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Přehled akcí Cyklo klubu Znojmo a partnerů pro veřejnost v roce 2021 
 

Název akce Datum  Popis – místo a čas Poznámka 

Novoroční vyjížďka 1. ledna  
Symbolické zahájení nového cyklistického roku (26. ročník), Komenského nám. 
13:00 hod. 

Akce zrušena 

Region Tour – veletrh 14.  -17. ledna 
Veletrh cestovního ruchu Cykloturistika nejen v regionech ČR BVV Brno, 
Realizace specializované část veletrhu + Cykloturistika na Znojemsku na ploše 
1500 m2  

Akce zrušena 

Dovolená – veletrh 28. – 29. února 
Veletrh cestovního ruchu – výstaviště Černá louka Ostrava. Realizace 
doprovodného programu na ploše 120 m2 + Cykloturistika na Znojemsku 

Akce zrušena 

Infotour & cykloturistika – 
veletrh 

13.  - 14. března 
Veletrh cestovního ruchu (21. ročník) Hradec Králové. Prezentace 
cykloturistických možností na Znojemsku + představení projektu na podporu 
cykloturistiky v regionu 

Akce zrušena 

FOR BIKES – veletrh 27. – 29. března 

Veletrh cyklistiky Praha – výstaviště Letňany. Realizace specializované části 
veletrhu – CARGO Zóna na ploše 160 m2. Prezentace cykloturistických 
možností na Znojemsku. Doprovodný program akce (šlapací káry, koloběžky, 
dopravní testy a další)   

Akce zrušena 

Zahájení turistické sezóny 
Jevišovice 

24. dubna 

Cykloturistický výlet pro rodiny s dětmi sraz v 10.00 hodin zámek Jevišovice. 
Doprovodný program: ukázka projektu Místa technické a první pomoci, 
technická prohlídka kol, jízda zručnosti, znalostní testy, „Dětský dopravní 
koutek“ Cykloturistika na Znojemsku + projekty na podporu cykloturistiky. 
Ukončení akce v 17:00 hod. 

Akce zrušena 

Májová vyjížďka 1. května 

Májová vyjížďka + slavnosti kola – Cykloturistický výlet pro několik skupin 
cyklistů rozdělených dle výkonnosti. Symbolické otevření specializovaného 
centra pro cyklisty pro rok 2021 + celodenní program pro cyklisty Slavnosti 
kola. Akce je pořádána jako symbolický začátek cykloturistické sezóny. Sraz 
v 9.00 hodin. na rohu Kovářské a Horní České. Odjezd v 9.30 hodin, akce 
zařazena do VZP CUP 2021 

Akce zrušena  

Cykloturistický výlet po 
Muchově cyklostezce 

8. května Obec Šanov – sportovní areál v 10.00       Akce zrušena 

Voda a lidé – Partneři pro život 9. května 
11. ročník tematické vyjížďky s návštěvou technologických zařízení vodního 
hospodářství. Sraz v 9.30 hod. před sídlem firmy VAS Znojmo ul. Kotkova 

Akce zrušena 

Dopravní soutěž mladých 
cyklistů 

12. května 
ZŠ Vídeňská od 8.00 do 14.00 hodin, Doprovodný program, technická podpora 
+ prezentace cykloturistických možností regionu 

Akce zrušena 
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Znojemská muzejní noc 15. května 
Dům umění v 19.00 hodin. Cyklistická vyjížďka po objektech zařazených do 
akce, ukázka bezpečnostních opatření pro jízdu za snížené viditelnosti 

 Akce zrušena 

Ukázka profesionálního zásahu 
jednotek IZS 

26. května 

Horní náměstí od 10.00 hodin v rámci akce Den bez úrazu doprovodný 
program: Bezpečně na kole, ukázka projektu Místa technické a první pomoci, 
technická prohlídka kol, jízda zručnosti, znalostní testy, „Dětský dopravní 
koutek“ stánek cykloturistika na Znojemsku + projekty na podporu 
cykloturistiky 

Akce zrušena 

Závod horských kol Načeratický 
kopec 

26. května 
Závod horských kol na Načeratickém kopci. Zařazený do seriálu VZP CUP 2021. 
Znojmo – Načeratický kopec od 16:00 hod. 

 

Závod horských kol „Velká cena 
města Znojma“ 

30. května 
26. ročník MTB cyklistického závodu pro všechny věkové a výkonnostní 
kategorie, zařazený do VZP CUP 2021 

Akce zrušena 

Velký dětský den 31. května 
Dolní a Horní park – šlapací káry, koloběžky, trojkolky a odrážela pro nejmenší 
děti, prevence, bezpečnost, cykloturistika v regionu     

Akce zrušena 

Závod horských kol Městský 
lesík 

2. června 
Závod horských kol v Městském lesíku. Zařazený do seriálu VZP CUP 2021. 
Znojmo - Městský lesík od 16:00 hod.  

Závod horských kol – 
KOLKOLEM 

5. června Závod horských kol – Vémyslice Akce zrušena 

Dětský dopravní den 5. června 
Znojmo – Cykloturistické informační centrum CK Znojmo – Melkusova ulice od 
9.00 do 12.00 hod. Prezentace činnosti CK a dalších subjektů.  Preventivně 
bezpečnostní akce zařazena do VZP CUP 2021                                   

 

Vyjížďka po vinařských stezkách 6. června 

Májová vyjížďka po vinařských stezkách 16. ročník Znojmo. Zahájení 
cykloturistické sezóny na cyklostezce Greenways Praha – Vídeň, „Moravská 
vinná“ „Znojemská“ a seznámení s vinařským turistickým programem. Sraz 
účastníků v 9.00 hodin na cyklostezce – Husovy sady u Nové lékárny.   

 

Na kole a na koni 
Termín v 
přípravě 

Cyklistická vyjížďka určená zejména pro rodiče s dětmi, spojená s návštěvou 
koňské farmy a svezením na koních. Sraz účastníků v 9.00 hodin na cyklostezce 
u bývalé Nové lékárny na Komenského náměstí 

 

Údolím na kole – EIN TAL AM 
RAD 

6. června 
Cykloturistický výlet na obou stranách hranice pro podporu vzájemných 
vztahů, poznávání krajiny a turistických možností – cíl v obci Vrbovec      

Akce zrušena 

Závod Pump track Mašovice 9. června 
Akce na Pump trackové trati v Mašovicích, zařazená do seriálu VZP CUP 2021. 
Mašovice od 16:00 hod. 

 

Závod Pump track Chvalovice 16. června 
Akce na Pump trackové trati ve Chvalovicích, zařazená do seriálu VZP CUP 
2021. Dětské hřiště Chvalovice od 16:00 hod. 

 

Cyklistický závod MUDr. Josefa 
Moudrého 

18. června 
10. ročník regionálního silničního cyklistického závodu v Mikulovicích. Start 
dětských MTB kategorií v 16.00 a ostatní v 17.00 hodin 
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Finálový závod horských kol 
Městský lesík 

20. června 
Finálový závod horských kol v Městském lesíku. Zařazený do seriálu VZP CUP 
2021. Znojmo - Městský lesík od 10:00 hod. 

 

Příměstský cyklo tábor – I. 
turnus 

12. – 16. 
července 

1. turnus příměstského cyklo tábora pro dva oddíly maximálně 15 dětí (1x 
přenocování – základna Národního parku Podyjí – Havraníky) 

 

Noční vyjížďka 20. srpna 
Komenského náměstí ve 20:00 hod. 25. ročník akce pořádané ve spolupráci s 
DI POLICIE ČR na podporu bezpečnostních opatření pro jízdu na kole při 
snížené viditelnosti s cílem snížit nehodovost cyklistů. 

 

Závody do vrchu „Gránická 70“ 22. srpna 
Znojmo, ulice Gránická 13:00 hod. (20. ročník). Závod do vrchu pro všechny 
věkové a výkonnostní kategorie s převýšením 70 m na vzdálenosti 380 m. 

 

Příměstský cyklo tábor – II. 
turnus 

23. – 27. srpna 2. turnus příměstského cyklo tábora pro dva oddíly maximálně 15 dětí  

Výstava Technopark 25. srpna 
Zahájení výstavy Technopark – infrastruktura pro cyklomobilitu – u 
Cykloturistického informačního centra ul. Melkusova – probíhá od 25. 8. do 31. 
10.      

 

Lahofer Author CUP 28. srpna 
Pláž vranovské přehrady, závod horských kol pro všechny věkové a výkonnostní 
kategorie 

Akce zrušena 

Kolo Pro Život Znojmo Burčák 
Tour Kooperativy 

4. – 5. září Znojmo, Loucký klášter. Závod horských kol v rámci seriálu KOLO PRO ŽIVOT * 

Hurá kola, Hurá škola 4. – 5. září 
Znojmo, Cyklistické informační centrum ul. Melkusova. Doprovodný program 
závodu Kolo pro Život v areálu cykloturistického informačního centra od 10.00 
do 19.00 hodin  

 

Klidová zóna v areálu Sokola 
Znojmo 

10. – 11. září 

Areál Sokola Znojmo na ul. J. F. Curie – pátek 10. 9. (od 14.00 do 21.00 hodin) – 
sobota 11. 9. (od 10.00 do 21.00 hodin). Doprovodný program Znojemského 
historického vinobraní. Zábavný program pro celou rodinu – šlapací káry, 
soutěže, cykloturistika na Znojemsku, občerstvení, prezentace partnerů 

 

Klidová zóna v areálu 
Cykloturistického info centra 

12. září 

Areál Cykloturistického informačního centra Cyklo klubu Znojmo na ul. 
Melkusova – neděle 12. 9. (od 10.00 do 19.00 hodin). Doprovodný program 
Znojemského vinobraní. Program pro celou rodinu – šlapací káry, soutěže, 
cykloturistika na Znojemsku, občerstvení, prezentace partnerů 

 

Evropský týden mobility 16. – 25. září 

Znojmo – Horní park. Prezentace cyklistiky jako plnohodnotného způsobu 
dopravy, popularizace cyklostezek a cyklotras v regionu s důrazem na 
bezpečnost a širokou nabídku služeb pro cykloturistiku. V rámci týdne mobility 
Den bez aut 

 

Tour de burčák po vinařských 
stezkách Znojemska 

18. září 
Výlety na kole mezi vinicemi a kolem vinných sklípků. Start i cíl Loucký klášter + 
doprovodný program v specializovaném cykloturistickém informačním centru  
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Závod horských kol Černín 25. září Závod horských kol pro všechny věkové a výkonnostní kategorie                                                                                             Akce zrušena 
Neformální ukončení cyklistické 
sezóny 

26. září Společenská a sportovní akce pro členy a příznivce Cyklo klubu Znojmo         
Ukončení sezóny na Moravské 
vinařské stezce 

3. října 
Sraz účastníků v 9.00 hodin na cyklostezce u bývalé Nové lékárny na 
Komenského náměstí  

AUTHOR ZNOVIN CUP 
VINAŘSKÁ 50 

16. října 
22. ročník MTB závodu v Šatově CK Znojmo jako spolupořadatel zajišťuje 
značení trasy a pořadatelskou činnost na celé trati. Součástí série AUTHOR 
CUP. 

 

Společenský cyklistický večírek 20. listopadu 25. ročník, restaurace M Centrum, Znojmo, zahájení ve 20.00 hodin  

Rehabilitační vyjížďka 21. listopadu 
Sraz účastníků v 10.00 hodin na cyklostezce u bývalé Nové lékárny na 
Komenského náměstí Společná vyjížďka nejen účastníků společenského večírku 
za účasti výherce první ceny.     

 

Cyklovánoce 
10. – 21. 
prosince 

Speciální vánoční trhy zaměřené na dárky s cyklistickou tématikou 10. – 21. 12. 
od 9. do 17.00 hod. Určeno zájemcům o netradiční vánoční dárky s cyklistickou 
tématikou pro děti, muže a ženy. Prohlídka a nákup dárků ve specializovaném 
cykloturistickém informačním centru na ul. Melkusova Znojmo 

 

Vánoční vyjížďka 24. prosince 
26. ročník. Akce je pořádána jako symbolické ukončení cyklistické sezóny. Sraz 
u prodejny Cyklo Kučera na rohu Kovářské a Horní České ve Znojmě od 9.00 
hod. Odjezd v 9.30 hodin 

 

Vánoční běh 25. prosince 
41. ročník běžeckého závodu, start Husovy sady v 10.00 hodin (bezpečnostní 
opatření, doprovod běžců, technická podpora)  

 

* - akce označené tímto symbolem jsou pořádány jiným subjektem, Cyklo klub Znojmo není jejím pořadatelem, ani se na ni organizačně nepodílí 
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Akce pro děti a rodiče: 
 
Dva turnusy příměstského týdenního tábora v termínu letních prázdnin celkem pro 60 dětí.  
1. turnus od 12. 7. – 16. 7. dva oddíly maximálně pro 15 dětí v oddíle (1x přenocování – základna Národního parku Podyjí – Havraníky) 
2. turnus od 23. 8. – 27. 8. dva oddíly maximálně pro 15 dětí v oddíle 
      
V květnu, červnu a říjnu se uskuteční cyklistické výlety pro rodiče s dětmi s tematickým programem zaměřeným na poznávání cykloturistických tras v okolí 
města Znojma.  
Termín v přípravě - Na kole a na koni 
3. 10. - Poznávání „Moravské vinařské stezky“ – ukončení sezóny 
 
Ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky organizujeme již osmnáctým rokem soubor akcí zahrnutých do seriálu Znojemský VZP 
CUP. V letošním ročníku jsou do tohoto poháru zahrnuty tyto naše dlouholeté akce a zvláštní závody. Celý VZP CUP 2021 je určen pouze pro děti všech 
věkových kategorií.  
 
1. Májová vyjížďka 1. 5.   
2. Závod horských kol – Načeratický kopec 26. 5.  
3. Závod horských kol – Městský lesík 2. 6. 
4. Závod horských kol „Velká cena města Znojma“ 30. 5.  
5. Dětský dopravní den – Info centrum CK Znojmo – Melkusova ulice 5. 6. 9:00 – 12:00 
6. Závod Pump track Mašovice – 9. 6. – nově zařazeno 
7. Závod Pump track Chvalovice – 16. 6. – nově zařazeno 
8. Závod MUDr. Moudrého – Mikulovice –18. 6. 
9. Finálový závod horských kol – Městský lesík 20. 6.               
  
Akce na podporu cestovního ruchu: 
 
Prezentace aktivit na podporu cykloturistiky v regionu Znojemsko v režii spolku Cyklo klubu Znojmo   akce v roce 2021 zrušeny 

• 29. mezinárodní veletrh turistických možností v regionech Region Tour 16. – 19. 1. Brno 

• DOVOLENÁ veletrh cestovního ruchu 28. – 29. 2. – výstaviště Černá louka Ostrava 

• XXI. ročník veletrhu cestovního ruchu Infotour & Cykloturistika 13. – 14. 3. Hradec Králové 

• ročník veletrhu cyklistiky FOR BIKES 20. - 22.3. Praha – výstaviště Letňany  
 
Preventivní a bezpečnostní akce: 
 
     V průběhu roku pořádáme ve spolupráci s Policii ČR DI Znojmo a Městskou Policii Znojmo preventivní prohlídky  



   

Open 

     kol především s ohledem na jízdu při snížené viditelnosti. 
     Pro MŠ a ZŠ pořádáme tzv. Dětské dopravní odpoledne s programem zaměřeným na zvyšování znalostí v oblasti  
     dopravní výchovy a doplněný o jízdy zručnosti, první pomoc a preventivní prohlídky kol a cyklistických přileb. 
 
Účast a spolupráce na projektech: 
       

• Do práce na kole: www.dopracenakole.net  

• Kola pro Afriku: www.kolaproafriku.cz      

• Cyklisté vítáni: www.cyklistevitani.cz    

• Partnerství pro městskou mobilitu: www.dobramesta.cz   

• Zdravá města: www.zdravamesta.cz       

• Česká cyklofederace  
 
Organizace seminářů, provozování činnosti na základě smluv a zahájení sezónního provozu služeb a projektů 
Seminář pro subjekty působící v cestovním ruchu k problematice cykloturistických aktivit a služeb v regionu 
Seminář pro personál informačních center z regionu k problematice cykloturistických aktivit a služeb v regionu 
Zahájení provozu 1. Mezinárodního cykloturistického centra služeb a informací v ČR od 1. 5.  
Zahájení provozu projektu MOBILE POINT SERVICE – Žlutý anděl pro cyklisty od 1.4. 
Zahájení provozu projektu „Místa technické a první pomoci“ 30 kontaktních bodů v regionu od 1.4. 
 
V průběhu roku se účastníme několika seminářů, které pořádá státní správa nebo samospráva v celé ČR k problematice cestovního ruchu – cykloturistiky, 
cyklodopravy a zkvalitňování služeb v těchto oblastech. 
 

http://www.dopracenakole.net/
http://www.kolaproafriku.cz/
http://www.cyklistevitani.cz/
http://www.dobramesta.cz/
http://www.zdravamesta.cz/

