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Znojmo – Hardegg 

 

Délka trasy: 46.4 km 
Čas trasy: 02:39:36 
Stoupání: 834 m 
Klesání: 827 m 

Minimální nadm. výška: 280 m 
Maximální nadm. výška: 439 m 
Počáteční nadm. výška: 293 m 
Koncová nadm. výška: 300 m 

 

Cyklotrasa Znojmo - Hardegg a zpět je vedena celá po asfaltovém povrchu s různou 
kvalitou. Až na 3 km úsek lesní šotolinové cesty na zpáteční trase. Pokud jde o náročnost, pak 
lze cyklotrasu řadit mezi středně náročné jak délkou, tak členitostí terénu. Pro cyklisty zvyklé 
na maximální vzdálenosti do 30 km bude tato trasa spíše náročná, protože zejména v okolí 
cíle, tedy nejmenšího a rozhodně jednoho z nejkrásnějších měst Rakouska, jsou poněkud 
prudší stoupání, místy kolem 8-9 %. Z hlediska pohodlí, je poněkud problematický úsek 
Znojmo - Cínová hora, kde je asfaltový povrch v délce cca 3 km dost nerovný. Krom úseku 500 
m za Cínovou horou do Citonic, jsou silnice na trase zatíženy nepatrnou frekvencí dopravy. 

V Bezkově je během sezony otevřena hospůdka U Drbalů, pověstná dobrou kuchyní, 
zejména klasickým řízkem. Trasa je lemována třešňovými alejemi, zrajícími v období května 
a června. 

Za Horním Břečkovem se odbočí vlevo na Čížov, kde čeká cyklistu kilometrové 7 % 
stoupání. V Čížově, který je veden jako osada obce Horní Břečkov, je k dispozici sezonní 
hospůdka U Švestků a několik penzionů (http://www.hornibreckov.cz/o-obci/firmy-a-
podnikatele/), které lze doporučit k ubytování v případě, že chcete prozkoumat tuto 
nádhernou přírodní oblast s řadou úžasných vyhlídek na kaňon Vranov-Znojmo. Krom 
bydlících, není obcí povolena automobilová doprava. 
V Čížově najdete i budovu střediska Národního parku Podyjí se stálou expozicí a především 
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skanzen bývalé Železné opony, zachovaný v původním stavu. Dál, směrem do Hardeggu už je 
provoz motorových vozidel vyloučen zcela, jde o chráněné území NPP Podyjí a na rakouské 
straně NP Thayatal. Důležité je vědět, že v Rakousku vedou územím NPT pouze turistické 
stezky, cyklistům je vjezd zakázán. 

Než sjede cyklista asfaltovým sjezdem (6-7%) do Hardeggu, neměl by minout vyhlídku 
vpravo na moravské straně. Nad 80 metrů hlubokým kaňonem ze skály předsazená vyhlídka, 
nabídne návštěvníkovi nezapomenutelný dojem z pohledu na doslova pohádkový malý hrad 
Hardegg a městečko kolem. Pokud sjedete až do Hardeggu k řece Dyji a překročíte hraniční 
most, uvidíte malebný hrad z bezprostřední blízkosti. Ze skalnatých stěn kolem městečka jsou 
nad ním na rakouské straně další 3 vyhlídky. K nim vedou naučné stezky s řadou informačních 
panelů. 
Na zpáteční cestě, po sjezdu z Čížova, odbočte doprava po Greenways 48, kolem Čížovského 
rybníka (Na Keplech) po lesní cestě na Lukov, kde najdete dvě hospůdky a řadu už docela 
proslulých a oblíbených penzionů. Je tu i místo technické a první pomoci pro cyklisty  
v restauraciU Všetečků. 
Trasa je dále vedena na Podmolí, kde stojí za upozornění velmi frekventovaná Hospůdka 
u rybníka, vpravo od trasy, oblíbená zastávka cyklistů na všech kolem vedoucích cyklocestách. 
Tady už se krajina zklidní a do Znojma vede trasa přes Mašovice, kde se lze v létě osvěžit 
v průzračné vodě Mašovického lomu. Následuje historicky bohaté Hradiště nad městem 
Znojmem, kde stojí za to sjet z trasy doprava tunýlkem kolem Kláštera Křížovníků ke kapli 
sv. Antonína Paduánského a nedaleké Eliášově kapli, odkud lze shlédnout západní panorama 
starobylého Znojma. Pak čeká poslední sjezd a 1 km stoupání do Znojma (5-6%). 

Poznámka: Alternativně lze do Znojma přijet z Hardeggu Rakouskem přes Merkersdorf -
Niederfladnitz – Retz - Hnanice Znojmo po kvalitních asfaltových silnicích. Tím se ale celková 
trasa prodlouží na bezmála 70km a z Hardeggu začíná 3km stoupáním k Merkersdorfu (až 7%). 
Profil pak navýší na cca 1200 výškových metrů. 
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