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MORAVA TOUR ´22 
čo, kde, ako ... 

Termín: 12-15.8.2022 
 Miesto: NP Podyjí (CZ) 

 

 

Ubytko 

názov: Penzión u Kapličky 

adresa: Nový Šaldorf 52, Znojmo 

 

Ubytko sa nachádza v okrajovej časti Znojma. Hneď v blízkosti sa nachádza reštika Blanka, 

alebo U Tří Jasanů a pizzerka Jasany. Na konci ulice je ďalšia reštika Brandy la Moravia.  

Najbližšie potraviny čo mi našiel google – Kaufland (vzdialené 1,6 km). 

Máme objednané 3lôžkové a 4lôžkové izby. Každá izba obsahuje chladničku, TV, WC 

a sprchovací kút. 

V objekte sa nachádza záhradné posedenie a uzamykateľná úschovňa bicyklov. Dostupné je 

WiFi. 

 

Cena za 1 osobu/noc je 500 Kč. Čiže 1500 Kč/os/3 dni. 

Členovia BajkerTeamu ubytovanie neplatia, nečlenovia si ho uhrádzajú sami. 

 

 

foto ubytka:   Penzión u Kapličky 
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https://www.pension-blanka.cz/
http://penzion-u-tri-jasanu.cz/restaurace-u-tri-jasanu/
https://pizzajasany.ikelp.com/rozvoz
https://brandylamoravia.cz/jidelni-listek/
http://www.penzion-ukaplicky-znojmo.cz/galerie.html
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Prvý deň - piatok 12.8.2022 

stretko: o 14:00 v penzióne 

Nakoľko bajkerov z východu čaká dlhá cesta (6h 30min), ktorá sa pravdepodobne ešte 

o niečo predĺži skrz nakládky bajkov a nejakej tej šik pauzy tak navrhujem stretko o 14:00 v 

penzióne. V prípade dohody môžeme tento time upraviť. 

 

 

Ubytujeme sa a môžeme dať nejakú kratšiu bajkovačku v okolí, napr:  

 

Trasa vinárskymi pivničkami 

trasa: Nový Šaldorf - Vrbovec - Dyjákovičky - Chvalovice – Šatov -  Hnanice - Šobes - Popice 

- Konice - Nový Šaldorf 

dĺžka: 33 km 

obtiažnosť: nenáročná  

odporúčaný bajk: trek 

 

Názov trasy hovorí za všetko. Trasa prechádza vinárskym regiónom Znojemska.  

Bližšie info k trase je pekne rozpísané na tejto stránke: Trasa vinárskymi pivničkami 

                       

                                                       *zaujímavosť pre Paliho – trasa vedie cez Vrbovec  

 

Trasa GPX (download): 
Trasa vinárskymi pivničkami.gpx

 

 

 Trasa na Mapy.cz : Trasa vinárskymi pivničkami 
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https://sk.mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.0347518&y=48.8158779&z=13&l=0&rc=9k5uFxR7DViuc1cBjLg3n5fGvbQp35ShCkdS1g9g9kc1KfVXexd5sIcR6gsjfc0hlffCLjnYlHTgVShAGhaIhWpis0k96eIY&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=base&rs=base&rs=coor&rs=base&rs=base&rs=stre&rs=coor&rs=base&rs=base&rs=base&rs=coor&rs=coor&ri=&ri=&ri=&ri=1923275&ri=2078928&ri=&ri=1833272&ri=1833949&ri=138848&ri=&ri=1981681&ri=1979595&ri=2083311&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&xc=%5B%5D
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Prípadne, ak by toho času bolo menej, tak môžeme vyšliapať na neďalekú vyhliadku 

Sealdfieldov kameň 

 

Trasa na Sealsfieldov kameň 

trasa: Nový Šaldorf – Konice – Popice – Sealfieldov kameň – Havraníky – Popice – Konice – 

Nový Šaldorf 

dĺžka: 17 km 

obtiažnosť: nenáročná  

odporúčaný bajk: trek 

 

Trasa na Mapy.cz: Trasa na Sealsfieldov kameň 

Trasa GPX (download): 
Trasa na Sealsfieldov kameň.gpx
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Prvý deň môžeme zavŕšiť v centre Znojma – nejaké to uvítacie pivko        

 

Druhý deň - sobota 13.8.2022 

Najneskôr o 9:00 sa vytrepať na bajky. Raňajky si buď spravíme v kuchynke, prípadne 

v okolitej reštike to vyriešime. 

 

Trasa NP Podyjí 

trasa: Nový Šaldorf - Popice – Havraníky – Pod Šobesem – Horecký kopec (hranica CZ/AUT) 

– Niederfladnitz – Markersdorf – Hardegg – Čížov – Lukov – Žlebský potok – Podmolí – 

Andelský mlýn (rozc.) – Králuv stolec – Znojmo - Nový Šaldorf 

dĺžka: 60 km 

obtiažnosť: mierne náročná 

odporúčaný bajk: trek – trasa vedie najmä po asfaltových a poľných cestách 
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Trasa GPX (download): 
Trasa NP Podyjí.gpx

 

 

Trasa na Mapy.cz:  Trasa NP Podyjí 
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Bajkturu začíname smerom k obci Konice, následne prelíname obec s príznačným menom 

Popice. Ta je okrem sympatického názvu známa aj rodákom Charlesom Sealsfieldom -

významný spisovateľ a cestovateľ, ktorý sledoval život Indiánov. 

 

Rodný dom - Charles Sealsfield 

 

Minieme okraj obce Havraníky a Havranický rybník, na rázcestí pokračujeme ďalej po 

cyklotrase 5000. Na rázcestí „Pod Honigovou chatou “ zatočíme doprava a pokračujeme 

cyklotrasou ďalej. Dôjdeme k „Pod Šobesom – lávka“ a zatočíme naľavo na cyklotrasu 48. Ak 

by sme šli napravo, tak hneď po pár metroch je visutá lávka nad riekou Dyje, môžeme 

čeknúť. 48čkou pôjdeme len krátko, na rázcestí „Pod Dlouhým vrchem“ sa napojíme na 

cyklotrasu 5239. Táto cyklostezka nás dovedie na Horecký kopec – čo je hranica Česka 

a Rakúska. 

 

 

Horecký kopec - hranica CZ/AUT 

Hneď za hranicou sa nachádza oddychové miesto s lavičkami, menšou vyhliadkou na okolitú 

krajinu a bufet. Pokračujeme napravo až do obce Niederfladnitz, kde sa nachádza aj 
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rovnomenný zámok. Cyklotrasou 830, 8 Thaya prejdeme obcou Merkersdorf až do mesta 

Hardegg. Je to najmenšie mesto Rakúska. Mestečko je známe pekným hradom, ktorý stojí 

za nejakú tú fotku.  

 

 

Mestečko Hardegg 

 

Dáme pivečko, niečo pod zub, prejdeme mostom cez rieku Dyje a sme opäť v Česku. Trochu 

zašlapeme do kopca, tieň nám už robia lesy NP. Pokračujeme EuroVelom 13, po ceste je 

odbočka pre peších k rozhľadni, kde je mega výhľad na celý Hardegg.  

Pred obcou Čížov si obhliadneme pamätník železnej opony – s pohraničnými zátarasami 

a strážnou vežou. 

 

 

Zátarasy a strážna veža 

Pivo a niečo na papanie dáme v Hospodke u Švestků v Čížove. Na konci obce pôjdeme popri 

Čížovskom rybníku. Cez EV13 pokračujeme do obce Lukov. V nej odbočíme napravo smerom 

ku kostolu a ideme po cyklotrase EV13, 48. Prejdeme cez rázcestie Příčky. Nasleduje Žlebský 
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a Pustý rybník. Na rázcestí „Nivky“ otáčame doľava, smerom na dedinu Podmolí. 

Cyklotrasou 5000 pôjdeme dlhšiu trasu až po Králův stolec. 

 

 

Králův stolec 

 

Po 5000ke pokračujeme aj ďalej až do Znojma. Samotné Znojmo je mestskou pamiatkovou 

rezerváciou, v meste sa nachádza aj Národná kultúrna pamiatka Českej republiky – rotunda 

svätej Kataríny z 12. storočia. Medzi najznámejšie pamiatky patria znojemské kostoly, 

Loucký kláštor a ďalšie bývalé kláštory, rôzne meštianske domy a ďalšie pamiatky. Medzi 

ďalšie významnejšie pamiatky patrí Znojemský hrad. 

 

 

Znojmo 
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Tretí deň - nedeľa 14.8.2022 

Tretí deň tour si pozrieme hrady, zámky a vodnú nádrž Vranov.  

 

Trasa Vranovskými hradmi 

trasa: Šumná - Vranovská priehrada - Vranov nad Dyjí – Lančov – hrad Cornštejn – hrad 

Bítov – Zblovice – Vysočany – Korolupy – Uherčice – hrad Frejštejn – Starý Petřín – Nový 

Petřín – Podmyče – Vranov nad Dyjí – Lesná (mlyn) - Šumná 

dĺžka:  72 km / resp. 62 km kratšia verzia 

obtiažnosť: mierne náročná 

odporúčaný bajk: trek – trasa vedie najmä po asfaltových a poľných cestách 
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Trasa GPX (download): 
Trasa Vranovskými hradmi.gpx

 

 

Trasa na Mapy.cz:  Trasa Vranovskými hradmi 

 

Tradične musíme vyskúšať aj vlaky, takže České dráhy nie sú výnimkou. Zo Znojma ide vlak 

o 7:38 , prípadne 9:38 do obce Šumná. Príchod vlakom je o 8:00, resp. 10:00. Ideálne by bolo 

stihnúť ten skorší. Tu začína naša tour po stopách hradov a zámkov Vranovska.  

Po vylodení sa z vlaku nabehneme na trasu 5007, po nej pôjdeme len kúsok a na križovatke 

troch ciest pôjdeme tou prvou napravo. Je to cyklotrasa 48, ktorá nás zavedie k vodnej 

nádrži Vranov. Tá patrí medzi najteplejšie a kvalitou vody medzi najčistejšie vodné nádrže 

v Česku. Po pravej strane zaujme visutá lávka, ktorá vedie k pláži, kde sa dá okúpať a najesť. 

Ak by bolo mega teplo tak môžeme dať ranné osvieženie. Ak nie tak len foto na lávke 

a pokračujeme ďalej bez návštevy pláže. Pláž spolu s priľahlým kempom má pravidelne 

najlepšie hodnotenie v rámci ČR. O kúsok ďalej sa nachádza hrádza, ktorou prejdeme. 

 

 

Visutá lávka 

 

 

Hrádza 
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https://sk.mapy.cz/s/merenuluju


BajkerTeam.sk     bajkerteam@gmail.com 
 

Na križovatke odbočíme doprava (popri pamätníku Panny Márie) a miernym stúpaním po 

asfaltke pokračujeme do obce Lančov. V obci pokračujeme napravo, je tam hneď hostinec, 

kebyže v ústach vyschlo. Pri hostinci nepokračujeme hlavnou cestou ale vedľajšou ľavou 

komunikáciou číslo 39812, ktorou ideme 5km a dôjdeme až k hradu Cornštejn. Hrad bol 

postavený v 14. storočí. Zrúcanina je považovaná za jedno z najromantickejších miest južnej 

Moravy. 

 

 

hrad Cornštejn 

 

Po návšteve hradu zatáčame prudko doprava* na cyklotrasu 5007 a prejdeme cez rieku do 

obce Bítov. Pekná obec, kde sa dá vypiť kávička a aj niečo zjesť. Pri obecnom úrade, 

autobusovej zástavke zároveň pokračujeme rovno na trasu Pivovarská 12. !Cesta vedie 

pomedzi domy ! – nie po ceste, ale ako keby sme šli do dvora domu. 

 

*      - Kto by si chcel trasu skrátiť, tak tu je vhodná chvíľa. Nebude pokračovať doprava, ale pôjde 

ďalej, prejde cez rieku a čochvíľa je v obci Vysočany (od hradu po Vysočany je to 2,5km, cca 10min). 

Ušetrí 12,5 km a hodinu času, ale príde o nasledujúce krásy. Počkať môže na pive v podniku Selský 

dvůr. 

 

 

Ísť pomedzi domy  
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Po pár metroch vieme z tejto trasy zísť po turistickej trase k Bítovskej zátoke, kde je pláž a dá 

sa okúpať. Ak sa budeme teda chcieť okúpať tak práve tu. Ak danú odbočku nevyužijeme, 

zátoku obídeme a z kúpania nebude nič. Ak kúpanie využijeme vieme sa turistickou cestičkou 

napojiť ďalej na cyklotrasu. Turistické chodníčky by mali byť zjazdné aj pre bajk. 

 

 

Bítovská zátoka 

 

Na rázcestí „U Kapličky“ odbočíme napravo a o pár minút naľavo a dôjdeme k hradu Bítov. 

Hrad je jeden z najstarších v ČR. Prvá zmienka je z roku 1061. Ide o štátny hrad, robia sa aj 

prehliadky . 

 

 

hrad Bítov 
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Od hradu pokračujeme ďalej cestou ktorou sme prišli, minieme jazierko Lásky. 

 

 

Jazierko lásky 

Pri rázcestí „U Dubu“ zatáčame doľava a ideme po 5011ke. Po tejto trase dôjdeme do obce 

Zblovice, pokračujeme ďalej po úzkych asfaltových lesných cestách, ktoré sú miestami dosť 

kľukaté, takže pozor a pomaly      . Prichádzame do obce Vysočany*, opäť pekné hospůdky, 

kdyby něco. 

 

*      - ak sa niekto oddelil pri hrade Cornštejn a ušetril sily, tak tu sa opäť všetci stretneme. 

 

Po 5007čke prechádzame obcami Korolupy a Uherčice. Tu sa nachádza štátny zámok 

Uherčice, ktorý stojí za návštevu, alebo aspoň fotku. 

 

 

Zámok Uherčice 
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Zo zámku sa spustíme po EV13, 48, po ľavej strane môžeme zahliadnuť bunkre, prejdeme cez 

rieku a na križovatke zatočíme doľava. Prišli sme do Podhradí nad Dyjí, kde sa nachádza 

netypický zámoček Lubo, ale najmä ďalší hrad, v resp. zrúcanina hradu Frejštejn. Pozor na 

neho, hovorí sa, že vo svojich stenách má ukrytých zlých duchov. 

 

 

Hrad Frejštejn 

 

Naberieme smer na obce Starý Petřín, Nový Petřín a Podmyče. Za touto obcou na križovatke 

pokračujeme naľavo a dostávame sa mestečka Vranov nad Dyjí. Aj tu sa nachádza krásny  

zámok. 

 

Zámok Vranov nad Dyjí 

Od zámku sa vrátime na cestu, ktorou sme prišli a pokračujme cez mestečko, pri kapličke sv. 

Jozefa zatáčame doľava a napájame sa na trasu, ktorá vedie na priehradu, kde sme našu tour 

začínali. Pokračujeme tou istou trasou, smerom na obec Šumná, až dôjdeme k našej známej 

križovatke. Pokračujeme cestou 408 do obce Lesná, kde je posledný point tejto tour – 
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veterný mlyn. Ide o kamenný veterný mlyn holandského typu postavený z lomového kameňa 

v roku 1862. Dnes je vyhľadávanou reštauráciou. 

 

 

Veterný mlyn Lesná 

 

Za mlynom odbočíme naľavo a potom opäť naľavo na poľnú cestičku, ktorá nás dovedie do 

počiatočnej obce Šumná. Vlak do Znojma nám ide o 18:00, prípadne 20:44, čo je zároveň aj 

posledný vlak. Ak by sa niekomu málilo, tak to môže aj odbajkovať – činí to cca 23 km. 

 

Štvrtý deň - pondelok 15.8.2022 

Balenie sa, spoločné raňajky/obed, odchod do reality.  

Vidíme sa na ďalšej bajkovačke      . 

mailto:bajkerteam@gmail.com

