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Milí cyklisté,
brožura, kterou držíte v ruce má v úmyslu představit vám Vysočinu tak, jak ji
můžete zažít ze sedla kola. Provést vás krajem půvabných zákoutí, stromových
alejí, kopců s celou řadou rozhleden i obcí s bohatou historií.
Vysočina leží v samém srdci Evropy. Její jedinečná poloha nabízí výborné silniční i železniční spojení mezi dvěma největšími městy České republiky. Nejen z nich
je však možné na Vysočinu přijet.
Jedním ze způsobů, jak se k nám dostat, je z dálkové trasy EuroVelo 13, která
leží podél bývalé železné opony rozdělující Evropu téměř čtyřicet let.
V příhraničních obcích Slavonice a Hluboká se napojují z této cyklotrasy hned
dvě regionální trasy, resp. stezky směřující na Vysočinu označující se dvojciferným
číslem 16 a 26. Ty směřují do města Jihlavy a protínají tak krajskou metropoli
s rakouským regionem Waldviertel. Z těchto dvou páteřních tras je možné vytvořit
si z EuroVela 13 okruh o délce více než 200 kilometrů. Obě jsou vedeny v maximální možné míře po klidných komunikacích a nabízí výhledy na okolní krajinu.
Navazující směry obou regionálních tras však umožňují poznat Vysočinu ještě
více. Cyklovýlety jsme pro vás rozdělili do pěti okresů. Věříme, že se vám u nás
zalíbí a váš výlet Vysočinou si prodloužíte na víkend nebo i na celý týden. K tomu
vám skvěle poslouží tipy na vícedenní výlety.
U všech výletů je vypsané silniční, případně železniční spojení s příslušnou lokalitou tak, abyste se mohli dostat zpět na dálkovou trasu EuroVelo 13 a pokračovat vašimi toulkami napříč Evropou podél železné opony.
Ať už máte v plánu další kilometry směřovat na jih k Černému moři nebo naopak na rusko-norskou hranici k moři Barentsovému, vězte, že stojí za to se u nás
zastavit a poznat kraj čisté přírody v srdci Evropy.
Na Vysočině se na vás těšíme.
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8. Velký okruh Vysočinou, 5. den: Moravské Budějovice – Dešná
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1 – Klášter v Gerasu; 2 – Městské hradby v Drosendorfu

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

Vzdálenosti:
Geras (0 km) – Kottaun (3,3 km) – Wolfsbach (7,3 km) – Drosendorf
(13,1 km) – Vratětín (16,4 km) – Uherčice (19 km) – Lubnice (21,6 km) –
Bačkovice (25,2 km) – Radotice (27,1 km) – Jemnice (32,6 km)
Dostupnost z EV13: Trasa EuroVelo 13 vede v úseku mezi rakouskou
obcí Drosendorf a českými Uherčicemi.
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VÍCEDENNÍ TRASY • Přes tři kláštery • 1. den: Geras – Jemnice

VÍCEDENNÍ TRASY • Přes tři kláštery • 1. den: Geras – Jemnice

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

Výchozí místo: Geras • Cílové místo: Jemnice • Délka trasy: 32,6 km

Přes tři kláštery, 1. den: Geras – Jemnice
Naši třídenní cestu zahájíme v nejseverněji položeném rakouském klášteru v Gerasu, založeném v roce 1153. Klášter je sídlem premonstrátského řádu. Tamější
bylinná zahrada, založená podle původních plánů, skrývá přes sto léčivých rostlin,
koření, ovocných a okrasných dřevin.
Z Gerasu vyjedeme cyklotrasou Kloster Radweg přes Wolfsbach do Drosendorferu, nejnižšího bodu naší trasy, kde se v části Altstadt napojuje cyklotrasa EuroVelo 13. Ještě dříve, než po ní odbočíme doprava, se vydáme do centra města. Drosendorf je obepnut pásem kompletně dochovaných městských
hradeb. Město obklopuje celá řada přírodních zákoutí a malebných míst podél
Dyje. Z centra Drosendorfu se vydáme branou Hohner Tor zpět do Altstadtu
na EuroVelo 13, prudkým stoupáním přes Oberthürnau, hraniční přechod a Vratětín, kde odbočíme vpravo, do Uherčic. Zde můžeme navštívit zámek z poloviny
16. století, který vznikl přestavbou pozdně gotické tvrze.
Pokračování textu na straně 9

2

Turistické cíle a další informace:
• klášter Geras: www.stiftgeras.at
• obec Drosendorf: www.drosendorf.at
• turistický portál regionu Waldviertel: www.waldviertel.at
• státní zámek Uherčice: www.zamek-uhercice.cz
• turistické informační centrum Jemnice: www.tic.jemnice.cz
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Odbočíme vlevo a pokračujeme cyklotrasou 5220 vedoucí přes Lubnice, Bačkovice a Radotice až do Jemnice. Toto královské město vděčí za svůj rozkvět především těžbě zlata a stříbra. Každoročně se v Jemnici koná středověká slavnost
Barchan. Podle pověsti byla v Jemnici svěřena do péče mladičká Eliška Přemyslovna, když její choť Jan Lucemburský válčil na Moravě proti loupeživým rytířům.
V Jemnici první část naší cesty zakončíme.

VÍCEDENNÍ TRASY • Přes tři kláštery • 1. den: Geras – Jemnice
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3 – Drosendorf; 4 – Zámek v Jemnici; 5 – Státní zámek Uherčice;
6 – Historická slavnost Barchan v Jemnici; 7 – Židovský hřbitov v Jemnici;
8 – Letecký snímek Jemnice; 9 – Jemnice
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Výchozí místo: Jemnice • Cílové místo: Telč • Délka trasy: 32,3 km
Vzdálenosti:
Jemnice (0 km) – Lomy (7,7 km) – Radkovice u Budče (10,7 km) – Knínice
(12,9 km) – rozcestník nad Bohusoudovem (17,1 km) – Magdalena (19,9 km) –
Nová Říše (22,2 km) – rozcestník k vrchu Oslednice (31,2 km) – Telč (32,3 km)

Přes tři kláštery
2. den: Jemnice – Telč
2
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Z náměstí Svobody v Jemnici sjedeme do ulice
Na Podolí směrem k řece. Po cyklostezce 26 vyjedeme Červenomlýnskou ulicí severně ven z města.
Po 3,5 km odbočíme doprava, přes les k Hornímu rybníku, kde odbočíme vlevo do obce Lomy
a opustíme tak cyklostezku 26. Držíme se zeleného
turistického značení. Po necelých 3 km nás zelená
zavede prudkým klesáním do Radkovic u Budče,
kde odbočíme vlevo na cyklotrasu 5124. Necelých
7 kilometrů stoupáme nad osadu Bohusoudov,
na rozcestníku odbočíme doprava na cyklotrasu
5220. Podél této cyklotrasy přijedeme na rozcestí
Magdalena. Na místě můžeme vidět objekt bývalé kaple, která byla roku 1786 odsvěcena a slouží jako myslivna. Pokračujeme dál po cyklotrase
5220, po 2 kilometrech dojedeme do Nové Říše.
Tamější klášter patří stejně jako klášter v Gerasu k premonstrátskému řádu. Kromě unikátní
barokní výzdoby kostela máme možnost spatřit
jednu z největších klášterních knihoven na Moravě.
Od kláštera se vrátíme na náměstí, kde se napojíme
na cyklotrasu 5125 vedoucí až do Telče. Na začátku města po pravé straně míjíme vrch Oslednice,
kam můžeme vystoupat na rozhlednu. Na náměstí
Zachariáše z Hradce přijíždíme Horní branou.
Malebné náměstí v Telči je společně s renesančním zámkem zapsáno na Seznamu světového
a kulturního dědictví UNESCO. Neměli bychom
opomenout ani návštěvu Panského dvora, Univerzitního centra Masarykovy univerzity, nově zrekonstruovaného telčského podzemí či interaktivní
expozice ve věži kostela sv. Ducha.

Dostupnost z EV13:
autem: • II/410 Dešná – Jemnice
• II/406 Slavonice – Dačice – Telč
• II/406 Slavonice – Dačice, II/407 Dačice – Nová Říše
vlakem: • trať 227 Slavonice – Telč

VÍCEDENNÍ TRASY • Přes tři kláštery • 2. den: Jemnice – Telč

1

7

Turistické cíle a další informace:
• turistické informační centrum Jemnice: www.tic.jemnice.cz
• klášter Panny Marie a kostel sv. Petra a Pavla: www.klasternovarise.cz
• turistické informační centrum Telč: www.telc.eu
• turistické informační centrum Panský dvůr Telč: www.panskydvurtelc.cz
• Univerzitní centrum Masarykovy univerzity Telč: www.uct.muni.cz
10
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1 – Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči; 2 – Klášter v Nové Říši; 3 – Klášterní
knihovna v Nové Říši; 4 – Klášter v Nové Říši; 5 – Vrch Oslednice s rozhlednou;
6 – Pohled z rozhledny Oslednice na Telč; 7 – Kostel sv. Jakuba Většího v Telči

VÍCEDENNÍ TRASY • Přes tři kláštery • 2. den: Jemnice – Telč
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1 – Hrad Roštejn

Cyklovýlety po VYSOČINĚ
VÍCEDENNÍ TRASY • Přes tři kláštery • 3. den: Telč – Želiv

VÍCEDENNÍ TRASY • Přes tři kláštery • 3. den: Telč – Želiv

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

Výchozí místo: Telč • Cílové místo: Želiv • Délka trasy: 59,3 km

1

Přes tři kláštery, 3. den: Telč – Želiv
Z náměstí Zachariáše z Hradce se vydáme Dolní branou podél hráze Štěpnického rybníka. Držíme se cyklotrasy 16, přejedeme křižovatku na Jihlavskou ulici, po 0,5 km přijedeme na rozcestí, kde odbočíme vlevo. Mírným stoupáním se
dostaneme přes obce Vanůvek a Doupě na lovecký hrad Roštejn. Hrad nabízí
novou interaktivní trasu, která se věnuje přírodě v okolí hradu, lovectví a myslivosti. Ze sedmiboké hradní věže uvidíme za jasného počasí dokonce vrcholky Alp.
Z Roštejna pokračujeme mírným klesáním do Růžené, kde se od cyklotrasy 16
upustíme a odbočíme doleva na cyklotrasu Greenway ŘV (Řemesel a vyznání)
Pokračování textu na straně 15

Vzdálenosti:
Telč (0 km) – Vanůvek (5,2 km) – Doupě (7,1 km) – hrad Roštejn (9,5 km) –
Růžená (11,8 km) – Batelov (17,7 km) – Nový Rychnov (28,8 km) – Křemešník
(33,2 km) – rozcestí Korce (34,6 km) – Putimov (39 km) – Pelhřimov
(43,2 km) – Kojčice (50,6 km) – Svépravice (53,9 km) – rozcestí Popelištná
(55,6 km) – Želiv (59,3 km)
Dostupnost z EV13:
autem: • II/406 Slavonice – Dačice – Telč
• II/409 Slavonice – Český Rudolec – Studená – Počátky,
II/132 Počátky – Horní Cerekev, II/112 Horní Cerekev –
Pelhřimov – Červená Řečice
vlakem: • trať 227 Slavonice – Telč
• trať 227 Slavonice – Kostelec do Jihlavy, trať 225 Kostelec
u Jihlavy – Horní Cerekev, trať 224 Horní Cerekev – Pelhřimov
Turistické cíle a další informace:
• turistické informační centrum Telč: www.telc.eu
• turistické informační centrum Panský dvůr Telč: www.panskydvurtelc.cz
• Hrad Roštejn: www.hrad-rostejn.cz
• městys Batelov: www.batelov.eu
• Muzeum Vysočiny Pelhřimov: www.muzeumpe.cz
• turistický portál města Pelhřimova: www.pelhrimovsko.cz
• Agentura Dobrý den: www.dobryden.cz
• klášter v Želivě: www.zeliv.eu
12
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přes Lovětín do Batelova, kde si můžeme prohlédnout starý zámek (původní
tvrz z 15. století), nový zámek, barokní kostel Petra a Pavla, židovskou synagogu
a hřbitov. Stejnou cyklotrasou vyjíždíme z Batelova ve směru na Bezděčín a Nový
Rychnov, odkud se táhlým stoupáním dostaneme na Křemešník. Z rozhledny
Pípalka je nádherný rozhled do okolí. Kromě rozhledny můžeme navštívit i poutní
kostel nebo Větrný zámek.
Z Křemešníku se vydáme po žluté a modré turistické značce kilometr dolů
na rozcestí Korce, kde narazíme na cyklotrasu 5129 a necelých 10 km mírně klesáme až do Pelhřimova. Ve městě rekordů a kuriozit můžeme navštívit stejnojmenné muzeum nebo si projít Stezku po stavebních slozích.
Z Masarykova náměstí vyjíždíme Palackého ulicí směrem k řece na cyklotrasu
1223 do Kojčic. Po 6,5 kilometrech v Kojčicích na náměstí odbočíme vlevo na cyklotrasu 1224 přes Svépravice.
Před obcí Popelištná odbočíme vpravo na silnici III/12927. Po 3,5 kilometrech
se přes obec Brtná dostaneme do Želivi, který je vrcholem naší třídenní trasy.
Mimo návštěvu premonstrátského kláštera je možné ochutnat místní pivo nebo
se ubytovat. Přestavba klášterního kostela Narození Panny Marie je spojena s legendárním architektem Janem Blažejem Santinim.

VÍCEDENNÍ TRASY • Přes tři kláštery • 3. den: Telč – Želiv

VÍCEDENNÍ TRASY • Přes tři kláštery • 3. den: Telč – Želiv
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2 – Hrad Roštejn; 3 – Poutní kostel Nejsvětější Trojice na Křemešníku;
4 – Pelhřimov; 5 – Rozhledna Pípalka na Křemešníku; 6 – Klášterní kostel Narození Panny Marie v Želivi; 7 a 8 – Klášter premonstrátů v Želivi

Výchozí místo: Dešná • Cílové místo: Telč • Délka trasy: 47,5 km

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

Vzdálenosti:
Dešná (0 km) – Písečné (6,6 km) – Slavonice (16,4 km) – Staré Hobzí
(24,8 km) – Vnorovice (27,7 km) – Hradišťko (31 km) – Dačice (33,4 km) –
Kostelní Vydří (37,6 km) – Zadní Vydří (41 km) – Kostelní Myslová (43 km) –
Telč (47,5 km)
Dostupnost z EV13:
Trasa EuroVelo 13 vede v úseku mezi obcemi Dešná a Písečné.
1

Velký okruh Vysočinou
1. den: Dešná – Telč
Začátek naší trasy začíná přímo na dálkové trase
EuroVelo 13 v pohraniční obci Dešná, odkud se
vydáme přes Županovice do Písečné, kde si můžeme prohlédnout místní zámek.
V Písečné se trasa EuroVelo 13 odpojuje vlevo.
My se vydáme rovně po cyklotrase 48 směrem
na Slavětín a Slavonice. Na této části trasy stoupáme 7 km. Teprve asi 2 km před Slavonicemi se
nám otevře pěkný výhled do kraje. Město Slavonice
ležící v moravské části Jihočeského kraje je ojedinělým souborem goticko-renesančních památek.
Kromě dvou náměstí lze obdivovat výhled na město z věže kostela Nanebevzetí Panny Marie. Odvážnější mohou navštívit místní podzemní chodby,
původní tzv. lochy, propojené v 15. století. Historické centrum opustíme přes Horní náměstí Jemnickou branou. Po zbytek našeho dnešního výletu
se budeme držet cyklotrasy č. 16. Na křižovatce
odbočíme vlevo na ulici Svatopluka Čecha. Zhruba
po 100 metrech odbočíme vpravo a pokračujeme
až do Starého Hobzí.
Přes Vnorovice a Hradišťko dojedeme pozvolným klesáním do Dačic. U kostela sv. Vavřince
odbočíme doprava. Před kostelem si můžeme prohlédnout památník první vyrobené kostky cukru
na světě, která zde byla v roce 1843 patentována.
Ve městě můžeme navštívit i zámek nebo městské
muzeum a galerii. Pokračujeme do Kostelního
Vydří. Na návrší najdeme klášter karmelitánů,
odkud je pěkný výhled na okolní krajinu. Na druhé
straně silnice začíná alej, která vede k hrobce rodu
Dalbergů, posledních majitelů dačického panství.
Přibližně 3 km za Kostelním Vydřím vjedeme
do lesa a odbočíme na křižovatce vlevo do Zadního
Vydří, první obce v Kraji Vysočina. Držíme se pořád
cyklotrasy 16, přes obec Kostelní Myslová pokračujeme až do Telče, kde první část okruhu končí.
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3

4
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7

8

1 – Kostelní Vydří s klášterem karmelitánů; 2 – Dešná; 3 – Zámek v Písečném;
4 – Měšťanské domy ve Slavonicích; 5 – Slavonické podzemí; 6 – Dačice;
7 – Památník kostky cukru v Dačicích; 8 – Zámek v Dačicích
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4

Turistické cíle a další informace:
• muzeum železné opony: www.desna.cz
• zámek Písečné: www.pisecne.cz
• turistické a informační centrum Slavonice: www.i.slavonice-mesto.cz
• turistické a informační centrum Dačice: https://turistika.dacice.cz/
• klášter karmelitánů Kostelní Vydří: www.karmel.cz/klaster
• turistické informační centrum Telč: www.telc.eu
• turistické informační centrum Panský dvůr Telč: www.panskydvurtelc.cz
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5

1 – Telč; 2 – Kostel sv. Jakuba Většího v Telči; 3 – Koupaliště v zatopeném lomu
u Čenkova; 4 – Tradiční betlém v Třešti; 5 – Park Gustava Mahlera v Jihlavě

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

Vzdálenosti:
Telč (0 km) – Vanůvek (5,2 km) – Doupě (7,1 km) – hrad Roštejn (9,5 km) –
lom Čenkov (12,8 km) -Třešť (17,3 km) – Salavice (21,8 km) – Popice
(26,6 km) – Pístov (30,7 km) – Jihlava, Masarykovo náměstí (33,5 km)
1

Velký okruh Vysočinou
2. den: Telč – Jihlava

2

3

4

Telč byla v roce 1992 zapsána jako první památka na Vysočině na Seznam světového a kulturního
dědictví UNESCO. Můžeme obdivovat renesanční a barokní štíty domů a unikátní renesanční
zámek přímo na konci náměstí. Díky tomu, že je
Telč obklopena soustavou rybníků, bývá nazývána
Moravskými Benátkami. Rovněž je město častým
cílem filmařů. Dnes se budeme držet celý úsek
cesty na cyklotrase 16. Telčské náměstí opustíme
Dolní branou, projedeme po hrázi Štěpnického rybníka a na konci ulice projedeme křižovatkou rovně. Po 500 metrech se silnice rozdvojuje směrem
na Pelhřimov a Jihlavu. Vydáme se vlevo, stoupáním přes obce Vanůvek a Doupě přijedeme ke hradu Roštejn. Od hradu nás čeká klesání přes Růženou a Čenkov do Třeště. U Čenkova se můžeme
vykoupat v zatopeném lomu. Městečko Třešť je
známé betlémskou cestou a betlémářskou tradicí.
Můžeme navštívit i místní synagogu nebo židovský
hřbitov, muzeum radiotechniky, obdivovat sluneční
hodiny, které ukazují letní i zimní čas a na náměstí
dřevěnou sochu rodáka Otto Šimánka, představitele Pana Tau. Z Třeště pokračujeme po silnici II/406
do Salavic. Až k rozcestí u Popic nás čeká prudké
stoupání. Od Popic pokračujeme po cyklotrase 16
přes Pístov na začátek Jihlavy. Údolím Koželužského potoka přijedeme ke křižovatce s cyklostezkou 26. Odbočíme vlevo a Brněnskou ulicí, kolem
sídla městské policie a Domova dětí a mládeže,
přijedeme na Masarykovo náměstí, kde náš dnešní
výlet zakončíme.

Dostupnost z EV13:
autem: • II/406 Slavonice – Dačice – Telč
• I/38 Znojmo – Moravské Budějovice – Jihlava
vlakem: • trať 227 Slavonice – Telč – Třešť – Kostelec u Jihlavy,
trať 225 Kostelec u Jihlavy – Jihlava
• trať 241 Znojmo – Okříšky, trať 240 Okříšky – Jihlava

VÍCEDENNÍ TRASY • Velký okruh Vysočinou • 2. den: Telč – Jihlava
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Cyklovýlety po VYSOČINĚ

Výchozí místo: Telč • Cílové místo: Jihlava • Délka trasy: 33,5 km

5

Turistické cíle a další informace:
• turistické informační centrum Telč: www.telc.eu
• turistické informační centrum Panský dvůr Telč: www.panskydvurtelc.cz
• hrad Roštejn: www.hrad-rostejn.cz
• turistické informační centrum Třešť: www.trest.cz
• turistické informační centrum Jihlava: www.visitjihlava.eu
• Jihlavské podzemí: www.jihlavskepodzemi.cz
• ZOO Jihlava: www.zoojihlava.cz
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Výchozí místo: Jihlava • Cílové místo: Třebíč • Délka trasy: 47,7 km

1

Velký okruh Vysočinou
3. den: Jihlava – Třebíč
Krajské město Jihlava má slavnou hornickou minulost. Ve 13. století zde bylo objeveno stříbro.
Z původní trhové vsi u brodu přes řeku Jihlavu vyrostlo dnešní královské horní město, první v českých
zemích. Kromě hornické stezky na severním okraji
města se můžeme dozvědět více o dolování stříbra
v Muzeu Vysočiny Jihlava. Centrum města obklopují hradby s bránou Matky Boží. Z věže kostela
svatého Jakuba si můžeme prohlédnout historické
centrum. Za návštěvu stojí zoologická zahrada, kde
můžeme vidět více než 200 druhů exotických zvířat. Z Masarykova náměstí se vydáme Brněnskou
ulicí kolem městské policie ke křížení tras 16, 26
a 162. Dnešním dnem nás bude provázet cyklostezka 26 Jihlava – Třebíč – Raabs. Vydáme se
proti proudu řeky parkem kolem zoologické zahrady a přes letní amfiteátr dojedeme ke sportovnímu
areálu. Dostaneme se na Okružní ulici, vystoupáme
ke kruhovému objezdu u hřbitova a na třetím výjezdu odbočíme. Pokračujeme po ulici Helenínská
do údolí řeky Jihlavy, přes Malý Beranov do Luk
nad Jihlavou, Bítovčic a dál do Přímělkova. Před
mostem odbočíme doprava, přejedeme železniční
trať a stoupáme do prudkého kopce. Odbočením
vlevo a následným klesáním dojedeme k zřícenině
hradu Rokštejn. Od něj následuje stoupání do Panské Lhoty a z ní opět klesání do obce Dolní Smrčné.
Pod železničním přejezdem odbočíme vlevo a dále
pokračujeme do Bransouz, Červené Lhoty a zpět
do údolí řeky Jihlavy. Projedeme Přibyslavice, Petrovice a dojedeme do Sokolí. Ze Sokolí nás čeká
poslední prudké stoupání a před námi je na dohled
Třebíč. Čeká nás prudké klesání do místní části
Třebíče, Poušov. Odtud pokračujeme kolem řeky až
na Karlovo náměstí, kde dnešní výlet zakončíme.

2

3

4

5

1 – Bazilika sv. Prokopa v Třebíči; 2 – Brána Matky Boží v Jihlavě; 3 – Park
Gustava Mahlera v Jihlavě; 4 – Luka nad Jihlavou; 5 – Židovská čtvrť v Třebíči
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Cyklovýlety po VYSOČINĚ

Vzdálenosti:
Jihlava (0 km) – Helenín (4 km) – Malý Beranov (6 km) – Luka nad Jihlavou
(12 km) – Bítovčice (16 km) – Přímělkov (18,3 km) – zřícenina Rokštejn
(20,5 km) – Panská Lhota (21,8 km) – Dolní Smrčné (23,8 km) – Bransouze
(26,1 km) – Červená Lhota (32 km) – Přibyslavice (37 km) – Petrovice
(40 km) – Sokolí (44,3 km) – Třebíč (47,7 km)
Dostupnost z EV13:
autem: • II/406 Slavonice – Dačice – Telč – Jihlava
• I/38 Znojmo – Moravské Budějovice – Jihlava
vlakem: • trať 227 Slavonice – Telč – Třešť – Kostelec u Jihlavy,
trať 225 Kostelec u Jihlavy – Jihlava
• trať 241 Znojmo – Okříšky, trať 240 Okříšky – Jihlava

VÍCEDENNÍ TRASY • Velký okruh Vysočinou • 3. den: Jihlava – Třebíč
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Cyklovýlety po VYSOČINĚ

6

Turistické cíle a další informace:
• turistické informační centrum Jihlava: www.visitjihlava.eu
• Muzeum Vysočiny Jihlava https://muzeum.ji.cz/
• Dům Gustava Mahlera www.mahler.cz
• Oblastní galerie Vysočiny: www.ogv.cz
• ZOO Jihlava: www.zoojihlava.cz
• městys Luka nad Jihlavou: www.lukanadjihlavou.cz
• turistický portál města Třebíče: www.visittrebic.eu
• Bazilika sv. Prokopa, židovská čtvrť vč. Zadní synagogy: www.mkstrebic.cz
• Zámek a Muzeum Vysočiny Třebíč: www.muzeumtr.cz
• Alternátor: https://alternator.cz
21

Výchozí místo: Třebíč • Cílové místo: Moravské Budějovice •
Délka trasy: 38,8 km
Vzdálenosti:
Třebíč (0 km) – Libušino údolí (2 km) – Slavice (7 km) – rozcestí Pod Pekelným
vrchem (9 km) – Mastník (11 km) – Kojetice (14 km) – Šebkovice (20 km) –
Jaroměřice nad Rokytnou (27,7 km) – Blatnice (31,7 km) – Moravské
Budějovice (38,8 km)

1

Velký okruh Vysočinou
4. den: Třebíč – Moravské
Budějovice

2

3

4

5

Třebíč je nejmladší město s památkami na Seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO
na Vysočině. Zapsána byla bazilika sv. Prokopa,
unikátní židovská čtvrť se hřbitovem a nově i zámek Třebíč. Kromě židovských památek můžete
ve městě navštívit expozice na zámku, Ekotechnické centrum Alternátor, Masarykovu vyhlídku nebo
rozhlednu U Kostelíčku. U kostela svatého Martina
můžete vystoupat na věž, na které se nachází jeden z největších ciferníků v Evropě.
I dnes se budeme pohybovat po cyklostezce 26.
Třebíč opustíme Libušínským údolím a pozvolným
stoupáním dojedeme k zahrádkářské kolonii. Dojedeme do Slavic a pokračujeme na rozcestí Pod Pekelným vrchem. Uděláme si odbočku na nedalekou
rozhlednu, ze které se nám naskytne pěkný pohled
na Třebíč a okolí. Zhruba po kilometru odbočíme
vpravo a pokračujeme po cyklostezce 26 do Mastníku. Dále jedeme přes Kojetice, odkud můžeme vidět hrad Sádek. Na jeho jižním svahu se nacházejí
jediné vinice na Vysočině. Pokračujeme do Šebkovic,
ve kterých odbočíme doleva a pozvolným klesáním
jedeme do Jaroměřic nad Rokytnou. V Jaroměřicích najdeme rozlehlý barokní zámecký areál s kostelem svaté Markéty, zámecký park, špitál s kaplí
svaté Kateřiny nebo Muzeum Otokara Březiny.
Projedeme kolem zámeckého parku k parkovišti, od kterého odbočíme vlevo do ulice Stromořadí
a jedeme až do Blatnice. V obci odbočíme doprava
a u kapličky doleva, pokračujeme do Lažínek a kolem letiště a hřbitova přijedeme do Moravských
Budějovic.

Dostupnost z EV13:
autem: • II/411 Uherčice – Moravské Budějovice, II/152 Moravské Budějovice
– Jaroměřice nad Rokytnou, II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – Třebíč
• I/38 Znojmo – Moravské Budějovice – Želetava – Kasárna,
I/23 Kasárna – Předín – Třebíč
vlakem: • trať 248 Retz – Znojmo, 241 Znojmo – Moravské Budějovice –
Okříšky, trať 240 Okříšky – Třebíč

Turistické cíle a další informace:
• turistický portál města Třebíče: www.visittrebic.eu
• Bazilika sv. Prokopa, židovská čtvrť vč. Zadní synagogy: www.mkstrebic.cz
• Zámek a Muzeum Vysočiny Třebíč: www.muzeumtr.cz
• Alternátor: https://alternator.cz
• turistické informační centrum Jaroměřice nad Rokytnou:
www.jaromericenr.cz
• státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou: www.zamek-jaromerice.cz
• turistické informační centrum Moravské Budějovice: www.infomb.cz
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Cyklovýlety po VYSOČINĚ

1 – Rozhledna Na Pekelném kopci u Třebíče; 2 – Zámek v Třebíči; 3 – Hrad
Sádek; 4 – Jaroměřice nad Rokytnou; 5 – Zámek v Moravských Budějovicích

VÍCEDENNÍ TRASY • Velký okruh Vysočinou • 4. den: Třebíč – Moravské Budějovice
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Výchozí místo: Moravské Budějovice • Cílové místo: Dešná •
Délka trasy: 37,3 km
Vzdálenosti:
Moravské Budějovice (0 km) – rozcestí U Kosové (5 km) – Budkov (13,2 km) –
Lomy (17,6 km) – Jemnice (24,9 km) – Radotice (30 km) – Bačkovice
(31,8 km) – Dešná (37,3 km)

1

Velký okruh Vysočinou
5. den: Moravské Budějovice –
Dešná
2

3

4

5

Dostupnost z EV13:
autem: • II/410 Dešná – Jemnice, II/152 Jemnice – Moravské Budějovice,
• I/38 Znojmo – Moravské Budějovice
vlakem: • trať 248 Retz – Znojmo, trať 241 Znojmo – Moravské Budějovice,
• trať 243 Moravské Budějovice – Jemnice

Z náměstí Míru v Moravských Budějovicích vyrazíme po modré turistické značce směrem k zámku a kostelu sv. Jiljí. Po kilometru nás modrá značka
zavede k Husově ulici, kde se připojíme na cyklostezku 26. Podjedeme železniční trať a na nedalekém kruhovém objezdu zvolíme 2. výjezd dále
Husovou ulicí. Pojedeme pod druhým železničním
přejezdem a podél židovského hřbitova pokračujeme rovně ještě 2,5 kilometrů. Poté odbočíme vlevo
a přijedeme k rozcestí U Kosové a kolem rybníka
Nový Hrachovec. Cyklostezky 26 se budeme držet
i nadále. Přes lesy pokračujeme stoupáním 4,5 km
do Budkova. Odtud dále rovně na začátek obce
Lomy a prudkým klesáním se přes les přiblížíme
k Jemnici na silnici II/410. Po levé straně mineme hrobku rodiny Pallavicini a dostáváme se
do Jemnice. Ve městě můžeme najít mnoho architektonických skvostů reprezentující všechna
slohová období. Na tamějším zámku měla pobývat
královna Eliška Přemyslovna. K jejímu pobytu se
váže každoroční městská slavnost Barchan, která
se v Jemnici koná už od poloviny 14. století.
Z náměstí v Jemnici se vydáme dolů k řece Želetavce na cyklostezku 26, která vede Údolní ulicí.
Přes Radotice dorazíme do Bačkovic, kde nás čeká
prudké stoupání. Na křižovatce za Bačkovicemi odbočíme vpravo a pokračujeme prudkým klesáním
a následným stoupáním do Dešné. V Dešné se
napojuje trasa EuroVelo 13 a zakončujeme zde náš
pětidenní okruh Vysočinou.

Turistické cíle a další informace:
• turistické informační centrum Moravské Budějovice: www.infomb.cz
• turistické informační centrum Jemnice: www.tic.jemnice.cz
• muzeum železné opony: www.desna.cz
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1 – Hrobka rodu Pallavicini u Jemnice; 2 – Kostel sv. Jiljí v Moravských
Budějovicích; 3 – Kostel sv. Stanislava v Jemnici; 4 – Slavnost Barchan
v Jemnici; 5 – Letecký pohled na Dešnou

VÍCEDENNÍ TRASY • Velký okruh Vysočinou • 5. den: Moravské Budějovice – Dešná
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Cyklovýlety po VYSOČINĚ
HAVLÍČKOBRODSKO

Cyklovýlety po VYSOČINĚ
HAVLÍČKOBRODSKO

▲ Stvořidla na Sázavě

HAVLÍČKOBRODSKO

▼ Doubrava

Do regionu Havlíčkobrodska zasahují ze severu Železné hory a najdete zde nejen
zalesněné kopce, ale také skalnatá a romantická údolí, která pamatují řinčení
husitských zbraní.
Nejvyšším místem Havlíčkobrodska je Melechov u Trpišovic s 709 metry nad
mořem. Krajinou protéká v délce 75 kilometrů řeka Sázava, kterou s oblibou
vyhledávají vodáci. Nejnavštěvovanějšími místy jsou přírodní rezervace Stvořidla na řece Sázavě s proslulou Foglarovou Sluneční zátokou a údolí Doubravy
u Chotěboře. Mezi významné památky patří hrad v Lipnici nad Sázavou, spojený se spisovatelem Jaroslavem Haškem – otcem Dobrého vojáka Švejka. Hrad
je hojně vyhledávaný filmaři. Stejně jako Lipnici si filmové štáby oblíbily hrad
v Ledči nad Sázavou, kde se točily např. pohádky Anděl páně 2, Čertí brko
či slavný film Bídníci s Gérardem Depardieuem. Za prohlídku stojí určitě zámek ve Světlé nad Sázavou s jedinečnou expozici historického evropského skla
od baroka po konec 19. století.
Město Havlíčkův Brod je úzce spjaté s významným novinářem a spisovatelem Karlem Havlíčkem Borovským. Ten zde v takzvaném Havlíčkově domě
bydlel. V centru města můžeme obdivovat barokní a klasicistní šíty domů, dvě
historické radnice a kromě muzea navštívit Galerii výtvarného umění (grafiky
a ilustrace 20. století), Štáflovu baštu (expozice věnovaná malíři Otakaru Štáflovi), klášterní kostel sv. Rodiny nebo vystoupat na vyhlídkovou věž kostela
Nanebevzetí Panny Marie.
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Výchozí místo: Havlíčkův Brod • Cílové místo: Žižkova mohyla •
Délka trasy: 18,1 km
Vzdálenosti:
Havlíčkův Brod (0 km) – Herlify (3,6 km) – Bartoušov (6,1 km) – Dlouhá Ves
(8,6 km) – Hesov (12,2 km) – Přibyslav (14,6 km) – Žižkova mohyla (18,1 km)
Dostupnost z EV13:
autem: • I/38 Znojmo – Havlíčkův Brod
vlakem: • trať 241 Znojmo – Okříšky, trať 240 Okříšky – Havlíčkův Brod
1

Z Havlíčkova Brodu
k Žižkově mohyle

2

3

4

Havlíčkův, dříve Německý či Smilův Brod byl původně založen jako trhová ves u řeky Sázavy. Stejně jako v Jihlavě i zde se těžilo stříbro. Návštěvníka
zaujme zejména malebné náměstí s barokními
domy a kostel Nanebevzetí Panny Marie u horní
části náměstí. Navštívit můžeme i Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, které sídlí v Havlíčkově domě
na náměstí, Štaflovu baštu nebo chalupu.
Z Havlíčkova náměstí se vydáme ke kostelu
Nanebevzetí Panny Marie k parku Budoucnost, odkud se napojíme na cyklotrasu 4157 a pojedeme
na nábřeží řeky Sázavy. Na nábřeží u kulturního
domu odbočíme vlevo, připojuje se zde cyklotrasa 19, která nás dovede ven z města přes Herlify,
Bartoušov, Dlouhou Ves a Hesov až do Přibyslavi.
Na křižovatce s Tyršovou ulicí odbočíme vpravo
a vjíždíme na náměstí. V místním zámku si můžeme prohlédnout Hasičské muzeum, nebo gotickou
věž z roku 1497, která je zároveň symbolem města.
V zámeckém parku najdeme jezdeckou sochu Jana
Žižky, který nedaleko Přibyslavi v roce 1424 zemřel.
Původem chudý hejtman z jihočeské tvrze se
stal vojevůdcem, který i slepý budil strach u svých
protivníků.
Z náměstí se vydáme zpět po Tyršově ulici, budeme se však držet rovně po cyklotrase 4122 ven
z města. Nad Přibyslaví nás čeká prudké stoupání
k Žižkově mohyle, nejvyššímu bodu dnešní trasy.
Podle pověsti padl husitský vojevůdce právě nedaleko Přibyslavi.

5

Turistické cíle a další informace:
• Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod: www.muzeumhb.cz
• městské informační centrum Havlíčkův Brod: https://mic.muhb.cz/
• Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod: www.galeriehb.cz
• Kulturní zařízení města Přibyslav: www.kzmpribyslav.cz
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Cyklovýlety po VYSOČINĚ

1 – Zámek v Přibyslavi; 2 – Havlíčkovo náměstí v Havlíčkově Brodě;
3 – Štáflova bašta v Havlíčkově Brodě; 4 – Hasičské muzeum v Přibyslavi;
5 – Žižkova mohyla nad Přibyslaví

HAVLÍČKOBRODSKO • Z Havlíčkova Brodu k Žižkově mohyle

HAVLÍČKOBRODSKO • Z Havlíčkova Brodu k Žižkově mohyle

Cyklovýlety po VYSOČINĚ
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1 – Hrad v Ledči nad Sázavou

Cyklovýlety po VYSOČINĚ
HAVLÍČKOBRODSKO • Okruh z Ledče nad Sázavou přes střed republiky

HAVLÍČKOBRODSKO • Okruh z Ledče nad Sázavou přes střed republiky

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

Výchozí místo: Ledeč nad Sázavou • Cílové místo: Ledeč nad Sázavou •
Délka trasy: 51 km

1

Okruh z Ledče nad Sázavou přes střed republiky
Výchozím bodem našeho výletu je historické město Ledeč nad Sázavou, které
se rozkládá na obou březích řeky Sázavy. Na levém břehu se nachází historické
jádro s gotickým kostelem sv. Petra a Pavla. Na vysoké skále na pravém břehu
se tyčí nepřehlédnutelná dominanta – hrad, který je sídlem městského muzea.
Pokračování textu na straně 33

Vzdálenosti:
Ledeč nad Sázavou (0 km) – Koňkovice (7,7 km) – Smrčná (9,6 km) – rozcestník
Smrčná – žst. (10,1 km) – rozcestník Mrzkovice – žst. (12,2 km) – Františkodol
(13 km) – Lipnička (13,9 km) – Světlá nad Sázavou (15,9 km) – Příseka
(18 km) – Malčín (22,1 km) – Zboží (26,3 km) – Sázavka (30,1 km) – Leština
(33,7 km) – Dobrnice (35,7 km) – Hroznětín (38,3 km) – Číhošť (39,7 km) –
Vlkanov (43,2 km) – Opatovice (45,3 km) – Pavlov (47,3 km) – Ledeč nad
Sázavou (51 km)
Dostupnost z EV13:
autem: • I/38 Znojmo – Havlíčkův Brod, II/150 Havlíčkův Brod – Světlá nad
Sázavou – Ledeč nad Sázavou
vlakem: • trať 241 Znojmo – Okříšky, trať 240 Okříšky – Havlíčkův Brod,
trať 230 Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou
Turistické cíle a další informace:
• Městské muzeum Ledeč nad Sázavou: www.hrad-ledec.cz
• turistické a informační centrum Ledečsko: www.ledecsko.cz
• kulturní zařízení Světlá nad Sázavou: www.kyticesvetla.cz
• geografický střed České republiky: www.cihost.cz
• Záchranná stanice Pavlov: www.stanicepavlov.eu
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Cyklovýlety po VYSOČINĚ

2

Z města vyjíždíme po cyklotrase 19 směr Dobrovítova Lhota. Hned za náměstím začneme stoupat, kromě krátkých přestávek, až do vesničky Koňkovice. Tam zahneme vlevo a prudce sjedeme do údolí Sázavy. Za rekreační osadou
Smrčná přejedeme řeku Sázavu a od rozcestníku Smrčná – žst. pokračujeme
po červené značce podél řeky. U rozcestníku Mrzkovice – žst. odbočíme na žlutou
trasu a po lávce přejedeme na druhý břeh řeky Sázavy a dojedeme do Františkodolu. Odsud jedeme po silnici přes Lipničku do Světlé nad Sázavou.
Světlá nad Sázavou je další zajímavé město postavené na obou březích
Sázavy. K největším zajímavostem patří zámek, který je obklopen působivým zámeckým parkem s několika rybníky. Můžeme si zde prohlédnout unikátní sbírku
více než 1000 předmětů historického skla. Další zajímavostí je pozdně gotický
kostel sv. Václava a jistě i místní podzemí.
Ze Světlé se vydáme přes Příseku do Malčína. V Malčíně odbočíme vlevo
a dojedeme do obce Zboží, kde zahneme vlevo, jedeme do Sázavky a pokračujeme po silnici do Leštiny, Dobrnic, Hroznětína až do Číhoště. Místa, kde kázal,
komunistickým režimem umučený, páter Jan Toufar. Obci Číhošť je připisován
geografický střed České republiky. Z Číhoště se dáme do Vlkanova, odkud
přes Opatovice a Pavlov dojedeme zpátky do Ledče nad Sázavou.

HAVLÍČKOBRODSKO • Okruh z Ledče nad Sázavou přes střed republiky

Cyklovýlety po VYSOČINĚ
HAVLÍČKOBRODSKO • Okruh z Ledče nad Sázavou přes střed republiky

2 – Letecká fotka Ledče nad
Sázavou; 3 – Ledeč nad Sázavou;
4 – Zámek ve Světlé nad Sázavou;
5 – Expozice skla ve Světlé nad
Sázavou; 6 – Zámek ve Světlé
nad Sázavou; 7 – Kostel
Nanebevzetí Panny Marie
v Číhošti; 8 – Geografický střed
republiky v Číhošti; 9 – Rozcestník
u geografického středu republiky
v Číhošti

9
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Výchozí místo: Havlíčkův Brod • Cílové místo: Havlíčkův Brod •
Délka trasy: 53 km
Vzdálenosti:
Havlíčkův Brod (0 km) – Břevnice (4,6 km) – Kyjov (5,6 km) – Ždírec
(7,1 km) – Jilemník (9,4 km) – Česká Bělá (12,3 km) – Cibotín (16 km) – Jitkov
(20 km) – Střížov (21,7 km) – Mariaves (23,9 km) – Chotěboř (29,3 km) – Nový
Dvůr (33,2 km) – Klouzovy (34,3 km) – Nejepín (35,7 km) – rozcestí Květinov –
hájovna (36,5 km) – Jilem (40 km) – Lysá (42,1 km) – Horní Krupá (45 km) –
Knyk (48,5 km) – Český Dvůr (50 km) – Havlíčkův Brod (53 km)
1

Okruh z Havlíčkova Brodu
přes Chotěboř

2

3

4

Bohatou historii Havlíčkova Brodu návštěvníkovi
připomenou středověké hradby s baštami, historické centrum s barokním náměstím, lidové stavení
Štáflova chalupa, zdobné kostely či kašna s Tritonem. Na zdejším gymnáziu při augustiánském klášteře studovali J. Dobrovský, B. Smetana a K. Havlíček Borovský. V horní části náměstí spatříte věž
gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie, z níž
je krásný výhled na město.
Z náměstí se vydáme po zelené trase kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie. Napojíme se na cyklotrasu 4157 a po ní mineme kostel sv. Trojice, zimní
stadion a rybník Rantejch. Cyklotrasa 4157 nás dále
vede přes několik stavení na Občinách, projedeme
lesem, sjedeme do Břevnice a přes Kyjov, Ždírec a Jilemník dojedeme až do České Bělé, kde odbočíme
po silnici směrem na obec Cibotín, kterou projedeme. Dorazíme ke křižovatce a odbočíme vlevo směrem na Jitkov. Po trase 4156 přes Jitkov, Střížov, Mariaves dojedeme do Chotěboře. Tam najdeme pěkné
náměstí a opodál raně barokní zámek s arkádovým
nádvořím, kaplí Nejsvětější Trojice a muzeem.
Z Chotěboře se vydáme cca 7 km po silnici
cyklotrasou 4156 přes Nový Dvůr, Klouzovy a Nejepín. Z Nejepína pokračujeme po trase 4156 až
k rozcestí Květinov – hájovna. Odtud postupně
klesáme lesní cestou po modré značce k Jilemskému rybníku, přejedeme řeku Sázavku, vystoupáme
k nezalesněnému vrchu Klenek s vysílačem a poté
sjedeme ke vsi Jilem. Trasa 4153 nás dále vede přes
Lysou, Horní Krupou, Knyk a Český Dvůr zpět
do centra Havlíčkova Brodu.

Dostupnost z EV13:
autem: • I/38 Znojmo – Havlíčkův Brod, II/150 Havlíčkův Brod – Světlá
nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou
vlakem: • trať 241 Znojmo – Okříšky, trať 240 Okříšky – Havlíčkův Brod,
trať 230 Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou

Turistické cíle a další informace:
• Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod: www.muzeumhb.cz
• městské informační centrum Havlíčkův Brod: https://mic.muhb.cz/
• Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod: www.galeriehb.cz
• centrum kultury a služeb Chotěboř: www.cekus.eu
34

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

1 – Toleranční modlitebna v Horní Krupé; 2 – Děkanský kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Havlíčkově Brodě; 3 – Havlíčkův Brod; 4 – Krajina v okolí
Havlíčkova Brodu

HAVLÍČKOBRODSKO • Okruh z Havlíčkova Brodu přes Chotěboř

HAVLÍČKOBRODSKO • Okruh z Havlíčkova Brodu přes Chotěboř

Cyklovýlety po VYSOČINĚ
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Cyklovýlety po VYSOČINĚ
ŽĎÁRSKO

Cyklovýlety po VYSOČINĚ
ŽĎÁRSKO
▲ Kostel sv. Michaela nad Vítochovem

▼ Krajina okolo obce Javorek

ŽĎÁRSKO
Žďársko se rozkládá na vrcholové části Českomoravské vrchoviny a pyšní se malebnými vesničkami a v lesích vyčnívajícími vrcholy skal CHKO Žďárských vrchů.
Navíc tudy prochází linie evropského rozvodí oddělující povodí Severního a Černého moře, takzvaná Střecha Evropy.
Na své si tady přijdou nejen příznivci procházek a cyklovýletů, ale také sportovní rybáři. Největším rybníkem je Velké Dářko s 206 hektary a nejvyšším vrcholem Devět skal s 836 metry. Žďársko není jen pokladnicí přírodních zajímavostí,
ale také domovem mnoha kulturních a historických památek.
Žďár nad Sázavou zdobí památka ze Seznamu světového a kulturního dědictví
UNESCO – Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře od architekta
Jana Blažeje Santiniho Aichla. Rukopis významného architekta nese ve Žďáře nad
Sázavou také kostel Nanebevzetí Panny Marie, Dolní (morový) hřbitov, Hospodářský dvůr Lyra a v blízkém okolí například kostely ve Zvoli a v Obyčtově a zájezdní
hostinec v Ostrově nad Oslavou. Přímo pod kostelem se nachází Zámek Žďár nad
Sázavou, kde je umístěno moderní interaktivní Muzeum nové generace. Bystřicko zdobí zřícenina Zubštejn a hrad Dalečín. Novoměstsko je pro změnu známé
sportem, Zlatou lyží, biatlonem a závody horských kol ve Vysočina Areně a okolí
Jimramova se označuje jako kraj Jana Karafiáta a jeho Broučků. Žďársko jako
turistická oblast je součástí destinace Koruna Vysočiny.
▼ Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
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1 – Zámek ve Ždáru nad Sázavou; 2 – Muzeum Nové generace ve žďárském
zámku; 3 – Šlakhamr; 4 – Evangelický kostel v Sázavě; 5 – Cyklostezka
u Velkého Dářka

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

Výchozí místo: Žďár nad Sázavou • Cílové místo: Žďár nad Sázavou •
Délka trasy: 35,3 km
Vzdálenosti:
Zámek Žďár nad Sázavou (0 km) – rozcestí u Jordánku (0,5 km) – Mamlas
(1,7 km) – Hamry nad Sázavou (3,5 km) – rozcestník Pod Štěnicí (5,9 km) –
Šlakhamr (6,5 km) – Sázava (10 km) – Velká Losenice (13,5 km) – Vepřová
(17,3 km) – Radostín (24,7 km) – Žďár nad Sázavou (35,3 km)

1

Okolo Žďáru nad Sázavou

2

3

4

5

Dostupnost z EV13:
autem: • I/38 Znojmo – Havlíčkův Brod, I/19 Havlíčkův Brod –
Žďár nad Sázavou
vlakem: • trať 241 Znojmo – Okříšky, trať 240 Okříšky – Havlíčkův Brod,
trať 250 Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou

ŽĎÁRSKO • Okolo Žďáru nad Sázavou

ŽĎÁRSKO • Okolo Žďáru nad Sázavou

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

12

Naše trasa bude začínat u zámku Žďár nad Sázavou, kde si můžeme prohlédnout Muzeum nové
generace nebo se vydat na komentovanou prohlídku Po stopách Santiniho. Od zámku se vydáme
vpravo po žluté turistické značce a následně odbočíme vlevo do ulice Dvorská. Mineme hospodářský
dvůr Lyra, jehož autorem je slavný architekt Santini.
Pokračujeme dále až na rozcestník u Jordánku, odtud se vydáme po modré turistické značce necelý
kilometr k vyhlídce Mamlas.
Od vyhlídky klesáme rovně po Hamerském
okruhu, který je značený žlutě, do Hamrů nad Sázavou. Na silnici odbočíme doprava a napojíme
se na cyklotrasu 19. Za mostem přes Sázavu odbočíme doprava, u rozcestníku Pod Štěnicí se vydáme Hamerským okruhem na Šlakhamr. Jedná
se o technickou památku bývalého hamru. Nově
zbudovaná expozice mapuje bohatou železářskou
tradici místního regionu.
Vrátíme se zpět na cyklotrasu 19 a údolím Sázavy pokračujeme do stejnojmenné obce. V Sázavě
odbočíme doprava na cyklotrasu 4156, stoupáním
dojedeme do Velké Losenice. V obci můžeme navštívit kostnici u kostela sv. Jakuba. Pokračujeme
dále do Vepřové. Odbočením vpravo opouštíme
cyklotrasu 4156 a pokračujeme do Radostína cyklotrasou 5061.
Přes obec vede modrá turistická trasa a evropská
dálková cyklotrasa EuroVelo 4 směřující z Francie až
na Ukrajinu. My se po ní vydáme na závěrečnou desetikilometrovou trasu přes hráz Velkého Dářka,
tzv. moře Vysočiny, nazpět do Žďáru nad Sázavou.
Turistické cíle a další informace:
• Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře: www.zelena-hora.cz
• Zámek Žďár nad Sázavou: www.zamekzdar.cz
• Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou: https://muzeum.zdarns.cz/
• turistické informační centrum Žďár nad Sázavou: www.zdarns.cz
• obec Hamry nad Sázavou: www.hamryns.cz/turisticke-informace/
• destinační společnost Koruna Vysočiny: www.korunavysociny.cz
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Výchozí místo: Nové Město na Moravě • Cílové místo: Nové Město
na Moravě • Délka trasy: 33,5 km
Vzdálenosti:
Nové Město na Moravě (0 km) – Zubří (4,3 km) – Vojtěchov (7,3 km) –
Lísek (10,4 km) – Kamenice rozcestí (14 km) – rozcestí Pod Pohledeckou skálou
(16,7 km) – rozcestí Pod Studnicí (20 km) – U Hájenky (22,6 km) – Medlov
(24,6 km) – Sykovský rybník (26,2 km) – Vlachovice (28 km) – Nové Město
na Moravě (33,5 km)
1

Za sportem do Nového Města
na Moravě
2

3

4

5

6

Výlet začínáme v Novém Městě na Moravě.
Vyjedeme po cyklotrase 19, která vede kousek
po silnici II/360 na Jimramov a za železnicí odbočí vpravo na silničku do Zubří. Ze Zubří jedeme
dál po trase 19. Projedeme vesničkou Vojtěchov
a u hotelu Skalský dvůr odbočíme vlevo na Lísek.
Nad obcí Lísek ostřeji stoupáme rovně po cyklotrase 1 ve směru Kadov. Zhruba po 1,5 km
zase postupně klesáme a v lese nesmíme přehlédnout odbočku vlevo do chráněné krajinné oblasti
Žďárské vrchy. Krásný sjezd po 1 km vystřídá
stoupání až k vrcholu Kamenice. Můžeme z něj
vidět Orlické hory, Kralický Sněžník a za dobrého
počasí i špičku Sněžky. Z lesa se napojíme na silnici II/360, po níž pojedeme až k rozcestí Pod
Pohledeckou skálou, kde odbočíme s cyklotrasou 1 doprava. Mineme rozcestí Pod Studnicemi,
za 2,6 km u autobusové zastávky Kadov narazíme na další rozcestí, na němž odbočíme vlevo
na silnici II/354. Po necelých dvou kilometrech se
dostaneme na rozcestí k Medlovskému rybníku
a odbočíme doprava. Dostaneme se do Medlova. Přes hráz Medlovského rybníku pokračujeme
odbočením vlevo po cyklotrase 4346 přes Černý
les k Sykovskému rybníku. Tam odbočíme
doleva na cyklotrasu 103 přes Vlachovice zpět
do Nového Města na Moravě. V závěrečném úseku cesty míjíme Vysočina Arenu – největší biatlonový a lyžařský areál v České republice, dějiště
závodů světového poháru v biatlonu a horských
kolech.

Dostupnost z EV13:
autem: • I/38 Znojmo – Havlíčkův Brod, I/19 Havlíčkův Brod – Žďár nad
Sázavou – Nové Město na Moravě
vlakem: • trať 241 Znojmo – Okříšky, trať 240 Okříšky – Havlíčkův Brod,
trať 250 Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou,
trať 251 Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě

Turistické cíle a další informace:
• Horácké muzeum Nové Město na Moravě www.hm.nmnm.cz
• Horácká galerie v Novém Městě na Moravě: www.horackagalerie.cz
• informační centrum Nové Město na Moravě: www.ic.nmnm.cz
• Vysočina Arena: www.vysocina-arena.cz
• destinační společnost Koruna Vysočiny: www.korunavysociny.cz
40

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

1 – Vysočina Arena; 2 – Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě;
3 – Krajina v CHKO Žďárské vrchy; 4 – Kadov; 5 – Medlovský rybník;
6 – Rybník Sykovec

ŽĎÁRSKO • Za sportem do Nového Města na Moravě

ŽĎÁRSKO • Za sportem do Nového Města na Moravě

Cyklovýlety po VYSOČINĚ
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1 – Veselí u Víru; 2 – Dalečín; 3 – Zřícenina hradu Dalešín; 4 – Kostel
sv. Michaela nad Vítochovem; 5 – Rozhledna Karasín; 6 – Vírská přehrada

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

Vzdálenosti:
Dalečín (0 km) – Písečná (4,5 km) – Vítochov (6 km) – Karasín (8,3 km) –
bývalá obec Chudobín (11 km) – Kobylí skála (14 km) – hráz Vírské přehrady
(15,6 km) – Korouhvice (19,4 km) – Veselí (22,3 km) – Dalečín (26,5 km)
1

Okolo Vírské přehrady

2

3

4

5

Vírská přehrada není sice určena ke koupání, ale
její okolí nabízí čistou krajinu a množství výhledů.
Zatopené údolí řeky Svratky vybízí k zastavením
a odpočinku. Náš výlet začneme v 
Dalečíně
u zámečku, který byl přestavěn koncem 19. století do tyrolského stylu, a který dnes slouží
jako obecní úřad. Od zámku pojedeme doprava
po cyklotrase 4025, přejedeme most přes řeku
a na křižovatce odbočíme vlevo na cyklotrasu
5180. Vystoupáme do Písečné, kde odbočíme vlevo a přijedeme do Vítochova. Nad obcí se tyčí
románský kostelík, od kterého jsou pěkné výhledy
do krajiny a uvidíme od něj i rozhlednu na Karasíně. Sjedeme dál dolů až za obec, kde se přidává
trasa 5218, po které budeme směřovat do obce
Karasín na stejnojmennou rozhlednu. Sjedeme
zpátky k Vítochovu a budeme pokračovat odbočením doprava po cyklotrase 5218. Po ní budeme
klesat k Vírské přehradě. Přijedeme do míst,
ve kterých se nacházela obec Chudobín.
Dáme se doprava a podél přehrady dojedeme k vyhlídce Kobylí skála a od ní dále na hráz
přehrady. Hráz je vysoká 71 metrů a dlouhá
390 metrů. Pod hrází se nachází obec Vír. Budeme pokračovat dále a za hrází pojedeme rovně
po cyklotrase 4025 do Korouhvice. Za Korouhvicí
začíná prudké stoupání do Veselí, kde si můžeme
prohlédnout evangelickou toleranční modlitebnu.
Z Veselí budeme už jen klesat do výchozího bodu
našeho výletu, do Dalečína. Držíme se stále cyklotrasy 4025. V Dalečíně můžeme navštívit zříceninu hradu nebo si zvenku prohlédnout unikátní
funkcionalistickou Jaroškovu vilu.

Dostupnost z EV13:
autem: • I/38 Znojmo – Havlíčkův Brod, I/19 Havlíčkův Brod – Žďár nad
Sázavou – Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem,
II/357 Bystřice nad Pernštejnem – Dalečín
vlakem: • trať 241 Znojmo – Okříšky, trať 240 Okříšky – Havlíčkův Brod,
trať 250 Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou, trať 251 Žďár nad
Sázavou – Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem

ŽĎÁRSKO • Okolo Vírské přehrady

ŽĎÁRSKO • Okolo Vírské přehrady

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

Výchozí místo: Dalečín • Cílové místo: Dalečín • Délka trasy: 26,5 km

6

Turistické cíle a další informace:
• obec Vír: www.virvudolisvratky.cz
• obec Dalečín: www.dalecin.cz
• rozhledna a sjezdovka Karasín: www.karasin.cz
• mikroregion Bystřicko: www.bystricko.cz
• destinační společnost Koruna Vysočiny: www.korunavysociny.cz
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1 – Domanínský rybník; 2 – Kostel sv. Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem;
3 – Kostel Nejsvětější trojice v Bystřici nad Pernštejnem; 4 – Pohádková alej
v Bystřici nad Pernštejnem; 5 a 6 – Centrum Eden

1

Do Bystřice za poznáním

2

3

4

5

6

Za výchozí bod si zvolíme Bystřici nad Pernštejnem, která je důležitým východiskem turistických cest
ve Svratecké hornatině. Městu dominuje ve spodní
části náměstí raně gotický kostel sv. Vavřince, který
byl roku 1699 zbarokizován na mohutné dvojvěží.
Ve staré radnici je zřízeno muzeum s vlastivědnou,
historickou a hornickou expozicí.
Z náměstí se vydáme dolů směrem k řece Bystřici, na dálkovou cyklotrasu EuroVelo 4. U domu dětí
a mládeže odbočíme doprava na Cibulkovu ulici.
Po necelém kilometru odbočíme vlevo na červenou
turistickou značku, cestou do prudkého kopce mineme pohádkovou alej, deset dřevěných pohádkových bytostí umístěných mezi stromy, nebo park miniatur – zhruba 30 modelů hradů, klášterů a jiných
památek z dob největšího rozkvětu 14. a 15. století.
Pojedeme kolem Centra Eden, kde si můžeme prohlídnout skanzen Horácké vesnice nebo ekopavilon.
Centrum nabízí interaktivní a zábavnou formou seznámení s lidovými řemesly a ekologií.
U železniční stanice opouštíme červené turistické značení a cyklostezkou se vydáme podél kolejí
a letiště k silnici za obec Domanínek, kde odbočíme
vlevo na cyklotrasu EuroVelo 4. Ta nás zavede nahoru k parkovišti u Domanínského rybníku. Zde
překročíme silnici I/19 a sjedeme k rybníku, kde se
můžeme občerstvit a v létě je zde možnost koupání.
Po žluté turistické trase pokračujeme směrem
do Bohuňova na rozcestí Pletenice. Odbočíme doprava na zelené turistické značení, přejedeme obec
Písečné až do Vítochova. Nad obcí se tyčí raně gotický kamenný kostel s románskými prvky, odkud je
krásný výhled do údolí řeky Svratky. Ve Vítochově se
napojíme na cyklotrasu 5180 vedoucí zpět do Bystřice nad Pernštejnem. Na začátku trasy, po necelém
kilometru můžeme odbočit na rozhlednu Karasín,
jehož součástí je i lyžařský vlek o délce 450 metrů.

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

Výchozí místo: Bystřice nad Pernštejnem • Cílové místo: Bystřice
nad Pernštejnem • Délka trasy: 22,4 km
Vzdálenosti:
Bystřice nad Pernštejnem (0 km) – Bystřice nad Pernštejnem – žst. (1,6 km) –
parkoviště u Domanínského rybníku (7 km) – Domanínský rybník (7,8 km) –
Bohuňov – (10,2 km) – Pletenice, rozc. (11,9 km) – Písečné (14,6 km) –
kostel sv. Michaela, Vítochov (16 km) – Ždánice (19 km) – Bystřice
nad Pernštejnem (22,4 km)
Dostupnost z EV13:
autem: • I/38 Znojmo – Havlíčkův Brod, I/19 Havlíčkův Brod – Žďár nad
Sázavou – Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem
vlakem: • trať 241 Znojmo – Okříšky, trať 240 Okříšky – Havlíčkův Brod,
trať 250 Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou, trať 251 Žďár
nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem

ŽĎÁRSKO • Do Bystřice za poznáním

ŽĎÁRSKO • Do Bystřice za poznáním

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

15

Turistické cíle a další informace:
• mikroregion Bystřicko: www.bystricko.cz
• městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem www.muzeumbystricko.cz
• Centrum Eden: www.centrumeden.cz
• destinační společnost Koruna Vysočiny: www.korunavysociny.cz
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Výchozí místo: Velká Bíteš • Cílové místo: Křižanov •
Délka trasy: 37,5 km
Vzdálenosti:
Velká Bíteš (0 km) – Vlkov (5 km) – Ondrušky (8,3 km) – hrádek Rohy (11 km) –
Heřmanov (12,5 km) – Dolní Libochová (16,5 km) – Meziboří (20 km) – hrádek
Mitrov (23,6 km) – Strážek (26,5 km) – Radkov (31 km) – Křižanov (37,5 km)

1

Z Velké Bíteše do Křižanova

2

3

4

Dostupnost z EV13:
autem: • D2 Břeclav – Brno, D1 Brno – Velké Meziříčí, exit 162 Velká Bíteš,
exit 146 Velké Meziříčí, II/360 Velké Meziříčí – Křižanov
vlakem: • trať 250 Břeclav – Brno – Křižanov
• trať 241 Znojmo – Okříšky, trať 240 Okříšky – Studenec,
trať 252 Studenec – Křižanov

Výchozím místem je náměstí ve Velké Bíteši. Každoročně se zde v září konají hody, které patří k největším na Vysočině. Naši trasu začínáme u gotického
kostela sv. Jana Křtitele a po cyklotrase 5235 pokračujeme do Vlkova a do Osové. Můžeme prohlédnout
místní zámek, který prochází postupnou rekonstrukcí.
Za vesnicí cyklotrasa odbočuje od hlavní cesty vlevo
a začíná táhlé stoupání přes Ondrušky k zaniklému
hradu Rohy. Od Osové se pohybujeme po trase bývalé císařské cesty, která spojovala sever Čech s Moravou a Dolním Rakouskem.
U bývalého hrádku odbočíme doprava a po cyklotrase 5235 přijedeme do Heřmanova. V okolí
Heřmanova vedou dvě naučné stezky, které mapují
zajímavá místa v okolí obce. Z Heřmanova budeme
dále klesat do Dolní Libochové, Meziboří, Krčmy
a dojedeme až do Podmitrova, kde můžeme navštívit
zříceninu hrádku Mitrov. Tato část trasy doprovází
střídající se prudké stoupání a klesání.
U Mitrova odbočíme vlevo a cyklotrasa 5235
nás dovede do Strážku. Na návsi odbočíme vlevo
a zvolíme cyklotrasu 5246. Trasa pokračuje táhlým
stoupáním pod vrch Strážnice, ze kterého je pěkný
výhled do okolí.
Za obcí Radkov odbočíme doleva na cyklotrasu
5243 do Horní Libochové. U Sádeckého rybníka
cyklotrasu opouštíme a vydáme se vpravo na silnici
III/36044 ke Křižanovu. U Podhradského rybníka
přijedeme k silnici II/360 a odbočením vlevo přijedeme do centra městyse.

5

Turistické cíle a další informace:
• turistické informační centrum Velká Bíteš: www.bitessko.com
• obec Heřmanov: www.hermanov.info/turistika/
• městys Křižanov: www.krizanov.cz/zajimavosti-pamatky
• destinační společnost Koruna Vysočiny: www.korunavysociny.cz
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Cyklovýlety po VYSOČINĚ

1 – Bítešské hody; 2 – Kostel sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši; 3 – Naučná stezka
Heřmanov; 4 – Zřícenina hradu Mitrov; 5 – Kostel sv. Václava v Křižanově

ŽĎÁRSKO • Z Velké Bíteše do Křižanova

ŽĎÁRSKO • Z Velké Bíteše do Křižanova

Cyklovýlety po VYSOČINĚ
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Vzdálenosti:
Žďár nad Sázavou (0 km) – Polnička (3,7 km) – Vepřová (11,4 km) – rozcestí
Pod Kopcem (17,5 km) – Hluboká (19,1 km) – Staré Ransko (22,8 km) – rozcestí
Pobočenský rybník (24,1 km) – rozcestí Na Javorce (26,2 km) – Podhorská
louka – rozc. (29,6 km) – Synkův kopec – rozc. (31,7 km) – Nový rybník
(35,4 km) – rozcestí Račínský les (36,7 km) – rozcestí Tálský Mlýn (45,1 km) –
Žďár nad Sázavou (46,2 km)
Dostupnost z EV13:
autem: • I/38 Znojmo – Havlíčkův Brod, I/19 Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou
vlakem: • trať 241 Znojmo – Okříšky, trať 240 Okříšky – Havlíčkův Brod,
trať 250 Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou

1

Okolo Velkého Dářka do přírodní
rezervace Ransko

2

3

4

Ze zámku Žďár nad Sázavou odbočujeme doprava na Dvorskou ulici, kde se po několika metrech
dostaneme na dálkovou cyklotrasu EuroVelo 4.
Míjíme vodní nádrž Pilská a Velké Dářko, nazývané
pro svoji rozlohu jako „moře Vysočiny“. V Polničce odbočíme vlevo na cyklotrasu 5061, pokračujeme přes Vepřovou na rozcestí Pod Kopcem.
Odtud se vydáme po žluté do Hluboké. Za ní nás
značka stejné barvy povede kolem rybníku Řeka,
přes Staré Ransko až k rozcestí Pobočenský rybník. Od rozcestí vyrazíme vlevo do lesa naučnou
stezkou Ranského polesí na rozcestí Na Javorce, kde se k nám přidává modrá turistická značka.
Mírným stoupáním se po třech kilometrech dostaneme přes Sajfertův buk a následném odbočení
vpravo na rozcestí Podhorská louka. Pokračujeme
po modré značce. Od rozcestí Synkův kopec se
držíme stále stejné rovné cesty, jen vyměníme

značku za zelenou ve směru Vápenice – rozc.
Většinu cesty mírně klesáme. Kolem Vepřovských rybníků přejedeme silnici II/350 a držíme se
stále zeleného značení. Střídavým stoupáním a klesáním jedeme po lesáckých cestách i pěšinách až
k hrázi vodní nádrže Pilská na rozcestí Tálský Mlýn
odkud pokračujeme známou cestou zpět Žďáru nad Sázavou. Ke koupání lze na Dářku využít
oficiální pláž u hráze, kde se nachází i občerstvení
a sociální zařízení.

5

Turistické cíle a další informace:
• Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře: www.zelena-hora.cz
• Zámek Žďár nad Sázavou: www.zamekzdar.cz
• Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou: www.muzeumzdar.cz
• turistické informační centrum Žďár nad Sázavou: www.zdarns.cz
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ŽĎÁRSKO • Okolo Velkého Dářka do přírodní rezervace Ransko

ŽĎÁRSKO • Okolo Velkého Dářka do přírodní rezervace Ransko

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

Výchozí místo: Žďár nad Sázavou • Cílové místo: Žďár nad Sázavou •
Délka trasy: 46,2 km

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

1 a 2 – Zámek ve Ždáru nad Sázavou; 3 – Cyklostezka okolo Velkého Dářka;
4 – Cyklostezka u Polničky; 5 – Přírodní rezervace Ransko

Výchozí místo: Velké Meziříčí • Cílové místo: Velké Meziříčí •
Délka trasy: 37 km
Vzdálenosti:
Velké Meziříčí (0 km) – Baliny (7 km) – Uhřínov (9,5 km) – Šeborov (10,7 km) –
Stránecká Zhoř (15 km) – Blízkov (19,5 km) – Netín (23 km) – Olší nad Oslavou
(26,8 km) – Mostiště (30,5 km) – Fojtův kopec (34 km) – Velké Meziříčí (37 km)
1

Okolo Velkého Meziříčí
Naše putování začneme na náměstí ve Velkém Meziříčí. Můžeme navštívit kostelní věž nebo zámek, který je sídlem muzea. U radnice odbočíme vlevo a Radnickou a Třebíčskou ulicí se vydáme k řece Balince, před mostem odbočíme vpravo
na cyklotrasu 5234. Trasa sleduje údolí řeky Balinky proti proudu. Dostáváme
se až do Balinského údolí, kolem pomníku padlých, kde se mimořádně tragicky
odehrály poslední válečné dny 2. světové války.
Trasa nás dovede do Balin, pokračujeme po stejné cyklotrase dále údolím
do Uhřínova. Následuje prudký výstup do Šeborova, při kterém opustíme údolí.
Kopcovitým terénem se dostaneme do Stránecké Zhoře. Odtud pokračujeme po
cyklotrase 5234 rovně ke Kochánovu. Před vesnicí cyklotrasa odbočuje vlevo, přijedeme po ní do Blízkova. Zde odbočíme vpravo a napojíme se na cyklotrasu 103
a přijedeme do Netína. Každý rok se z Velkého Meziříčí do Netína koná pouť jako
poděkování za odvrácení morové epidemie. Kromě kostela si můžeme prohlédnout
i křížovou cestu. V Netíně se vydáme po cyklotrase 5242 do Olší nad Oslavou. Z Olší
klesáme do údolí řeky Oslavy, přes Mostiště zpět k Velkému Meziříčí.
Před Motorpalem odbočíme na mostek přes Oslavu a vydáme se na druhou
stranu řeky. Cyklotrasa 5242 zahýbá po 200 metrech vlevo za kapličkou, ulicí
V Potokách. Bude následovat nejprudší výstup dnešního výletu. Podjedeme železniční viadukt a za ním opustíme cyklotrasu 5242. Polní cestou pokračujeme podél
potoka k nádrži na vodu pod sjezdovkou. Za nádrží zahneme doleva a vystoupáme na Fajtův kopec. Na vrcholu se nachází rozhledna ve tvaru lidské DNA.
Odměnou za prudký výstup nám bude výhled na město, dálniční most Vysočina
a široké okolí.
Po spojovací cestě, kolem chatek pokračujeme sjezdem k dálnici, podjedeme
železniční most a přijedeme ke gymnáziu. U mostu přes dálnici se napojuje červená turistická značka, která nás dovede až na náměstí. Cestou si můžeme ještě
prohlédnout obě velkomeziříčské synagogy, nebo židovský hřbitov.

2

Dostupnost z EV13:
autem: • D2 Břeclav – Brno, D1 Brno – Velké Meziříčí, exit 146 Velké Meziříčí
vlakem: • trať 250 Břeclav – Brno – Křižanov, trať 252 Křižanov – Velké Meziříčí
• trať 241 Znojmo – Okříšky, trať 240 Okříšky – Studenec,
trať 252 Studenec – Velké Meziříčí

3

Turistické cíle a další informace:
• zámek a Muzeum Velké Meziříčí: www.muzeumvm.cz
• turistické informační centrum Velké Meziříčí: www.turistikavm.cz
• obec Netín: www.obecnetin.cz
50

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

1 – Nová synagoga ve Velkém Meziříčí; 2 – Rozhledna na Fajtově kopci;
3 – Údolí řeky Balinky

ŽĎÁRSKO • Okolo Velkého Meziříčí
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Cyklovýlety po VYSOČINĚ
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Cyklovýlety po VYSOČINĚ
JIHLAVSKO

Cyklovýlety po VYSOČINĚ
JIHLAVSKO

JIHLAVSKO
Jihlavsko najdete v centrální části Českomoravské vrchoviny, kam směřují obě páteřní cyklotrasy Vysočinou – 16 a 26 (nazývaná také cyklostezkou). Zajímavé je, že
krajské město Jihlava leží na obou stranách bývalé zemské hranice mezi Čechami
a Moravou. Je velmi členité, protože převážně spadá do oblasti Jihlavských vrchů
s nejvyšším vrcholem Javořicí (837 metrů). Osloví vás v každou roční dobu: jsou tu
možnosti pro putování autem, na kole, pěšky nebo v zimě na běžkách. Vyhledávaným místem turistů je oblast Čeřínku a celých Jihlavských vrchů, bohatá je ale i nabídka architektonických památek, muzejních expozic a rovněž uměleckých sbírek.
Samotné centrum Jihlavy je městskou památkovou rezervací, kde najdete
přes dvě stě chráněných objektů a jedno z největších historických náměstí u nás
i ve střední Evropě. Panoramatický rozhled na město a okolí poskytuje vyhlídková věž kostela sv. Jakuba nebo Brána Matky Boží (jediná dochovaná brána
středověkého městského opevnění). Také Jihlavsko zdobí památka ze Seznamu
52

▲ Zřícenina hradu Rokštejn
světového a kulturního dědictví UNESCO – historické centrum Telče s tamějším
zámkem. Největší atraktivitou je bezesporu ZOO Jihlava, kterou navštíví ročně
více než 300 000 návštěvníků. V létě zde můžete navštívit celou řadu kulturních
akcí jako festival Prázdniny v Telči, historické slavnosti nebo retro závod historických automobilů Mezi dvěma branami. Mezi Telčí a Třeští se v lesích tyčí hrad Roštejn s novou moderní expozicí o přírodě, lovectví a myslivosti, zatímco samotná
Třešť je pověstná svými betlémy a neuvěřitelnou dvousetletou tradicí betlemářství.
Severozápadně od města Telč stojí za zmínku Geopark Vysočina – území s nejvyšším vrcholem Českomoravské vrchoviny Javořicí (837 m n. m.) a mnoha přírodními zajímavostmi. Charakteristickými prvky Geoparku Vysočina jsou dlouhodobá
kamenická tradice (převážně těžba žuly), krásná neporušená příroda Vysočiny,
prostředí s nejčistějším vzduchem v České republice, přítomnost ojedinělých biotopů, skalních scenerií a rašelinišť.
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1 – Kostel sv. Bartoloměje v Opatově; 2 – Lovecký zámeček Aleje;
3 a 4 – Zámek v Brtnici; 5 – Kostel Narození Panny Marie v Přibyslavicích

Dostupnost z EV13:
autem: • II/406 Slavonice – Dačice – Telč – Jihlava
• I/38 Znojmo – Moravské Budějovice – Stonařov, II/402,
403 Stonařov – Brtnice
vlakem: • trať 241 Znojmo – Okříšky
1

Z Opatova do Brtnice přes Aleje

2

3

4

5

Z výchozího bodu v Opatově vyjedeme po trase
5111 kolem novobarokního kostela sv. Bartoloměje. Po 2 km jízdy v kopcovité krajině dorazíme
k osamocenému statku Karlín, kolem kterého projedeme a poté převážně stoupáme Opatovskou
alejí k empírovému loveckému zámečku Aleje,
umístěnému ve středu radiálně řešených alejí.
Když objedeme zámeček zprava, vyjedeme třetí
odbočkou opět na cyklotrasu 5111, která nás přes
vesničku Jestřebí dovede do města Brtnice.
Dostaneme se na náměstí Svobody, přejedeme
říčku Brtnici přes barokní most a hned za ním odbočíme vlevo směrem na Jihlavu. Po několika desítkách metrů, před dalším mostem, zahneme vpravo
na silnici II/403 směr Bransouze (ulice Pod Kaplou).
V následném stoupání pak odbočíme doleva na silnici III/4033 ve směru Malé/Panská Lhota.
Na začátku vesničky Malé se dáme doprava
a pokračujeme do Panské Lhoty. Tady si můžeme
udělat odbočku vlevo po cyklostezce 26 a sjet asi
2 km ke zřícenině hradu Rokštejn. Vrátíme se však
do Panské Lhoty, z ní následuje cesta po cyklostezce 26 Jihlava – Třebíč – Raabs. Čeká nás sjezd
do Dolního Smrčného, odkud pojedeme podél řeky
Jihlavy dál po této cyklostezce až do Bransouz.
V Bransouzích, u rozcestníku Bransouze – kou
paliště, opustíme cyklostezku 26 a přejedeme
po silnici na druhý břeh řeky Jihlavy. Na kruhovém
objezdu se napojíme druhým výjezdem na trasu
162, po níž pokračujeme po silnici do Číchova
a Přibyslavic. V Přibyslavicích se opět vydáme
po cyklotrase 5111, po níž se vracíme přes městys
Okříšky a obec Heraltice zpět do Opatova.
Turistické cíle a další informace:
• obec Brtnice, Brtnický zámek: www.brtnice.cz
• zřícenina hradu Rokštejn: www.brtnice.cz
• obec Opatov: www.opatov.cz
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Vzdálenosti:
Opatov (0 km) – Lovecký zámeček Aleje (5,3 km) – Jestřebí (9,9 km) – Brtnice
(15,2 km) – Malé (19,3 km) – Panská Lhota (21,3 km) – Dolní Smrčné
(23,3 km) – Bransouze (25,6 km) – Čichov (28,1 km) – Přibyslavice (31,9 km) –
Okříšky (37,8 km) – Heraltice (37,8 km) – Opatov (43,7 km)

JIHLAVSKO • Z Opatova do Brtnice přes Aleje

JIHLAVSKO • Z Opatova do Brtnice přes Aleje

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

Výchozí místo: Opatov • Cílové místo: Opatov • Délka trasy: 43,7 km
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1 – Velký pařezitý rybník; 2 – Vrchol Javořice; 3 – Míchova skála; 4 – Zřícenina
hradu Štamberk

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

Vzdálenosti:
Mrákotín (0 km) – Olší (4,4 km) – Mysletice (6,5 km) – Horní Myslová
(10,4 km) – Krahulčí (12,8 km) – Částkovice (16 km) – Lhotka (17,7 km) –
křižovatka cyklotras 5124 a Greenway ŘV (22,2 km) – Velký pařezitý rybník
(24,4 km) – Řásná (26,7 km) – Mrákotín (30,6 km)
Dostupnost z EV13:
autem: • II/406 Slavonice – Dačice – Telč, I/23 Telč – Mrákotín
• I/38 Znojmo – Moravské Budějovice – Želetava – Kasárna,
I/23 Kasárna – Stará Říše – Telč – Mrákotín
vlakem: • trať 227 Slavonice – Telč

1

JIHLAVSKO • Geoparkem Vysočina na Javořici

JIHLAVSKO • Geoparkem Vysočina na Javořici

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

Výchozí místo: Mrákotín • Cílové místo: Mrákotín • Délka trasy: 30,6 km

Geoparkem Vysočina na Javořici
Výchozím místem je obec Mrákotín v jihozápadní části Vysočiny, městečko spjaté
s těžbou žuly. Za návštěvu stojí muzeum kamenictví a centrum Geoparku Vysočina. Je to jeden z osmi národních geoparků v České republice. Jedná se o území
o rozloze 204,86 km², které se rozléhá severozápadně od města Telč, v oblasti
Českomoravské vrchoviny s jeho nejvyšším vrcholem Javořicí (837 m n. m.)
Z Mrákotína se vydáme se po cyklotrase 5021, po hrázi rybníka a mírným stoupáním pokračujeme do Olší a následným klesáním do Mysletic. Za Mysleticemi
cyklotrasa 5021 pokračuje rovně, my však odbočíme vlevo na cyklotrasu 5124,
po které přijedeme do nejnižšího bodu dnešního výletu, do Horní Myslové. Po stejné
cyklotrase budeme mírně stoupat přes Krahulčí, Hostětice, Částkovice až do Lhotky.
Za obcí je možné odbočit po modré turistické značce na zříceninu hradu Štamberk.
Z hradu se dochovalo torzo palácové zdi. Zřícenina je spojena s pověstmi
o templářích, jejich pokladech skrytých ve skalách a tajných chodbách, které
údajně vedly až do Telče či na hrad Roštejn. V okolí zříceniny byla vyhlášena
přírodní rezervace s původními bukovými porosty a balvanitým svahem přecházejícím v kamenné moře.
Začíná stoupání na nejvyšší bod Vysočiny, na Javořici. Necelý kilometr před
samotným vrcholem přijedeme na křižovatku s cyklotrasou Greenway ŘV. Vlevo
dojedeme na vrchol Javořice, vpravo vede cyklotrasa k Velkému pařezitému
rybníku. Za vidění rozhodně stojí Míchova skála, žulový útvar, ze kterého jsou
vidět vrcholy Javořické vrchoviny.
Z rozcestí u Velkého Pařezitého rybníku sjíždíme cyklotrasou 5126 do Řásné.
Odtud odbočíme doprava na cyklotrasu 5021, která nás přivede klesáním zpět
do výchozího bodu.
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Turistické cíle a další informace:
• geopark Vysočina: www.geoparkvysocina.cz
• hrad Roštejn: www.hrad-rostejn.cz
• turistické informační centrum Telč: www.telc.eu
• turistické informační centrum Panský dvůr Telč: www.panskydvurtelc.cz
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1 – Pramen Moravské Dyje; 2 – Hrad v Raabs an der Thaya;
3 – Hrad v Polici; 4 – Muzeum RAF v Polici

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

Výchozí místo: Raabs an der Thaya • Cílové místo: Panenská Rozsíčka •
Délka trasy: 68,2 km

1

Od soutoku k prameni

2

3

4

Z městečka, jehož hrad Rakous dal jméno českému
označení pro naše jižní sousedy, vyrazíme proti proudu Moravské Dyje až k jejímu prameni na Vysočině.
V Raabsu můžeme kromě hradu navštívit
Regionální vlastivědné museum a Grenzlandmuseum. Z města vyjedeme cyklotrasou Graselweg
Thayaland Runde 1. Následuje prudké stoupání
do obce Modsiedl. V obci Großau opouštíme cyklotrasu a dalších 2,5 km se držíme na silnici L8078
do obce Schaditz, kde se napojíme na EuroVelo 13.
Přes státní hranici jedeme až do obce Dešná, kde
odbočíme vpravo na cyklostezku 26. Na křižovatce
u Bačkovic máme možnost zajet dál rovně po silnici
III/40810 cca 3 km do obce Police. V obci můžeme
navštívit zámek, kde je kromě zámecké expozice
i Muzeum RAF a za obcí židovský hřbitov. Z Bačkovic přejedeme Jemnící, dál po cyklotrase 26 táhlým
stoupáním do lesa, kde se k nám připojuje zelená
turistická značka. Odbočíme doleva do obce Lomy.
Držíme se zeleného značení do Radkovic u Budče.
Z Radkovic pokračujeme odbočením vlevo na cyklotrasu 5124. Této cyklotrasy se budeme však držet
jen 2,5 kilometrů do obce Knínice. Odtud odbočíme
vpravo na cyklotrasu 5092, která nás dovede přes
Krasonice, Zdeňkov, Starou Říši dál do Panenské
Rozsíčky. V Panenské Rozsíčce odbočíme doprava
na cyklotrasu 5091, stoupáme 2 km nad obec, odbočíme ještě jednou vpravo na zelenou turistickou
značku a po pár metrech dorazíme k prameni Moravské Dyje, kde náš výlet končí.

JIHLAVSKO • Od soutoku k prameni

JIHLAVSKO • Od soutoku k prameni

Cyklovýlety po VYSOČINĚ
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Vzdálenosti: Raabs an der Thaya (0 km) – Modseidl (1,6 km) – Grossau (5,8 km)
– Schaditz (8,3 km) – Dešná (15 km) – Bačkovice (20,6 km) – Lomy (34,4 km) –
Radkovice u Budče (37,6 km) – Knínice (40,1 km) – Krasonice (43,1 km) – Stará
Říše (50,8 km) – Pavlov (62,1 km) – pramen Moravské Dyje (68,2 km)
Dostupnost z EV13:
Trasa EuroVelo 13 vede v úseku mezi rakouskou obcí Schaditz a českou Dešnou.
Turistické cíle a další informace:
• obec Raabs an der Thaya: www.raabs-thaya.gv.at/Tourismus_Freizeit
• turistický portál regionu Waldviertel: www.waldviertel.at
• obec Panenská Rozsíčka: www.panenskarozsicka.cz
• turistické informační centrum Jemnice: www.tic.jemnice.cz
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1 – Hrad v Polné

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

1

JIHLAVSKO • Okruh kolem Jihlavy přes Polnou

JIHLAVSKO • Okruh kolem Jihlavy přes Polnou

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

Výchozí místo: Jihlava • Cílové místo: Jihlava • Délka trasy: 48,7 km

Okruh kolem Jihlavy přes Polnou
Výchozím bodem je krajské město Jihlava. Z náměstí vyjíždíme směrem dolů
a odbočujeme do Brněnské ulice v levém dolním rohu náměstí. Projedeme kolem domova dětí a mládeže a odbočením vpravo se dostaneme pod Brněnský
most, kde už najdeme ukazatel cyklotrasy 16. Pokračujeme podél řeky Jihlavy,
kde na její druhé straně se nachází nejnavštěvovanější turistický cíl na celé Vysočině – ZOO Jihlava. Na Polenské ulici si můžeme všimnout jednoho ze čtyř památných hraničních kamenů, pod kterými vedla zemská hranice rozdělující Čechy
a Moravu. Cyklotrasa 16 nás přes Hruškové Dvory vyvede ven z města. Přijedeme
do Věžničky, kde si můžeme prohlédnout prastaré sklepy, tzv. lochy. Po 4 km se
dostaneme do Polné.
Pokračování textu na straně 63

Vzdálenosti:
Jihlava (0 km) – Měšín (8,5 km) – Věžnička (13,6 km) – Polná (17,1 km) –
Rytířsko (20,7 km) – Věžnice (21,6 km) – kamenný most u Lutriána (23,4 km) –
Polná (30,3 km) – Věžnice (35 km) – rozcestí U Lutriána (36,8 km) – Kamenná
(26,2 km) – Štoky (33,4 km) – Rozcestí pod Serpentinkou (37 km) – rozcestí
U Lyžaře (44,3 km) – Jihlava (48,7 km)
Dostupnost z EV13:
autem: • II/406 Slavonice – Dačice – Telč – Jihlava
• I/38 Znojmo – Moravské Budějovice – Jihlava – Štoky, II/348 Štoky –
Dobronín – Polná
vlakem: • trať 227 Slavonice – Telč – Třešť – Kostelec u Jihlavy, trať 225 Kostelec
u Jihlavy – Jihlava, trať 240 Jihlava – Ždírec u Jihlavy – Kamenná
• trať 241 Znojmo – Okříšky, trať 240 Okříšky – Jihlava – Ždírec
u Jihlavy – Kamenná
Turistické cíle a další informace:
• turistické informační centrum Jihlava: www.visitjihlava.eu
• Muzeum Vysočiny Jihlava https://muzeum.ji.cz/
• Dům Gustava Mahlera: www.jihlava.cz/dgm/
• Oblastní galerie Vysočiny: www.ogv.cz
• ZOO Jihlava: www.zoojihlava.cz
• Jihlavské podzemí: www.jihlavskepodzemi.cz
• Městské muzeum Polná www.muzeum-polna.cz
• turistické informační centrum Polná: www.infocentrumpolna.cz
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Cyklovýlety po VYSOČINĚ
JIHLAVSKO • Okruh kolem Jihlavy přes Polnou

JIHLAVSKO • Okruh kolem Jihlavy přes Polnou

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

Historické město z poloviny 12. století se stalo ve středověku strategickým místem v blízkosti hlavních obchodních cest a sídlem významných šlechtických rodů.
Dominantou Polné 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, barokní hospodářské
budovy. K vidění jsou expozice starých řemesel a historických hodin. K unikátům
patří historická lékárna. V Polné je také zachovaný komplex židovských památek.
Pokračujeme po cyklotrase 4157 ve směru Věžnice. Za Věžnicí dojedeme k rozcestí U Lutriána. Vydáme se na cyklotrasu 4355 přes středověký kamenný
most U Lutriánu z 15. století, kousek od mostu je soutok Zlatého potoku se
Šlapankou. Z Kamenné se vydáme necelých 9 km po modré turistické značce přes
Štoky na 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.
Po modré sjíždíme lesem a polem dolů do Jihlavy. V Borovince se modrá značka napojuje na cyklotrasu R04, po které se vrátíme zpět do centra Jihlavy.

2 – Jihlava; 3 – Sousoší Nejsvětější Trojice v Polné; 4 – Kostel sv. Ignáce
z Loyoly v Jihlavě; 5 – Historická lékárna v Polné; 6 – Středověký kamenný most
U Lutriánu
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1 – Přírodní park Čeřínek; 2 – Naučné stezky v PP Čeřínek; 3 – Synagoga
v Třešti; 4 – Zámek v Třešti; 5 – Židovský hřbitov v Třešti; 6 – Betlém v Třešti

1

K Čertovu hrádku přírodním
parkem Čeřínek
2

3

4
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Dostupnost z EV13:
autem: • II/406 Slavonice – Dačice – Telč – Jihlava
• I/38 Znojmo – Moravské Budějovice – Jihlava – Štoky, II/348 Štoky –
Dobronín – Polná
vlakem: • trať 227 Slavonice – Telč – Třešť – Kostelec u Jihlavy, trať 225 Kostelec
u Jihlavy – Jihlava, trať 240 Jihlava – Ždírec u Jihlavy – Kamenná
• trať 241 Znojmo – Okříšky, trať 240 Okříšky – Jihlava – Ždírec
u Jihlavy – Kamenná

Trasu začneme v Kostelci, odkud se vydáme po cyklotrase 5090 směrem nahoru, podél starých
opevnění Kosteleckého hrádku do obce Cejle.
Přes obec Hutě vystoupáme na vrchol Čeřínek
(761 m n. m.). Ten je dominantou stejnojmenného
přírodního parku tvořeného především žulovým
podložím. Odtud se vrátíme zpět až k rozcestníku,
kde jsme uhýbali k vrcholu a po stejné cyklotrase
dojedeme až do obce Dolní Hutě. Těsně za obcí
se odpojíme od cyklotrasy číslo 5090 a využijeme
červenou turistickou značku, která nás zavede až
k Čertovu hrádku. Jedná se o zbytky žulové skalní
hradby o délce asi 50 metrů. Skály jsou protkány
množstvím puklin, spár a komínů, v okolí jsou vyvinuta kamenná moře. Po prohlídce tohoto pozoruhodného místa se vrátíme k rozcestníku Čertův
hrádek a pokračujeme zpět na cyklotrasu 5090.
Jedeme asi 1,5 km podél Dolnohuťského potoka.
Po necelých dvou kilometrech dorazíme do obce
Rohozná. Zde odbočíme doleva a napojíme se tak
na cyklotrasu číslo 5129 přes obec Spělov do Jezdovic. Na rozcestníku v Jezdovicích se budeme
odbočením vpravo dále držet cyklotrasy 5129.
Po necelých 4 km tak zakončíme náš výlet v městečku Třešť. 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

Turistické cíle a další informace:
• turistické informační centrum Jihlava: www.visitjihlava.eu
• turistické informační centrum Třešť: www.trest.cz
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Vzdálenosti:
Kostelec (0 km) – Cejle (2,1 km) – Hutě (5,3 km) – Čeřínek – turistická chata
(6,3 km) – Dolní Hutě (9 km) – Čertův Hrádek (11 km) – Rohozná (16 km) –
Spělov (20,3 km) – Jezdovice (23,5 km) – Třešť (27,5 km)

JIHLAVSKO • K Čertovu hrádku přírodním parkem Čeřínek

JIHLAVSKO • K Čertovu hrádku přírodním parkem Čeřínek

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

Výchozí místo: Kostelec • Cílové místo: Třešť • Délka trasy: 27,5 km

Cyklovýlety po VYSOČINĚ
PELHŘIMOVSKO

Cyklovýlety po VYSOČINĚ
PELHŘIMOVSKO

▲ Pelhřimovsko u obce Bácovice

PELHŘIMOVSKO

▼ Hrad Kámen

Region Pelhřimovsko má výrazně podhorský ráz a jeho nejvyšším bodem je Křemešník s 765 metry nad mořem, kde v zimě využijete sjezdovku a v létě se pokocháte
výhledem z rozhledny Pípalka. Fyzickou zdatnost otestujete v lanovém parku, objevíte tajemství místní studánky a v kostele Nejsvětější Trojice na vás dýchne umění
architektury.
Na Pelhřimovsku pramení Želivka, která prostřednictvím vodní nádrže Švihov
zásobuje pitnou vodou značnou část Prahy i Pelhřimov. Právě oblast Malé a Velké
přehrady na Želivce a okolí Trnávky patří k nejnavštěvovanějším místům tohoto re
gionu. Oblíbeným výletním cílem je pak klášter v Želivě, který láká nejen na skvostnou barokní architekturu Jana Blažeje Santiniho, ale také na výborné pivo, které se
tady pravděpodobně vařilo už ve 13. století.
V regionu naleznete množství kulturních památek, příkladem mohou být města
Kamenice nad Lipou, Humpolec, Pacov či Červená Řečice.
Dobu 13. století a dále dokládá původně gotický hrad Kámen. Návštěvníci zde
ocení expozici motocyklů s originálními kousky nebo hradní park. V Pelhřimově –
městě rekordů – je stejnojmenné muzeum se všemi nej, městskou šatlavu i interaktivní muzeum Pelhřimovské peklo.
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Vzdálenosti:
Nová Cerekev (0 km) – Moraveč (3 km) – Lidmaň (7,6 km) – Dobrá Voda
u Pacova (10,5 km) – Kámen (13 km) – Borkov (15,2 km) – Pacov (19,7 km) –
Nová Ves (22,3 km) – Důl (23,8 km) – Nízká Lhota (25,4 km) – Nový Dvůr
(26,6 km) – Proseč (27,9 km) – Leskovice (30,8 km) – Nová Cerekev (34,1 km)
Dostupnost z EV13:
autem: • II/406 Slavonice – Dačice – Telč, II/112 Telč – Horní Cerekev – Dobrá
Voda – Rynárec
• II/128 Nová Bystřice – Jindřichův Hradec, I/23 Jindřichův Hradec –
Jarošov nad Nežárkou, I/34 Jarošov nad Nežárkou – Pelhřimov
vlakem: • trať 227 Slavonice – Telč – Třešť – Kostelec u Jihlavy, trať 225 Kostelec
u Jihlavy – Horní Cerekev, trať 224 Horní Cerekev – Pelhřimov
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Pacovskem na kole
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Výchozí bod se nachází v Nové Cerekvi. Vyrazíme
po cyklotrase 1219 ve směru na Moraveč. Z Moravče neodbočujeme s cyklotrasou, nýbrž pokračujeme na silnici III/12819 na Lidmaňku a Lidmaň.
V Lidmani odbočíme doprava na cyklotrasu 321
a přes Dobrou Vodu u Pacova dojedeme do obce
Kámen. Cestou se nám budou odkrývat výhledy
na hrad Kámen, kde se nachází mimo jiné muzeum motocyklů.
Nedaleko hradu je rozcestník Kámen. Od něj se
dáme po červené směrem na Pacov. Musíme dávat
pozor na značení, protože červená po chvíli opustí
polní cestu a 200 m vede po úzké pěšině okrajem
lesa. Potom nás znovu navede na lesáckou cestu
kolem osady Borkov. Pokračujeme dále po červené,
jejíž nejstrmější část se dá zleva objet lesní cestou.
Červené značení nás zavede až do centra Pacova.
Po prohlídce města vyrazíme od rozcestí Pacov
náměstí po modré ve směru Nová Ves a Nová Cerekev. Za Novou Vsí podjedeme starý železniční
viadukt, za ním nás modrá povede do obce Důl.
Pak se dáme po polních cestách stále po modré
přes vesničky Nízká Lhota a Nový Dvůr. Dál nás
čeká stoupání v terénu po suťovité úvozové cestě. Po modré jedeme až k železniční trati. Za ní
pokračujeme vpravo, napojíme se na trasu 1219
do obce Leskovice. Cestou se k nám opět připojí
modrá značka, provede nás Leskovicemi a míříme
zpět do Nové Cerekve, kde náš výlet končí.
Turistické cíle a další informace:
• hrad Kámen: www.hradkamen.cz
• městské muzeum Antonína Sovy Pacov: www.zamekpacov.cz
• turistický portál města Pelhřimova: www.pelhrimovsko.cz
• obec Pacov: www.mestopacov.cz
• zámek Pacov: www.zamekpacov.cz
• obec Nová Cerekev: www.novacerekev.cz
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Cyklovýlety po VYSOČINĚ

Výchozí místo: Nová Cerekev • Cílové místo: Nová Cerekev •
Délka trasy: 34,1 km

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

1 – Synagoga v Nové Cerekvi; 2 – Pohled na synagogu v Nové Cerekvi přes
starý židovský hřbitov; 3 – Hrad Kámen; 4 – Kostel sv. Václava v Pacově

25

Vzdálenosti:
Želiv (0 km) – Křelovice (3,9 km) – Koštice (8,1 km) – kaple sv. Anny (14,2 km) –
Staré Vyklantice (15,8 km) – Útěchovice pod Stražištěm (17,7 km) – Velká Chyška
(21 km) – bývalá tvrz Hrádek (24,1 km) – Pacov (27,2 km)
Dostupnost z EV13:
autem: • II/406 Slavonice – Dačice – Telč, II/112 Telč – Horní Cerekev – Dobrá
Voda – Rynárec – Pelhřimov, II/112 Pelhřimov – Červená Řečice
• II/128 Nová Bystřice – Jindřichův Hradec, I/23 Jindřichův Hrade –
Jarošov nad Nežárkou, I/34 Jarošov nad Nežárkou – Pelhřimov,
I/19 Pelhřimov – Kámen, II/128 Kámen – Pacov
vlakem: • trať 227 Slavonice – Telč – Třešť – Kostelec u Jihlavy, trať 225 Kostelec
u Jihlavy – Horní Cerekev, trať 224 Horní Cerekev – Pelhřimov

1

Želivskou krajinou do Pacova
Na výlet vyrazíme z prostranství před premonstrátským klášterem v městečku Želiv.
Z nádvoří projedeme branou mezi budovami kláštera. Napojíme se na silnici II/129
směr Křelovice a Košetice, která je zároveň cyklotrasou 161. Projedeme kolem řeky
Želivky a budeme stoupat do Křelovic. Cyklotrasa nás opouští vpravo, my projedeme obcí a vydáme se po nejfrekventovanější silnici dnešního dne II/112 do Košetic.
V Košeticích opustíme rušné cesty a dál už budeme jezdit po opuštěných silničkách. Naším dalším cílem je hřbitov s barokní kaplí sv. Anny, obklopený mohutnými stromy. Je umístěn jako výrazná krajinná dominanta na vršku vyčnívajícím nad
okolní krajinu. Sem se dostaneme z Košetic po modré turistické značce, před obcí
Kramolín odbočíme doleva. Modré značení nás úzkou silnicí dovede až ke hřbitovu a barokní kapli sv. Anny.
Odtud sjíždíme do Starých Vyklantic, kolem zámku. U zastávky autobusu ve Vyklanticích pojedeme rovně směrem do Pacova, po cyklotrase 1217. Hned za obcí
vyměníme na 1 km pole a louky za hustý les, kterým budeme klesat do Útěchovic
pod Stražištěm, a klesání bude převažovat i dál do Velké Chýšky. Obcí sjedeme
dolů kolem velkého zemědělského statku. Za ním klesáme dolů do údolí řeky
Trnavy, poté nahoru kolem bývalé tvrze Hrádek do Pacova, kde náš výlet končí.

2

3

4

Turistické cíle a další informace:
• premonstrátský klášter Želiv: www.zeliv.eu
• obec Pacov: www.mestopacov.cz
• zámek Pacov: www.zamekpacov.cz
• turistické informační centrum Humpolec: www.infohumpolec.cz
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Cyklovýlety po VYSOČINĚ

Výchozí místo: Želiv • Cílové místo: Pacov • Délka trasy: 27,2 km

Cyklovýlety po VYSOČINĚ

1 – Klášterní kostel Narození Panny Marie v Želivi; 2 – Interiér klášterního
kostela Narození Panny Marie v Želivi; 3 – Kostel sv. Václava v Pacově;
4 – Pelhřimovská krajina

Výchozí místo: Humpolec • Cílové místo: Humpolec •
Délka trasy: 27,8 km
Vzdálenosti:
Humpolec (0 km) – zřícenina hradu Orlík (2,4 km) – rozcestí modrého značení
a cyklotrasy 4155 (5,9 km) – Nové Dvory (11 km) – Loskoty (12,5 km) – hrad
Lipnice (14,8 km) – rybník Kamenná trouba (17,7 km) – Kejžlice (20 km) –
Budíkov (22,9 km) – Světlice (24,4 km) – Humpolec (27,8 km)

1

Za Švejkem na Lipnici

2

3

4

5

V Humpolci z Horního náměstí vyrazíme Hradskou
ulicí rovně do lesoparku pod Orlíkem, zde nás čeká
táhle stoupání kolem židovského hřbitova zelenou
naučnou stezkou Březina. Pokračujeme až na hrad
Orlík, který se týčí nad městem už od 14. století.
Z parkoviště pod Orlíkem pokračujeme po naučné
stezce až ke Třem Jezírkům. Se stezkou odbočíme vlevo a po necelých 400 metrech se napojíme
na modrou turistickou značku. Za necelý kilometr
odbočujeme doprava na neznačenou silnici, je
schůdnější pro kolo. Po jednom kilometru se však
opět napojíme na modrou a přijedeme na rozcestí
s cyklotrasou 4155, kde odbočíme doprava. Projíždíme Orlovskými lesy, se kterými jsou spojeny počátky
československého skautského hnutí. Přes rozcestí
Nové Dvory pokračujeme cyklotrasou dál přes osadu Loskoty, kde se napojuje žluté turistické značení.
Po necelém kilometru cyklotrasa 4155 odbočuje
vpravo, my zůstaneme na žluté trase, odkud pojedeme mírným stoupáním na gotický hrad založený
rodem pánů z Lichtenburka. Jeden z nejmohutnějších šlechtických hradů, Lipnice, je cílem jak mnoha
českých, tak zahraničních filmařů. Místo je spjaté se
spisovatelem Jaroslavem Haškem, který v hostinci
U České Koruny tvořil svého Švejka. Na místním
hřbitově je známý spisovatel pochován. V Lipnici najdeme taktéž Památník národního odposlechu.
Můžeme si zde projít dva skalní monumenty, Ústa
a Ucho. Zlatý voči jsou od Lipnice vzdálené necelé
dva kilometry. Nedaleko Lipnice se nachází také Pomník Jaroslava Haška s názvem Hlava XXII.
Z Lipnice vyjedeme po cyklotrase 19 a 1211,
čeká nás dlouhý sjezd silničkou plnou zatáček až
k rybníku Kamenná Trouba. Odbočením doleva
opustíme obě cyklotrasy a přijedeme do Kejžlice.
Odtud vede cyklotrasa 1214, která nás přes obce
Budíkov a Světlice vrátí zpět do Humpolce, kde náš
výlet začal.

Dostupnost z EV13:
autem: • I/38 Znojmo – Havlíčkův Brod, II/34 Havlíčkův Brod – Humpolec
vlakem: • trať 241 Znojmo – Okříšky, trať 240 Okříšky – Havlíčkův Brod,
trať 237 Havlíčkův Brod – Humpolec

Turistické cíle a další informace:
• turistické informační centrum Humpolec: www.infohumpolec.cz
• Hrad Orlík: www.castrum.cz
• Státní hrad Lipnice: www.hrad-lipnice.cz
• městské informační centrum Havlíčkův Brod: https://mic.muhb.cz/
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Cyklovýlety po VYSOČINĚ

1 – Lipnice nad Sázavou; 2 – Humpolec; 3 – Zřícenina hradu Orlík;
4 – Památník národního odposlechu – Zlatý voči; 5 – Pomník Jaroslava Haška
s názvem Hlava XXII
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Cyklovýlety po VYSOČINĚ
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1 – Zámek v Žirovnici; 2 a 3 – Počátky; 4 – Pramen řeky Jihlavy; 5 – Kamenný
druidský kruh ve Svaté Kateřině; 6 – Interiér zámku v Žirovnici

1

Okolí Žirovnice a Počátek

2

3

4

5

Výlet zahájíme v Počátkách. Vyjíždíme po trase
1114 směr Metánov. Potom na této trase následuje
malebná osada Lhota. Tady opustíme trasu 1114,
která vede až do Kamenice nad Lipou, a směrem
doleva budeme stoupat po silnici do Rodinova.
V obci objevíme červenou značku, která nás přivede k rozcestí. Odtud budeme pokračovat na Žirovnici, dál do Štítného se podle značky dostaneme
bez výraznějšího převýšení po polních a lesních
cestách v krásné přírodě.
Ze Štítného až do Žirovnice se už jede po silničce s minimálním provozem. Dominantou tohoto
města, proslulého výrobou knoflíků, je rozlehlý zámek, postavený na místě původní kamenné tvrze.
Ze Žirovnice pokračujeme po červené značce až
do Počátek. Za městem projedeme kolem plovárny
u rybníka Budín. Pak vystoupáme terénem na kopec nad Počátky a po závěrečném sjezdu po polní
cestě se do Počátek vrátíme.
Tento okruh si ještě můžete doplnit kratším
okruhem, který nás zavede do Svaté Kateřiny
a k pramenu řeky Jihlavy. Z Počátek vyjedeme
po silnici po červené značce, která vede do Svaté
Kateřiny. Po prohlídce bývalých lázní, kostela sv.
Kateřiny a pramene sv. Kateřiny se můžeme buď
stejnou cestou vrátit do Počátek, nebo můžeme
pokračovat po červené směrem na Jihlávku, kde se
napojíme na cyklotrasu 1213. Ta nás zavede zpět
do Počátek. Cestou je možné navštívit pramen
řeky Jihlavy, který se nachází cca 1,5 kilometru
za Jihlávkou.

Dostupnost z EV13:
autem: • II/406 Slavonice – Dačice – Telč, I/23 Telč – Studená, II/409 Studená –
Panské Dubenky – Počátky, II/132 Počátky – Žirovnice
• II/128 Nová Bystřice – Jindřichův Hradec, I/23 Jindřichův Hradec –
Jarošov nad Nežárkou, II/132 Jarošov nad Nežárkou – Žirovnice
– Počátky
vlakem: • trať 227 Slavonice – Telč – Třešť – Kostelec u Jihlavy, trať 225 Kostelec
u Jihlavy – Horní Cerekev – Počátky – Žirovnice
• trať 227 Slavonice – Telč – Třešť – Kostelec u Jihlavy, trať 225 Kostelec
u Jihlavy – Horní Cerekev, trať 224 Horní Cerekev – Pelhřimov

6

Turistické cíle a další informace:
• turistické informační centrum Počátky: www.pocatky.cz
• turistické informační centrum zámek Žirovnice: www.zirovnice.cz
• obec Kamenice nad Lipou: www.kamenicenl.cz
• Zámek Kamenice nad Lipou
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Vzdálenosti:
Počátky (0 km) – Jakubín (5 km) – Metánov (7,7 km) – Lhota (10,6 km) –
Rodinov (13,8 km) – Štítné (18,3 km) – Žirovnice (24 km) – Počátky
(28,5 km) – Svatá Kateřina (31,9 km) – Jihlávka (33,2 km) – pramen Jihlavy
(34,8 km) – Počátky (38,7 km)
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Cyklovýlety po VYSOČINĚ

Výchozí místo: Počátky • Cílové místo: Počátky • Délka trasy: 38,7 km

Cyklovýlety po VYSOČINĚ
TŘEBÍČSKO

Cyklovýlety po VYSOČINĚ
TŘEBÍČSKO

▲ Mohelenská hadcová step

TŘEBÍČSKO

▲ Vodní nádrž Dalešice
▼ Vodní nádrž Dalešice z vyhlídky Halířka

Třebíčsko leží v moravské části Českomoravské vrchoviny a ze všech pěti okresů
Vysočiny má na stezku železné opony (EuroVelo 13) nejblíže.
Malebný ráz zdejší krajiny a čistá příroda vytvářejí ideální podmínky pro relaxaci
i aktivní odpočinek v podobě turistiky a cykloturistiky. Vyhledávaným cílem výletníků i dovolenkářů je Dalešická přehrada. Jedinečná je také Mohelenská hadcová
step s unikátní florou a faunou. Díky hadci – hornině, která se přehřívá – bývá v létě
teplota hadcových skal o několik stupňů vyšší, než je teplota okolí.
Tuto oblast zdobí také celá řada historických památek. V Třebíči najdete jedinou
kompletně dochovanou židovskou čtvrť v Evropě a jedinou židovskou památku ze
Seznamu světového a kulturního dědictví UNESCO mimo území Izraele. Historii tamějšího židovského obyvatelstva dokumentuje Zadní synagoga, celá malebná čtvrť
úzkých uliček a zachovalých domů a také židovský hřbitov s jedenácti tisíci hroby
a nejstarším náhrobkem z roku 1631. Na seznamu světového dědictví figuruje také
bazilika sv. Prokopa, která je součástí bývalého benediktinského kláštera a nově
také třebíčský zámek, kde sídlí Muzeum Vysočiny Třebíč. Dalšími klenoty jsou zámky
v Jaroměřicích nad Rokytnou a v Náměšti nad Oslavou. Velmi atraktivní je oblast
v okolí Dalešické přehrady, kde je možné absolvovat i plavbu lodí umožňující přepravu kol. Za zhlédnutí stojí jistě i Jaderná elektrárna Dukovany.
Region je z pohledu cestovního ruchu označován jako turistická destinace
Třebíčsko – Moravská Vysočina.
76

77

28

1 – Wilsonova skála s vyhlídkou na vodní nádrž Dalešice
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Cyklovýlety po VYSOČINĚ

Výchozí místo: Dukovany • Cílové místo: Dukovany •
Délka trasy: 50,8 km

1

Okolí vodní nádrže Dalešice
Na výlet vyjíždíme z Dukovan po Mlynářské a Energetické cyklotrase (pásové
značení žlutá + bílá) k hrázi vodní nádrže Mohelno. Vyjedeme nad přehradu,
od rozcestníku Nad Mohelenskou stepí se vydáme po modré turistické značce
k rozcestí Babylon – rozhledna. Pokračujeme po cyklotrase 403, Energetická
a Pivovarská do obce Kramolín, u obecního úřadu odbočíme vpravo na cyklotrasu
5108 do obce Popůvky a do Hartvíkovic.
Pokračování textu na straně 81

Vzdálenosti:
Dukovany (0 km) – rozcestník Nad Mohelenskou stepí (4,5 km) – rozhledna
Babylon (8,9 km) – Kramolín (10,5 km) – Popůvky (13,6 km) – Hartvíkovice
(17,1 km) – Bařina, rozc. (19,3 km) – rozcestník Žleb (26 km) – Třebenice
(27,5 km) – Plešice (29,2 km) – Chroustov (30,5 km) – Stropešín (32,4
km) – D
 alešice (36,4 km) – rozcestník Dalešická přehrada – hráz (42 km)
– rozcestník Pod Rabštejnem (46,7 km) – rozcestník Vinohrádky (48,4 km) –
Dukovany (50,8 km)
Dostupnost z EV13:
autem: • II/411 Uherčice – Moravské Budějovice, II/152 Moravské Budějovice –
Jaroměřice nad Rokytnou, II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – Dukovany
vlakem: • trať 248 Retz – Znojmo, 241 Znojmo – Moravské Budějovice – Okříšky,
trať 240 Okříšky – Třebíč – Studenec
Turistické cíle a další informace:
• obec Dukovany: www.obecdukovany.cz
• obec Dalešice: www.obecdalesice.cz
• státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou: www.zamek-jaromerice.cz
• rozhledna Babylon Kramolín: www.obeckramolin.cz
• informační centrum jaderné elektrárny Dukovany: www.cez.cz/dukovany
• informační centrum vodní elektrárny Dalešice: www.cez.cz/dalesice
• lodní doprava na Dalešické přehradě (loď Horácko):
www.dalesickaprehrada.cz
• Muzeum Hrotovicka, obec Hrotovice: www.hrotovice.cz
• d estinační kancelář Třebíčsko – Moravská Vysočina:
www.trebicsko-moravskavysocina.cz
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2 – Mohelenská hadcová step; 3 – Vodní nádrž Dalešice; 4 – Zámek
v Dukovanech; 5 – Rozhledna Babylon
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2

V Hartvíkovicích můžeme navštívit Wilsonovu skálu a podívat se z výšky
na Dalešickou přehradu. Pokračujeme po červené turistické značce na most
přes Dalešickou přehradu. Pak vystoupáme po silnici do protějšího svahu, odbočíme vpravo na lesní cestu. Po 500 metrech se k červenému značení přidává
trasa 5107. Dojedeme k rozcestí Žleb, odkud se dáme vlevo neznačenou cestou
do Třebenic.
V Třebenicích odbočíme u autobusové zastávky vlevo, kolem obecního úřadu vyjedeme ven z obce dál po silnici III/35122 přes obce Plešice a Chroustov
až do Stropešína. Doporučujeme si zajet asi 500 metrů k Dalešické přehradě
na Stropešínskou vyhlídku. Z Tropešína opět použijeme trasu 5107, která nás
dovede do Dalešic. Projedeme místní pivovar, kolem kostela sv. Petra a Pavla
a zámku. Dál pokračujeme stejnou cyklotrasou přes louky, pole a lesem, až se
dostaneme na silnici III/39218. Odbočíme vlevo a zhruba po jednom kilometru
sjezdu narazíme na rozcestí Dalešická přehrada – hráz. Vrátíme se a po necelých
300 metrech odbočíme vlevo na červenou turistickou značku k rozcestníku Pod
Rabštejnem. Dál směrem na Rabštejn po červené zahneme vlevo, musíme však
vzít kolo na rameno. Cesta vede přes potůček do krátkého (100 m), ale prudkého
kopce k dalšímu rozcestníku Rabštejn – zřícenina. Vpravo budeme pokračovat
po lesní cestě do rozcestníku Vinohrádky. Do 2,5 kilometru vzdálených Dukovan
se odtud držíme Pivovarské cyklotrasy.

Výchozí místo: Náměšť nad Oslavou • Cílové místo: Náměšť nad Oslavou •
Délka trasy: 43,4 km
Vzdálenosti:
Náměšť nad Oslavou (0 km) – Jedovský mlýn (2 km) – Jinošov (6 km) – rybník
Bělizna, rozcestí (8,5 km) – Krokočín (11,5 km) – Lesní Jakubov (16,8 km) –
Kralice nad Oslavou (20,7 km) – Kuroslepy (26,7 km) – rozhledna Kalimeta
(27,2 km) – Skřipina (31,7 km) – Pod Pastýřkou (35,5 km) – Velkopolský dvůr
(41,5 km) – Náměšť nad Oslavou (43,4 km)
1

Okolo Náměště nad Oslavou
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Výchozím bodem je Náměšť nad Oslavou, jejíž
hlavní dominantu tvoří renesanční zámek nad městem. Je spojen se šlechtickým rodem Haugwitzů.
Můžeme si zde vybrat několik prohlídkových tras.
Kromě zámku si ve městě můžeme prohlédnout
městské nebo řeznické muzeum. Z náměstí se vydáme přes barokní most na druhou stranu řeky Oslavy.
Odbočíme vlevo na cyklotrasy Mlynářská a 5109.
Z Jedovského mlýna odbočíme doprava na červenou
turistickou značku a po ní budeme prudce stoupat
4 km do Jinošova. Z návsi v Jinošově pokračujeme
vlevo po cyklotrase 5181 k rybníku Bělizna.
Dáme se doprava na cyklotrasu 5184 a čeká nás
klesání přes Krokočín a Hluboké do Lesního Jakubova. Na začátku vsi odbočíme ostře vpravo a jedeme
do Kralic nad Oslavou. V Kralicích můžeme navštívit
Památník Bible kralické, který se nachází v účelové budově vedle pozůstatků bývalé tvrze, v níž byla
tajná českobratrská tiskárna. Tiskla knihy náboženského i světského charakteru, např. učebnice. Jejím
nejvýznamnějším tiskem je šestidílná Bible kralická,
která přispěla k uchování a rozvíjení českého jazyka
za protireformace a v exilu. Stálá expozice prezentuje vznik a vývoj kralické tiskárny.
Z Kralic budeme pokračovat po cyklotrase 5181
přes Březník do Kuroslep, vystoupáme k vyhlídkové plošině Kalimeta. Od ní nás čeká prudký sjezd
do údolí Oslavy. Na rozcestí ve Skřipině pojedeme
rovně cyklotrasou 5106 proti proudu řeky, vyjedeme
na vyhlídku Pod Pastýřkou s výhledem na údolí řeky
Oslavy. Pokračujeme dál po cyklotrase 5106 kolem
Velkopolského dvora zpět do Náměště nad Oslavou.

Dostupnost z EV13:
autem: • I/38 Znojmo – Moravské Budějovice – Želetava – Kasárna,
I/23 Kasárna – Předín – Třebíč – Náměšť nad Oslavou –
Kralice nad Oslavou
vlakem: • trať 248 Retz – Znojmo, trať 241 Znojmo – Moravské Budějovice –
Okříšky, trať 240 Okříšky – Třebíč – Studenec – Náměšť nad Oslavou

Turistické cíle a další informace:
• infocentrum Náměšť nad Oslavou: www.mks-namest.cz
• státní zámek Náměšť nad Oslavou: www.zamek-namest.cz
• památník Bible kralické: www.mzm.cz/pamatnik-bible-kralicke/
• Muzeum Hrotovicka, obec Hrotovice: www.hrotovice.cz
• d estinační kancelář Třebíčsko – Moravská Vysočina:
www.trebicsko-moravskavysocina.cz
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1 a 2 – Památník Bible Kralické; 3 – Náměšť nad Oslavou; 4 – Údolí řeky
Oslavy; 5 – Řeka Oslava
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Výchozí místo: Hrotovice • Cílové místo: Jaroměřice nad Rokytnou •
Délka trasy: 26,8 km
Vzdálenosti:
Hrotovice (0 km) – Mstěnice (3,5 km) – Biskupice (11,9 km) – Pulkovský mlýn
(15,7 km) – hradiště Pulkov (16,4 km) – Příštpo (22 km) – Jaroměřice nad
Rokytnou (26,8 km)
1

Z Hrotovic údolím Rokytné
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Z náměstí v Hrotovicích se vydáme směrem
do Rouchovan po zelené turistické značce, kolem
zámku, který slouží jako městský úřad. Po necelých pěti kilometrech nás značení dovede
na rozcestník k zaniklé vsi Mstěnice. Ves byla
poničena vojsky Matyáše Korvína. Při průzkumu
lokality bylo odkryto 17 usedlostí. Areál vykopávek je volně přístupný veřejnosti – u jednotlivých
objektů byly instalovány informační panely s rekonstrukcemi původní tváře osady, prohlédnout
si můžete virtuální 3D archeopark.
Na rozcestí pokračujeme doprava do Biskupic,
kam nás nejprve čeká výšlap následovaný sjezdem
do údolí řeky Rokytné. Připojuje se zde žlutá turistická značka, která nás doprovodí až do konce
našeho výletu.
V Biskupicích přejedeme Rokytnou a za mostem
odbočíme vlevo. V údolí řeky Rokytné přijedeme
Pulkovský mlýn a hradiště Pulkov. Údolí meandrujícího toku Rokytné vyniká zachovalým krajinným
rázem. Ten tvoří zákruty řeky se starými břehovými
porosty a četnými skalisky. Jedním z nich je Justýnka. Stejnojmenná dívka zde měla podle tradice
zahynout v době třicetileté války. K neštěstí mělo
dojít za dnů, v nichž v roce 1645 byla oblast obléhaná švédskými vojsky. Švédské oddíly se vydaly
kořistit po okolí. Jeden z nich přitom objevil Justýnku. Ta se před ním dala na útěk a pronásledování
skončilo tragickým pádem ze skály.
Přes obec Příštpo pokračujeme po žluté turistické značce nebo po silnici II/361 do Jaroměřic nad
Rokytnou, kde náš výlet končí.

Dostupnost z EV13:
autem: • II/411 Uherčice – Moravské Budějovice, II/152 Moravské Budějovice –
Jaroměřice nad Rokytnou – Hrotovice
vlakem: • trať 248 Retz – Znojmo, trať 241 Znojmo – Moravské Budějovice –
Jaroměřice nad Rokytnou

Turistické cíle a další informace:
• Muzeum Hrotovicka, obec Hrotovice: www.hrotovice.cz
• Virtuální 3D archeopark Mstěnice:
https://www.facebook.com/virtual3DparkyVysocina/
• infocentrum Náměšť nad Oslavou: www.mks-namest.cz
• státní zámek Náměšť nad Oslavou: www.zamek-namest.cz
• turistické informační centrum Jaroměřice nad Rokytnou:
www.jaromericenr.cz
• státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou: www.zamek-jaromerice.cz
• destinační kancelář Třebíčsko – Moravská Vysočina:
www.trebicsko-moravskavysocina.cz
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1 – Zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou; 2 – Nádvoří zámku v Hrotovicích;
3 – Řeka Rokytná; 4 – PP Rokytná; 5 a 6 – Zaniklá ves Mstěnice
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1 – PP Třebíčsko; 2 – Dům Seligmana Bauera v Třebíči; 3 – Muzeum Vysočina
v Třebíči; 4 – PP Třebíčsko; 5 – Třebíč

1

Přírodním parkem Třebíčsko

2
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4

5

Výlet začneme v Třebíči na Karlově náměstí, odkud vyrazíme cyklotrasou 5106 ulicí Smila Osovského. Cyklotrasa nás vedlejšími ulicemi vyvede
ven z města.
Pojedeme kolem vodní nádrže Lubí, přes osadu
Ptáčov a obec Trnavu k Náramči. Odbočíme vlevo
po hrázi rybníku Gbel na cyklotrasu 5109. Stoupáme nahoru kolem selského stavení, za ním přijedeme k rozcestníku a změníme trasu na 5112.
Ta nás povede kolem Hodovského rybníku do Rudíkova, Hroznatína a Benetic. Za Beneticemi trasu
5112 opustíme, vydáme se na cyklotrasu 103.
V následném stoupání odbočíme vpravo na zelenou trasu vedoucí k rozcestí Pod Jelení hlavou.
Odbočíme vpravo na žlutou a přijedeme k rozcestí Velký Javor. Kousek nad ním je asi 650 let
starý javor.
Od rozcestníku Velký Javor budeme pokračovat
po žluté směrem na Čechtín, kde odbočíme na silnici 2. třídy ve směru na Račeřovice. Po 2,6 kilometrech odbočíme doleva směrem na Okřešice,
kudy vede i cyklotrasa 5214. Po jednom kilometru
za Okřešicemi přijedeme na rozcestí u Budíkovic,
kde trasu 5214 opustíme, a vydáme se doprava
opět na cyklotrasu 103, která nás dovede zpátky do Třebíče přes městskou část Týn. Při výjezdu
z ulice U Kuchyňky nemusíme sjíždět hlavní silnicí
dolů k řece, ale můžeme se vydat rovně do ulice
U Obůrky. Ta nás přes zámecký park zavede přímo
k zámku, který je zároveň sídlem Muzea Vysočiny
Třebíč, a Bazilice sv. Prokopa, u níž náš dnešní výlet zakončíme. Zbylý čas strávený v Třebíči můžeme využít k prohlídce interaktivní expozice Cesty
časem nebo židovské čtvrti včetně Zadní synagogy a Domu Seligmanna Bauera.

Dostupnost z EV13:
autem: • II/411 Uherčice – Moravské Budějovice, II/152 Moravské Budějovice –
Jaroměřice nad Rokytnou, II/360 Jaroměřice nad Rokytnou – Třebíč
• I/38 Znojmo – Moravské Budějovice – Želetava – Kasárna,
I/23 Kasárna – Předín – Třebíč
vlakem: • trať 248 Retz – Znojmo, 241 Znojmo – Moravské Budějovice – Okříšky,
trať 240 Okříšky – Třebíč

Turistické cíle a další informace:
• turistický portál města Třebíče: www.visittrebic.eu
• městské kulturní středisko Třebíč: www.mkstrebic.cz
(Bazilika svatého Prokopa, židovská čtvrť, Zadní synagoga)
• Zámek a Muzeum Vysočiny Třebíč: www.muzeumtr.cz
• destinační kancelář Třebíčsko – Moravská Vysočina:
www.trebicsko-moravskavysocina.cz
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Vzdálenosti:
Třebíč (0 km) – vodní nádrž Lubí (3,2 km) – Ptáčov (4,5 km) – Trnava (7,5 km) –
Nárameč, rybník Gbel (11,6 km) – rozcestník cyklotras 5109 a 5112
(12,2 km) – Rudíkov (15,5 km) – Hroznatín (18,4 km) – Benetice (24,2 km) –
Pod Jelení hlavou (26,8 km) – Velký Javor, rozcestí (27,2 km) – Čechtín
(30,6 km) – Okřešice (35,9) Třebíč, Týn (40,5 km) – Třebíč, zámek (42,2 km)
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Výchozí místo: Třebíč • Cílové místo: Třebíč • Délka trasy: 42,2 km

