 
Hora)  

 
 
Mapa cyklotrasy 

 
Mapa č. 3 (Cyklotrasa je na mapě vyznačena fialovou barvou.) 
 
Po cyklostezce číslo 5000 se dostaneme Pod Kraví horu, po nezpevněné cestě 
označované cyklostezka číslo 5000 dojedeme do Konic. Po Moravské vinné cyklostezce 
číslo 5000 dojedeme do Popic. Pokračujeme po cyklostezce číslo 5000 na Havraníky. 
 
 
 
Daněk, A.; Glet, J. Putování po Moravě a Slezku, 2. vyd. Ostrava UNION, 1999, 282 stran, 
ISBN 80-7225-046-9 
http://www.cyklotoulky.cz/clanky/clanky-display/cyklotrasy/ [cit. 2010-03-11] 
http://www.vyletnik.cz/cyklotrasy/jizni-morava/podyji/ [cit. 2010-03-11]  
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Z Havraník se vydáme po silnici zvané Moravská vinná cyklostezka, zabočíme vlevo a 

dostaneme se po 2 kilometrech do Šatova. Po stejné cyklostezce pokračujeme do 

Chvalovic, přes Dyjákovičky (cyklostezka číslo 48), Vrbovec (cyklostezka číslo 5007) 

se dostaneme do Načeratic. Odtud po silnici III. třídy dojedeme do obce Nový Šaldorf. 

Po cyklostezce Moravská vinná dojedeme do Sedlešovic a po cyklostezce číslo 5000 se 

vrátíme do Znojma. 

 

Malovaný sklep v Šatově 

Překrásný vinný sklep vyzdobený plastickými malbami lidového umělce je vyhloubený  

v pískovcovém svahu nad Šatovem kousek od silnice na Havraníky. Ač je Malovaný 

sklep sklepem vinným, víno se v něm kupodivu nikdy nevyrábělo ani neskladovalo. 

Pravděpodobně měl od počátku sloužit jako soukromá vinárna a místo k příjemnému 

posezení. Díky skvělé izolaci a výtečnému vínu z okolních vinic v něm bylo příjemně v 

kteroukoliv roční dobu a za jakéhokoliv počasí. 

Když sestoupíte do podzemí, stanete v podivuhodné říši mořských panen, trpaslíků a 

alpských krajinek. Obě strany hlavní chodby i stěny pěti přilehlých salonků totiž zdobí 

fantasticky barevné plastické obrazy, které tu vytvořil Maxmillian Appeltauer, šatovský 

rodák, pověstný výtvarným nadáním. Malovanému sklepu upsal svůj život – pracoval tu 

neděli co neděli plných šestatřicet let a nezastavilo jej ani zranění z druhé světové války, 

kdy přišel o ruku.  

V levém podpaží si přidržoval nádobku s barvou, v pravé ruce měl štětec a svíčkami 

připevněnými na klobouku si osvětloval plochu před sebou. Malovanému sklepu 

zkrátka upsal život – a jeho umění dnes přijíždí obdivovat návštěvníci z celé Evropy i ze 

zámoří. Návštěvu Malovaného sklepu doporučuji jako ideální cíl pro výlet s dětmi. 

 

Obr. 8. 4. 
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Nový Šaldorf - Sedlešovice 

Obec s bohatou vinařskou tradicí. Sklepy, pole a vinohrady na jižním okraji obce tvoří 

800 m dlouhé sklepní náměstí, kterému dominuje dřevěný lis z 18. století. Památkově 

chráněnou vinařskou uličkou jsou Modré sklepy čítající 181 sklepů a lisoven. 

Interiérovou výzdobu sklepů vyhloubených v pískovci tvoří jílové vrstvy modrošedé 

barvy, jejichž barva dala patrně jméno celé lokalitě. Ve sklepě U Nápravů je obecní 

vinotéka, v níž můžete ochutnat nejlepší vína z produkce místních vinařů. Kulturní 

památkou je pozdně gotický sloup, který byl postaven v Sedlešovicích na začátku 16. 

století jako připomínka na rozsáhlé záplavy  

v obci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
JANKŮ, V.; SVOBODA, J. Znojmo. Úvaly: České panorama, 1994. 151 stran, IBSN 80-
901717-0-2. 
http://www.saldorf-sedlesovice.cz/informace-o-obci/historie/ [cit. 2010-03-13] 
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5. den: 1) Ze Znojma do Výrovic a Hlubokých Mašůvek 

 Znojmo, Kuchařovice, Deblínek – vysílač, Výrovice, Plaveč, Lapikus, 
Bábovec, Hlavatův Mlýn, Hluboké Mašůvky, Přímětice, Znojmo 

 2) Z Vranova nad Dyjí do Lesné 
 Vranov nad Dyjí, Onšov, Lesná, Švýcarské údolí, Přehrada Vranov, Vranov 

nad Dyjí 

 
Pátý den je našim výchozím bodem opět Znojmo. Snídaně se podává v 8 hodin, po 

snídani v 9 hodin se vydáme směrem na Výrovice. Přibližně 8 km od Výrovic se 

nachází hrad Lapikus, který bude naší první zastávkou.  

Naší další zastávkou bude obec Hluboké Mašůvky, kde navštívíme kostel postavený v r. 

1680 Janem Ludvíkem Raduitem de Souches, dále vodní mlýn, jenž je technickou 

památkou - mlýn s technologií ze 30. - 40. let 20. století a Smírčí kámen, který pochází 

pravděpodobně ze 16. stol. Na kameni je znázorněn kříž, po pravé straně meč. Nachází 

se v jedné z nejvýznamnějších neolitických archeologických lokalit. Odtud se vracíme 

zpět do Znojma, přibližná doba návratu ve 12 hodin. V pensionu bude vymezen čas na 

oběd.  

Po obědě, v 14 hodin opustíme pension a autobusem se přesuneme do Vranova nad 

Dyjí. Z Vranova se v 14:30 vydáme na náš druhý cyklovýlet do Lesné, kde navštívíme 

muzeum motocyklů. Po prohlídce se vydáme zpět do Vranova nad Dyjí, kde nás bude 

čekat autobus, který nás opět odveze do pensionu. Předpokládaná doba návratu je 16:30. 

Večeře se podává od 17 do 19 hodiny. Následuje volný program. 

 

Výškový profil cyklotrasy 
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Statistika cyklotrasy 

Délka trasy 36.2 km 
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 19.9 km (55 %) 
Úseky cesty typu "Vozová" 2.1 km (6 %) 
Úseky cesty typu "Silnice 
III.t řídy/MK" 

5.5 km (15 %) 

Úseky cesty typu "Silnice II. 
třídy" 

8 km (22 %) 

Úseky cesty typu "Silnice I. 
třídy"  

0.7 km (2 %) 

Stoupání v úsecích 18.85 km (52 %) 
Klesání v úsecích 17.35 km (48 %) 
Maximální výška 355 m n.m. ("v úseku Přímětice -> křiž. severozáp. 

od Únanova")  
Minimální výška  235 m n.m. ("Výrovice") 
Převýšení 120 m 
Celkem vystoupeno výškových 
metrů 

495 m (sklon 2.6 %) 

Celkem sestoupeno výškových 
metrů 

495 m (sklon 2.9 %) 

Maximální sklon do kopce 12 % (0.5 km v úseku Deblínek - vysílač -> 
(1711))  

Maximální sklon z kopce 15 % (0.1 km v úseku Lapikus -> Bábovec)  
 
Mapa cyklotrasy 

 
Mapa č. 5 (Cyklotrasa je na mapě vyznačena fialovou barvou.) 
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Vyjedeme od penzionu Morava. Dojedeme po ulici Kolárova na náměstí Republiky, kde 

zabočíme vlevo a dostaneme se na cyklostezku číslo 5000. Asi po 500 metrech 

odbočíme vpravo, pojedeme po cyklostezce číslo 5006, 5007 a dostaneme se na 

kruhový objezd, jenž se nachází blízko náměstí Armády, zvolíme třetí výjezd, kterým se 

po ulici Kuchařovická, číslo cyklostezky 5006, dostaneme do Kuchařovic. 

Z Kuchařovic pojedeme po cyklostezce číslo 5006, asi po 2 kilometrech odbočíme 

vlevo a najedeme na zpevněnou cestu. Odtud odbočíme vlevo a po silnici III. třídy číslo 

39918 dojedeme do Výrovic. Po cyklostezce číslo 481 dojedeme do obce Plaveč. Dále 

přes Lapikus, Bábovec a Hlavatův Mlýn po cyklostezce číslo 5264 dorazíme do obce 

Hluboké Mašůvky. Budeme pokračovat po cyklostezce číslo 5264, následně po 

cyklostezce číslo 481 dojedeme do obce Přímětice. Z Přímětic se vrátíme zpět 

k pensionu Morava po cyklostezce číslo 5000. 

 

Výškový profil cyklotrasy 

 

Statistika cyklotrasy 

Délka trasy 14.2 km 
Úseky cesty typu "Vozová" 4 km (28 %) 
Úseky cesty typu "Silnice 
III.t řídy/MK"  

2.7 km (19 %) 

Úseky cesty typu "Silnice II. třídy"  7.5 km (53 %) 
Stoupání v úsecích 6.3 km (44 %) 
Klesání v úsecích 7.2 km (51 %) 
Maximální výška 460 m n.m. ("(křiž. jz. od Šumné)") 
Minimální výška  325 m n.m. ("Vranov nad Dyjí") 
Převýšení 135 m 
Celkem vystoupeno výškových 
metrů 

145 m (sklon 2.3 %) 

Celkem sestoupeno výškových 145 m (sklon 2 %) 
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metrů 
Maximální sklon do kopce 3.7 % (2 km v úseku Vranov nad Dyjí -> 

Onšov) 
Maximální sklon z kopce 3.3 % (1.8 km v úseku (křiž. jz. od Šumné) -> 

(1736) 
 

Mapa cyklotrasy 

 
Mapa č. 6 (Cyklotrasa je na mapě vyznačena fialovou barvou.) 
 
Z Vranova nad Dyjí pojedeme po cyklostezce číslo 5122, po 3 kilometrech budeme 

pokračovat po silnici číslo 398, kde po 500 metrech odbočíme vlevo a dostaneme se na 

silnici číslo 40818, která nás dovede do obce Onšov. Odtud se dostaneme do Lesné. Po 

cyklostezce číslo 481 přes Švýcarské údolí, kolem Vranovské přehrady, kde budeme 

pokračovat po  cyklostezce číslo 5122 zpět do Vranova nad Dyjí.  

 

 

 
Daněk, A.; Glet, J. Putování po Moravě a Slezku, 2. vyd. Ostrava UNION, 1999, 282 stran, 
ISBN 80-7225-046-9 
http://www.cyklotoulky.cz/clanky/clanky-display/cyklotrasy/ [cit. 2010-03-11] 
http://www.vyletnik.cz/cyklotrasy/jizni-morava/podyji/ [cit. 2010-03-11]  
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Hrad Lapikus 

Hrad Lapikus se pod názvem Hrádek objevuje v historii poprvé roku 1381, kdy se po 

něm psal Boček z Horní Plavče. Pod jménem Lapikus se poprvé roku 1411, kdy bratři 

Gebl  

a Štěpán z Hrušovan pohnali k soudu Jana Vejtmilnara ze Žerotic za protiprávní držení 

hradu i jiného zboží. Hrad neexistoval dlouho - zřejmě byl zničen za česko-uherských 

válek a roku 1508 se již uvádí jako pustý.  

Nevelký hrad Lapikus stával na protáhlém skalnatém ostrohu nad Plenkovickým 

potokem. Dispozice s obdélníkovým nádvořím vycházela z možností daných terénem. 

Nejchráněnější místo zaujala dlouhá palácová stavba, v jejímž čele asi stávala věž. Proti 

ní stávala nějaká menší, rovněž podlouhlá budova. Vstup do nádvoří vedl věžovitou 

branou přes příkop od východu. Pouze z této strany byl ke hradu možný přístup cestou 

vinoucí se po severním úbočí ostrohu; zde se také nacházelo protáhlé předhradí, které 

bylo od okraje planiny odděleno příkopem.  

 
Obr. 8. 5. 

 

Hluboké Mašůvky 

Obec se nachází 8 km severně od Znojma směrem na Jevišovice, v Jevišovické 

pahorkatině,  

v údolí, zvaném Svatoňovec. Nadmořská výška obce se pohybuje od 280 do 360 m. 

První písemná zmínka o obci je z r. 1220. Je to zemědělská obec se zaměřením na 

rostlinnou výrobu, především obiloviny, řepku olejku a slunečnice. Dominantou obce je 

poutní kostel Navštívení Panny Marie, založený r. 1680 obráncem Brna, maršálem 

Janem Ludvíkem Raduitem de Souches (jeho rod pocházel z francouzského La 

Rochell), který věnoval kostelu památnou sošku Panny Marie de Foi. Obec je jedním z 
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nejvýznamnějších poutních míst jihozápadní Moravy. Jsou zde bohaté archeologické 

vykopávky. Nejznámějším nálezem je Mašůvská venuše, která spolu s Věstonickou 

venuší symbolizují pradávnou slávu moravských polí. 

 
Obr. 8. 6. 
Muzeum motocyklů v Lesné 

Soukromé muzeum založil v roce 1995 motocyklista a veteránista Ing. Pavel Holcmann. 

Počet vystavovaných exponátů není stálý neboť je výstava částečně prodejná. Zároveň 

se doplňuje o exponáty, které jsou určeny k renovaci na zakázku. 

 
Obr. 8. 7.  
 
IROVSKÝ, B. Hrady a zámky na řece Dyji. 1.vyd. Znojmo: Družstevní agentura Znojemia, 
1990, 48stran, ISBN 80-253-0396-1. 
http://www.hlubokemasuvky.cz/index.php?nid=1066&lid=CZ&oid=89191 [cit.2010-03-13] 
http://veteransalon.cz/prohlidka/prohlidka.php?id=historie&lan=czech [cit.2010-03-13] 
http://www.turistik.cz/cz/kraje/jihomoravsky-kraj/okres-znojmo/plavec-okres-znojmo/hrad-
lapikus/ [cit.2010-03-13]  
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6. den: Z Vranova nad Dyjí na Bítov a Cornštejn 
Vranov nad Dyjí, Helenin Dvůr, Znojemský les, Chvalatice, Bítov-hrad, Bítov, 

Cornštejn, Lančov, Vranov nad Dyjí 

 

Snídaně se podává v 9 hodin. V 10 hodin se přemístíme autobusem do Vranova nad 

Dyjí, což je výchozí místo cyklovýletu posledního dne. Naší první zastávkou bude 

národní kulturní památka hrad Bítov, kde proběhne prohlídka hradu a bude zde možnost 

poobědvat. Po necelých šesti kilometrech nás čeká zřícenina hradu Cornštejn. Odtud 

přes obec Lančov vyrazíme zpět do Vranova nad Dyjí.  

Návrat autobusem do Znojma je plánován na 14 hodin, kde bude čas na vyklizení 

pensionu. Odjezd ze Znojma bude v 15 hodin, příjezd do Uherského Hradiště v 17 

hodin.  

 
Výškový profil cyklotrasy  

 
 
Statistika cyklotrasy  

Délka trasy 33.6 km 
Úseky cesty typu "Lesní/polní" 10 km (30 %) 
Úseky cesty typu "Vozová" 3.9 km (12 %) 
Úseky cesty typu "Silnice 
III.t řídy/MK"  

19.7 km (59 %) 

Stoupání v úsecích 18.35 km (55 %) 
Klesání v úsecích 13.45 km (40 %) 
Maximální výška 500 m n.m. ("v úseku (77) -> Obora")  
Minimální výška  325 m n.m. ("Vranov nad Dyjí") 
Převýšení 175 m 
Celkem vystoupeno výškových metrů 519 m (sklon 2.8 %) 
Celkem sestoupeno výškových metrů 519 m (sklon 3.9 %) 
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Maximální sklon do kopce 11.2 % (0.4 km v úseku Obora -> (77))  
Maximální sklon z kopce 10 % (0.5 km v úseku Znojemský les -> 

(1739)  
 
 
Mapa cyklotrasy 

Mapa č. 7 (Cyklotrasa je na mapě vyznačena fialovou barvou.) 
 

Po cyklostezce číslo 5122 se dostaneme z Vranova nad Dyjí přes Helenin Dvůr do 

Znojemského lesa. Napojíme se na cyklostezku číslo 5007 a dojedeme do obce 

Chvalovice, pokračujeme po cyklostezce číslo 5007 na Bítov. Cyklostezka číslo 5007 

nás dovede až do obce Cornštejn. Dále pojedeme po cyklostezce Vranovsko do obce 

Lančov, odtud se po cyklostezce číslo 5122 dostaneme zpět do Vranova nad Dyjí.  

 

 

 

Daněk, A.; Glet, J. Putování po Moravě a Slezku, 2. vyd. Ostrava UNION, 1999, 282 stran, 
ISBN 80-7225-046-9 
http://www.cyklotoulky.cz/clanky/clanky-display/cyklotrasy/ [cit. 2010-03-11] 
http://www.vyletnik.cz/cyklotrasy/jizni-morava/podyji/ [cit. 2010-03-11]  
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Hrad Bítov 

Stáří bítovského hradu je bezmála tisíc let; první zmínka o něm je na falzu 

staroboleslavské kapituly, údajně z roku 1046. První spolehlivou zprávou o Bítově je 

informace milevského kronikáře Jarlocha z roku 1185, podle níž nalezly na Bítově 

útočiště řeholnice z dolnokounického kláštera. První úředníci bítovského hradského 

obvodu, k němuž náleželo Slavonicko, Dačicko, Jemnicko a Telčsko, se připomínají od 

roku 1222. Oficiální funkce mužů, jako byli mj. Ben de Wetow, Dětřich z Bítova, Hrut 

z Bítova, Smil z Bílkova, Idík z Úpy, Artleb z Dubna a Jaroslav ze Šternberka, byla 

kastelán nebo komorník. „Šňůra“ komorníků a kastelánů na Bítově byla přerušena jen 

jednou - v roce 1223, kdy jej za války proti českému králi Václavovi I. opanoval 

rakouský vévoda Fridrich. Ve 13. století byly bítovský a znojemský komornický úřad 

sloučeny a v roce 1307, kdy Jindřich Korutanský udělil Bítov v léno Raimundovi z 

Lichtenburka, byl tento úřad na Bítově definitivně zrušen.  

 

Obr. 8. 8. 

Hrad Cornštejn 

Hrad postavili Bítovští z Lichtenburka v první pol. 14. století; poprvé se připomíná roku 

1343, kdy jej Karel IV. potvrdil Lichtenburkům jako léno. Tomuto rodu náležel až do 

druhé poloviny 15. století. Tehdy byl majetkem Hynka Bítovského z Lichtenburka, 

který otevřeně postavil proti králi Jiřímu; proto byl Cornštejn r. 1464 obležen vojskem 

moravských stavů pod vedením Jindřicha Krajíře z Krajku a Oldřicha Mládence z 

Mili čína a po desetiměsíčním obléhání, pro nedostatek zásob, přinucen v polovině r. 

1465 ke kapitulaci. Dobytý hrad předal král Jindřichu Krajířovi z Krajku. Jeho syn 

Volfgang obléháním poškozený hrad opravil  

a značně přestavěl, aby jeho fortifikace odpovídaly soudobým požadavkům. Ještě v r. 

1542,  
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v době tureckého ohrožení, byla opevnění Cornštejna zesilována. Leč to byla jeho labutí 

píseň. Po připojení k Bítovu r. 1576 zaniká potřeba jeho další údržby a v roce 1612 se 

už připomíná jako pustý. 

 

 

Obr. 8. 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.castles.cz/hrad-cornstejn/ [cit. 2010-03-11] 
http://www.vyletnik.cz/ [cit. 2010-03-11] 
http://www.hradbitov.cz/historie-hradu-bitov.php [cit. 2010-03-11] 
http://www.hrady.cz/index.php?OID=5303 [cit. 2010-03-11] 
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5.3. Kalkulace cyklozájezdu 
Kalkulace: 

Výpočet ceny zájezdu, složená ze tří částí: 

1. výpočet minimální nákladové ceny, při které je možno podnikat 

2. připočteme marži CK (náklady na provoz CK) 

3. tvorba zisku ceny 

 

Probíhá ve dvou fázích : 

 předběžná – je co možná nejpřesnější a za tuto cenu se prodává zájezd, počítá se před 

zájezdem                                             

výsledná – provádíme po uskutečnění zájezdu, má spíše orientační charakter 

 

Počítáme s přímými (na jednoho účastníka) a nepřímými náklady (bez ohledu na počet 

účastníků).  

 

Nepřímé náklady: 

• doprava: pronájem autobusu na km + objížďky (5 %), čekací čtvrthodiny 

(každých započatých 15 minut v rozmezí od 8-18 hodin. Ubytování řidičů + 

mzdy řidičů. 

• náklady na průvodce: odměna se liší podle toho, zda jde o interního nebo 

externího zaměstnance + strava průvodce (může být zahrnuto do odměny nebo 

zvlášť). Průvodce má nárok na stejné stravování jako klienti. Pokud klienti 

nemají stravu má průvodce nárok na stravné + ubytování průvodce (platí ho 

CK). 

• akce za pevné ceny: vstupenky do divadla , do historických objektů, divadel… 

• pojišťění CK:  dáno zákonem. 

 

Přímé náklady: Vztahují se na 1 účastníka zájezdu, kalkulují se bez rizika    

neobsazenosti. 

• Náklady na ubytování 

• Stravování 

• Vstupné 

• Pojištění 
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Tabulka č. 1 - Kalkulace na jednoho účastníka zájezdu 

  Dospělí Děti 
Vstupné 865,- 715,- 
Ubytování 750,- 750,- 
Stravování 800,- 700,- 
Doprava 1086,- 1086,- 
Pojištění 343,- 343,- 
Riziko neobsazenosti (10 %) 109,- 109,- 
Náklady na průvodce 845,- 845,- 
Zisk CK (30 %) 1440,- 1365,- 
Celkem 6 238,- 5 913,- 
 
Celkové náklady zájezdu na jednoho účastníka činí 6 238 Kč pro dospělou osobu a 
5 913 Kč pro dítě.  
 

Tabulka č. 2 - Celková kalkulace zájezdu při plné obsazenosti (20 osob + 

průvodce) 

Vstupné 18 165,- 
Ubytování 15 750,- 
Stravování 16 800,- 
Doprava 22 806,- 
Pojištění 7 203,- 
Riziko neobsazenosti (10 %) 2 289,- 
Náklady na průvodce 16 900,- 
Zisk CK (30 %) 28 800,- 
Celkem 128 713,- 
 

Celkové náklady zájezdu při plné obsazenosti činí 128 713 Kč. 

 

Tabulka č. 3 - Přímé a nepřímé náklady 

Přímé náklady ubytování 15 750,- Nepřímé náklady doprava 22 806,- 
  stravování 16 800,-   průvodce 16 900,- 
  vstupné 18 165,-   riziko neobsazenosti 2 289,- 
  pojištění 7 203,-       
Celkem   57 918,-  Celkem   41 995,- 
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Tabulka č. 4 - Náklady na průvodce 

Odpracovaných hodin 10 x 6 x 250= 15 000,- 
Strava   800,- 
Ubytování   750,- 
Pojištění   343,- 
Celkem   16 303,- 
 
Celkové náklady na průvodce jsou 16 303 Kč. Předpokládáme, že průvodce má 
pracovní dobu 10 hodin denně.  
 
 
Tabulka č. 5 - Náklady na dopravu 

Autobus DOMINO HD Uherské Hradiště - Znojmo 128 km x 2 = 256 km x 28 = 7 168,- 
Přívesný vozík Uherské Hradiště - Znojmo 128 km x 2 = 256 km x 2 = 512,- 
Autobus DOMINO HD Znojmo - Vranov n. Dyjí 22 km x 6 = 132 km x 28 = 3 696,- 
Přívesný vozík Znojmo - Vranov n. Dyjí 22 km x 6 = 132 km x 2 = 264,-  
Autobus DOMINO HD Znojmo - Jevišovice 18 km x 2 = 36 km x 28 =  1008,- 
Přívesný vozík Znomo - Jevišovice 18 km x 2 = 36 km x 2 = 72,- 

Pronájem autobusu   6 dnů x 1 500 =     9 000,- 

Celkem  21 720,- 
 
Celkové náklady na dopravu činí 21 720 Kč. Předpokládáme, že do přívěsného vozíku 
se vleze 21 kol.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
http://ekonomie.topsid.com/index.php?war=kalkulace [cit. 2010-03-15] 
http://nop.topsid.com/index.php?war=kalkulace_nakladu [cit. 2010-03-15] 
http://www.3csad.cz/index.php?module=PagEd&page_id=17&topic_id=2 [cit. 2010-03-15] 
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6. Závěr 
 

Ve své bakalářské práci jsem se věnovala cykloturistice v Jihomoravském kraji, 

konkrétně jsem si zvolila oblast Znojemsko a Podyjí. Jde o území pro cykloturistiku 

velmi vhodné, bohaté na kulturní a přírodní zajímavosti. 

Při tvorbě cyklistického zájezdu jsem se zaměřila na cyklotrasy a místa, které jsem měla 

sama možnost na kole projet a navštívit. Rozhodla jsem se zorganizovat cyklozájezd pro 

rekreační cyklisty a rodiny s dětmi. Proto jsem zvolila cyklotrasy nízké až střední 

náročnosti. Po vlastní zkušenosti usuzuji, že je nezbytný průvodce, jenž dobře zná 

oblast Znojma a okolí, protože i když se cykloturistické značení neustále vyvíjí 

ohodnotila bych jej jako nedostačující a pro turisty matoucí. Dalším nedostatkem je, že 

cyklotrasy jsou vedeny po komunikacích II. a III. třídy, tudíž dochází k setkání cyklistů 

s motoristy, důležitá je tedy opatrnost a vzájemný respekt. Pozitivně bych ohodnotila 

přístup restauračních a ubytovacích zařízení, která jsou již plně vybavena pro potřeby 

cyklistů. Ať už jde o úschovu kola nebo o nabízený sortiment pokrmů a nápojů.  

 Cykloturistika se v České republice stala velmi oblíbeným druhem aktivního 

odpočinku. Přesto při pohledu do nabídkových katalogů cestovních kanceláří, se mi zdá 

nabídka cyklozájezdů poměrně malá. Převážně jde o nabídky cykloturistiky 

v zahraničních oblastech. Zřejmě pod vlivem dojmu českých turistů, že nás čekají „větší 

zážitky“. S tím ovšem nemůžu souhlasit, jelikož právě u nás v České republice je 

nespočet zajímavých míst, která jsou často nedoceněna. Osobně jsem na kole již 

procestovala velkou část České republiky a byla jsem překvapena kolik zajímavostí a 

přírodních krás nás obklopuje. Právě při jízdě na kole si je můžeme naplno vychutnat.   
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Příloha 1: Vstupné do hradů a zámků ke dni 13.3.2010 
 

Vstupné Hrad Hardegg  

Dospělí  6,90 EUR  

Studenti   5,90 EUR 

Děti   3,90 EUR 

Skupiny od 20 osob 5,90 EUR, průvodce pro skupinu 2,90/os. 

Kombinované vstupné se zámkem Riegersburgem 14,00 EUR 

Přepočítáno na českou korunu podle kurzu ze dne 13.3.2010. Kurz je 25,70 Kč/EURO. 

 

Vstupné Znojemský hrad 

Dospělí  45 Kč  

Snížené (senioři od 65 let, děti do 15 let, studenti, ZTP)  25 Kč  

 

Vstupné Znojemské podzemí 

Dospělí   80 Kč 

Snížené (senioři od 65 let, děti do 15 let, studenti, ZTP)  30 Kč 

 

Vstupné Radniční věž 

Dospělí   30 Kč 

Snížené (senioři od 65 let, děti do 15 let, studenti, ZTP)  30 Kč 

 

Vstupné Rotunda sv. Kateřiny 

Vstupné  90 Kč/osobu 

 

Vstupné Vlkova věž 

Vstupné  30 Kč/osobu 

 

Vstupné Hrad Bítov 

Dospělí 95,- Kč 

Snížené (senioři od 65 let, děti do 15 let, studenti, ZTP) 65,- Kč 

Fotografování v interiéru při prohlídce 70,- Kč 
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Vstupné Hrad Cornštejn 

Dospělí   30 Kč 

Snížené (senioři od 65 let, děti do 15 let, studenti, ZTP)  15 Kč 

 

Vstupné Znovín Znojmo – Malovaný sklep v Šatově 

Dospělí   30 Kč 

Snížené (senioři od 65 let, děti do 15 let, studenti, ZTP) 20 Kč 

 

Vstupné Muzeum motocyklů Lesná 

Dospělí  75 Kč 

Snížené (senioři od 65 let, děti do 15 let, studenti, ZTP)   50 Kč 
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Příloha 2: Ceník ubytování a dopravy ke dni 13.3.2010 
 

Ceník ubytování v pensionu Morava Znojmo 

 Rok 2010 Cena za lůžko 

Jedna noc a lůžko 215 Kč 

Dvě noci a lůžko 210 Kč 

Tři noci a lůžko 205 Kč 

Čtyři noci a lůžko 200 Kč 

Více nocí a lůžek 150 Kč 

Polopenze: dospělí 

              děti 

160 Kč 

140 Kč 

 

Doprava 

Dopravu zajišťuje dopravní společnost ČSAD Uherské Hradiště. 

Výkonové sazby 
Kč Typ autobusu 

1 km 
15 minut 
čekání 

Iliade - Evadys - Domino 28, 00 30, 00 
Přívěs   2, 00 30, 00 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


