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Jižní Morava – křižovatka Evropských cyklistických tras
Na Evropské mapě transkontinentálních cyklistických tras nemůžete jižní Moravu přehlédnout. Ze seznamu 14 dálkových tras sítě EuroVelo, které křižují Evropu z východu na západ
a ze severu na jih v celkové délce téměř 80 000 km (!), vedou naším krajem hned tři.
Projekt EuroVelo je koordinován Evropskou cyklistickou federací se sídlem v Bruselu
a jeho cílem je rozvoj cykloturistiky, jako ekologicky šetrného způsobu cestování
a současně udržitelného ekonomického zdroje pro regiony a města na těchto trasách.
Cíle tohoto Evropského projektu jsou velmi ambiciózní a Jihomoravský kraj se k nim
hrdě hlásí. Již od roku 2013 máme většinu tras vyznačenou podle jednotné Evropské
metodiky EuroVelo a postupně chceme, aby tyto trasy splňovaly všechna kritéria
pro kvalitu povrchů, značení a bezpečnost. Východ a západ Evropy spojuje trasa 4
– Středoevropská cesta, s koncovými městy Roscoff (nejzápadnější výběžek pobřeží
Francie) a Kyjev na Ukrajině. Její délka je 4 000 km. Sever s jihem Evropy spojuje trasa
9 – Jantarová stezka, z Gdaňsku na pobřeží Baltu, do Puly na Jadranu. Její délka je
1 930 km. Obě trasy se protínají v Brně. Třetí trasou je Stezka železné opony s číslem 13,
která v našem kraji vede podél hranice s Rakouskem. Evropa jede po trasách EuroVelo
k nám, my jedeme do Evropy! Koordinátorem EuroVelo za Českou republiku je Nadace
Partnerství se sídlem v Brně. www.greenways.cz, www.cyklo-jizni-morava.cz

Na kole napříč historií i současností Evropy
Pohled z Rakouska na siluetu Mikulova byl pro mnohé utečence z bývalé
Československé socialistické republiky jediným fyzickým spojením s domovem.
Až do roku 1989 byla Evropa rozdělena na východní a západní blok. Východ
tvořily státy s nedemokratickým komunistickým režimem, který kromě jiného bránil svým
občanům ve volném cestování. Na hranicích s demokratickou západní Evropou proto vybudoval
neprostupné ploty s ostnatým drátem pod elektrickým napětím a dohledem pohraniční stráže.
Od roku 2004 se řada Evropských států a organizací hlásí k iniciativě poslance Evropského
parlamentu Michaela Cramera, který přišel s nápadem na vytvoření Stezky železné opony.
Tato stezka by jako páteř vedoucí od Barentsova moře celou Evropou až k Černému moři
spojovala místní sítě turistických stezek pro pěší, koně a cyklisty. Stezka železné opony
je otevřeným muzeem historie Evropy. Pokud se ji podaří dokončit, budou jí určitě patřit
nejméně dva primáty: bude největším muzeem a nejdelší turistickou trasou na světě. Bude
cestou napříč Evropou a napříč dějinami. Na místa, kam lidé 45 let nesměli, budou zváni
turisté z celého světa. Na hranicích jižní Moravy a Dolního Rakouska vede 160 km této unikátní trasy. V síti EuroVelo má číslo 13. Jihomoravský kraj ji má za jednu ze svých priorit mezi
cyklistickými trasami. Pokud se vám naše pozvánka líbí, přijeďte se na jihomoravskou část
Stezky železné opony podívat. U Břeclavi a na jih od Znojma najdete poslední zbytky zábran
z ostnatého drátu a u Valtic Muzeum železné opony. Koordinátorem Stezky železné opony
je Nadace Partnerství se sídlem v Brně. www.greenways.cz, www.cyklo-jizni-morava.cz

Zelená stezka srdcem Evropy
Praha a Vídeň – brány do střední Evropy. Již 10 let je spojuje zelená stezka
Greenway a stovky cyklistů z celého světa na ní objevují jedinečnou krásu
a rozmanitost přírodního prostředí a historických měst naší vlasti.
Idea této stezky přivedla ke spolupráci na jejím rozvoji 25 velkých
českých měst a desítek obcí a neziskových organizací. Byla to vůbec
první cyklistická trasa značená žlutými tabulkami a první cyklotrasa značená logem stezky
v ČR. Primát jí patří i v používání originálních informačních panelů, které symbolizují věže
vídeňských a pražských kostelů a jsou nepřehlédnutelnou součástí této stezky. Dnes je
Greenway Praha–Vídeň v nabídce několika velkých světových cestovních agentur jako
exkluzivní cykloturistický produkt. Na území Jihomoravského kraje vstupuje z Rakouska
u Valtic, vede dále Mikulovskem a Znojemskem až k nejzápadnější obci kraje – Vratěnínu.
Jako perly na náhrdelník se na ni navlékají místní atraktivity, například Bylinková zahrada
Tiree Chmelař v areálu Valtického zámku. A jaký je původ toho ženského jména? Patří
zakladatelce občanského sdružení Greenway Praha–Vídeň, které založila v roce 1997
ve Valticích. Nástupní místo je v Centrálním parku Prahy 13 a konec ve Vídeňské části
Stammersdorf. Celková délka je 470 km.
Přejeme vám šťastnou a krásnou cestu! www.greenways.cz

Zahradou Evropy a čtyřmi stoletími Lichtenštejnského panství
Jedinečné, neopakovatelné, úžasné – takové jsou zápisy návštěvníků
Lednicko-valtického areálu, někdejšího panství Lichtenštejnů, na kterém
tento rod po dobu 400 let budoval komponovanou krajinu, zahrady,
inženýrské stavby a především desítky skvostných objektů letohrádků,
loveckých objektů, kaplí, zámečků i zámků v Lednici a Valticích.
Touto „historickou zahradou Evropy“ prochází mnohé cyklotrasy.
Většinu z nejatraktivnějších míst a historických staveb však spojuje jedna síť sestavená
ze šesti na sebe navazujících okruhů Lichtenštejnských stezek. Pro jejich značení byl použit se
svolením knížecího rodu malý erb Lichtenštejnů. Za výchozí bod hlavního okruhu – Knížecí
stezky – lze zvolit např. hraniční přechod Poštorná–Reintal. Je křižovatkou hned několika
cyklistických tras včetně mezinárodních a moravská část Lichtenštejnských stezek zde
navazuje na část rakouskou. Celkem je síť Lichtenštejnských stezek dlouhá asi 130 km a láká
památkami, jako jsou romantický Dianin chrám (zvaný Randezvous), pseudogotická kaple
svatého Huberta, zemědělský statek Nový dvůr, malebný vyhlídkový Apollonův chrám,
umělá ruina letohrádku Janův hrad, Rybniční zámeček, vodárna a Lednické rybníky, Hraniční
zámeček s velkým zrcadlovým sálem, vyhlídková Kolonáda na Rajstně a mnoho dalších.
Pokud chcete i doporučení na cílové místo, tak například v podzemí Valtického zámku sídlí
Salon vín – vinotéka se 100 nejlepšími víny ročníku. Určitě příjemné zakončení jednoho
dne u nás na jižní Moravě. www.lichtenstejnske-stezky.cz

Za přírodou a tradicemi našich regionů
Tři zelené stromy v logu této stezky symbolizují nekonečnou alej
ovocných stromů, která by jednou měla lemovat cyklistickou
trasu z Krakova do Vídně. V nich je skryté poselství o původních
odrůdách jabloní a hrušní, oskeruší a slivoní, které naši dědové
umně využívali pro obživu i obveselení.
Trasa vede rázovitými obcemi všech regionů Moravy, od jihu Slovácka přes Horňácko, Hanou,
Pomoraví, Poodří až k Těšínu ve Slezsku. Je to jedinečná možnost, jak poznat rozmanité
přírodní oblasti, projet Moravskou bránou, porovnat lidové stavby a mentalitu místních
lidí z Polska až do Rakouska. Trasa byla vyznačena v rámci společného projektu brněnské
a krakovské Nadace Partnerství v roce 2004. Myšlenku nekonečné aleje podpořila Nadace
Partnerství výsadbou stromů, na které přispěli běžci Pražského mezinárodního maratonu.
Stromy s jejich jmény jsou vysázeny například u obce Nový Přerov, západně od Mikulova.
I takové zajímavé projekty je s podporou sponzorů možno rozvíjet. Stezka je dlouhá asi
600 km, na jihomoravském území vede severně od Brna v souběhu s Jantarovou stezkou
a na jih od Brna po Cyklistické stezce Brno–Vídeň. Část jihomoravské trasy bude zanedlouho
přeložena a stane se součástí trasy EuroVelo 4, vedoucí od Atlantického oceánu přes Francii,
Německo, Prahu a Brno do polského Krakova a ukrajinského Kyjeva. www.greenways.cz

Za dva dny jižní Moravou a Dolním Rakouskem
Cyklistická stezka Brno–Vídeň je více než symbolickým spojením sousedních regionů: jižní Moravy a Dolního Rakouska. Pro cyklisty je mimořádnou příležitostí,
jak spojit cyklistiku v Brně, na venkově obou vinařských oblastí a typickou velkoměstskou
cyklistiku ve Vídni. Za její téměř desetiletou historii se všech 19 obcí sdružených v Dobrovolném
svazku, snaží neustále zlepšovat celou trasu až na hraniční přechod s Rakouskem v Hevlíně.
Vzhledem ke své délce 75 km na našem území je patrně jednou z nejlépe vybavených cyklostezek u nás. Od roku 2013 vede v její trase také Evropská trasa EuroVelo 9, která spojuje
jadranské město Pulu s Gdaňskem u pobřeží Baltského moře. Tato trasa je ve spolupráci
s rakouskými partnery vyznačena předepsaným značením EuroVelo. Již v roce 2013 se stala
první značenou trasou EuroVelo v České republice.
Jak vypadá dnes? Přeleťme nad ní: stezka začíná již legendárním úsekem z centra Brna
od sportovní haly Rondo podél řeky Svratky. Ráj cyklistů a inlajnistů vede doslova za ploty
města a velkých brněnských nákupních center k soutoku Svitavy a Svratky, kde v areálu
zábavního centra vznikl outdoorový park. První cestní úsek nás čeká až v Rebešovicích.
Nově vybudované cyklostezky jsou pak podél říčky Litavy u obce Blučina, v Žabčicích
a Pasohlávkách.
Hranici s Rakouskem dosáhne stezka v obci Nový Přerov, kde se potká s příhraniční trasou
Greenway Praha–Vídeň a Stezkou železné opony. Příznivcům organizovaných akcí doporučujeme každoroční otevírání a zavírání sezony na stezce. Na samotnou stezku navazují
i čtyři tematické okruhy. www.cyklobrnowien.cz, www.cyklo-jizni-morava.cz

Brno – město s cyklistickou budoucností

Terénní cyklistika

Z Brna na kole do celého kraje
Nejen pro rekreaci, ale i pro každodenní cyklistickou dopravu
slouží obyvatelům Brna nově značené cyklistické pruhy,
semafory a hlavně cyklistické stezky. Je na nich rušno a odborníci i cyklisté z Brna tvrdí,
že kdyby bezpečných úseků cyklostezek bylo desetinásobně víc, každý kilometr by byl stejně
vytížený jako dnes.
Nejpopulárnější jsou cyklistické výpadovky z Brna podél řek Svitavy a Svratky. Severozápadní
trasa KČT č. 1 (Pražská) vás vyvede z centra do rekreační zóny Brněnské přehrady. Severovýchodní směr sleduje cyklotrasa KČT č. 5 – Jantarová stezka (EuroVelo 9), jejíž úsek z Obřan
do Bílovic nad Svitavou nabízí ideální povrchy i pro in-line bruslaře. Tato trasa vede dále
do Moravského krasu. Nejznámější trasou a nejdelším úsekem stezky s asfaltovým povrchem
zůstává trasa KČT č. 4. Cyklistická stezka Brno–Vídeň, vedoucí podél řeky Svratky z Brna
směrem na 35 km vzdálenou rekreační oblast Pasohlávek a dále až k hranci s Rakouskem.
V intravilánu města na cyklistické výpadovky postupně navazují cyklistické pruhy, zejména
na ulici Hlinky u areálu Výstaviště a od Hlavního nádraží vedoucí ulicí Nové sady. V brněnské
hromadné dopravě můžete kolo přepravovat kdykoliv v případě, že je v tramvaji, autobusu
či trolejbusu dostatek volného prostoru. K zaparkování kola můžete využít stojany na kola,
jejichž počet v Brně postupně narůstá. Ve vybavenosti pro cyklisty Brno stále zaostává za jinými
městy Jihomoravského kraje, především Břeclaví, Hodonínem a Znojmem, své ulice však
cyklistům otevírá víc a víc. V Brně se začala rozvíjet nabídka bikesharingu. Více informací na
www.brno.cz/cyklodoprava

Za adrenalinem a přírodou na kole
Jihomoravský kraj podporuje společně s Lesy ČR, ŠLP Křtiny i jednu z velmi oblíbených forem
rekreační jízdy na kole – terénní cyklistiku. Podpora terénní cyklistiky spočívá i v harmonizaci
hospodářského a rekreačního využívání lesů, především lesní dopravní sítě. Jsou vytvářeny
podmínky pro cyklisty, kteří vyrážejí do krajiny za přírodními cestami různé technické náročnosti. Na horském kole jezdí po lesních cestách nemalé množství lidí.
Je to forma rekreační cyklistky na lesních a polních cestách a stezkách, nikoliv volným terénem. Trasy terénní cyklistiky jsou projektované podle speciální metodiky, která cyklistům
zajišťuje co nejvyšší bezpečnost a přitom šetrný přístup k přírodě (www.cemba.eu).
Lokality Blanenska, Boskovicka, Vyškovska, Mariánského údolí v Brně, Strážnicka a okolních
obcí jsou velmi oblíbené pro aktivní trávení volného času v přírodě.

TRAIL OF LIFE – BÍLÉ KARPATY
Krásná příroda, táhlé horské hřebeny, druhově bohaté louky se skupinami statných, osamělých stromů, malebná údolí a rázovité obce s výraznou lidovou architekturou. K tomu
všemu půvab zdejších stezek navíc oživen koloniemi vinných sklepů kypících činorodou prací
místních vinařů, jejichž jiskrné produkty máte možnost ochutnat. To vše nabízí východní
část Slovácka a jižní část Bílých Karpat. Právě zde se ukrývá rozsáhlá biková lokalita TRAIL
OF LIFE – BÍLÉ KARPATY, která je součástí Cykloresortu Strážnicko. Mountainbikové okruhy
a přírodní singletraily, které vedou přes typické bělokarpatské louky i vesnicemi s vinařskou
tradicí. Zde se vrátíte ke kořenům bikování. K putování krajinou a objevování nových koutů
neporušené přírody na vás čekají stezky v celkové délce 130 km. Zázemí tvoří Infocentrum,
autokemp, ubytování, parkoviště, WC, občerstvení, přírodní koupaliště, pumptrack.

Singletrail Moravský Kras
Singletrail Moravský Kras se nachází v Jedovnicích v areálu Autokempu Olšovec, kde je vybudováno
nástupní místo, které nabízí občerstvení i servisní zázemí pro cyklisty a půjčovnu celoodpružených
kol. Dobrodružství tu čeká celou rodinu na třech okruzích různé obtížnosti v délce 28 km. Užijte si
zábavnou jízdu po úzkých stezkách pro horská kole, citlivě zasazených do terénu v přírodním parku
v okolí Moravského krasu. Vaši kondici mírně potrápí trojnásobné stoupání do kopce. Pokročilejší
jezdci si určitě užijí tří klesání s množstvím skoků i klopených zatáček. Začátkem roku 2018 budou
dokončeny 3 nové okruhy v Mariánském údolí v Brně. Celková délka bude cca 30 km.
10 km od Jedovnic se je pět veřejně přístupných krápníkových jeskyní a propast Macocha,
které jsou vhodnou alternativní aktivitou při návštěvě regionu ve spojení s vyznačenými
cyklotrasami v Přírodním parku Rakovecké údolí.

Boskovické stezky a Sportpark
Areál singletrailů o celkové délce 10 km, který najdete v lokalitě Doubravy. Je vhodný pro
půldenní sportování pro celou rodinu. Cyklisté mohou využít atrakcí Westernparku včetně
lanového centra, který se Sportparkem Boskovice těsně sousedí. K návštěvě láká také boskovický hrad, zámek, radniční věž, vyhledávaná je místní židovská čtvrť s unikátní synagogou.
Přijeďte si vyzkoušet singletraily pro začátečníky a středně pokročilé vyznavače terénní
cyklistiky o celkové délce 10 km, které se nacházejí 2,5 km severovýchodně od centra města
Boskovice v prostoru smíšeného lesa Doubravy. Singletraily začínají i končí v areálu Sportparku Boskovice a mají charakter okruhů. V areálu Sportparku najdete občerstvení, půjčovnu kol
a nordicwalking holí, samoobslužný cykloservis, myčku kol, venkovní odpočívadla, stojany
na kola, dětskou školičku (překážkovou dráhu), parkoviště a pumptrackovou dráhu.
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Moravské vinařské stezky
1 200 km sady a vinicemi jižní Moravy
Jižní Morava – to je slunce a víno. Jižní Morava na kole – to jsou Moravské vinařské
stezky. Po deseti letech své existence jsou již legendou cykloturistiky, známou nejen v celé
České republice. Roviny Znojemska, pahorky zvlněné krajiny Modrých hor kolem Velkých
Pavlovic, stoupání do strmých vinohradů na svazích Pálavy, vinice pod zalesněnými svahy
Chřibů, výhledy na hřebeny Bílých Karpat z vinic na Uherskohradišťsku, to všechno nabízí
vinařské stezky cyklistům.
A nejen to! Samozřejmě k nim patří i atmosféra vinných sklepů, setkání s vinaři
a zamilování se do moravských vín. Moravské vinařské stezky vedou všemi čtyřmi
vinařskými podoblastmi: Znojemskou, Mikulovskou, Velkopavlovickou a Slováckou.
Tvoří je deset menších okruhů pojmenovaných podle hlavních vinařských center. Napříč
celou Moravou ze Znojma až do Uherského Hradiště pak vede páteřní Moravská vinná
stezka, která protíná sedm z těchto deseti okruhů a měří 285 km. Vinařské stezky, které
tvoří celkem 1 200 km cyklistických tras, jsou značené žlutým cyklistickým značením
s barevnými logy jednotlivých okruhů. Každý z deseti okruhů má svoji barvu. Nejvýraznější je červená páteřní Moravská vinná stezka, vedoucí ze Znojma na západě až
do Uherského Hradiště na východě vinařské oblasti Morava. Na stezkách je asi 300
informačních panelů a desítky originálních odpočívadel. Cílem vinařských stezek je

doslova vším upoutat pozornost na tradice spojené s vinařstvím na Moravě. Jejich nezaměnitelné a krásné informační panely spojené s lavičkou poznáte již z dálky. Svojí konstrukcí
připomínají lisy na hrozny a upoutají i šroubovicí, typickou právě pro vřetenové vinné lisy,
používané kdysi při zpracování hroznů. Ale nejlépe bude, když se vydáte na sobotní výlet
nebo čtyřdenní výlet po Moravské vinné stezce. Těm, kteří mají před sebou dovolenou, můžeme popřát nezapomenutelné dva týdny na trasách Moravských vinařských stezek. Máte
před sebou jednu vinařskou oblast Morava, čtyři její vinařské podoblasti, 280 vinařských
obcí, 150 zařízení Cyklisté vítáni, 1 200 km sady a vinicemi jižní Moravy a stovky vinných
sklepů. Dohromady tisíce krásných zážitků! www.vinarske.stezky.cz

Cyklotrasy

na jižní Moravě

M 1 : 240 000

Tématické cyklostezky
Tématické stezky spojují nezajímavější místa daného tématu v regionu. To nejlepší z vinařství a památek spojují vinařské stezky, oblíbené jsou také pivní stezky. Pivní stezka
Petra Bezruče začíná u distribučního centra pivovaru Černá Hora v Brně-Řečkovicích poblíž
železniční stanice a končí v Černé Hoře na náměstí.
Za templáři, horníky, pivem i energií – tematické trasy
regionu Oslavansko
Oslavansko je romantickým krajem říčních údolí, skal a skautských tábořišť. V samotných
Oslavanech, které leží na cyklotrase KČT č. 5170 (Velká Bíteš–Moravský Krumlov) a č.
5173 („spojovačka“ mezi všemi páteřními cyklotrasami), začínají a končí čtyři zajímavé
tematické cyklistické okruhy.
Templářská s modrým pásovým značením vede kolem hradů Levnova a Templštýna
za pivem Templář. Hornická s červeným značením vede kouzelným údolím Oslavy
k Bílému potoku za technickými památkami Rosicko-oslavanského kamenouhelného
revíru. Pivovarská se zeleným značením vede z pivovaru v Oslavanech do legendárního pivovaru v Dalešicích, známého z filmu Postřižiny. Energetická s bílým pásovým
značením spojuje vyrovnávací přehradu Mohelno – s nejvyšší sypanou hrází

v Evropě – na přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice. Jedinečným zážitkem je exkurze
do nitra přehrady této elektrárny. Cyklostezky procházejí krásnými romantickými údolími
přírodních parků na řekách Oslavě a Jihlavě, zalesněnou krajinou kolem zřícenin starých
hradů. Všechny cyklotrasy začínají na zámku v Oslavanech. Jejich délka je od 40 do 50 km
a nabízejí zpevněné i lesní cesty vhodné pro horská kola.
Stezka srdcem jižní Moravy
Padesátikilometrová trasa napříč přírodními klenoty Moravského krasu a Drahanské
vrchoviny začínáme v Blansku u turistické informační kanceláře Blanka, kde je umístěna
první informační tabule stezky. Další tabule najdeme u každého významnějšího místa
na trase. V Moravském krasu trasa prochází přes Skalní mlýn, Sloup, Ostrov u Macochy,
Vilémovice, Rudici a Jedovnice. Na Vyškovsko pokračuje přes Ruprechtov, Ježkovice,
Opatovickou přehradu a Dědice do Vyškova. Sama trasa je značena vlastním logem
„Srdínka“, které je symbolickým průvodcem. Na trase můžete navštívit zámek a dřevěný
kostelík z Podkarpatské Rusi v Blansku a pak se již můžete vydat do jeskyní Moravského
krasu, Rudického propadání, shlédnout větrné mlýny v Rudici a Ruprechtově a vydat se
podél rybníku Olšovec a Opatovické přehrady až do Vyškova. www.cyklo-jizni-morava.cz

S kolem pohodlně veřejnou dopravou

Automatické sčítání cyklistů a pěších

Informační panely našich stezek

Bezpečné cyklistické stezky

Cyklisté na bývalých železničních tratích

Jihomoravské cyklovlaky a cyklobusy
Na jižní Moravě můžete svoje cyklistické výlety plánovat jednoduše s využitím spojů integrovaného dopravního systému. Mimo Brno umožňují přepravu kol všechny vlaky IDS JMK
doplněné sezónními cyklobusy. Ve městě Brně lze cestovat s kolem všemi městskými linkami
– tramvajemi, trolejbusy i autobusy. Kola se přepravují i na lodích na Brněnské přehradě.
Pro cyklisty je určen speciální cyklovlak PERNŠTEJN odjíždějící každou sobotu a neděli z Brna
směrem do Tišnova, Nedvědice, Bystřice nad Pernštejnem a dále na Vysočinu. Tento vlak
zastavuje i v Židenicích, na Lesné, a v Králově Poli.
Cyklobusy jezdí především o víkendech od poloviny dubna do konce září. Jedná se o běžné
autobusové spoje, k nimž je připojen přívěs na přepravu až 20 kol nebo návěs pro přepravu
5 kol. Nakládku a vykládku kola a jeho zabezpečení si zajišťuje cestující sám. Nastupovat
a vystupovat s koly je možné na zastávkách vyznačených v jízdním řádu. Jednotliví cestující
si přepravu kola nemusí předem objednávat. Pokud by však chtěla cestovat skupina nad
10 osob, je nutné předem cestu oznámit na info@kordis-jmk.cz.
Cyklobusy dobře pokrývají všechny významné turistické oblasti: Moravský kras, Boskovicko,
Kunštátsko a Olešnicko, Oslavansko a Ivančicko, Ždánický les mezi Kyjovem a Bučovicemi,
Vyškovsko s Drahanskou vrchovinou, krásnou krajinu Bílých Karpat a od letošního jako
novinku i Národní park Podyjí a Vranovskou přehradu.
Novinkou roku 2018 jsou cyklobusy na Znojemsku. O víkendech jedou z Brna, Zvonařky jako
expresy v ideálních časech po 8. a 10. hodině. Ze Znojma dále pokračují přes Národní park
Podyjí až do Vranova nad Dyjí. Nabízí se tak mnoho možností pro výlety např. s průjezdem
části cesty přes Rakousko.
Obyvatelé Znojemska a ubytovaní hosté mohou navíc využít okružní cyklobusovou linku
kolem Vranovské přehrady. Vyjíždí dopoledne ze Znojma kolem 10. hodiny, jede přímo
do Vranova nad Dyjí a odtud pokračuje kolem přehrady do Uherčic–Bítova–Lesné zpět
do Vranova. Večer umožní návrat v opačném směru i s možností případného přestupu
směr Brno.
Podrobné informace o spojení a cenách jízdného, včetně plánků sítě cyklolinek a tipů
na výlety najdete na www.idsjmk.cz/cyklo.
Tajný tip: celodenní celosíťová jízdenka pro kolo vyjde na 70 Kč, celodenní
celosíťová jízdenka pro 2 dospělé + 3 děti v nepracovním dnu vyjde na 190 Kč

Jihomoravský kraj měří využívání cyklostezek
Rozvoj šetrné dopravy a turistiky se v současnosti neobejde bez využití moderních technologií, díky kterým lze zjistit návštěvnost konkrétních lokalit, cyklostezek nebo celých oblastí.
Data z automatických sčítačů slouží jak pro vyhodnocování efektivnosti veřejných investic
do cyklistické infrastruktury, tak pro sledování úspěšnosti marketingových a komunikačních
kampaní Jihomoravského kraje.
Jihomoravský kraj vlastní 8 automatických sčítačů značky Eco-counter. Data o pěších a cyklistech jsou zaznamenávána v hodinových intervalech 24 hodin denně. Přenos dat za sčítačů
zajišťuje buď dálkový přenos přes GSM nebo ruční odečet dat přímo ze sčítače. Automatické
sčítače jsou každoročně umisťovány na vybrané cyklostezky v rámci kraje, přičemž se po čase
vrací na stejné lokality, aby bylo možné vyhodnotit vývoj návštěvnosti v čase. Prioritu při
výběru mají ucelené úseky stezek, které byly často spolufinancovány z rozpočtu kraje,
fondů EU nebo SFDI. Při výběru lokalit se také zohledňuje převažující charakter využívání
cyklostezek, a to buď pro účely dopravy, nebo turistiky. Z výsledků měření vyplývá, že
nejvyšší návštěvnosti dosahují cyklostezky v Lednicko-valtickém areálu, v okolí Nových
Mlýnů a na Brněnsku. Mezi nejnavštěvovanější cyklostezky v Jihomoravském kraji patří
Cyklistická stezka Brno – Vídeň a trasy EuroVelo 4 a EuroVelo 9. Údaje o návštěvnosti stezek
si můžete prohlédnout na Cykloportálu Jihomoravského kraje www.cyklo-jizni-morava.cz.

Aby stezka měla svoji tvář
Nejen příroda, ale i výtvory šikovných lidských rukou odjakživa zdobily jihomoravskou krajinu.
Každá boží muka, kaplička, vrata do dvora či každý most přes potok nesly důkazy o šikovnosti
a fortelném zvládání řemesel zdejších lidí. Každá drobná stavba v krajině byla nejen funkční,
ale i krásná a vyjadřovala tak vztah našich otců ke krajině a domovu.
Proč by i dnes naše výtvory nemohly být krásné a navazující na tradice venkovských
řemesel? S nápadem na originální, umělecky ztvárněné prvky mobiliářů stezek přišla
Nadace Partnerství při budování vybavenosti Moravských vinařských stezek. Vinařské stezky
dostaly díky svému logu a všem prvkům mobiliáře svoji vlastní tvář. Dřevěný materiál,
tvary podobné vinným lisům a kovové kování jsou typickým znakem stovek informačních
panelů a odpočívadel pro cyklisty. Jihomoravský kraj navazuje na tuto iniciativu a v roce
2012 instaloval na stezkách dalších 30 originálních informačních a oddechových prvků.
A kolik podobných realizovaly samotné obce, Lesy ČR, nelze ani dopočítat. Zastavte se
na rozhledně U Velkého čápa v obci Jevišovka, vychutnejte si pohled z cyklistické odpočívky
u Mikulova, vystoupejte na rozhlednu Slunečná u Velkých Pavlovic, poseďte na lavičce
informačního panelu u vinných sklepů na Vrbici, v Šatově, v Novém Přerově, V Miloticích,
ve Vlkoši… Všechna tato díla jsou funkční a jsou krásná. Určitě se rádi u nich na památku
vyfotografujete. Jsou odkazem na tradiční zručnost našich předků a jejich vztah ke krajině.
I na našich stezkách platí, že co děláme, děláme s láskou a vkusem.

Bezpečných kilometrů v kraji přibývá
Od roku 1997, kdy byla Greenway Praha–Vídeň vyznačena jako první cyklistická trasa žlutými
tabulkami s kolem, je téma bezpečnosti cyklistů na trasách naléhavou prioritou. Dlouho se
zdálo, že na budování bezpečných cyklistických stezek, vyčleněných jen pro kola, nebudou
finanční prostředky a cyklisté u nás budou jezdit vždy jen po silnicích pro auta.
V Jihomoravském kraji je také zatím většina tras vedena po silnicích druhé a třetí třídy. Velká
část využívá obslužných zemědělských a lesních cest nebo korun hrází podél řek. Ročně však
přibývají desítky kilometrů bezpečných cyklistických tras, na které se cyklistická doprava
postupně přesouvá. S využitím finančních zdrojů Evropské unie, státu, kraje i obcí vznikly
bezpečné úseky například na mnoha částech Cyklistické stezky Brno–Vídeň (EuroVelo9).
Na moderní bezpečnou stezku se proměnila díky investici Jihomoravského kraje a mikroregionu Mikulovsko i bývalá „signálka“ podél hranice s Rakouskem, mezi Mikulovem a Novým
Přerovem (EuroVelo9, Eurovelo13). Další desítky kilometrů stezek ocení cyklisté mezi Tišnovem a Lomnicí, Vracovem a Bzencem na Kyjovsku, Novosedly, Dobrým Polem, Jevišovkou
a Drnholcem na Mikulovsku, Brnem a Bílovicemi nad Svitavou směrem na Moravský kras
a na mnoha dalších místech. Bezpečné cyklostezky jsou vyznačeny zvláštní značkou ve všech
mapách vydaných Jihomoravským krajem i v mapách dalších kartografických vydavatelstev.
Můžou je využít senioři, rodiče s dětmi, slabozrací nebo vozíčkáři, všichni, pro které je
oddělení od rychlé motorové dopravy velmi důležité. V Jihomoravském kraji jim připravujeme stále lepší podmínky. www.cyklo-jizni-morava.cz

Snaha o zachování liniových koridorů
Pro každého dobrého hospodáře je rušení dopravy na železničních tratích zlou zprávou.
Ekonomika dnešní doby však nutí i Jihomoravský kraj osobní dopravu na některých tratích zrušit. Pozemky pod tělesem takové tratě mají jistě svoji velkou hodnotu; ještě větší,
ba nevyčíslitelnou má však existující liniový koridor samotné tratě. Rozprodat jej po kusech
znamená jeho nenávratnou ztrátu.
Proto je mnohem lepším řešením zachování takového koridoru a jeho využití buď na velodráhu,
nebo cyklistickou stezku. Dobrým příkladem velodráhy, na které se podařilo zachovat koleje
a využít je pro provoz šlapací drezíny, je úsek bývalé Baťovy úzkorozchodné dráhy u Ratíškovic na Kyjovsku. Drezína je dnes turistickou atraktivitou a zpestřením mnoha cyklovýletů
v tomto regionu. Vedle tratě vzniklo i Muzeum ve vagóně, prezentující historii Baťovy nákladní
úzkorozchodné tratě.
Zrealizovaná cyklostezka Mutěnka využívá trasy zrušené trati Mutěnice–Kyjov k bezkoliznímu
propojení obcí Kyjov, Svatobořice-Mistřín, Dubňany a Mutěnice cyklistickou dopravou. Zatím
účelem výše uvedené obce založily v lednu 2010 Dobrovolný svazek obcí Mutěnka, který
připravil vlastní organizační a investiční přípravu této stavby.
Celková délka navržené trasy cyklostezky je 12 990 m, předpokládaný rozsah území obslouženého budoucí cyklostezkou představuje 4 obce bezprostředně na cyklostezku napojené, což
činí 26,5 tisíce obyvatel. Nepřímo prostřednictvím dalších navazujících komunikací v hustě
zastavěném území hodonínského okresu – moravského Slovácka – se cyklostezka dotýká
území dalších cca 15 okolních obcí s více než 20 tisíci obyvatel. Cyklostezka ideálně doplňuje
síť již existujících místních i nadregionálních cyklostezek v převážně zemědělském, vinicemi
osázeném malebném kraji, který je hojně navštěvován domácími i zahraničními turisty.
Z hlediska podpory dopravy a zaměstnanosti v regionu je nutno zmínit nezanedbatelný fakt,
že znovuobnovením provozu na bývalé trati pro cyklisty se opětovně zpřístupní trasa pro
místní obyvatele pro cesty do zaměstnání – bezkolizně a bezpečně, mimo stávající silniční síť
komunikací druhé a třetí třídy. Cyklistické stezky budují obce s pomocí kraje a SFDI i na tratích
se zrušenou železniční dopravou mezi Ždánicemi a Uhřicemi vznikla stezka v délce 9 000 m.
Stezky vybudované na těchto tratích jsou velkou atraktivitou pro cyklisty s nadějí, že jednou
můžou být zachované liniové pozemky znovu využity pro vlakovou dopravu. Pomoc všem
obcím Jihomoravského kraji v záměrech zachovávajících tyto liniové koridory v uceleném stavu
poskytuje především Nadace Partnerství. www.greenways.cz, www.cyklo-jizni-morava.cz

Na kole jižní Moravou
Na kole krajem památek a vína
Vítejte na jižní Moravě, v kraji vinohradů na úrodných rovinách i svazích čtyř vinařských
podoblastí, v krajině podobné zahradě, jejíž část kolem Lednice a Valtic je zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Vítejte na stezkách podél Moravy, Dyje,
Svitavy a Svratky, na stezkách v Moravského krasu, na hradech a zámcích Lichtenštejnů
i Ditrichštejnů. Buďte vítáni v malovaném kraji folkloru a vína.
Ke všem atraktivním místům tohoto regionu – historickým památkám i přírodním
skvostům – dnes již vedou vyznačené cyklistické trasy a nově vybudované stezky pro
cyklisty a in-line bruslaře. Na území Jihomoravského kraje vás čeká téměř 4 000 km
značených cyklistických tras a více než 200 km bezpečných cyklistických stezek. Cyklistům je připraveno posloužit na 150 ubytovacích i stravovacích zařízení se značkou
Cyklisté vítáni. Téměř 50 půjčoven v kraji nabízí návštěvníkům tisícovku kol. Na jižní
Moravě můžete navíc při plánování svých cyklistických výletů využít husté sítě spojů
integrovaného dopravního systému. Pod názvem Moravské vinařské stezky najdete
právě u nás jedinečnou a daleko nejrozsáhlejší síť tematických cyklistických tras v České
republice. Na trasách Lichtenštejnských stezek můžete v našem kraji – s přesahem
do Rakouska – navštívit více než padesát památek. V Moravském krasu vzniká
Singletrail Moravský Kras, projekt lesních stezek-trailů pro všechny věkové skupiny
a výkonostní kategorie cyklistů, fanoušků terénní cyklistiky v prostředí krásné krajiny
a lesů. Oblíbené cyklovýlety nabízí členitý terén v okolí Malé Hané a v lesích Tišnovska.
Náš kraj leží na třech významných Evropských trasách sítě EuroVelo, které nás spojují
s Jadranem i Baltickým mořem, s Atlantikem i Uralem a v případě trasy č. 13, značené
jako Stezka železné opony, také s minulostí a budoucností Evropy.
Jihomoravský kraj stojí v čele úsilí o rozvoj infrastruktury a služeb pro cyklisty v České
republice. Jsme kraj zaslíbený cyklistice. Úrovní svých tematických produktů i služeb se
značkou Cyklisté vítáni se srovnává s kvalitou nabídky v Rakousku i vzdálenějším Německu. Lidé z našeho kraje byli iniciátory Zelených stezek Greenways z Prahy do Vídně
a z Vídně do Krakova. Za úspěch region vděčí především dlouhodobé spolupráci s Nadací
Partnerství, Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava, regiony a obcemi celého kraje.

www.cyklo-jizni-morava.cz
Portál o všem, co patří
k cykloturistice na jižní Moravě
Vstupte internetovou bránou do světa
informací o cykloturistice na jižní Moravě – klikněte na adresu cyklistického portálu jižní Moravy. Na těchto stránkách najdete
přehledně uspořádané informace formou interaktivní mapy, s detailní a stále aktualizovanou sítí cyklotras, stovek fotografií všech turistických cílů, které leží na cyklistických
trasách a stezkách Jihomoravského kraje, se spoustou přesných informací o délkách
a výškových profilech jednotlivých stezek a popisem desítek doporučených výletů na kole.
V sekci Cykloregion najdete i seznam všech obcí a přehled všech značených tras, které
je spojují. S přímým propojením na turistický portál www.jizni-morava.cz je vám
k dispozici kompletní přehled ubytovacích zařízení v kraji s on-line možností rezervace
ubytování! Interaktivní mapa vám umožní výběr startovacího i cílového bodu vašeho
výletu nebo, chcete-li, týdenní dovolené na kole a získání přesného popisu této trasy.
V sekci Služby najdete kromě jiného i 139 cykloservisů. A kde jinde než na jižní Moravě
najdete systém svépomocné servisní a zdravotní služby pro cyklisty! Tato místa se
nacházejí na území národního parku Podyjí a jsou zřízena díky spolupráci cyklistického
klubu na Znojemsku a provozovatelů místních hotelů i restaurací. Takže bez obav
na kolo. A pokud jste milovníci organizovaných akcí, seznam všech možných, od těch
rekreačních až po sportovní, najdete v sekci Akce. Doporučuje například pravidelné
otevírání sezony na Moravských vinařských stezkách s Českým rozhlasem Brno. Ano,
i tato spolupráce má u nás dlouholetou tradici. Na cyklisty u nás prostě myslíme
všichni společně. Správcem portálu je Jihomoravský kraj. www.cyklo-jizni-morava.cz

Cyklisté vítáni
Certifikace služeb pro cyklisty začala na jižní Moravě
Zelené kolo se na nás usmívá z mnoha penzionů, hotelů, restaurací i z bran jihomoravských
informačních center a zámků. Tato známka znamená, že o cyklistu a jeho kolo tady bude
dobře postaráno. Jihomoravský kraj vyniká nejen počtem kilometrů cyklotras, ale i počtem
certifikovaných zařízení se známkou Cyklisté vítáni.
V celém kraji jej jich asi 265 a jsou zárukou spokojenosti všech cyklistů. Zavedením
certifikace Cyklisté vítáni se srovnala kritéria pro stravovací, ubytovací a kempinková
zařízení se sousedními zeměmi, jako je Rakousko a Německo. Navíc proti těmto
cykloturistickým velmocím jsou v Česku certifikovány i turistické cíle, které mohou
cyklisté navštívit bez obav o své kolo. V Jihomoravském kraji je jich celkem 57 a patří mezi ně například Zámek Bučovice, Areál Bukovanský mlýn u Kyjova, loď Pálava
lodní dopravy Břeclav na Novomlýnských nádržích, Slovanské hradiště v Mikulčicích
nebo Muzeum železné opony ve Valticích. Zde všude najdete uzamykatelné stojany,
prostor pro zavazadla, technický kufr a lékárničku pro první pomoc kolu nebo cyklistům, informace a další služby pro cyklisty. Víme, že spokojenost cyklistů mnohdy
záleží na maličkostech – myslíme na ně. Značku Cyklisté vítáni má dále v našem kraji
134 ubytovacích zařízení, 10 kempů a 64 stravovacích zařízení. Tyto počty jsou nejvyšší
ze všech krajů v ČR. Certifikaci zavedla a celostátně provozuje Nadace Partnerství se
sídlem v Brně od roku 2005. www.cyklistevitani.cz
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EuroVelo 13
Greenway Praha–Vídeň
Trasa Brno–Vídeň
Greenway Krakow–Morava–Vídeň
Moravská stezka
Lichtenštejnské stezky
Moravské vinařské stezky

