
Odkazy na cykloturistiku a jižní Moravu

 www.cyklo-jizni-morava.cz

 www.jizni-morava.info/cykloturistika

 www.slovacko.cz/aktivni-pobyt/

 www.vinarske.stezky.cz

 www.weinviertel.at/rad

 www.lichtenstejnske-stezky.cz

 www.jiznimorava.tourism.cz

Z BŘECLAVI 
DO LEDNICKO-VALTICKÉHO AREÁLU

UŽITEČNÉ ODKAZY

ZE ZNOJMA DO NP PODYJÍ 
NA NEJKRÁSNĚJŠÍ VYHLÍDKY

Moravské vinařské stezky 

Kraj pověstný vinařskou tradicí, krásnou přírodou a malebným 
venkovem nabízí příznivcům cykloturistiky více než 1 200 kilometrů 
značených tras známých jako Moravské vinařské stezky. Trasy 
vedou většinou po klidných silnicích, lesních cestách či polích. 
Vydejte se na kolech ČD po některém z 10 turistických okruhů 
spojených páteřní Moravskou vinnou stezkou o délce 242 km 
směřující ze Znojma do Uherského Hradiště. Čekají vás naučné 
stezky vedoucí mezi vinicemi, vinařské tradice a zajímavosti, 
vynikající víno, jedinečná příroda i významné historické památky. 
Vyzkoušejte trasu krajem André u Velkých Pavlovic, vinařskou 
stezku Nadace Partnerství či stezku Moravského muškátu. 

Lednicko-valtický areál patří mezi nejrozsáhlejší člověkem 
vymodelované území v Evropě a je právem od roku 1996 zapsán 
v seznamu UNESCO. Trasa vede z břeclavského náměstí kolem 
obnoveného pivovaru lužními lesy k Janovu hradu, romantické 
umělé zřícenině postavené v letech 1801 až 1807. Trasa pokračuje 
do Lednice s romantickým zámkem, skleníkem a unikátním 
zámeckým parkem. Navštívit je také možné atraktivní minaret, 
ovšem pouze pěšky. Z Lednice vede cyklostezka po  tzv. zámecké 
cestě do Valtic kolem chrámu Tří Grácií, kaple sv. Huberta 
a Dianina chrámu zvanému Rendezvous. Prohlídkou Valtic je 
možno výlet na kole ukončit, na zastávce Valtice město nastoupit 
i s kolem na vlak a vrátit se do zpět do Břeclavi.

Trasa

  cca 25 km po cyklostrasách č. 41 a č. 5046, nenáročný 
výlet po  kvalitních cestách vhodný pro rodiny s dětmi

  cca 53 km navazuje na předchozí trasu ve Valticích a po 
cyklotrasách č. 411, č. 42 a č. 43 okolo česko-rakouské 
hranice k zámečku Pohansko a lužními lesy zpět do Břeclavi

Nádherná příroda, členitý terén, rázovité obce, hraniční hrady 
a zámky, hluboké lesy i sluncem zalité louky a vřesoviště činí 
z Podyjí ideální oblast pro cykloturistiku. Ze Znojma vede 
cyklotrasa k rozcestníku pod Znojemskou přehradou a stoupá 
k Hradišti na vysoké skalní ostrožně nad řekou Dyjí 
s překrásným výhledem na znojemský hrad i rotundu 
sv. Kateřiny. Pokračuje na vyhlídku Králův stolec 
a k Andělskému mlýnu a dále přes Podmolí a Lukov do Vranova 
nad Dyjí. Zámek Vranov nad Dyjí patří k nejpozoruhodnějším 
světským stavbám středoevropského baroka a pyšní se 
impozantním sálem předků a zámeckou kaplí Nejsvětější Trojice. 
Z Vranova nad Dyjí protíná rakouskou vesničku Felling 
a městečko Hardegg s hradem. Zde se přes řeku Dyji vrací 
do ČR až na zříceninu Nový Hrádek a dále na místo zvané 
Železné schody a návrší nad vinicí Šobes, z nichž lze přehlédnout 
údolí s meandry Dyje. Po prudkém sjezdu čeká na cyklisty jako 
odměna za vykonanou námahu přímo ve vinici ochutnávkový 
stánek zdejších vynikajících vín. Stezka překoná po visutém 
mostě řeku, vystoupá na Havraníky a pokračuje na poslední 
vyhlídku – Sealsfi eldův kámen. Přes Kraví Horu pak zamíří 
zpět do Znojma.

Trasa

  cca 80 km po cyklotrasách č. 5000, č. 48, č. 5122, 
č. 5002,  č. 5000, č. 5002, jízdou z Lukova přímo na 
Nový Hrádek je možno trasu zkrátit na délku cca 47 km, 
celodenní vyjížďka po rozmanitých stezkách 
pro zdatné cyklisty

V půjčovnách kol ČD máte k dispozici kvalitní trekingová kola 
s předpisovou výbavou a pravidelným servisem. Využijte při výpůjčce 
svoji In Kartu a získáte ještě výhodnější cenu pronájmu.

Při zapůjčení kola je nezbytné podepsat nájemní smlouvu, 
v níž je uvedeno místo a přibližný čas vrácení kola i telefonický 
kontakt na zákazníka.

Zapůjčení kola
  Předložte dva osobní doklady (občanský průkaz, řidičský 

průkaz, In Kartu ČD apod.).

  Podepište nájemní smlouvu.

  Zaplaťte půjčovné a kauci, která vám bude vrácena při 
odevzdání kola.

Po dohodě je možné sjednat zvláštní podmínky, které se týkají 
především početnějších skupinových zápůjček.

Ceník služeb

Doba výpůjčky  Cena*

do 6 hodin 120 Kč

do 12 hodin 160 Kč

1 den, 24 hodin 250 Kč

2 dny, 48 hodin (sleva 5 %) 475 Kč

3 dny, 72 hodin (sleva 10 %) 675 Kč

4 dny, 96 hodin (sleva 15 %) 850 Kč

5 dní, 120 hodin (sleva 20 %) 1 000 Kč

6 dní, 144 hodin (sleva 25 %) 1 125 Kč

7 dní, 168 hodin (sleva 30 %) 1 225 Kč 

cyklistická přilba 25 Kč (1 přilba/den)

dětská cyklosedačka
k zapůjčenému kolu zdarma, 
samostatná sedačka 50 Kč

Vratná kauce
  1 000 Kč za 1 kolo

  2 000 Kč za 2 až 5 kol

Přeprava kola během výpůjčky
Ve vlacích ČD stačí uhradit pouze cenu za jízdné a předložit 
nájemní smlouvu, která vás opravňuje k bezplatné přepravě kola 
(ve služebním oddílu nebo jako spoluzavazadlo). 

* Při předložení In Karty s nahranou platnou aplikací nebo při předložení 
jízdního dokladu ČD (IDS JMK), který byl zakoupen do cílové stanice 
(zóny IDS JMK) v místě půjčovny, bude poskytnuta sleva 10 %. Sleva 
bude poskytnuta také držitelům jízdenek Interrail a Eurail. Jízdní doklad 
musí být platný v průběhu 7 kalendářních dní před zápůjčkou.

Stav 
k 1. 4. 2015

ČD BIKE

Půjčovny kol ČD 
v Jihomoravském kraji

České dráhy. Vždy o něco lepší cesta.
www.cd.cz | 840 112 113

PODMÍNKY A CENY PŮJČOVNÉHO

SLUŽBY/PRODUKTY

REGIONÁLNÍ KOMUNIKACE

DŮLEŽITÉ INFORMACE/NOVINKY

NOSTALGIE

Místo na vaše poznámky

Tento leták má pouze informativní charakter. Informace 
o tarifech společnosti České dráhy najdete v letáku Jízdné. 
Přeprava ve vlacích ČD se řídí tarifem TR 10 a SPPO.

Pro vaši rychlou orientaci

Navštivte www.cd.cz/cdbike a vyhledejte si  snadno 
další aktuální informace včetně kompletního seznamu 
cyklopůjčoven ve všech krajích ČR.

TIP
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KONTAKTY PRO REZERVACI

 Břeclav, tel.: 725 885 638, e-mail: BCV@CDcentrum.cd.cz

 Znojmo, tel.: 725 885 642, 725 885 943, 
e-mail: ZNO@CDcentrum.cd.cz

 Hodonín, tel.: 725 885 965, 
e-mail: HDNmezipokl@zap.cd.cz 

 Veselí nad Moravou, tel.: 725 885 643, 724 378 691,
e-mail: VNM@CDcentrum.cd.cz

 Vranovice, tel.: 725 885 932

KONTAKTY PRO VRÁCENÍ KOLA

 Jindřichův Hradec, tel.: 972 552 391
e-mail: jiznicechy@cd.cz

 Třeboň, tel.: 724 495 533
e-mail: jiznicechy@cd.cz

 České Velenice, tel.: 724 742 337
e-mail: jiznicechy@cd.cz 

Půjčovny kol ČD přinášejí zájemcům o cykloturistiku nové možnosti 
poznávání krás a pamětihodností naší země. Stačí si naplánovat trasu, 
dojet vlakem do některé ze stanic, kde je půjčovna k dispozici, a dál 
se vydat po vlastní ose. Jižní Morava je pro to díky charakteru 
krajiny i množstvím zajímavých míst a širokou nabídkou služeb 
pro výletníky ideální. 

Půjčovny jízdních kol ČD jsou zájemcům o cyklovýlety 
v jihomoravském regionu k dispozici v železničních stanicích 
Břeclav, Znojmo, Veselí nad Moravou, Hodonín a Vranovice. 
Kola si lze nejen vypůjčit, ale také je na místo vyjížďky zdarma 
vlakem přepravit, případně bezplatně uschovat v některé 
z úschoven, a vydat se na část výletu pěšky. 

Výhody pro výletníky
 žádné starosti s přepravou kola na místo výletu

 dostupné ceny půjčovného

 uložení kol v úschovnách ČD zdarma

 zajímavá kombinace cestování vlakem a cyklistiky

 kvalitní trekingová kola odpovídající předpisům

 bezplatná přeprava kol na vybraných tratích

 možnost vrácení kol i v jiné půjčovně ČD

Zájemcům o výlety na vypůjčených kolech ČD v Jihomoravském 
kraji doporučujeme využít možnost rezervace, a zajistit si tak jeho 
dostupnost na plánovanou vyjížďku. Rezervaci bude možno ode dne 
vyhlášení provést i na www.pujcovnykol.cz. K dispozici jsou rovněž 
dětská kola a dětské cyklosedačky.

STANICE POUZE PRO VRÁCENÍ 
VYPŮJČENÝCH KOL

Stanice Provozní doba

Jindřichův Hradec denně 7:55–12:00, 12:30–18:00

Třeboň denně 9:40–13:00, 13:30–17:30

České Velenice
(duben –říjen)

po –pá
so, ne

8:30–9:40, 12:00–13:30, 14:35–17:00
8:50–11:30, 12:00–13:30, 14:35–17:00

Mikulov n. Moravě po –pá
so, ne

8:45–16:00
8:45–17:00

Hrušovany n. J.
po –pá

so
ne

9:00–17:00
9:30–14:00
13:00–17:00

Strážnice po –pá
so, ne

8:00–16:00
9:00–17:00

Stanice Provozní doba

Břeclav denně 7:00  –20:00

Znojmo denně 7:00 –18:30

Hodonín* po –pá
so, ne

7:15 –17:00
7:15–18:00

Veselí nad Moravou po –pá
so, ne

7:15 –17:00
7:15 –18:00

Vranovice
po –pá

so
ne

7:00 –17:30
7:00–15:00
10:15–18:00

* Kola do této půjčovny poskytl MěÚ Hodonín.

Je to jednoduché! Při cestování ve vlacích ČD stačí uhradit pouze 
cenu za jízdné a předložit nájemní smlouvu, která vás opravňuje 
k bezplatné přepravě kola (ve služebním oddílu vlaku nebo jako 
spoluzavazadlo).

Tratě s bezplatnou přepravou
  trať č. 241 Moravské Budějovice ◀▶ Znojmo 

  trať č. 244 Moravský Krumlov ◀▶ Hrušovany nad Jevišovkou 

  trať č. 246 Znojmo ◀▶ Břeclav

 trať č. 248 Znojmo ◀▶ Šatov

  trať č. 250 Vranovice ◀▶ Lanžhot

  trať č. 255 Zaječí ◀▶ Hodonín

  trať č. 330 Staré Město u Uh. Hradiště ◀▶ Břeclav

  trať č. 340 Nesovice ◀▶ Uh. Hradiště

  trať č. 341 Staré Město u Uh. Hradiště ◀▶ Bojkovice

  trať č. 343 Javorník nad Veličkou zastávka ◀▶ Hodonín
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ČD tipy na výlet

Slovácko
Kde jinde lze proniknout do tajů moravského vinařství, folkloru 
a kulinářství než právě na Slovácku? Projeďte se po vinařských 
stezkách a navštivte vinné sklípky, vinobraní či slavnosti burčáku. 
Vydejte se na rodinnou projížďku vinicemi nebo si dejte pořádně 
do těla v Bílých Karpatech a chřibských lesích. 

Weinviertel 
Ráz krajiny hned za česko-rakouskými hranicemi nezaměnitelným 
způsobem utvářejí vinohrady a pole na mírně zvlněných pahorcích, 
přízemní na bílo natřené sklípky a nedotčená příroda. Celý 
Weinviertel je protkán hustou sítí cyklotras, které většinou 
vedou mimo silnice.

Břeclavsko
Ideální oblast pro milovníky historie, folkloru, aktivní turistiky 
i dobrého vína. Navštivte CHKO Pálava, zahrady a zámky 
rodu Lichtenštejnů a Ditrichštejnů či Lednicko-valtický areál 
(nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě). Po cyklostezkách 
se vydejte mezi tiché meandry řeky Dyje, do malebných zákoutí 
vesnic i středověkých měst. Navštivte archeologickou lokalitu 
v Dolních Věstonicích, sídlo ze starší doby kamenné, kde byla 
objevena soška Věstonické venuše. Břeclavskem procházejí 
dálkové cyklotrasy – jižní příhraniční stezka a Jantarová stezka. 

Znojmo

STANICE S MOŽNOSTÍ ZAPŮJČENÍ 
I VRÁCENÍ KOLA

PLÁNEK PŮJČOVEN KOL 
A TIPŮ NA VÝLET

NA KOLE JIHOMORAVSKÝM KRAJEM

PROVOZNÍ DOBA 

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA KOL

Znojemsko 
Navštivte Národní park Podyjí a jeho rakouský protějšek Thayatal, 
zámky Vranov, Jevišovice, Uherčice, hrad Bítov či zříceniny 
Cornštejn a Nový Hrádek. Poznejte historické Znojmo se slavnou 
rotundou sv. Kateřiny, Mikulášským chrámem či radniční věží. 
Zavítejte do místní vinařské oblasti, vinných sklípků, malebné 
vesnice Šobes a dopřejte si procházky ve sklepních uličkách Šatova, 
Hnanic, Nového Šaldorfu a dalších vinařských oblastí. Vydejte 
se do sousedního Rakouska a kochejte se výhledem na vinohrady 
i nedotčenou přírodu.

Kraj rozkládající se v povodí řek Morava a Dyje je plný zajímavých 
míst a kulturních i přírodních památek, které byste na svých 
výletech neměli minout. Nabízí se zde řada možností výběru tras, 
a to jak pro cyklisty-sportovce, tak pro rodiny s dětmi. Využijte 
při plánování svých vyjížděk ČD tipy na výlety!

TIPY NA VÝLETY
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