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Evropská cyklistická federace (ECF) iniciovala Evropskou síť dálkových tras 
EuroVelo s  cílem rozvíjet dálkové trasy napříč Evropou. Jedna z  nich, nesoucí 
označení EuroVelo 13, vede přes 20 států v Evropě s celkovou délkou 10 400 km, 

z toho 440 km podél hranic České republiky s Rakouskem v úseku Vyšší Brod – Hohenau 
an der March. Unikátní dálková cyklotrasa poskytuje jedinečnou možnost poznávat historii 
železné opony v místech, kam byl po několik desetiletí s výjimkou působení vojenské správy 
přístup zcela zakázán. 

Z míst, kde se v minulosti rozdělovaly státy socialistického východního bloku a demo
kratického Západu vznikl tzv. zelený pás – unikátní přírodní oblast, která je jen velmi málo 
dotčena lidskou činností, především zemědělským a lesním hospodařením. 

V příhraničních obcích Slavonice a Hluboká vychází z evropské trasy EuroVelo 13 dvě 
regionální trasy označující se dvojciferným číslem 16 a  26. Ty směřují do  města Jihlavy 
a protínají tak krajskou metropoli s rakouským regionem Waldviertel. Navazující směry obou 
regionálních tras umožňují poznat Vysočinu – kraj plný historických měst, stromových alejí 
i kvalitních lokálních pivovarů. 

Cyklostezka č. 26 prochází malebnou krajinou západomoravské části Vysočiny. Trasa 
dlouhá 138 km vede údolím řeky Jihlavy přes historické město Třebíč zapsané na Seznamu 
světového kulturního a  přírodního dědictví UNESCO až do  městečka Raabs an der 
Thaya v Rakousku. Celá trasa je vedena v maximální možné míře mimo hlavní dopravní 
komunikace převážně po polních a lesních cestách nebo klidných komunikacích. Velká část 
úseků je tedy vhodná i  pro rodiny s  dětmi. Jízdu po  cyklostezce je možné kombinovat 
se železniční dopravou. V některých místech se trasa přizpůsobuje terénu a je náročnější. 
Ojedinělá stoupání však poskytnou cyklistovi náležitou odměnu v  podobě nádherných 
výhledů na okolní krajinu, lesy a malebné obce. 

Druhá možnost, jak se dostat z dálkové trasy EuroVelo 13 na Vysočinu, je ve Slavonicích, 
kde můžete najet na trasu č. 16. Cyklotrasa nadregionálního významu vede z jihočeských 
Slavonic, přes město Telč, které díky své stavební a architektonické jedinečnosti figuruje 
na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, dále přes Třešť do Jihlavy 
a Hlinska. Z krajského města Vysočiny se můžete vrátit do výchozího bodu vlakem nebo 
se napojit na  cyklostezku č. 26 Jihlava – Třebíč – Raabs a  vytvořit si tak okruh zpět 
na evropskou cyklotrasu EuroVelo 13 v délce 203 km. 

Následujících šest výletů je jen zlomek toho, co je možné na Vysočině projet. Navazující 
směry obou regionálních tras totiž umožňují poznat Vysočinu ještě více. Před tím, než se 
vrátíte zpět na dálkovou trasu EuroVelo 13 pokračovat toulkami napříč Evropou, věříme, že 
si váš výlet Vysočinou prodloužíte na víkend nebo třeba i na celý týden. Vězte, že stojí za to 
se u nás zastavit a poznat kraj čisté přírody v srdci Evropy.

1. Krajinou mezi Moravskými Budějovicemi a Jemnicí
Vzdálenost: 58 km • Výchozí místo: Moravské Budějovice • Cíl: Moravské Budějovice

Výlet zahájíme prohlídkou města Moravské Budějovice (1), jehož historie sahá až 
do roku 1101, kdy zde stával zeměpanský hrad. Z nejstarší doby se zde zachovaly hradby 
s Klášterní bránou, patřící patrně k původnímu hradu. Zámek vznikl přestavbou renesanční 
radnice a dalších renesančních domů. Dnes je v něm muzeum s expozicemi dějin města 
a nálezů archeologa Jaroslava Palliardiho. Centrum města tvoří městská památková zóna 
a vedle zámku je hlavní městskou dominantou kostel sv. Jiljí.

Vyjíždíme z  náměstí Míru v  Moravských Budějovicích okolo kostela sv. Jiljí ulicí 
Pivovarskou k  Dolnímu parku. Tam narazíme na  cyklotrasu číslo 5124, která nás ulicí 
Nerudovou, Fibichovou a Husovou vyvede ven z města. Po necelých 5 kilometrech odbočíme 
doleva na  rozcestí U  Kosové, kolem rybníku Hrachovec a  držíme se tak cyklostezky 
č. 26 do obce Budkov (2). Přestávka na  trase se nabízí v anglickém parku u místního 
renesančního zámku, který byl původem gotickou tvrzí ze 14. století. Návštěvníka zaujme 
mohutná vstupní věž s hodinami, která je pozůstatkem bývalé tvrze a dominuje pětikřídlé 
jednopatrové budově vystavěné kolem nepravidelného nádvoří.

Cyklostezkou 26 pokračujeme dále přes obec Lomy až do  Jemnice (3). Z  původní 
hornické osady kolem zeměpanského hradu vzniklo později jedno z  prvních měst 
na  Moravě. Historické centrum – městská památková zóna – je obehnáno hradbami 
s  Dolní a  zbytky Horní brány a  jednou dochovanou baštou. Ve  městě je kromě kostela 
sv. Stanislava, stojícího na náměstí, ještě kostel sv. Jakuba Staršího v Podolí a kostel sv. Víta, 
patřící původně k  františkánskému klášteru. Město každoročně zdobí historická slavnost 
Barchan vycházející z události z doby panování krále Jana Lucemburského, jejíž součástí je 
kostýmovaný průvod, rytířské souboje nebo dobová hudba. 

Z  Jemnice se po  silnici vydáme do  obce Jiratice. Tato obec získala několikrát diplom 
Vesnice Vysočiny a speciální uznání za rozvíjení lidových tradic. V obci můžeme pozorovat 
charakter jednotlivých statků z  počátku 20. století. Těsně za  ní odbočíme doleva 
na nezpevněnou trasu do lesů zvaných Doubrava, kolem vysílače. Tento neoznačený úsek 
končí alejí u obce Kostníky, kde přijedeme k božím mukám. Dál se vydáme doleva přes 
obec Kdousov, Dobrou Vodu, Mladoňovice a Oponešice do Budkova. Pokračujeme po silnici 
do Komárovic. Od odbočky na Vranín už pojedeme po cyklotrase 5124, která nás přivede 
zpět do Moravských Budějovic.

2. Z Třebíče k hradu Sádek
Vzdálenost: 30,6 km / 42,9 km • Výchozí místo: Třebíč • Cíl: Okříšky I Třebíč

Tento výlet začíná ve městě Třebíč (4, 5). Dějiny města jsou úzce spjaty s klášterem 
benediktinů, který vznikl už počátkem 12. století. Výhodná poloha města v  trojúhelníku 
Brno, Znojmo, Jihlava byla základem jeho rychlého rozvoje. V  první polovině 13. století 
byla postavena bazilika sv. Prokopa s  jedinečným portálem a  románskou kryptou. Spolu 
s  židovskou čtvrtí, hřbitovem a nově zámkem (budova bývalého kláštera), je zapsána 
na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Na začátku naší cesty si 
můžeme projít naučnou stezku židovskou čtvrtí, které vede i na rozlehlý židovský hřbitov 
s  téměř třemi tisíci náhrobky.  Další dominantou Třebíče je 72metrová věž kostela sv. 
Martina na Karlově náměstí. My se odtud vydáme ulicí V. Nezvala za autobusové nádraží, 
kde už narazíme na značení cyklotrasy 26 Jihlava – Třebíč – Raabs. Stezka 26 nás povede 
Libušiným údolím, přes rozcestí Terůvky a zahrádkářskou osadou nás vyvede nad Třebíč, 
odkud vyjedeme do  vesničky Slavice a  pokračujeme stále po  stezce 26 pod Pekelným 
kopcem do Mastníka a do Kojetic. V Kojeticích se napojíme na žlutou značku a vystoupáme 
1,5 km k  rozcestí Sádek (6) – zámek. Zdi zámku zažily husitské války, obležení Švédy 
i vzpoury šlechty. Svou nynější podobu získal přestavbou po požáru koncem 17. století, kdy 
se změnil z hradu na zámek. 

Od zámku se po žluté značce vydáme z kopce dolů do údolí řeky Rokytné. Za  řekou 
budeme chvíli stoupat lesem po silnici a po 300 metrech odbočíme na  lesní asfaltovou 
cestu, která stoupá k vrchu Horní hora. Asi 1,3 km za rozcestníkem odbočuje žlutá značka 
doprava. My se ale vydáme s cyklotrasou 5217 doleva a sjedeme kousek dolů po kamenité 
cestě ven z lesa do obce Rokytnice nad Rokytnou. Po cyklotrase č. 5217 pokračujeme dál 
do Markvartic, Chlístova přes Pokojovice do Okříšek, kde na železniční stanici výlet skončí. 
Vlakem se z Okříšek zpět do Třebíče dostaneme za 15 minut. 

Pro ty, kteří chtějí dojet s kolem až do Třebíče se v Okříškách naskýtá možnost změnit 
cyklotrasu na  5111 a  podél železniční tratě sjet dolů do  Přibyslavic. Hned na  začátku 
Přibyslavic je ostrá odbočka vpravo na cyklostezku 26, která vede do Třebíče podél řeky 
Jihlavy přes Petrovice a Sokolí. Celá trasa tak bude o 11 kilometrů delší. 

3. Geoparkem z Třeště do Telče 
Vzdálenost: 22,2 km • Výchozí místo: Třešť • Cíl: Telč

Z  třešťského náměstí vyrazíme po  cyklotrase 16 směrem Čenkov, Růžená na  hrad 
Roštejn (7). Tento původně gotický strážní hrad, stojící na  skalnatém ostrohu, přežil 
loupeživé nájezdy i husitské oblehání a v 16. století byl přebudován na renesanční lovecké 
sídlo. Na hradě si můžeme projít nově vybudovanou interaktivní trasu „Příroda, lovectví 
a myslivost“ vhodnou pro rodiny s dětmi nebo historickou trasu „Lovecké sídlo v proměnách 
dějin“. Na  hradním nádvoří se každoročně koná řada kulturních akcí. Sedmiboká 45 m 
vysoká věž nabízí krásnou vyhlídku do okolí. Hrad je obklopen oborou, o níž se historické 
materiály zmiňují už v roce 1952. 

Charakteristickými prvky Geoparku Vysočina jsou dlouhodobá kamenická tradice 
(převážně těžba žuly), krásná neporušená příroda Vysočiny a  prostředí s  nejčistějším 
vzduchem v České republice, přítomnost ojedinělých biotopů, skalních scenérií a rašelinišť. 

Od  rozcestníku Pod Roštejnem se napojíme na  cyklotrasu č. 5021, tento úsek cesty 
je značen spolu s  označením Greenway ŘV (Řemesel a  vyznání) a  modrou turistickou 
značkou. Vydáme se podél roštejnské obory k Malému pařezitému rybníku a dále k Velkému 
pařezitému rybníku. Tím se dostáváme do Geoparku Vysočina (8), který je jedním z osmi 
národních geoparků v České republice. Jedná se o  území rozloze 204,86 km², které se 
rozléhá severozápadně od města Telč, v oblasti Českomoravské vrchoviny s jeho nejvyšším 
vrcholem Javořicí (837 m n. m.). U rozcestí Na průseku se vydáme doleva dolů na cyklotrasu 
5126 směrem k rozcestí Velký pařezitý rybník – hájovna. Zde se nabízí možnost pokračovat 
dál ve  stezce Řemesel a  vyznání po  2 km na  Míchovu skálu nebo o  další 2 km dále 
na nejvyšší bod Českomoravské vrchoviny – Javořici (836,5 m n. m.). My se budeme držet 
cyklotrasy 5126, která nás přes obce Řásná a Vanov dovede do Telče (9). 

Hlavní turistickou zajímavostí Telče jsou nádherné dlouhé řady průčelí měšťanských 
domů podél náměstí. Historické jádro města je zapsáno na Seznamu světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO. Za výstup rozhodně stojí pozdně románská hranolovitá věž 
sv. Ducha a 60 m vysoká věž kostela sv. Jakuba ukrývající dva vzácné zvony. Severozápadní 
konec náměstí se pyšní zámkem s  pozoruhodnými renesančními sály. Jedná se o  jeden 
z nejlepších dochovaných zámeckých komplexů v České republice. Centrum města obklopují 
hradby se dvěma městskými branami a systém rybníků. 

4. Černými lesy okolí Brtnice
Vzdálenost: 24,8 km • Výchozí místo: Okříšky • Cíl: Okříšky

První etapu naší trasy začneme v Okříškách na železniční stanici, kde se po cyklotrase 
č. 5111 vydáme doleva dolů do obce Přibyslavice. Tam změníme číslo cyklotrasy na trasu 
č. 26, která k nám směřuje zprava směrem z Nové Vsi, a po které dál pokračujeme do obce 
Číchov, ležící v údolí řeky Jihlavy. Podjedeme zde železniční most a hned za ním odbočíme 
doprava na trasu 5111 vedoucí do Brtnice. Následuje dlouhé stoupání, po němž přejedeme 
sjezd kolem chatové osady do  obce Radonín. Kousek nad vesnicí se silnice stáčí vlevo, 
my pokračujeme rovně s modrou turistickou značkou a  s  trasou 5111 ve  směru Brtnice 
a po lesních cestách dojedeme k rozcestníku. Odbočíme u něj doleva na Brtnici, která je 
naši hlavní zastávkou. 

Na  brtnickém panství se vystřídalo více rodů a  zanechaly po  sobě nemalé kulturní 
dědictví. V písemných pramenech je poprvé zmiňována už v roce 1234. Dvousetletá správa 
a dohled významného rodu pánů Brnických z Valdštejna převzatá italským rodem Collato 
et San Salvatore vdechli Brtnici nezaměnitelný ráz, především jejímu zámku s anglickým 
parkem. Brtnice (10) byla za svých časů velmi významná a pozůstatky můžeme hledat 
také v centru města. Barokní most klenoucí se přes říčku Brtnici k městské radnici zdobí šest 
soch neznámého autora. Cyklotrasa č. 5111 směřuje z Brtnice směrem k obci Uhřínovice 
a  plyne krajinou podél dolní stanice sjezdovky Brtnice a  řeky Flusky a  po  zhruba 300 
metrech za obcí se stáčí vlevo a začíná po úseku 2 km stoupat. Projedeme kolem Brtnického 
vrchu, poté dolů do obce Jestřebí. Zde místní v prostorách bývalé hasičské zbrojnice nechali 
vybudovat kapličku, která je ojedinělá v širokém okolí. Má tvar lodi a pojme pouze 30 lidí, 
ale pro účely vesnice je dostačující. V průčelí je zasazen základní kámen posvěcený papežem 
Janem Pavlem II. Z  vesničky Jestřebí budeme se budeme dál držet trasy 5111, která se 
stačí po necelých 2 kilometrech do jestřebských a kněžických lesů. Přijedeme k loveckému 
zámečku Aleje (11). Ten původně spadal pod Brtnické panství. Areál loveckého zámečku 
v empírovém stylu nechal vybudovat roku 1817 kníže Eduardo z  italského rodu Collatů. 
Nachází se uprostřed lesů a je tak vhodným místem k delšímu odpočinku. Z tohoto místa 
se pak hvězdicově rozbíhá sedm cest. Úsek od  loveckého zámečku do  Opatova (12) 
vede opět po trase č. 5111 dál rovně mezi lesy a poli a je ideální pro vychutnání okolní 
přírody. Samotný Opatov je obcí také nepříliš velkou, ukrývá kapli zasvěcenou svaté Anně 
pojmenovanou po nedaleké léčivé studánce. Z Opatova se budeme držet cyklotrasy č. 5111 
kolem vysílače Troják, přes obec Heraltice necelých 10 km dolů zpět do Okříšek, kde naše 
trasa končí. 

5. K Čertovu hrádku přírodním parkem Čeřínek
Vzdálenost: 28,3 km • Výchozí místo: Kostelec • Cíl: Třešť

Trasu začneme v Kostelci, odkud se vydáme po cyklotrase č. 5090 směrem nahoru, podél 
starého opevnění Kosteleckého hrádku do obce Cejle. Asi 400 metrů za obcí odbočíme 
doprava do  obce Hutě a  vystoupáme na  vrchol Čeřínek (13) (761 m n. m.). Ten je 
dominantou stejnojmenného přírodního parku tvořeného především žulovým podložím. 
Celé převýšení z Kostelce až na Čeřínek má necelých 250 metrů a je nutné s tímto faktem 
počítat. Odtud se vrátíme zpět až k rozcestníku, kde jsme uhýbali k vrcholu, a dáme se z něj 
vpravo dále po trase 5090 k dalšímu rozcestníku Dolní Hutě. Těsně za obcí se odpojíme 
od  cyklotrasy číslo 5090 a  využijeme červenou turistickou značku, která nás zavede až 
k Čertovu hrádku (14). Jedná se o zbytky žulové skalní hradby o délce asi 50 metrů 
a  jsou pozůstatkem tropického zvětrávání v  třetihorách. Skály jsou protkány množstvím 
puklin, spár a komínů. Na skalách rostou i vzrostlé stromy a kapradiny. V okolí jsou vyvinuta 
kamenná moře. Po prohlídce tohoto pozoruhodného místa se vrátíme k rozcestníku Čertův 
hrádek a pokračujeme dál po červené značce směrem k Dolní Huti. Tam se opět napojíme 
na cyklotrasu č. 5090 a jedeme asi 1,5 km podél Dolnohuťského potoka. Při větším štěstí 
si zde můžeme všimnout ohrožené vytrvalé byliny s modrofialovými květy, dřípatky horské. 
Po necelých dvou kilometrech dorazíme do obce Rohozná. Zde odbočíme doleva a napojíme 
se tak na cyklotrasu číslo 5129 směřující přes silnici II/639 a přes obec Spělov do Jezdovic. 
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Na rozcestníku v Jezdovicích se budeme dále držet cyklotrasy č. 5129, odbočíme tak vpravo 
a po necelých 4 km zakončíme náš výlet v městečku Třešť (15). To je proslavené především 
betlemářstvím, které zde má už dvousetletou tradici. Židovské osídlení připomíná empírová 
synagoga, která má podloubí a průčelí. Stálá expozice „Zaváté stopy“ zachycuje historii 
tamní židovské obce. Rovněž je zde k vidění výstava dokumentující život Franze Kafky.

6. Haberskou obchodní stezkou
Vzdálenost: 45,6 km • Výchozí místo: Jihlava • Cíl: Jihlava

Haberská obchodní cesta byla jedním z  nedůležitějších spojení raně středověkého 
českého státu, které umožňovalo spojení středu Čech s  jižní Moravou až do  Rakouska. 
Jedním z  nejvýznamnějších obchodních artiklů na  ní bylo stříbro z  okolí Jihlavy. My se 
vydáme na její část, konkrétně na úsek mezi městy Jihlavou a Polnou.  

Naše trasa začíná na ulici Okružní, u kruhového objezdu, odkud je značena cyklotrasa 
č.  16, která nás vyvede z  Jihlavy. Vede Helenínskou ulicí a  dále ulicí Polenskou, kde 
přejedeme pod železničním mostem a  vydáme se do  kopce směrem do  čtvrti Hruškové 
Dvory. Po pravé straně míjíme letiště v Henčově, cyklotrasa vede dále silnicí II/352 obcemi 
Měšín a Ždírec, kde se odpojíme do Věžničky, dále pojedeme mezi lesy Březina do Polné. 
Historické město z  poloviny 12. století se stalo ve  středověku strategickým místem 
v blízkosti hlavních obchodních cest a sídlem významných šlechtických rodů. Dominantou 
Polné (17) je především děkanský barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie. V rozhlehlém 
zámeckém areálu se zachovaly stavby různých slohů – gotická třípatrová věž a  hradní 
palác, renesanční zámecké křídlo a barokní hospodářské budovy. V  jednom z  křídel 
rozlehlého zámku sídlí muzeum. K  vidění jsou expozice starých řemesel a  historických 
hodin. K unikátům patří historická lékárna. V Polné nalezneme také zachovaný komplex 
židovských památek, v synagoze je umístěno Regionální židovské muzeum. 

Z  Polné pokračujeme po  cyklotrase 4157 ve  směru Věžnice. Za  Věžnicí dojedeme 
k rozcestí U Lutriána. Za tímto rozcestím se vydáme po trase 4335 do Kamenné. Přejedeme 
přes středověký kamenný most u Lutriánu (16) z 15. století při soutoku Zlatého potoka 
se Šlapankou. 

V Kamenné odbočíme doprava a po silnici dojedeme do Pozovic a do Štoků. Ze Štoků 
pokračujeme po modré značce k rozcestí Pod Serpentinkou. Kousek nad rozcestím stoupá 
modrá úzkou pěšinkou, my tento úsek objedeme po silnici a zakrátko se na modrou opět 
napojíme. Po modré značce pokračujeme přes Zbornou, rozcestník U Lyžaře – MHD a zpět 
do centra Jihlavy.
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Fotografie: 
1 – Moravské Budějovice; 2 – Zámek Budkov / Budkov Chateau / Schloss Budkov;  
3 – Zámek Jemnice / Jemnice Chateau / Schloss Jemnice; 4 – Židovská čtvrť v Třebíči / 
The Jewish Quarter in Třebíč / Jüdisches Viertel in Třebíč; 5 – Třebíč, bazilika sv. Prokopa 
/ St. Procopius Basilica Třebíč / Třebíč, St.ProkopBasilika; 6 – Hrad Sádek / Sádek Castle 
/ Schloss Sádek; 7 – Hrad Roštejn / Roštejn Castle / Burg Roštejn; 8 – Geopark Vysočina 
/ Vysočina Geopark / Geopark Vysočina; 9 – Telč; 10 – Zámek Brtnice / Brtnice Chateu / 
Schloss Brtnice; 11 – Lovecký zámeček Aleje / Aleje Hunting Chateau / Jagdschlösschen 
Aleje; 12 – Obec Opatov / The Municipality of Opatov / Gemeinde Opatov; 13 – Přírodní 
park Čeřínek / Čeřínek Nature Park / Naturpark Čeřínek; 14 – Čertův hrádek / Teufelsburg; 
15 – Židovská synagoga v Třešti / The Jewish synagogue in Třešť / Jüdische Synagoge in 
Třešť; 16 – Kamenný most u Lutriánu z 15. století / U Lutriána stone bridge from the 15th 
century / Steinbrücke bei Lutrián aus dem 15. Jahrhundert; 17 – Hrad Polná / Polná Castle 
/ Burg Polná

The European Cycling Federation (ECF) initiated the EuroVelo network with aim of 
developing longdistance cycling routes across Europe. One of them, referred to 
as EuroVelo 13, crosses 20 countries in Europe and its total length is 10,400 km. 

Out of that distance, 440 km run along the CzechAustrian border between Vyšší Brod and 
Hohenau an der March. This unique longdistance cycling route provides an opportunity to 
explore the history of the Iron Curtain in locations which, for decades, had been accessible 
only to the military. 

This area that used to separate the former Soviet bloc countries from the democratic 
West has been turned into the Green Belt, a unique nature location that has seen only very 
little human activity, especially including farming and forest management. 

Two regional routes labelled with twodigit numbers, 16 and 26, branch out of EuroVelo 
13 in the municipalities of Slavonice and Hluboká. They head to Jihlava and connect the 
Vysočina Region’s capital with the Austrian region Waldviertel. The paths of both regional 
routes will take you around Vysočina, a region full of historic cities, tree alleys and quality 
local breweries. 

Cycling path 26 passes through the picturesque landscape of the West Moravian part 
of Vysočina.  A route 138 km long runs in the Jihlava River valley through the historic town 
of Třebíč, which is entered in the UNESCO World Heritage List, all the way to the town of 
Raabs an der Thaya in Austria. The entire route runs off main roads as much as possible, 
using mainly fields and forest paths or less busy roads. This makes up the majority of its 
sections, which are also suitable for children with small families. Cycling along the path can 
be combined with train transportation. In some places, the route copies the terrain and is 
more strenuous. However, cyclists will be rewarded for making these sporadic climbs with 
gorgeous views of the surrounding countryside, forests and picturesque villages. 

Another option if you want to get to Vysočina from EuroVelo 13 is in Slavonice, where 
you can connect to cycling route No. 16. This route of suprareginal importance runs from 
Slavonice in South Bohemia via the city of Telč, which is inscribed into the UNESCO World 
Heritage List thanks to its structural and architectonic uniqueness, and continues via Třešť 
to Jihlava and Hlinsko. From Vysočina’s regional capital, you can return to the starting point 
by train or connect to cycling path No. 26 Jihlava – Třebíč – Raabs, and create a 203 km 
loop back to EuroVelo 13. 

The following six trips are merely a tiny part of the routes you can take in Vysočina. The 
connected directions of the two regional routes let you see even more of Vysočina. Before 
you return to the EuroVelo 13 longdistance route to continue your tour across Europe, we 
trust that you will extend your trip through Vysočina for the weekend or perhaps for the 
whole week. It really is worth stopping off here and enjoying this landscape and unspoilt 
countryside in the heart of Europe.

1.  Through the Countryside between Moravské Budějovice 
and Jemnice

Distance: 58 km • Starting point: Moravské Budějovice • Destination: Moravské 
Budějovice

Start your trip with a tour of Moravské Budějovice (1), a town whose history dates 
back to 1101, when a princely castle once stood here. From these times long past, walls 
with the Monastery Gate, which most likely belonged to the original castle, have been 
preserved. The Renaissance town hall and other Renaissance buildings were turned into a 
chateau. Today, the chateau houses a museum with exhibitions on the town’s history and 
findings by archaeologist Jaroslav Palliardi. The town centre is an urban conservation area 
and in addition to the chateau, the town’s dominant feature is St. Giles Church.

Leave Náměstí Míru Square in Moravské Budějovice along St. Giles Church and 
Pivovarská Street had head towards Dolní Park (The Lower Park). Connect to cycling route  
No. 5124 there will take us out of the town along Nerudova, Fibichova and Husova Streets. 
After nearly 5 kilometres, turn left at the U Kosové crossroads, continue along Hrachovec 
Pond and stay on cycling path No. 26 to the village of Budkov (2). You can make a stop in 
the English park of the local Renaissance chateau, originally a 14th century Gothic fortress. 
Visitors are captivated by the large entrance tower with a clock, which remains from a 
former fortress and dominates a fivewing singlefloor building built around an irregularly 
shaped courtyard.

Continue along cycling path 26 via the village of Lomy all the way to Jemnice (3). This 
is one of the first towns in Moravia that was developed from an original mining settlement 
located next to a princely castle. The historic centre (and an urban conservation area) is 
surrounded by town walls with the Upper and Lower Gates and one preserved bastion. 
In addition to St. Stanislaus Church in the square, you can also see St. James the Greater 
Church in Podolí and St. Vitus Church, originally part of a Franciscan monastery. Each year, 
the town organizes the Barchan historic festivities reflecting upon the reign of King John 
the Blind, including a parade in period costumes, jousting and old music. 

From Jemnice continue to the village of Jiratice. This village has been awarded as the 
Best Village in Vysočina several times and has been especially recognized for developing 
folk traditions. In the village, you can see homesteads from the early 19th century. Turn left 
right outside the village to a path leading into the Doubrava forest and pass a transmitter. 
This unmarked section ends at an alley next to the village of Kostníky, where you will reach 
a wayside cross. Then turn left via the villages of Kdousov, Dobrá Voda, Mladoňovice and 
Oponešice to Budkov. Then continue along the road to Komárovice. From the turn to Vranín, 
take cycling route 5124, which will take you back to Moravské Budějovice.

2. From Třebíč to Sádek Castle
Distance: 30.6 km I 42.9 km • Starting point: Třebíč • Destination: Okříšky / Třebíč

This trip starts in the town of Třebíč (4, 5). The town’s history is closely associated with 
the Benedictine order, which was established as early as the beginning of the 12th century. 
The convenient location of the town in the BrnoZnojmoJihlava triangle was also a reason 
for its fast development. In the first half of the 13th century, St. Procopius Basilica, with 
its unique portal and Romanesque crypt, was built. Together with the Jewish Quarter, the 
cemetery and the new castle (the former monastery building), it is entered in the UNESCO 
World Heritage List. At the beginning of the route, you can walk along the education trail in 
the Jewish Quarter, which will also take you to a large Jewish cemetery containing almost 
three thousand headstones. The dominant feature on the other side of the town is the 
72metretall St. Martin’s Church tower. From there, cross Karlovo náměstí Square and take 
V. Nezvala Street past the bus station, where you can connect to cycling route 26, Jihlava – 
Třebíč – Raabs. Path 26 takes us through the Libušino údolí Valley, the Terůvky crossroads 
and a garden colony all the way above Třebíč from where you can climb to the village 
of Slavice and continue on path 26 below Pekelný kopec Hill to Mastník and Kojetice. In 
Kojetice, connect to the yellow marked trail and climb 1.5 km to the Sádek (6) – Chateau 
crossroads. The walls of the chateau witnessed the Hussite wars, a siege by the Swedes and 
noble rebellions. The chateau was rebuilt into its current shape after a fire that occurred at 
the end of the 17th century, when it changed from a castle into a chateau. 

From the chateau, take the yellow marked trail downhill to the Rokytná River valley. Past 
the river, climb through a forest along a road and after 300 metres turn onto a paved road 
that leads to Horní hora Hill. About 1.3 km past the signpost, the yellow marked trail turns 
right. Take cycling route 5217 to the left and go downhill for a while along a rocky path 
and out of the forest to the village of Rokytnice nad Rokytnou. Continue along cycling route 
5217 to Markvartice, Chlistov and via Pokojovice, where you will pass the village of Loudila 
and get to Okříšky; the trip ends there at the railway station. The train ride from Okříšky 
back to Třebíč takes 15 minutes. 

For those of you who would like to ride their bikes all the way to Třebíč, you can change 
to cycling route 5111 in Okříšky and go down to Přibyslavice along the railway tracks. At 
the beginning of Přibyslavic, you will see a sharp right turn to route 26 that goes to Třebíč 
along the Jihlava River via Petrovice and Sokolí. This will add 11 kilometres to your route.  

3. From Třešť to Telč through a Geopark 
Distance: 22.2 km • Starting point: Třešť • Destination: Telč

From the square in Třešť, take cycling route 16 towards Čenkov and Růžená to Roštejn 
Castle (7). This originally Gothic guardcastle standing on a rocky promontory has survived 
plundering and Hussite sieges and in the 16th century, it was rebuilt into a Renaissance 
hunting residence. At the castle we can now walk the new interactive “Nature, Hunting 
and Gamekeeping” route, suitable for families with children, or the historical “Hunting 
Lodge and Changes through History” route. Cultural events are held in the courtyard every 
year. The sevensided 45metretall tower offers a beautiful view of the area. The castle is 
surrounded by a game reserve mentioned in historic documents as early as 1952. 

Typical features of the Vysočina Geopark are its longterm stonecutting tradition 
(especially granite mining), the beautiful and pristine Vysočina nature and the location 
with the cleanest air in the Czech Republic, the presence of unique biotopes, rock sceneries 
and peatbogs. 

From the Pod Roštejnem crossways, connect to cycling route No. 5021; this section 
of the trip is marked together with “Greenway Řemesel and vyznání” (Tradecrafts and 
Religion). Along the blue hiking trail, continue by the Rotštejn game reserve towards Malý 
pařezitý and Velký pařezitý ponds. Now you are in the Vysočina Geopark (8), one of 
the eight national geoparks in the Czech Republic. It spreads over an area of 204.86 km², 
north and west of the town of Telč;  Javořice (837 m), the highest peak in the Bohemian
Moravian Highlands, lies in the geopark Turn left at the Na průseku crossways to cycling 
route 5126 towards the Velký pařezitý rybník – hájovna (gamekeeper’s house) crossways. 
From here, you can continue on the Tradecrafts and Religion trail for two more kilometres 
to Míchova skála Rock or for another two kilometres to the highest point of the Bohemian
Moravian Highlands – Javořice (836.5 m). Stay on cycling route 5126, which will take you 
to the town of Telč (9) via the villages of Řásná and Vanov. 

The main tourist attraction of Telč is the long rows of building facades in the square. 
The historic centre of the town is entered in the UNESCO World Heritage List.  Make sure 
to climb the late Romanesque prismshaped tower of the Church of the Holy Spirit and the 
60metretall tower of St. James Church, which houses two precious bells. In the north
west end of the square, you can visit a chateau with remarkable Renaissance halls. It is 
one of the best preserved chateau complexes in the Czech Republic. The town centre is 
surrounded by walls with two town gates and a system of ponds. 

4. Through Černé lesy around Brtnice
Distance: 24.8 km • Starting point: Okříšky • Destination: Okříšky

The first stage of the route begins at the Okříšky railway station, where cycling route No. 
5111 will take you left and down to the village of Přibyslavice, just like the Brno – Jihlava 
railway route and the Jihlava River. Once there, change to cycling route No. 26, which will 
be on the right coming from Nová Ves, and continue as far as the village of Číchov, lying 
in the Jihlava River valley and along the BrnoJihlava railway line. Go under the railway 
bridge and right after it, turn right onto cycling route 5111 towards Brtnice. Next is a steep 

climb followed by a downhill section along a group of cabins and then back up again to the 
village of Radonín. A little above the village, the road turns left. Continue straight along the 
blue marked trail and route 5111 towards Brtnice; forest paths will take you to a signpost. 
Then turn left towards Brtnice, which is the main stop of this trip. 

The Brtnice domain has been held by several families who left considerable cultural 
heritage behind them. Written sources mention Brtnice as early as 1234. After two hundred 
years under the administration and possession by the significant Brtnický of Wallenstein, 
the domain passed to the Italian Collato et San Salvatore family, which gave Brtnici an 
unmistakeable feel, especially its chateau with an English park. At that time, Brtnice (10) 
was very important and evidence of this can be seen in the town centre. The Baroque 
church spanning the Brtnice River to the town hall is decorated with six statues by an 
unknown artist. Cycling route No. 5111 runs from Brtnice towards the village of Uhřínovice 
and passes through the countryside by the lower ski lift station of the Brtnice ski slope and 
by the Fluska River; after approximately 300 metres outside the village, it turns left and 
a 2kilometre climb begins. Pass Brtnický vrch Hill and head back down to the village of 
Jestřebí. Locals had a chapel built in a former fire brigade station. The chapel is one of its 
kind in the area. It is shaped like a boat and can only hold 30 people, which is sufficient for 
the village. The facade includes a corner stone blessed by Pope John Paul II. From the village 
of Jestřebí, stay on cycling route 5111, which turns towards Jestřebí and Kněžice forests 
after nearly 2 kilometres. It will take you to the hunting chateau of Aleje (11). The chateau 
was originally part of the Brtnice domain. This Empirestyle chateau, which was built by 
Count Eduardo Collato in 1817, is found in the middle of forests and therefore, is suitable 
for taking a longer rest, which is also possible because of the seating area for cyclists that 
is available here.  From this point, seven paths radiate out. The section between the hunting 
chateau and Opatov (12) runs again along cycling route No. 5111 and continues straight 
between forests and fields. It is ideal if you want to enjoy the surrounding nature. Opatov 
itself is not a very large village. There is a chapel dedicated to St. Anne and named after a 
nearby healing spring. From Opatov, continue on route No. 5111 by the Troják transmitter, 
via the village of Heraltice and less than 10 km down to Okříšky where the trip ends. 

5. To Čertův hrádek through the Čeřínek Nature Park
Distance: 28.3 km • Starting point: Kostelec • Destination: Třešť

Start your trip in Kostelec, from where you can take cycling route No. 5090 downwards 
along the old fortification of Kostelecný hrádek Castle to the village of Cejle. About 400 
metres outside the village, turn left to the village of Hutě and climb the top of Čeřínek Hill 
(13) (761 m). The hill is the dominant feature of a nature park of the same name, set mostly 
on granite bedrock. The elevation difference from Kostelec all the way to Čeřínek is almost 
250 metres, so be prepared for that. From there, return back to the crossways where you 
turned to go up and take a right turn along cycling route 5090 to the Dolní Hutě crossways. 
Immediately outside the village, leave the cycling route and use the red marked trail, which 
will take you to Čertův hrádek (Devil’s Castle) (14). These are the remains of a granite 
rock wall that is 50 metres long, a result of Tertiary tropical weathering. The rocks are 
interwoven with cracks, clefts and funnels. You can see tall trees and ferns growing on the 
rocks. Blockfields have formed around. After exploring this interesting location, return to 
the Čertův hrádek crossways and continue along the red marked trail towards Dolní Huť. 
Connect back to cycling route No. 5090 there and ride about 1.5 km along the Dolnohuťský 
potok stream. If you are lucky, you may notice an endangered perennial with blue and 
violet blossoms, called mountain snowbells. After almost two kilometres, you will reach the 
village of Rohozná. Take a left turn there and connect to cycling route 5129 along 2nd class 
road No. 639 and through the village of Spělov to Jezdovice (following a green marked 
trail). At the crossroads in Jezdovice, stay on cycling route No. 5129, turn right and leave the 
green trail. Almost 4 km later, end your trip in the town of Třešť (15). It is famous especially 
because of its twohundredyear tradition of Nativity scene making.  The Jewish history of 
the town is commemorated by an Empirestyle synagogue with a facade and an arcade. 
The permanent exhibition entitled “Zaváté stopy” captures the history of the local Jewish 
community. You can also see an exhibition documenting Franz Kafka’s life.

6. The Habry Trade Route
Distance: 45.6 km • Starting point: Jihlava • Destination:Jihlava

The Habry Trade Route was one of the most important connections in early Medieval 
Bohemia. It connected the centre of Bohemia with South Moravia and Austria. One of the 
most important trade commodities was silver extracted around Jihlava. Explore one part of 
the route, namely the section between Jihlava and Polná.   

The trip starts at Okružní Street, next to a roundabout, from where marked cycling route 
No. 16 will take you outside Jihlava. It runs along Helsinská and Polenská Streets, where 
you pass under a railway bridge and start climbing to the neighbourhood of Hruškové 
Dvory. On your right side, you will pass an airport in Henčov; the cycling path continues 
along a 2nd class road via the villages of Měšín and Ždírec, where you will turn towards 
the village of Věžnička and continue into the Březina forest to Polná. The historic town of 
Polná from the mid12 century became a strategic location during the Middle Ages because 
of its vicinity to the main trade routes and as a seat of major noble families. The dominant 
feature of Polná (17) is the decanal Baroque Church of the Assumption of the Virgin Mary. 
On the vast chateau grounds, you can see structures of different styles – a Gothic three
storey tower and a castle palace, a Renaissance chateau wing and original Baroque farm 
building. One of the wings of the large chateau houses a museum. You can see expositions 
on old tradecrafts and historic clocks. A unique exhibit is an historic pharmacy. In Polná, 
you will also find a well preserved set of Jewish sites and the Regional Jewish Museum in 
the synagogue. 

From Polná, continue along cycling route 4157 towards Věžnice. From Věžnice reach, you 
will reach the U Lutriána crossroads. From the crossroads, set out on cycling route 4335 
towards Kamenná. Cross the Medieval U Lutriána stone bridge (16) from the 15th 
century next to the confluence of Zlatý potok and the Šlapanka. 

In Kamenná, turn right and take the road to Pozovice and to Štoky. From Štoky, continue 
along the blue marked trail to the Pod Serpentinkou crossways. A little further above the 
crossways, the blue trail continues on a narrow path. Bypass this section on the road and 
you will quickly reconnect to the blue trail. Continue along the blue trail via Zborná, the 
U Lyžaře crossroads – public transportation, and back to the centre of Jihlava.

Der Europäische RadfahrerVerband (ECF) initiierte das Europäische 
Radfernwegenetz EuroVelo mit dem Ziel, die Radfernwege quer durch Europa 
auszubauen. Einer von ihnen, der die Bezeichnung EuroVelo 13 trägt, führt 

mit einer Gesamtlänge von 10 400 km durch 20 europäische Staaten, davon auf 440 
km im Abschnitt Vyšší Brod – Hohenau an der March entlang der Staatsgrenze der 
Tschechischen Republik zu Österreich. Der einzigartige Radfernweg bietet die einmalige 
Möglichkeit, die Geschichte des Eisernen Vorhangs an Orten kennenzulernen, wo über 
mehrere Jahrzehnte, mit Ausnahme der Tätigkeit der Militärverwaltung, der Zutritt 
gänzlich verboten war. 

Aus Orten, wo sich in der Vergangenheit die Staaten des sozialistischen Ostblocks und 
des demokratischen Westens teilten, entstand das sog. Grüne Band – ein einzigartiges 
Naturgebiet, das in nur sehr geringem Maße von der menschlichen Tätigkeit, vor allem 
Land und Forstwirtschaft berührt ist. 

In den Grenzgemeinden Slavonice und Hluboká gehen von der Europastrecke EuroVelo 
13 zwei regionale Strecken aus, die mit den zweistelligen Zahlen 16 und 26 gekennzeichnet 
sind. Diese führen in die Stadt Jihlava und verbinden so die Regionsmetropole mit der 
österreichischen Region Waldviertel. Die anschließenden Richtungen der beiden regionalen 
Strecken ermöglichen das Kennenlernen von Vysočina – einer Region voller historischer 
Städte, Baumalleen und hochwertiger lokaler Brauereien. 

Der Radweg Nr. 26 führt durch die malerische Landschaft des westmährischen Teils von 
Vysočina. Die 138 km lange Strecke führt durch das Tal des Flusses Jihlava über die historische 
Stadt Třebíč, die auf der UNESCOListe des Weltkultur und naturerbes eingetragen ist, bis 
in das Städtchen Raabs an der Thaya in Österreich. Die gesamte Strecke ist weitestmöglich 
jenseits der Hauptverkehrsstraßen, überwiegend auf Feld und Waldwegen oder ruhigen 
Straßen geführt. Ein Großteil der Strecken ist also für Familien mit Kindern geeignet. Die 
Fahrt auf dem Radweg kann mit dem Bahnverkehr kombiniert werden. An einigen Stellen 
passt sich die Strecke dem Gelände an und ist anspruchsvoller. Die vereinzelten Anstiege 
bieten dem Radfahrer jedoch eine gebührende Belohnung in Gestalt wundervoller Ausblicke 
auf die umliegende Landschaft, Wälder und malerische Gemeinden. 

Die zweite Möglichkeit, wie man vom Fernweg EuroVelo 13 nach Vysočina gelangt, gibt 
es in Slavonice, wo Sie auf die Strecke Nr. 16 fahren können. Der Radweg mit überregionaler 
Bedeutung führt vom südböhmischen Slavonice, über die Stadt Telč, die dank ihrer 
baulichen und architektonischen Einzigartigkeit auf der UNESCOListe des Weltkultur und 
naturerbes steht, weiter über Třešť nach Jihlava und Hlinsko. Von der Regionalhauptstadt 
Vysočina können Sie mit dem Zug an den Ausgangspunkt zurückkehren oder sich auf 
den Radweg Nr. 26 Jihlava – Třebíč – Raabs begeben und so einen Rundweg zurück zum 
europäischen Radweg EuroVelo 13 mit einer Länge von 203 km bilden. 

Bei den folgenden sechs Ausflügen handelt es sich nur um einen Bruchteil dessen, was 
wir in der Region Vysočina sehen können. Die anschließenden Richtungen beider regionalen 
Strecken machen es möglich, Vysočina noch besser kennenzulernen. Bevor Sie auf den 
Fernradweg EuroVelo 13 zurückkehren, um Ihren Streifzug durch Europa fortzusetzen, 
glauben wir daran, dass Sie Ihren Ausflug durch die Region Vysočina für ein Wochenende 
oder sogar für eine ganze Woche verlängern. Glauben Sie uns, dass es sich lohnt, bei uns 
einen Halt zu machen und die Landschaft reiner Natur im Herzen Europas kennenzulernen.

1.  Durch die Landschaft zwischen Moravské Budějovice  
und Jemnice

Streckenlänge: 58 km • Ausgangsort: Moravské Budějovice • Zielort: Moravské 
Budějovice

Wir beginnen den Ausflug mit einer Besichtigung der Stadt Moravské Budějovice (1), 
deren Geschichte bis ins Jahr 1101 zurückreicht, als hier eine landesfürstliche Burg 
stand. Aus der ältesten Zeit sind hier Wälle mit einem Klostertor erhalten geblieben, 
das wohl zur ursprünglichen Burg gehörte. Das Schloss entstand durch den Umbau des 
Renaissancerathauses und weiterer Renaissancehäuser. Heute befindet sich hier ein 
Museum mit Ausstellungen zur Stadtgeschichte und Entdeckungen des Archäologen 
Jaroslav Palliardi. Das Stadtzentrum bildet eine städtische Denkmalzone und neben dem 
Schloss ist die Kirche des Hl. Ägidius das Hauptwahrzeichen der Stadt .

Wir starten vom Platz des Friedens (náměstí Míru) in Moravské Budějovice vorbei an 
der Kirche des Hl. Ägidius durch die Pivovarská Straße zum Unteren Park. Dort stoßen 
wir auf den Radweg Nummer 5124, der uns über die Straßen Nerudova, Fibichova und 
Husova aus der Stadt führt. Nach knapp 5 Kilometern biegen wir an der Weggabelung 
U Kosové nach links ab, vorbei am Teich Hrachovec und bleiben so auf dem Radweg Nr. 26 
bis zur Gemeinde Budkov (2). Eine Pause auf der Strecke bietet sich im englischen Park 
am örtlichen Renaissanceschloss an, das ursprünglich eine gotische Zitadelle aus dem 
14. Jahrhundert war. Den Besucher beeindruckt der mächtige Eingangsturm mit Uhr, der ein 
Überbleibsel der ehemaligen Zitadelle ist und sich über das fünfflügelige, eingeschossige 
Gebäude erhebt, das rund um einen ungleichförmigen Hof errichtet ist.

Der Radweg Nr. 26 führt weiter über die Gemeinde Lomy bis nach Jemnice (3). 
Aus einer ursprünglichen Bergbausiedlung rund um die landesfürstliche Burg entstand 
später eine der ersten Städte in Mähren. Das historische Zentrum – eine städtische 
Denkmalzone – ist von Stadtmauern mit dem Oberen und dem Unteren Tor und einer 
erhaltenen Bastei umgeben. In der Stadt gibt es neben der Kirche des hl. Stanislav, die 
am Hauptplatz steht, noch die St.JakobusderÄltereKirche in Podolí und die StVeits
Kirche, die ursprünglich zum Franziskanerkloster gehörte. Die Stadt schmückt alljährlich 
das historische BarchanFest, das von einem Ereignis aus der Zeit der Herrschaft des 
Königs Johann von Luxemburg ausgeht, zu dem ein Kostümumzug, Ritterduelle oder 
zeitgenössische Musik gehören. 

Von Jemnice fahren wir auf der Landstraße bis in die Gemeinde Jiratice. Diese Gemeinde 
erhielt mehrfach die Auszeichnung Dorf Vysočinas und eine besondere Anerkennung für die 
Entwicklung der Volkstraditionen. In der Gemeinde können wir den Charakter der einzelnen 
Güter vom Beginn des 20. Jahrhunderts beobachten. Kurz hinter der Gemeinde biegen 
wir nach links auf einen unbefestigten Weg in die Wälder namens Doubrava ab, vorbei an 
der Sendeanlage. Dieser unmarkierte Abschnitt endet mit einer Allee bei der Gemeinde 
Kostníky, wo wir zu Bildstöcken kommen. Weiter fahren wir nach links über die Gemeinden 
Kdousov, Dobrá Voda, Mladoňovice und Oponešice nach Budkov. Weiter dann auf der 
Landstraße nach Komárovice. Ab dem Abzweig nach Vranín fahren wir bereits auf dem 
Radweg 5124, der uns zurück nach Moravské Budějovice führt.

2. Von Třebíč zur Burg Sádek
Streckenlänge: 30,6 km / 42,9 km • Ausgangsort: Třebíč • Zielort: Okříšky / Třebíč

Dieser Ausflug beginnt in der Stadt Třebíč (4, 5). Die Geschichte der Stadt ist eng mit 
dem Benediktinerkloster verbunden, das bereits Anfang des 12. Jahrhunderts entstand. Die 
günstige Lage der Stadt im Dreieck Brünn, Znojmo und Jihlava bildete die Grundlage für 
ihre schnelle Entwicklung. In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde die St.Prokop
Basilika mit dem einzigartigen Portal und einer romanischen Krypta errichtet. Gemeinsam 
mit dem jüdischen Viertel und neu auch mit dem Schloss (Gebäude des ehemaligen Klosters) 

ist sie in der UNESCOListe des Weltkultur und naturerbes eingetragen. Zu Beginn 
unserer Tour können wir den Lehrpfad durch das jüdische Viertel absolvieren, der auch 
zum weitläufigen jüdischen Friedhof mit fast dreitausend Grabsteinen führt. Die andere 
Seite der Stadt dominiert der 72 Meter hohe Turm der St.MartinKirche. Von hier brechen 
wir über den Karlsplatz (Karlovo náměstí) auf der Straße V. Nezvala zum Busbahnhof 
auf, wo wir bereits auf die Markierung des Radwegs Nr. 26 Jihlava – Třebíč – Raabs 
stoßen. Die Strecke Nr. 26 führt uns durch das LibušeTal, über die Weggabelung Terůvky 
und eine Gartensiedlung bis oberhalb von Třebíč, von wo aus wir ins Dörfchen Slavice 
und weiter über die Strecke Nr. 26 unterhalb des Höllenbergs (Pekelný kopec) bis nach 
Mastník und Kojetice fahren. In Kojetice begeben wir uns auf die gelbe Markierung und 
fahren 1,5 km bergauf zur Weggabelung Sádek (6) – Schloss. Die Mauern des Schlosses 
haben die Hussitenkriege, die Belagerung durch die Schweden und auch Adelsaufstände 
überstanden. Seine heutige Gestalt erhielt es durch einen Umbau nach einem Brand Ende 
des 17. Jahrhunderts, als es sich von einer Burg zu einem Schloss wandelte. 

Vom Schloss fahren wir entlang der gelben Markierung bergab ins Tal des Flusses 
Rokytná. Hinter dem Fluss werden wir ein Weilchen auf der Landstraße bergauf durch den 
Wald fahren und nach 300 Metern biegen wir auf einen asphaltierten Waldweg ab, der 
hinauf zum Gipfel des Oberbergs (Horní hora) führt. Etwa 1,3 km hinter der Weggabelung 
biegt die gelbe Markierung nach rechts ab. Wir begeben uns aber mit dem Radweg 5217 
nach links und fahren ein Stück abwärts über einen steinigen Weg heraus aus dem Wald 
in die Gemeinde Rokytnice nad Rokytnou. Wir fahren weiter auf dem Radweg Nr. 5217 
nach Markvartice, Chlistov über Pokojovice, wo wir über das Dörfchen Loudila nach Okříšky 
gelangen, wo der Ausflug an der Bahnstation endet. Mit dem Zug sind wir von Okříšky 
binnen 15 Minuten zurück in Třebíč. 

Für diejenigen, die mit dem Rad bis nach Třebíč fahren wollen, bietet sich in Okříšky die 
Möglichkeit an, auf den Radweg 5111 zu wechseln und entlang der Bahnstrecke hinab bis 
nach Přibyslavice zu fahren. Gleich am Anfang von Přibyslavice ist ein scharfer Abzweig 
nach rechts auf den Radweg Nr. 26, der entlang des Flusses Jihlava über Petrovice und 
Sokolínac nach Třebíč führt. Die Gesamtstrecke verlängert sich so um 11 Kilometer. 

3. Durch den Geopark von Třešť nach Telč 
Streckenlänge: 22,2 km • Ausgangsort: Třešť • Zielort: Telč

Vom Třešťer Hauptplatz brechen wir auf dem Radweg Nr. 16 in Richtung Čenkov 
und Růžená zur Burg Roštejn (7) auf. Diese ursprünglich gotische Wachburg, die auf 
einer felsigen Landzunge steht, überstand Raubzüge und auch die Belagerung durch die 
Hussiten und wurde im 16. Jahrhundert zu einer RenaissanceJagdresidenz umgestaltet. 
Auf der Burg können wir den neuen interaktiven Rundgang „Natur und Jägerei“ erkunden, 
der für Familien mit Kindern geeignet ist, oder den historischen Rundgang „Der Jagdsitz 
in Umwandlungen der Zeit“ besichtigen. Auf dem Burghof findet alljährlich eine Reihe von 
Kulturveranstaltungen statt. Der siebenseitige, 45 Meter hohe Turm bietet einen schönen 
Ausblick in die Umgebung. Die Burg ist von einem Wildpark umgeben, den historische 
Unterlagen bereits 1952 erwähnen. 

Charakteristische Elemente des Geoparks Vysočina sind die langfristige Steinmetz
tradition (überwiegend Abbau von Granit), die schöne ungestörte Natur der Vysočina und 
die Landschaft mit der saubersten Luft der Tschechischen Republik, das Vorhandensein 
einzigartiger Biotope, Felsformationen und Moore. 

Ab der Weggabelung Pod Roštejnem schließen wir uns dem Radweg Nr. 5021 an, dieser 
Wegabschnitt ist mit der Kennzeichnung Greenway ŘV (Handwerk und Glaube) markiert, 
gemeinsam mit der blauen Wandermarkierung begeben wir uns entlang des Roštejner 
Wildparks zum Teich Malý pařezitý und weiter zum Teich Velký pařezitý. Somit kommen 
wir bereits in den Geopark Vysočina (8), der einer von acht nationalen Geoparks in der 
Tschechischen Republik ist. Es handelt sich um ein Gebiet mit einer Fläche von 204,86 km², 
die sich nördlich und westlich der Stadt Telč im Gebiet der BöhmischMährischen Höhe mit 
dem höchsten Gipfel Javořice (837 m ü. d. M.) erstreckt. An der Weggabelung Na průseku 
begeben wir uns nach links, hinab auf den Radweg 5126 in Richtung Weggabelung 
Velký pařezitý rybník – hájovna. Hier bietet sich die Möglichkeit, den Handwerks und 
Glaubensweg 2 km weiter zum Felsen Míchova skála oder noch 2 km weiter zum höchsten 
Punkt der BöhmischMährischen Höhe – dem Javořice (836,5 m ü. d. M.) zu fahren. Wir 
werden aber auf dem Radweg 5126 bleiben, der uns über die Gemeinden Řásná und 
Vanov bis nach Telč (9) führt. 

Die Hauptsehenswürdigkeit von Telč sind die wunderschönen langen Reihen der 
Fassaden der Bürgerhäuser entlang des Hauptplatzes. Der historische Stadtkern ist in der 
UNESCOListe des Weltkultur und naturerbes eingetragen. Auf jeden Fall lohnenswert 
ist der Aufstieg auf den spätromanischen prismaförmigen HeiligGeistTurm und den 
60 Meter hohen Turm des St. Jakobskirche, der zwei wertvolle Glocken beherbergt. Am 
nordwestlichen Ende des Hauptplatzes prangt das Schloss mit sehenswerten Renaissance
Sälen. Es handelt sich um einen der besterhaltenen Schlosskomplexe der Tschechischen 
Republik. Das Stadtzentrum ist von Stadtmauern mit zwei Stadttoren und einem Teich
System umgeben. 

4. Durch die Mikroregion Černé lesy rund um Brtnice
Streckenlänge: 24,8 km • Ausgangsort: Okříšky • Zielort: Okříšky

Die erste Etappe unserer Tour beginnen wir in Okříšky an der Bahnstation, wo wir uns 
auf dem Radweg Nr. 5111, ebenso wie auf der Bahnstrecke Brünn – Jihlava und dem 
gleichnamigen Fluss Jihlava, nach links bergab zur Gemeinde Přibyslavice begeben. Dort 
wechseln wir auf den Radweg Nr. 26, der von rechts, aus Richtung Nová Ves kommt und auf 
dem wir weiter in die Gemeinde Číchov, die im Tal des Flusses Jihlava liegt, und entlang der 
Bahnstrecke Brünn – Jihlava fahren. Hier fahren wir unter der Eisenbahnbrücke durch und 
biegen gleich dahinter nach rechts auf die Strecke 5111 ab, die nach Brtnice führt. Es folgt 
ein langer Anstieg, nach dem wir über die Abfahrt vorbei an einer Wochenendhaussiedlung 
fahren und wo uns erneut ein Anstieg bis zur Gemeinde Radonín erwartet. Ein Stück 
oberhalb des Dorfs biegt die Straße nach links, wir fahren weiter geradeaus mit der 
blauen Wandermarkierung und mit der Strecke 5111 Richtung Brtnice und gelangen auf 
Waldwegen zu einer Weggabelung. An dieser biegen wir nach links nach Brtnice, wo unser 
Hauptstopp ist. 

In der Herrschaft Brtnice wechselten sich mehrere Geschlechter ab, die ein nicht 
unerhebliches Kulturerbe hinterließen. In schriftlichen Quellen ist der Ort erstmals 
bereits 1234 erwähnt. Die zweihundertjährige Verwaltung und Aufsicht des 
bedeutenden Geschlechts der Herren Brnický aus Waldstein, die vom italienischen 
Geschlecht Collalto und San Salvatore übernommen wurde, verliehen Brtnice einen 
unverwechselbaren Charakter, vor allem seinem Schloss mit dem englischen Park. 
Brtnice (10) war seinerzeit kurzum sehr bedeutsam und Überreste können wir auch 
im Stadtzentrum finden. Die barocke Brücke, die sich über das Flüsschen Brtnice zum 
städtischen Rathaus wölbt schmücken sechs Statuen eines unbekannten Autors. Der 
Radweg Nr. 5111 führt von Brtnice in Richtung der Gemeinde Uhřínovice und gleitet 
durch die Landschaft entlang der unteren Station der Abfahrtspiste Brtnice und des 
Flüsschens Fluska und nach etwa 300 Metern hinter der Gemeinde biegt die Strecke 
nach links und beginnt auf einem Abschnitt von 2 km anzusteigen. Wir fahren 
vorbei am Brtnicer Berg und wieder bergab in die Gemeinde Jestřebí. Hier ließen die 
Einheimischen in den Räumlichkeiten des ehemaligen Feuerwehrhauses eine Kapelle 
errichten, die weit und breit einzigartig ist. Sie hat die Form eines Schiffs und fasst 
nur 30 Personen, was aber für die Zwecke des Dorfs ausreicht. An der Fassade ist 
der von Papst Johannes Paul II. geweihte Grundstein eingelassen. Nach dem Dörfchen 
Jestřebí werden wir uns weiter auf der Strecke 5111 halten, die nach knapp 2 km in die 
Jestřeber und Kněžicer Wälder abbiegt. Wir kommen zum Jagdschlösschen Aleje (11). 
Dieses gehörte ursprünglich zur Brtnicer Herrschaft. Das Areal des Jagdschlösschens 
im Empirestil, das der Fürst Eduardo aus dem italienischen Geschlecht Collalto 1817 
errichten ließ, befindet sich inmitten von Wäldern und ist so ein geeigneter Ort für eine 
längere Erholungspause, und zwar auch wegen der Sitzgelegenheit für Radfahrer, die 
hier zur Verfügung steht. Von diesem Ort aus laufen dann sternenförmig sieben Wege 
auseinander. Der Abschnitt vom Jagdschlösschen nach Opatov (12) führt erneut über 
den Weg Nr. 5111 weiter geradeaus zwischen Wäldern und Feldern und ist ideal, um die 
umliegende Natur zu genießen. Opatov selbst ist auch keine allzu große Gemeinde, sie 
beherbergt eine Kapelle, die der heiligen Anna geweiht ist, benannt nach dem unweit 
gelegenen Heilbrunnen. Hinter Opatov bleiben wir auf dem Radweg Nr. 5111, fahren 
vorbei an der Sendeanlage Troják, über die Gemeinde Heraltice knapp 10 km bergab 
zurück nach Okříšky, wo unsere Tour endet. 

5. Durch den Naturpark Čeřínek zur Teufelsburg
Streckenlänge: 28,3 km • Ausgangsort: Kostelec • Zielort: Třešť

Unsere Tour beginnen wir in Kostelec, wo wir uns auf dem Radweg Nr. 5090 bergauf 
entlang der alten Befestigungen der Kostelecer Burg in die Gemeinde Cejle aufmachen. 
Etwa 400 Meter hinter der Gemeinde biegen wir nach rechts in die Gemeinde Hutě ab 
und fahren auf den Gipfel des Čeřínek (13) (761 m ü. d. M.). Dieser ist das Wahrzeichen 
des gleichnamigen Naturparks, der vor allem aus Granituntergrund besteht. Der gesamte 
Höhenunterschied von Kostelec bis auf den Čeřínek beträgt knapp 250 Meter und diese 
Tatsache ist einzukalkulieren. Von dort kehren wir zurück bis zur Weggabelung, wo wir 
zum Gipfel abgebogen waren, und fahren von hieraus nach rechts auf dem Weg 5090 zur 
Weggabelung Dolní Hutě. Kurz hinter der Gemeinde lösen wir uns vom Radweg Nummer 
5090 und nutzen die rote Wandermarkierung, die uns bis zur Teufelsburg (Čertův 
hrádek) (14) führt. Es handelt sich um die Reste eines etwa 50 Meter langen Walls aus 
Granitfels, die Überreste der tropischen Verwitterung im Tertiär sind. Die Felsen sind von 
einer Vielzahl Rissen, Spalten und Kaminen durchzogen. Auf den Felsen wachsen auch 
ausgewachsene Bäume und Farne. In der Umgebung sind Felsenmeere ausgeprägt. Nach 
der Besichtigung dieses bemerkenswerten Orts kehren wir zurück zur Weggabelung Čertův 
hrádek und fahren weiter auf der roten Markierung in Richtung Dolní Huti. Dort schließen 
wir uns erneut dem Radweg Nr. 5090 an und fahren etwa 1,5 km entlang des Dolnohuťský 
Bachs. Wenn wir Glück haben, können wir hier ein bedrohtes ausdauerndes Kraut mit blau
violetten Blüten, die WaldSoldanelle entdecken. Nach knapp zwei Kilometern kommen 
wir zur Gemeinde Rohozná. Hier biegen wir nach links ab und schließen uns so dem 
Radweg Nummer 5129 an, der über die Landstraße zweiter Ordnung Nr. 639 und über 
die Gemeinde Spělov, gleichzeitig auf der grünen Wanderstrecke, nach Jezdovice führt. An 
der Weggabelung in Jezdovice werden wir uns weiter an den Radweg Nr. 5129 halten, 
wir biegen somit nach rechts ab und verlassen die grüne Wandermarkierung. Nach knapp 
4 km beenden wir so unseren Ausflug im Städtchen Třešť (15). Es ist vor allem durch den 
Weihnachtskrippenbau bekannt, der hier bereits eine zweihundertjährige Tradition hat. An 
die jüdische Besiedlung erinnert eine Synagoge im Empirestil, die eine Arkade und eine 
Front hat. Die Dauerausstellung „Verwehte Spuren“ erfasst die Geschichte der dortigen 
jüdischen Gemeinde. Ebenso ist hier eine Ausstellung zu sehen, die das Leben von Franz 
Kafka dokumentiert.

6. Über den Haberner Steig
Streckenlänge: 45,6 km • Ausgangsort: Jihlava • Zielort: Jihlava

Der Haberner Steig war einer der wichtigsten Handelswege des frühmittelalterlichen 
tschechischen Staates, der die Verbindung Zentralböhmens mit Südmähren bis nach 
Österreich ermöglichte. Einer der wichtigsten Handelsartikel auf diesem war das Silber 
aus der Umgebung von Jihlava. Wir begeben uns auf seinen Teil, konkret auf den Abschnitt 
zwischen den Städten Jihlava und Polná. 

Unsere Tour beginnt in der Okružní Straße, am Kreisverkehr, wo die Markierung des 
Radwegs Nr. 16 beginnt, der uns aus Jihlava herausführt. Sie führt über die Helenínská 
Straße und weiter über die Polenská Straße, wo wir unter der Eisenbahnbrücke 
durchfahren und uns bergauf in Richtung des Stadtteils Hruškové Dvory begeben. 
Rechterhand passieren wir den Flugplatz in Henčov, der Radweg führt weiter über 
eine Landstraße der 2. Ordnung durch die Gemeinden Měšín und Ždírec, wo wir uns in 
Richtung der Gemeinde Věžnička bewegen und weiter durch die Wälder Březina nach 
Polná. Die historische Stadt aus der Mitte des 12. Jahrhunderts wurde im Mittelalter 
zu einem strategischen Ort in der Nähe der Haupthandelswege und Sitz bedeutender 
Adelsgeschlechter. Das Wahrzeichen von Polná (17) ist vor allem die barocke 
Dekanatskirche Mariä Himmelfahrt. Auf dem weitläufigen Schlossareal sind Bauten 
unterschiedlicher Stile erhalten geblieben – ein dreigeschossiger gotischer Turm und 
das Burgpalais, ein RenaissanceSchlossflügel und ein barockes Wirtschaftsgebäude. 
In einem der Flügel des weitläufigen Schlosses residiert ein Museum. Zu sehen sind 
Ausstellungen alter Handwerke und historischer Uhren. Zu den Unikaten gehört eine 
historische Apotheke. In Polná ist auch ein Komplex jüdischer Denkmäler erhalten 
geblieben, in der Synagoge ist das Regionale jüdische Museum untergebracht. 

Von Polná fahren wir weiter auf dem Radweg 4157 in Richtung Věžnice. Hinter Věžnice 
kommen wir zur Weggabelung U Lutriána. Hinter dieser begeben wir uns auf den Weg 
4335 nach Kamenná. Wir fahren über die mittelalterliche Steinbrücke bei Lutrián (16) 
aus dem 15. Jahrhundert am Zusammenfluss des Bachs Zlatý mit der Šlapanka. 

In Kamenná biegen wir nach rechts ab und fahren auf der Landstraße bis nach 
Pozovice und Štoky. Von Štoky aus fahren wir weiter auf der blauen Markierung zur 
Weggabelung Pod Serpentinkou. Ein Stückchen oberhalb der Weggabelung steigt ein 
blauer schmaler Fußpfad an, wir umfahren diesen Abschnitt auf der Landstraße und 
schließen uns kurz darauf wieder dem blauen Weg an. Auf der blauen Markierung fahren 
wir weiteruber Zborná und die Weggabelung U Lyžaře – ÖPNV und zurück ins Zentrum 
von Jihlava.
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