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VRANOVSKO - CYKLOBUSY A VLAKY 
S PŘEPRAVOU JÍZDNÍCH KOL - ROK 2018 

 

Podrobné informace o spojích:  
IDS JMK,   tel. +420 543 174 317 (non-stop), www.idsjmk.cz/cyklo 

 

 

CYKLOBUSY 
Jezdí o víkendech a svátcích v období 14.4.-30.9. 
Spoj  Brno – Znojmo – NP Podyjí – Vranov nad Dyjí (trasa 
108 a 817) jezdí 2 x denně.  
Spoj Znojmo – Vranov nad Dyjí – okolo Vranovské přehrady 
(přes Uherčice a Bítov) – Vranov nad Dyjí (trasa 816 a 830) 
jezdí navíc o prázdninách v období 2.7.-31.8. každý den. 
Dopoledne jezdí ze Znojma a večer se vrací opačným směrem. 
Cyklobusy mají přívěs na 20 jízdních kol. 

 

VLAKY 
Nejbližší vlaková stanice na Vranovsku je 
Šumná, která leží na trase Znojmo – 
Moravské Budějovice.  
O víkendech a svátcích jezdí vlaky cca po 2 
hodinách, v pracovních dnech cca po 1 hodině. 
Veškeré vlaky zařazené do IDS JMK přepravují 
bicykly jako spoluzavazadlo (do vyčerpání 
kapacity vozu). 

 

 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE A DROBNÉ RADY PRO CYKLOTURISTY 
 

- tento materiál je určen hlavně cykloturistům vyrážejícím na své cyklovýlety z Vranova n.D. 
- terén na Vranovsku (v západní části Znojemska) je poměrně členitý a méně zdatným cyklistům (rodinám s malými 
dětmi, seniorům ...) doporučujeme naplánovat si výlet i s využitím vlakového spoje nebo cyklobusu 
- kromě výše uvedených cyklobusů začal jezdit v roce 2018 nově i cyklobus na lince Vranov nad Dyjí – Vranovská 
pláž (jízdní řád - www.jdem.cz/d9x2k6). 
- za kolo se platí plné jízdné, při delších trasách je vhodnější využít celodenní jízdenku na kolo za 70 Kč 
- pro cestování po celém Vranovsku (a velké části Znojemska) lze zakoupit za 100 Kč 24-hodinovou jízdenku 
PODYJÍ, která o víkendu platí až pro 2 dospělé a 3 děti, mimo víkend pro 1 osobu (www.idsjmk.cz/turisticka) 
- s platnou jízdenkou IDS JMK lze získat slevy služeb, vstupného do památek aj. (www.idsjmk.cz/slevovyprogram) 
-  nejnižší body Vranovska tvoří řeka Dyje. Cyklotrasy podél řeky v podstatě nejsou. Dostanete-li se na výškovou 
úroveň Dyje (obec Vranov n.D., Hardegg, mosty u Bítova, Podhradí n.D.), je třeba vždy počítat s tím, že musíte 
vystoupat 100-150 m na úroveň terénu nad údolím Dyje 



                                                                                                                   (c) RTS spol. s r. o. + TIC,  Vranov nad Dyjí 

- orientační nadmořské výšky důležitých míst na cyklotrasách: Znojmo (260 m), Šumná-nádraží (440 m), Lesná-
Větrník (500 m), Vranov nad Dyjí (350 m), Uherčice (440 m) 
- samostatné cyklostezky jsou na Vranovsku především v NP Podyjí, jinak vedou cyklotrasy po málo frekventovaných 
silnicích nižších tříd  
 

CYKLOTRASY směr VRANOV NAD DYJÍ – NP PODYJÍ - ZNOJMO 
 

Tip pro méně zdatné cykloturisty (rodiče s dětmi, seniory…) -  můžete se vyvézt z údolí Dyje nebo z pláže na jedno 
z nejvyšších míst u NP Podyjí, to je do obce Lesná. Ušetříte si tím stoupání 100-150 m. 
 

1) Z Vranova n.D. přes NP Podyjí do Znojma po české straně. 
Nad Vranov n.D. na kopec Větrník lze vyjet po trase podél řeky Dyje a Zadní Hamry. Trasa je však svým 
převýšením a terénem velmi obtížná. Pro méně zdatné cyklisty je vhodnější vyjet po silnici přes serpentiny 
k hájence na Lesné. Cyklobusem lze vyjet do zastávky Lesná, penzion (Muzeum motocyklů, restaurace Větrný 
mlýn), odkud dojedete k hájence. Pokračuje se do obce Čížov (Návštěvnické centrum NP Podyjí, muzeum 
železné opony) a dále cyklostezkou do Lukova (možnost návštěvy zříceniny Nový hrádek s jedinečnou vyhlídkou 
na NP Podyjí), Podmolí a na vinici Šobes (ochutnávky vína). Po lávce přes Dyji se dostanete k obci Hnanice. Zde 
je možno využít cyklotras mezi vinicemi nebo pokračovat přímo do Znojma, například přes Havranická vřesoviště 
a přes vyhlídku Sealsfieldův kámen. Délka trasy je 32-40 km. 
 

2) Z Vranova n.D. přes NP Thayatal do Znojma po rakouské straně. 
Do Čížova jedete stejnou trasou – viz. 1). Z Čížova se sjede do rakouského Hardeggu, kde se dále pokračuje 
přes Merkersdorf (odbočka ke zřícenině Kaja), vesničku Niederfladnitz a pak k přechodu u mýtického  Svatého 
kamene (Heiliger Stein). Z Hnanic pak jedete po trase dle 1). Délka trasy je 40-45 km. 

 

U obou tras vystoupáte z Vranova n.D. výškově cca 150 m. Do Znojma pak činí klesání asi 300 m. Abyste nemuseli 
po cestě zpět překonávat převýšení téměř 300m, je vhodné využít vlaku do Šumné, odkud v podstatě jen sjedete do 
Vranova n.D. (6 km). 
 

CYKLOTRASY na trase cyklobusu „Okolo Vranovské přehrady“ 
 

Pro zmenšení obtížnosti tras je vhodné využít dopravu cyklobusem z Vranova n.D. do Lančova, Uherčic nebo Bítova. 
Ušetříte si zhruba 100 m převýšení při jízdě do kopce.   
 

3) Lančov – zřícenina Cornštejn – Bítov a zpět 
Do Lančova se vyvezete cyklobusem a dále pokračujete na zříceninu Cornštejn (s překrásným výhledem na 
meandry Vranovské přehrady). Po mostě přes přehradní jezero dojedete do Bítova (TATRA muzeum, Hasičský 
pivovar Bítov, Konopná farma Vranč, rozhledna Rumburak, hrad Bítov). V okolí Bítova můžete využít novou 
cyklostezku „Pivovarská 12%“ (12 km – od Hasičského pivovaru k hradu a dále přes Chvalatice do Bítova). 
Vzdálenost Lančov – Bítov náměstí je 8 km. Zpět doporučujeme využít z Bítova stejnou trasu až do Vranova n.D. 
(13 km). Trasa přes Chvalatice, Zálesí a Vranovskou pláž je v roce 2018 nevhodná, nelze přejet přehradní hráz 
do Vranova n.D. Pro zpestření lze využít lodní dopravu (včetně převozu kol). Nejlepší nástup na loď je na 
zastávce Bítov-Horka. V roce 2018 si vyberte lodní linku, která zastavuje na zastávce Vranov n.D.-Skalka, odkud 
se s kolem dá dostat až do Vranova n.D. 
 

4) Uherčice (Korolupy, Vysočany) – Bítov 
Dle vlastního uvážení můžete vystoupit kdekoli na trase cyklobusu a dojet do Bítova. Dále pokračujete po trase 3) 
 

5) Uherčice – Vratěnín – Drosendorf – Langau – Riegersburg – Felling – Vranov n.D. 
Od května můžete navštívit zámek Uherčice. Cyklotrasa pokračuje přes Vratěnín (vesnická památková zóna, 
expozice poštovní přepřahací stanice na trase Praha – Vídeň) až do rakouského městečka Drosendorf (malebné 
městečko s kompletně dochovanými městskými hradbami). Po rakouské straně hranice se dojede do vesničky 
Langau (přírodní lomové jezero s možností koupání) a Riegersburgu (barokní zámek Ruegers). Do Vranova n.D. 
lze pokračovat Rakouskem do Fellingu (závod na zpracování perleti, možnost prohlídky) a přejezdem do ČR 
okolo Pevnostního muzea Vranov (bunkry) a Vranovského zámku až do městečka Vranov n.D. Z Riegersburgu 
můžete jet i po české straně přes obec Šafov (židovský hřbitov) do Vranova n.D. Délka celé trasy je 34-36 km. 
 

6) Uherčice – Podhradí nad Dyjí – Starý Petřín – Nový Petřín – Vranov n.D. 
Od května můžete navštívit zámek Uherčice, odkud pokračujete okolo statku Mitrov k řece Dyji, okolo které 
dojedete až na počátek Vranovské přehrady, do rekreačního letoviska Podhradí nad Dyjí (možnost koupání 
v řece, volně přístupná zřícenina Frejštejn, ateliér surrealistického umělce Lubo Kristka). Serpentinami vystoupáte 
nad obec a přes Starý Petřín a Nový Petřín pokračujete podél státní hranice okolo Pevnostního muzea Vranov 
(bunkry) a Vranovského zámku až do městečka Vranov n.D. Celá trasa měří přibližně 20 km. 

  
Navržené trasy si můžete různě zkombinovat a obměnit. 

 

 V roce 2018 je však třeba při plánování cyklovýletů myslet na to, že průchod (i průjezd kol) přes přehradní 
hráz není možný kvůli rekonstrukci mostovky. 

  


