
Vysočinou na kole
Tipy na výlety





Obsah

Mapa cyklistických výletů.................................................................................................................................................................................2-3

1.  Okruh v okolí Lipnice nad Sázavou ...........................................................................................................................................................4-5

2. Od zámku ve Žďáru nad Sázavou do PP Nové Ransko............................................................................................................................6-7

3. Okružní výlet mezi skálami Milovského polesí.............................................................................................................................................8-9

4. Hluboké rokle Svratecké hornatiny...........................................................................................................................................................10-11

5. Na kole z Telče do Želetavy.......................................................................................................................................................................12-13

6. Velkomeziříčsko a jeho okolí......................................................................................................................................................................14-15

7. Hrady a zámky v okolí Brtnice....................................................................................................................................................................16-17

8. Z Nového Rychnova na Čeřínek a údolím Jihlavy...................................................................................................................................18-19

9. Po partyzánské cestě bratrství z Kamenice n. Lipou................................................................................................................................20-21

10. Z Kamenice nad Lipou přes Mnich na vrchol Bohutín...........................................................................................................................22-23

11. Do krajiny mezi Jevišovkou a vodní nádrží Dalešice..............................................................................................................................24-25

12. Na kole do Jihlavských vrchů...................................................................................................................................................................26-27

13. Na kole přes Křižanovskou vrchovinu.......................................................................................................................................................28-29

14. Přes hory a doly, přes pole a louky, za historií i krásou Křemešnické vrchoviny..................................................................................30-31

15. Okolí vodní nádrže Dalešice.....................................................................................................................................................................32-33

16. Malebným údolím Oslavy z Náměště do Budišova................................................................................................................................34-35

17. Přírodním parkem Třebíčsko.......................................................................................................................................................................36-37

18. Z Opatova do Brtnice a pak do údolí Jihlavy..........................................................................................................................................38-39

19. K významným vrcholům Jihlavska - na Špičák a Čeřínek.......................................................................................................................40-41

20. Velkomeziříčsko  - údolím řek Oslavy a Balinky........................................................................................................................................42-43

21. Z Velkého Meziříčí do Velké Bíteše............................................................................................................................................................44-45

22. Lesy, louky a vesničky mezi Moravskými Budějovicemi a Jemnicí........................................................................................................46-47

23. Malebná krajina mezi Přibyslaví a Polnou.................................................................................................................................................48-49

24. Zámky, kostely, kapličky a další zajímavosti v Želivské pahorkatině......................................................................................................50-51

25. Křemešnickou vrchovinou z Pelhřimova na Křemešník............................................................................................................................52-53

26. Posázavskou cestou z Ledče do Světlé nad Sázavou.............................................................................................................................54-55

27. Žďárské vrchy – jih, okolí Nového Města na Moravě................................................................................................................................56-57

28. Z Jihlavy do Polné.........................................................................................................................................................................................58-59

29. Okolí Žirovnice a Počátek............................................................................................................................................................................60-61

30. Ze Žďáru nad Sázavou přes Nové Město na Moravě do Ostrova a Radostína  nad Oslavou............................................................62-63

Doplňující informace k výletům.........................................................................................................................................................................64-72



26

26

1

1

5

8

8
910

12

12

14

14

19

24

25

25

28

29



2

2 3

3

4

4

5

13

6

7

7

11
11

15

15

16

16

17

17

18

18

20

20

6

21

22

27

27

23

30



4

Z

J

V

S

2 km
3,5 km

3 km

2 
km

4 km

2 km

2 km
2,5 km

2 km
5 km

5 k
m

3 km

3 km

Malá Homole 547,3 m
Žižkova

stud.

Ostrov 466,2 m

Vadinský kopec 470 m

Kalvárie 615 m

Holý v.
620,4 m

Lejchovec
588,4 m

Světlá nad
Sázavou

Nová Ves 
u Světlé 

Pohleď

Závidkovice

Radostovice

Broumova Lhota

Volichov

Dolní Město

Lipnička

Kochánov

Mrzkovice

Dolní Březinka

Kejžlice

Řečice

Skála

Věž

Jedouchov

Leština

Krásná Hora

Mozolov

Babice

Dobrá

Vadín

Olešnice

Kojkovice

Čekánov

Bezděkov

Hlavňov

Okrouhlice

Lučice

Ředkovský Mlýn

U Pelhřimáku

Bratroňov

Mozerov

Kamenná 
Trouba

Sázava

Sázava

Pstr
užný p

.

Lučický p.

Pe
rlo

vý
 p

.

Perlový p.

Horní Pohleď

Pod Lipnicí

Rosínov
Světlá n.Sázavou-nám.

Lipnice nad Sázavou

Loskoty

Wolkerův 
památníkNové Dvory

Čejovský
 kopec
678 m

1. Okruh v okolí Lipnice nad Sázavou
Od zámku ve Světlé pojedeme malebným údolím řeky Sázavy. Rovněž vystoupáme k mohutné zřícenině 
gotické hradu v Lipnici nad Sázavou. Z Lipnice se vydáme prozkoumat krásu posázavských lesů.
Výchozím bodem je náměstí ve Světlé nad Sázavou, kde u pozdně gotického kostela sv. Václava uvidíme rozcestník. Od něho vyjedeme po červené směr 
„Rosínov“ 1,5 km „Horní Pohleď“ 5 km. Cestou se můžeme podívat na zámek s empírovými a novorenesančními úpravami postaveném na levém břehu řeky 
Sázavy. Za zámkem je udržovaný park s několika rybníky. 
Zpočátku pojedeme po silnici kolem zámku a skláren, dále již pokračujeme po polní cestě. U rozcestí Rosínov odbočíme vlevo na lesní pěšinu, která nás mírným 
klesáním přivede až ke břehu řeky Sázavy. Pojedeme těsně po břehu Sázavy místy i po úzké pěšině – lesem i kopřivami. Pak se údolí Sázavy rozšíří a nám se 
naskytnou krásné výhledy na řeku, skály a roztroušené chaty. Tento úsek je krajinářsky velmi hodnotný a tak svou krásou snadno zastíní nějakou tu kopřivu, která 
nás mohla spálit během cesty.
Od rozcestí Horní Pohleď jedeme po žluté směr „Broumova Lhota“ 3,5 km a „Pod Lipnicí“ 5 km. Po 0,5 km přijedeme na začátek obce Dobrá, kde nás žlutá zavede 
do prvního výraznějšího kopce /2-3/. Dále už pojedeme po zpevněných i nezpevněných cestách střídavým stoupáním a klesáním až do Broumovy Lhoty. Od 
Broumovy Lhoty stále stoupáme /2/, až po 1,5 km přijedeme k rozcestníku se žlutou značkou „Pod Lipnicí“. Asi v půli cesty budeme míjet pěkný zatopený lom s čistou 
vodou, kde se můžeme vykoupat. Od rozcestníku pokračujeme 1 km ve stoupání /3/ po silnici zároveň s modrou značkou až k hradu v Lipnici nad Sázavou. 
Lipnice nad Sázavou se nachází na vysokém kopci, který výrazně převyšuje okolí a nabízí nám kruhové výhledy do okolí. Připomíná se jako městečko již v roce 1370 
a jeho historické centrum je chráněno městskou památkovou zónou. V centru městečka se na žulové skále vypíná gotický hrad. Postaven byl pravděpodobně 

na počátku 14. stol. a měl chránit obchodní 
cestu z Havlíčkova Brodu do Humpolce. Na 
severozápadní straně hradu se nachází tzv. 
Thurnovský palác – masivní dvoupatrová 
budova. Nepřehlédnutelná je i mohutná 
Velká věž, která je částečně zřícená.  Hrad 
utrpěl velké škody během třicetileté války a po 
požáru v r. 1869 se postupně změnil v zříceninu. 
Od roku 1970 se postupně rekonstruuje 
a v sezóně je možné uskutečnit prohlídku hradu 
i s průvodcem. Nedaleko vstupu do hradu 
je Haškův domek, kde žil a zemřel spisovatel 
Jaroslav Hašek. V blízkém hostinci „U České 
koruny“ Hašek žil a psal své nejznámější dílo 
„Osudy dobrého vojáka Švejka“.
Z Lipnice pokračujeme po žluté směr „Loskoty“ 
2,5 km, „Wolkerův památník“ 3,5 km. Klesáme 
po silnici, ze které odbočíme vpravo mezi 
domky ke kravínu, projedeme kolem něho po 
úzké pěšině a za kravínem pokračujeme dál po 
polní cestě až k rozcestí Loskoty. Za rozcestím 
vjedeme do lesa. Společně se žlutou pojedeme 
po lesácké cestě, ze které žlutá po 3 km odbočí 
vlevo na lesní pěšinu k Wolkerovu památníku. 
Tam ale jet nemusíme, a proto pokračujeme 
dál až k silnici, kde odbočíme vlevo a po 200 m 
uvidíme opět žlutou, jak zatáčí na lesáckou 
cestu. Budeme ji sledovat. Po 3 km převážného 
stoupání /2-3/ přijedeme do malé vesničky 
Mozerov. Z Mozerova jedeme dolů po silnici 
2 km do Věže. 
Ve Věži odbočíme vpravo na silnici do 
Humpolce, až po 2 km přijedeme do obce 
Skály. Tam odbočíme doprava na vedlejší 
cestu směr „Leština“ 2 km. Do Leštiny stoupáme 
/2/. Obec projedeme a po asi 500 m přijedeme 
k odbočce vpravo na zpevněnou lesáckou 
cestu. Po ní budeme pokračovat mírným 
stoupáním další 2 km, až se k nám z lesa přidá 
modrá značka. Modrá značka nás povede 
po Partyzánské cestě bratrství k rozcestí Nové 
Dvory. Od rozcestí pokračujeme po modré 
směr „Lipnice nad Sázavou“ 3,5 km. Po krátkém 
stoupání v terénu sjedeme na louky pod Lipnicí 
a čeká nás poslední výrazné stoupání do 
Lipnice.
Z Lipnice sjedeme po modré 1 km k rozcestníku 
se žlutou „Pod Lipnicí“, kde tentokrát odbočíme 
vlevo po žluté směr „Radostovice“ 3 km. 
Pojedeme pěkným terénním sjezdem po lesní 
cestě až do Radostovic, kde odbočíme 
vpravo na silnici č. 347 do Světlé nad Sázavou. 
Pokračujeme v mírném klesání přes obec 
Závidkovice, kde se příznivci jízdy v terénu 
mohou vydat do Světlé nad Sázavou místo po 
silnici po modré značce 2 km, která vede přes 
louky až k zámeckému parku na okraji města. 
Celkem 40 km.
Náročnost 2.
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2. Od zámku ve Žďáru nad Sázavou do PP Nové Ransko

Po prohlídce architektonických skvostů Žďáru nad Sázavou, kterými jsou zámek a poutní kostel 
na Zelené hoře, pojedeme přes malebné vesničky, lesy a louky do Nového Ranska. Zpátky se 
vydáme přes husté lesy Ranského polesí.
Vyjíždíme od zámku Žďár nad Sázavou, který se nachází na okraji města u silnice č. 37 vedoucí do Škrdlovic. Historie Žďáru je úzce spjata s cisterciáckým klášterem, 
který významně ovlivňoval  hospodářský a kulturní rozvoj této oblasti. Jeho pohnutý osud ukončil velký požár v r. 1784, kdy byl definitivně zrušen a postupně 
přebudován na zámek. V areálu zámku uvidíme mimo jiné konventní kostel Nanebevzetí Panny Marie, gotickou baziliku (druhá největší na Moravě) přestavěnou 
Santinim na počátku 18. stol. a nejstarší objekt z doby budování kláštera Studniční kapli. Po prohlídce zámku nesmíme zapomenout vyšlapat krátce a prudce po 
žluté (nebo kousek dál po silnici) nahoru na Zelenou horu, kde je nejcennější dílo Jana Blažeje Santiniho -  poutní kostel sv. Jana Nepomuckého.  Jde o světově 
ceněné dílo barokní gotiky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO. 
Po prohlídce všech zajímavostí pokračujeme po silnici směr „Polnička“ 3 km. Do Polničky jedeme krásnou alejí, mírně zvlněnou cestou, lemovanou zleva rybníkem. 
Polničkou projedeme a pokračujeme dále po silnici směr „Račín“. Vystoupáme krátký /2-3/ kopec a pak zase sjíždíme. Dále převažuje stoupání, část /2-3/. 
Projedeme kolem kříže Božích muk, kde se silnice stáčí doprava a poté pojedeme tak dlouho, až dojedeme ke křižovatce s lesáckou cestou, kde odbočíme 

doprava na lesáckou cestu označenou 
zákazem vjezdu. A dále si již budeme užívat 
mírný sjezd krásným lesem bez aut. Projedeme 
kolem místa se žlutou značkou a jedeme dál 
a dál, až se opět napojíme na silnici. Vydáme 
se rovně směr „Hluboká“. Po chvíli stoupání 
přijedeme ke křižovatce, kde odbočíme doleva 
směr „Hluboká“. Zde se k nám přidá žlutá 
značka, která nás povede až k rybníku Řeka. 
Následuje mírné stoupání kaštanovou alejí, 
které střídá pěkný sjezd do vesničky Hluboká. 
Z ní pokračujeme po žluté směr „rybník Řeka“ 
2,5 km. Žlutá nás vyvede z vesničky kolem 
vepřínu až do přírodní rezervace Řeka, kde 
se budeme pohybovat po pěkné polní cestě. 
Přejedeme přes hráz rybníka Řeka a jedeme 
stále po žluté až do Starého Ranska. Tady máme 
možnost občerstvení a dále se vydáme po žluté 
k Pobočenskému rybníku. Vše po rovince. 
U rybníku je rozcestí, od kterého pokračujeme 
po červené směr „Nové Ransko“. 
V obci Nové Ransko se napojíme na hlavní 
silnici, na které odbočíme vlevo. Po pár set 
metrech jízdy po silnici odbočíme vlevo na 
lesáckou cestu do lesa, kde narazíme na 
modrou značku a té se budeme držet. Po 
chvilce jízdy po rovince zahájíme vytrvalé 
stoupání /2/  až k rozcestí Sajfertův buk. 
Celý úsek od Nového Ranska jedeme podél 
hranice NPR Ransko, která chrání rostliny 
a živočichy Ranského masívu s hadcovými 
bory, jedlobučinami a prameništními 
jasanovými olšinami. Od Sajfertova buku 
ještě chvíli stoupáme /2/ a pak už nás čeká 
zasloužený sjezd. Od rozcestí Podhorská louka 
pokračujeme  po modré směr „Synkův kopec“ 
2 km. Od rozcestí Synkův kopec jedeme stále 
stejnou cestou rovně, jen změníme značku na 
zelenou směr „Vápenice“ 5 km. Většinu cesty 
klesáme, až projedeme kolem Vepřovských 
rybníků. Tam odbočíme a křižujeme silnici 
a dál již stoupáme /2-3/ po lesních cestách až 
k rozcestí Račínský les. Odsud pokračujeme po 
zelené směr „Vápenice“ 0,5 km, „Tálský mlýn 
– hotel“ 6 km. Střídavým stoupáním a klesáním 
jedeme po lesáckých cestách i pěšinách 
ve výjimečně zachovalé přírodě až k vodní 
nádrži Pilská a k rozcestí Tálský mlýn – hotel. Zde 
se můžeme osvěžit koupelí a pokračovat po 
červené 0,5 km k areálu zámku ve Žďáru.
Celkem 40,5 km. 
Náročnost 2.
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3. Okružní výlet mezi skálami Milovského polesí
Husté a opuštěné lesy, malebné vísky v podhůří, romantický zámeček Karlštejn, skaliska 
Dráteníčky a Čtyři palice. To vše Vám nabízí tento jednodenní výlet.
Výchozím bodem je parkoviště u samoobsluhy v centru obce Herálec. Z něj vyjedeme po cyklotrase č. 1 a zároveň po silnici směr „Brušovec“ a „Kadov“. Na 
konci Herálce uvidíme napravo od cesty klasicistní kostel sv. Kateřiny a za ním pojedeme pěknou alejí památných stromů. Za Brušovcem vjedeme do hustých 
lesů a zahájíme vytrvalé stoupání /2/ místy /2-3/. Po 4 km projedeme kolem parkoviště U sloupku. Dále již stoupáme mírněji. Po 3 km přijedeme na pěknou louku 
s Hájovnou Blatky, kde odbočíme vlevo z cyklotrasy na lesáckou cestu vedoucí kolem hájovny do lesa. Po chvíli mírného klesání přijedeme na křižovatku s polní 
cestou, kde odbočíme vpravo a budeme sjíždět pěkným terénem až do luk nad malebnou osadou s přiléhavým názvem Samotín. 
Zanedlouho v osadě přijedeme ke křižovatce s mohutným stromem ve svém středu. Tam odbočíme vpravo a za chvíli narazíme na zelenou značku, kterou 
budeme následovat směrem vlevo. Poté, co projedeme kolem posledních chalup, naskytne se nám krásný výhled na skálu Dráteníčky. Přímo ke skalám se s kolem 
nesmí, ale zelená značka nás provede jen pár desítek metrů pod nimi po pěkné louce.  
Pak sjedeme dolů polní cestou až ke křižovatce a rozcestí Dráteníčky, kde odbočíme vpravo na zpevněnou lesní cestu a zelenou značku směr „Milovský rybník“. 
Čeká nás pěkný sjezd, během kterého si musíme pohlídat odbočku doleva na neznačenou lesní cestu. K té přijedeme přibližně po 500 m a poznáme ji snadno 
podle památníku padlým vojákům z 1. svět. války. Zpočátku budeme výrazněji stoupat /2-3/, ale pak již pojedeme spíše traversem, místy budeme dokonce klesat. 

Orientace na těchto krásných lesních cestách 
je výstižně zakreslená na přiložené mapce. 
Od rozcestí Na Brušovci již pojedeme po 
turisticky značené cestě a to po žluté směr 
„Svratka BUS“ 3,5 km. První polovinu tohoto 
úseku budeme stoupat, pak už nás čeká 
zasloužený sjezd do města Svratka, kde nás 
žlutá zavede až na náměstí k rozcestníku. 
Ze Svratky pojedeme po červené směr 
„Karlštejn“ 2,5 km. Abychom si mohli 
prohlédnout tento rokokový lovecký zámeček 
(nyní rekreační středisko OP Prostějov), musíme 
vyšlapat nejprudší kopec /3/ na naší trase. 
Od rozcestí Karlštejn jedeme divokým sjezdem 
v terénu 1 km k rozcestí U knížecí cesty a dále po 
červené směr „Rybenské Perničky“ 3 km. Ještě 
0,5 km pojedeme v terénu, pak už následuje 
zpevněná lesní cesta. Po ní budeme převážně 
klesat až ke křižovatce s odpočívadlem, kde 
odbočíme vpravo a budeme dále klesat, až 
se k nám znovu přidá červená značka, která si 
„odskočila“ k Rybenským Perničkám. Teď již se 
držíme červené až dolů do Pusté Rybné. 
Z obce Pustá Rybná pojedeme po silnici směr 
„Březiny“ a na 6 kilometru vyměníme husté lesy 
za malebné podhorské vísky. Mírně se vlnící 
krajinou přijedeme do vsi Březiny a budeme 
pokračovat po silnici stejným směrem až 
na začátek obce Milovy. Tam odbočíme 
doprava na zeleně značenou turistickou pěšinu 
a prvních 100 m vystoupáme velmi prudce 
/3-4/ v terénu na pohodlnou lesáckou cestu, 
po které budeme mírně sjíždět až k rozcestí 
Pláňkovka. Od tohoto rozcestí si můžeme zajít 
prohlédnout (500 m pěšky!) nejmonumentálnější 
skupinu skal v Milovském polesí – Čtyři palice. Po 
jejich případné prohlídce pojedeme dolů /2/ 
po modré do „Křižánek“ 2,5 km. 
V Křižánkách jedeme chvíli po modré, až 
přijedeme k zelené značce, která nás dovede 
během 3 km k rozcestí Na Brušovci. Pojedeme 
po hrázi Kyšperského rybníka a až opustíme 
poslední chalupy, povede nás značka po 
uzoučké pěšině přes pastviny do lesa, kde 
po 200 m přijedeme na lesáckou cestu. Zde 
je nutné si dobře pohlídat značení, abyste se 
nezatoulali ve spleti dalších lesáckých cest. 
Rozcestí Na Brušovci už známe. Vydáme se z něj 
vlevo po lesácké cestě směrem k „Herálci“. 
První km budeme stoupat, až přijedeme na 
křižovatku lesních cest, odbočíme vpravo na 
modrou značku, která nás pěkným sjezdem 
dovede do Herálce, kde náš výlet končí.
Délka celkem 44 km.
Náročnost 2-3.
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Ve Svratce

Lovecký zámeček Karlštejn

Cestou do Samotína

V Samotíně

44 km
Náročnost 2-3
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Samota v obci Milovy
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4. Hluboké rokle Svratecké hornatiny
Během tohoto pestrého výletu navštívíme jeden z nejrozsáhlejších a nejzachovalejších hradů 
u nás – Pernštejn, projedeme se hlubokým údolím Nedvědičky a Bystřice okolo vodní nádrže Vír 
a v neposlední řadě se podíváme i k  zřícenině hradu v Dalečíně.
Jako počáteční bod si můžeme zvolit město Bystřice nad Pernštejnem, které je důležitým východiskem turistických cest ve Svratecké hornatině. Městu dominuje 
ve spodní části náměstí raně gotický kostel sv. Vavřince, který byl r. 1699 zbarokizován na mohutné dvojvěží. Ve staré radnici je zřízeno muzeum s vlastivědnou, 
historickou a hornickou expozicí. Vyjíždíme přes náměstí po modré značce kolem kostela (směr „Nedvědice“ 11 km), za kterým nás značení zavede na polní cestu 
kolem zahrádek. Ostré stoupání /3/ v terénu se postupně zmírňuje /2-3/, až po betonové cestě stoupáme /2/ do vesničky Bratrušín (celkem 2 km). 
Nyní už jedeme po silnici ostřeji zvlněným terénem /2/ do další vesničky Věchnov, za kterou modrá odbočí vlevo z hlavní silnice směr „Nad Babylonem“ 2,5 km. 
Postupně stoupáme /2/ po zpevněné cestě, až od zarostlého vrcholu Babylonu (626 m) konečně zaslouženě klesáme 4 km /2/ přes Kovářovou až do Nedvědice. 

Historie městečka (ve středověku zde bylo významné 
tržní místo) je úzce spjata s hradem Pernštejn. Od 
počátku 20. stol. je Nedvědice vyhledávaným 
letoviskem s řadou letních vil a rekreačních domků. 
Na křižovatce před barokním kostelem sv. Kunhuty 
odbočíme vpravo a jedeme do údolí Nedvědičky 
kolem rybníka s pěkným výhledem na městečko 
a hrad Pernštejn v protějším svahu. 
Jedeme po cyklotrase č. 4025 směr „Pernštejn“ 
2 km chvíli údolím kolem vilek, až odbočíme pod 
hradem vpravo a stoupáme po silnici ostře /3/ asi 
1 km. U parkoviště vjedeme přes bránu k hradu, kde 
se lze na nádvoří občerstvit a absolvovat prohlídku. 
Gotický hrad Pernštejn připomínaný r. 1285 patří 
k nejrozsáhlejším a nejzachovalejším hradům u nás. 
Za husitských válek a v době Jiřího z Poděbrad byl 
jedním z nejvýznamnějších husitských hradů na 
Moravě. Vznikl jako typický ostrožní hrad s mohutnou 
břitovou věží, hradním palácem na rulové skále, 
nádvořím a kaplí. Postupem času byl hrad stále 
rozšiřován o další věže a jádro bylo uzavřeno 
hradbami. Účinný obranný systém činil z hradu 
nedobytnou pevnost.
Stejnou cestou sjedeme dolů do údolí Nedvědičky 
a pokračujeme vpravo podél říčky směr „Jabloňov“ 
a „Rožná“ (8 km) přes vesničku Pernštejn s posledním 
výhledem na hrad. Během cesty lesem lehce 
stoupáme /1-2/ a můžeme si po stranách všimnout 
temných skalisek. V Rožné jedeme rovně podle 
silničního ukazatele 3 km do Dolních Rožínek. 
Opět stoupáme /1-2/ kolem kostela sv. Havla pro 
změnu údolím Rožínky. V centru Dolních Rožínek 
je pěkný rybník s ostrůvkem a barokní sochou. Na 
druhé straně rybníka za přehrazením je klasicistně 
upravený renesanční zámeček. 
Před zámečkem odbočíme vlevo a stoupáme 
/2/ přes vesnici směr „Rozsochy“ 6 km. Za obcí 
Rodkov máme již kopec za sebou a jedeme rovně 
přes křižovatku, za kterou začínáme klesat /2/ už 
s pěkným výhledem na vesničku s dominantním 
kostelem. Malá vesnička Rozsochy se může 
pochlubit krásným zrenovovaným kostelem, kolem 
kterého stoupáme /2/ po staré kamenné cestě přes 
celou obec. Držíme se hlavní cesty směr „Lísek“, 
po které střídavě stoupáme /2/ k ŽST Rozsochy asi 
2 km. Kousek před kolejemi a ŽST odbočíme ze 
silnice vpravo na lesní cestu a stoupáme krátce 
terénně /2-3/ ke kolejím, které přejedeme a přes 
louku dojedeme k parkovišti a zast. autobusu. Zde 
se napojíme na žlutou značku a rovně po lesácké 
silnici sjíždíme /2/ k Domanínskému rybníku (možnost 
koupání a občerstvení).
Od rozcestí Domanínský rybník vede naše žlutá 
značka vlevo kolem rybníka směr „Dalečín – bus“ 
7,5 km. V lese u rybníka, než se napojíme na polní 
cestu do Bohuňova, jsou dvě místa, kde je třeba 
na pár metrů z kola slézt. Z Bohuňova vede žlutá 
střídavě přes pole a les v ostře zvlněném náročném 
terénu /2-3, místy 3/ přes Velké Janovice až dolů 
do Dalečína. Kdo se chce tomu vyhnout, může se 
vydat z Bohuňova po silnici do Janoviček a dál po 
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V Dolní Rožínce

Lovecký zámeček v Dalečíně

Řeka Nedvědička

Hrad Pernštejn

62 km
Náročnost 2-3

Krajina v okolí vodní nádrže Vír

0 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 35 km 40 km 45 km 50 km 55 km 60 km 65 km300 m

400 m

500 m

600 m

700 m

polní cestě do Písečné (stoupání a klesání /2/). V Písečné odbočíte vlevo a po 
silnici č. 357 sjedete do Dalečína.
V Dalečíně přejedeme přes řeku Svratku a po silnici krátce vystoupáme 
k zámečku přestavěném v alpském stylu (dnes obecní úřad), za kterým se skrývá 
zřícenina hradu. Z původního gotického hradu rozbořeného jako loupežnické 
sídlo se zachovala část paláce, hranolová věž a zbytky hradeb. 
Z obce pokračujeme po silnici směr „Vír“ 13 km. Intenzivně stoupáme /3/ zprvu 
lesem a pak mezi poli a loukami 4 km do Veselí, odkud převážně klesáme /2/ 
až k vodní nádrži Vír. K hrázi dojedeme po pěkné cestě kolem přehrady bez 
výraznějších převýšení a pak krátce sjedeme do obce Vír. Ve Víru odbočíme 
vpravo přes řeku Svratku na silnici č. 388 směr „Bystřice n. Pernštejnem“ 8 
km. Asi 3,5 km převážně lehce stoupáme /1-2/ podél Bystřice, pak následuje 
2,5 km ostřejšího stoupání /2-3/ nad údolí a závěrečné 2 km do Bystřice nad 
Pernštejnem sjíždíme /2/. 

Celkem 62 km.
Náročnost 2-3.
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5. Na kole z Telče do Želetavy
Z unikátně zachovalého historického centra v Telči se vydáme do hustých a opuštěných hvozdů 
Olšanského polesí. Za Opatovem se přesuneme do malebné venkovské krajiny a v závěru trasy 
se pokocháme majestátní siluetou kláštera v Nové Říši.
Výlet zahájíme prohlídkou Telče. Hlavní turistickou atrakcí Telče jsou dlouhé řady průčelí městských domů podél obou delších stran trojúhelníkového náměstí. První 
písemná zmínka o Telči je již z roku 1180, ale hlavní rozkvět stavební činnosti spadá do období od 14. do 16. stol. Po třicetileté válce se stavební vývoj v hlavních 
rysech zastavil a díky tomu si město uchovalo vzácný architektonický a urbanistický soubor. Historickou část města obklopují hradby se dvěma městskými branami. 
Do obranného systému  města byly zapojeny i dva rybníky pod hradem spojené kanálem. Hrad a město tak tvořily vodní pevnost.
Výchozím bodem našeho výletu je náměstí v Telči, odkud se vydáme po červené značce 1 km k rozcestí Telč BUS. Zde začíná Březinova cesta, po které budeme 
pokračovat po červené směr „Dyjice“ 3 km. Červená značka nás postupně vyvede ven z města a dále již pojedeme mírným sjezdem po silnici č. 112 vedoucí do 
Nové Říše. Poté, co přejedeme nad meandrující Moravskou Dyjí, odbočí červená vlevo do obce Dyjice. My ale budeme pokračovat po silnici, kde vystoupáme 
/2-3/ až do Zvolenovic. Tam odbočíme vlevo a po 2 km přijedeme do vesničky Rozsíčky. 
Z Rozsíček mírně stoupáme po červené k rozcestí Moučkův kopec. Zde vyměníme červenou za žlutou a jedeme směr „Pilka“ 4 km. Pojedeme v krásných 

a hustých lesích, zpočátku po zpevněné cestě 
a od Vývozního rybníka v terénu. Žlutou značku 
si musíte dobře hlídat, protože asi 1 km za 
Vývozním rybníkem prudce odbočí do lesa na 
malou pěšinu.
Rozcestí Pilka je na začátku stejnojmenné 
osady na břehu malebného rybníka. Za ním 
odbočíme doleva spolu se žlutou a projedeme 
kolem chat po asfaltové cestě. Zde žlutá odbočí 
vpravo nahoru, my však pojedeme rovně za 
závorou dál 5 km v lese s převažujícím mírným 
stoupáním. Přijedeme opět k závoře a na 
křižovatku ve tvaru T, kde odbočíme doprava 
za závoru. Po chvilce se dostaneme na další 
křižovatku, kde naši cestu protíná cyklotrasa 
č. 5092, která vede z Nepomuk do Pavlova. 
My pojedeme rovně po cestě za závorou do 
Hladova. Celý 5 km dlouhý úsek do Hladova 
je pohodové mírné klesání s občasným mírným 
stoupáním. 
Z Hladova jedeme 5 km po polní cestě do 
Opatova. Zpočátku se můžeme orientovat 
i podle žluté značky, ta ale po chvíli z naší 
cesty odbočí vpravo mezi pole a louky. Cestou 
do Opatova převážně klesáme. Jakmile 
přejedeme malý potůček, chviličku stoupáme. 
Poté následuje rovinka vystřídaná pěkným 
sjezdem do obce. 
Z Opatova pokračujeme vpravo směr „Předín“ 
3 km po silnici. Na začátku absolvujeme 1 km 
stoupání až /3/. Další 2 km už jedeme po rovině. 
V Opatově definitivně opouštíme husté lesy, 
které nyní vystřídá venkovská krajina polí, luk 
a vesniček. 
V Předíně přijedeme k hlavní silnici, kde 
odbočíme vlevo. Vyjedeme asi 100 m do kopce 
a odbočíme vpravo na vedlejší silnici směr 
„Želetava“ 6 km. Zpočátku stoupáme /2-3/, pak 
již jedeme po náhorních loukách po rovině. Na 
závěr nás čeká pěkný sjezd do Želetavy.
Z Želetavy se vydáme po červené směr „Havlišův 
mlýn“ 3 km. Z náměstí jedeme zpočátku po silnici 
do Telče, ještě ani nevyjedeme ven z města a už 
odbočíme vlevo na louku a po malé polní cestě 
přijedeme k říčce a mostu. Vystoupáme strmě 
nahoru a pak již jedeme v terénu polní cestou. 
Střídavým stoupáním a klesáním v terénu po 
lesních cestách přijedeme k rozcestí Havlišův 
mlýn. Odsud pokračujeme po červené směr 
„Krasonice“ 3 km. 
Necelý kilometr jedeme ještě v terénu přes 
louku, až se dostaneme na silnici vedoucí do 
Telče. Po ní střídavě stoupáme a klesáme 
max. /2/ až do Krasonic. Z Krasonic se 
vydáme po silnici směr „Nová Říše“ 6 km. 
Opět budeme střídavě stoupat a klesat 
kolem polí, luk a lesa s hájovnou Magdaléna, 
až se před námi objeví monumentální 
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dvouvěžový kostel sv. Petra a Pavla. Ten je spojen chodbou 
s premonstráským klášterem. Kostel i klášter má velmi cenné vybavení a tak se 
řadí mezi nejvýznamnější památky barokního umění v této oblasti. 
Z Nové Říše pokračujeme 11 km po málo frekventované silnici do Telče. 
Charakter cesty je podobný jako předchozí kilometry. Střídavě stoupáme 
a klesáme v kopcích mezi vesničkami a zemědělskými usedlostmi až do 
Zvolenovic, ze kterých nás čekají po stejné cestě už jen 4 km a jsme zpět v Telči.
Celkem 58 km.   
Náročnost 2.
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Oslava

Křibský p.

Zátoky

Balinka

Křižovník

Kadolecký r.

Podhradský r.

Dolní Tis
Horní Tis

Pikarecký r.

Kuchyň

Nohavice

Těšíkův r.

vodní nádrž
Mostiště

Netínský r.

Závistský r.

Jestřábec

Osovec

6. Velkomeziříčsko a jeho okolí
Poznejte na kole kraj plný rybníků a malebných městeček v okolí vodní nádrže Mostiště a nechte se 
unést kouzlem městské památkové zóny a zámkem ve Velkém Meziříčí.
Výchozím bodem této okružní trasy je město pojmenované podle své polohy „mezi řekami“ na soutoku Oslavy a Balinky – Velké Meziříčí. Dominantou města je 
zámek vzniklý přestavbami původního kamenného raně gotického hradu. V interiéru je galerie majitelů zámku, hudební salón a císařský pokoj s postelí, ve které 
odpočíval při manévrech císař František Josef I. Na zámku je vlastivědné muzeum a expozice s ornitologickou sbírkou a sbírkou mořské fauny. K zámku přiléhá 
zámecký park s krytým dřevěným mostem přeneseným z Krásněvsi. Městskou památkovou zónu tvoří kromě zámku historické jádro s podlouhlým náměstím, 
renesanční radnice, dolní brána s kulatou baštou, kostel sv. Mikuláše, budova bývalého luteránského gymnázia a gotický špitální kostel sv. Kříže.
Vyjíždíme po červené značce z náměstí směr „Netín – ČSAD“ 10 km. Ostře stoupáme /3/ kolem zámku a pod novodobou dominantou města - dálničním mostem 
Vysočina (426 m dlouhý, 75 m vysoký) k rozcestí Tří křížů, odkud je krásný výhled na Velké Meziříčí (v závěru jsme stoupali po lesní pěšince). Červená dál vede přes 

louku (!!!ne po polní cestě podél dálnice!!!), za 
kterou sjíždíme /2/ mezi pole. Poblíž osamoceného 
stavení Loupežník se napojíme na polní cestu, která 
nás zavede do obce Lavičky. 
Do malebné obce Netín dorazíme po silnici mírným 
klesáním /1-2/ kolem Závistského a Netínského 
rybníka (za Závistí odbočíme z hlavní cesty vlevo). 
Netín se může pochlubit původně raně gotickým 
poutním kostelem Nanebevzetí Panny Marie 
ze 13. stol. se zdaleka viditelnou věží a okružním 
opevněním. Od rozcestí Netín – ČSAD (možnost 
občerstvení v restauraci) vyrážíme po žluté směr 
„Skelné nad Oslavou – ČSD“ 11 km. Na konci 
obce odbočíme z hlavní cesty vpravo mezi pole 
na polní cestu a sjíždíme kolem Kněžského rybníka 
do lesa v údolí Oslavy. Celou cestu do Skelného 
nad Oslavou jedeme střídavě lesem, přes louky 
a mezi poli zvlněným terénem /2/ mimo krátká 
(cca 0,5 km) ostrá stoupání /3/ z údolí Oslavy a za 
Těšíkovým rybníkem. Trasu nám zpestří jeden asi 
700 m dlouhý terénní sjezd pod vrcholem Bukovec. 
Během celého úseku po žluté je třeba si hlídat 
značení (i když je dobré), protože přejíždíme 
spoustu silniček a lesáckých cest. 
Když projíždíme přes obec Bory, rozdělenou 
na Dolní a Horní, míjíme nejprve kostel sv. Jiljí 
s gotickým presbytářem a po chvilce barokně 
přestavěný kostel sv. Martina. Z vesničky Skelné nad 
Oslavou od rozcestí umístěného kousek nad ČSD 
pokračujeme po žluté směr „Horní Tis – rybník“ 5 km. 
Jedeme lesem střídavě po lesní pěšince a asfaltce 
a mimo dvě krátká stoupání /2/ většinou klesáme 
/1-2/. Od rybníku Horní Tis jedeme dál po žluté 
přes vesničku Pikarec směr „Radkov“ 6 km mezi 
poli převážně lehce zvlněným terénem /1-2/. Asi 
1 km před Radkovem opustíme žlutě značenou 
trasu a odbočíme vpravo na cestu podél aleje. Po 
ní přijedeme do Horní Libochové, kde odbočíme 
opět vpravo na silnici. Pojedeme 5 km střídavým 
stoupáním /2/ přes vesničku Kundratice a kolem 
rybníků do Křižanova.
Městečko Křižanov je připomínané již koncem 
12. stol. jako ves a později jako ves s hradem. 
Renesanční zámek, přestavěný z původního hradu 
zpustlého pravděpodobně po husitských válkách, 
je čtyřkřídlá dvoupatrová stavba uzavírající 
obdélníkové nádvoří. V areálu zámku je původně 
románská zámecká kaple sv. Barbory. Poblíž náměstí 
s mariánským sloupem a nově upravenou radnicí 
je dvoulodní kostel sv. Václava s polygonálním 
závěrem presbytáře a čtyřbokou hranolovou věží. 
Po případném občerstvení v radniční restauraci 
vyjedeme /2/ přes náměstí nahoru a za hřbitovem 
odbočíme směr „Kadolec“ 2 km.
Ve vesničce Kadolec se u rozcestí napojíme na 
červenou značku, která nás po 12 km zavede 
zpět na náměstí ve Velkém Meziříčí. Jedeme 
terénní cestou střídavě lesem nebo přes pole 
kolem Kadoleckého rybníka přes silnici č. 37 
k rybníku Křižovník. Zde je vhodnější jet chvíli mimo 
červenou značku po lepší cestě kolem sportovního 
letiště a přes hráz rybníka Křižovník, za kterým se 
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Cestou do Skelné nad Oslavou

Kostel v Netíně

U Tří křížů

50 km
Náročnost 2
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u podjezdu pod železnicí napojíme opět na červenou. Lesíkem kolem 
dalšího rybníčku a pak přes pole stoupáme /1-2/ do vesničky Sviny, odkud 
už pokračujeme po silnici 2,5 km do Lhotek. Za vesničkou Lhotky se můžeme 
rozhodnout a 2 km k rozcestí Pod Bučím jet buď po terénní pěšince zároveň 
s červenou přes les kolem kapličky (stoupání a klesání /2-3/) nebo po silničce 
kolem lesa (stoupání /2/ a pak po vrstevnici). Během posledních 2 km převážně 
ostřeji /2-3/ klesáme mezi zahrádkami, přes most nad dálnicí zpět do centra 
Velkého Meziříčí.
Celkem 50 km.
Náročnost 2.
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Petrovice

Luka nad
Jihlavou

Svatoslav

Puklice

Předboř Bítovčice

Rozseč

Vržanov

Horní Smrčné

Kamenice

PřímělkovStřížov

Panská Lhota

Dolní Smrčné

Bransouze

Malé

Brtnice

Komárovice

Příseka

Kamenný mlýn

Kněžice

Radonín

Hynkov

Nová Brtnice

U Střeliště

Jalovec

U sv. Trojice

Brtnice-nám.

Hájovna Černé lesy

Rokštejn

Luka n. Jihlavou-ŽST

Rychlovský
rybník

Jihlava

Jihlava

Jihlava

Brtnice

Kamenický p.

Přísecký p.

Chlumský p.

Brtnice

Brtnice

Radoninský p.

Bítovčice ŽST

Číchov

Chlum

7. Hrady a zámky v okolí Brtnice
Městská památková zóna a zámek v Brtnici, zámek a náměstí v Lukách nad Jihlavou,  zřícenina hradu 
Rokštejn a poetické údolí Jihlavy. To vše představuje první část výletu. V té druhé vystoupáme do horské 
krajiny Křižanovské vrchoviny se samotami uprostřed hustých lesů, malými paloučky a krásnými rybníky.
Výchozí bod je město Brtnice, kde si můžeme prohlédnout dva barokní mosty se sochařskou výzdobou, renesanční a barokní domy na náměstí a veřejnosti 
nepřístupný zámek, který se tyčí na skále nad městem. Z Brtnice pojedeme po silnici č. 404 směr „Luka nad Jihlavou“. Zpočátku jedeme 1,5 km po hlavní silnici směr 
Jihlava, za čerpací stanicí odbočíme doprava směr „Luka nad Jihlavou“ 8 km. Dále již pojedeme po málo frekventované silnici střídavým kopcovitým terénem /2, 
místy 2-3/. Projíždíme typickou venkovskou krajinou, kde malé osady střídají pole a remízky. 
Těsně před Lukami nad Jihlavou v zatáčce vidíme zámecký park a zámek.  Zámecká zahrada je velmi rozlehlá, plná prastarých stromů, ale bohužel nepřístupná 
stejně jako budova zámku. V městečku Luka nad Jihlavou stojí za prohlédnutí kromě zámku i malebná část náměstí a pozdně barokní kostel sv. Bartoloměje. 
Pokračujeme rovnou po červené hned pod zámkem, která nás vede podél řeky Jihlavy směr „Bítovčice ŽST“ 3,5 km. Projedeme kolem nádraží Luka nad Jihlavou 
a dál naše trasa vede v terénu po úzké polní cestě mezi kopřivami. Po pravé straně se nachází železniční násep, po levé straně Jihlava. Většinu úseku velmi 
mírně klesáme, pak přijde asi 300 m dlouhý kopec /3/, který musíme vystoupat. Dalších 400 m sjedeme dolů a ocitneme se v Bítovčicích na nádraží. Kdo se chce 

tomuto úseku vyhnout, může jet od ŽST Luka po 
silnici vedoucí po druhém břehu Jihlavy až do 
Rozseče a pokračovat dál po červené.    
Červená značka vede od nádraží po schodech 
dolů. My to objedeme po cestičce, až nás 
červená přivede k můstku pro pěší, který 
přejedeme. Hned za ním je autobusová 
zastávka a rozcestník. Ten nás nasměruje na 
„Přímělkov“ 2,5 km stále po červené. Projedeme 
vesničkou Rozseč a pokračujeme téměř po 
rovině po krásné polní cestě podél Jihlavy. 
U rozcestí Přímělkov opustíme červenou, která 
vede rovně a pojedeme vpravo přes řeku 
po silnici. Zpočátku stoupáme přes vesnici 
/2-3/ až přijedeme k obecnímu rybníku, kde se 
vydáme doleva na základě upozornění šipky 
směr „Rokštejn“. Vystoupáme již jen pár metrů 
a poté následuje nejméně kilometrový sjezd 
ke zřícenině hradu Rokštejn. Rokštejn je jeden 
z nejstarších moravských hradů podunajského 
typu s hranolovou věží. Postaven byl v druhé 
polovině 13. stol. a od r. 1468 je opuštěn. 
Kousek pod hradem je rozcestník Rokštejn, 
od něj pokračujeme po modré směr „Dolní 
Smrčné ŽST“ 2,5 km. Prvních 400 m klesáme 
v terénu, poté následuje stoupání do prudkého 
kopce /3/. Vyjedeme nahoru mezi louky a pole 
a jedeme po pěkné polní pěšině zpočátku 
mírným stoupáním, až přijedeme na křižovatku 
ve tvaru T. Pokračujeme stále rovně a sjíždíme 
dolů do Dolního Smrčného.
V Dolním Smrčném opouštíme modrou značku 
a mírně klesáme po silnici v malebném údolí 
řeky Jihlavy směr „Bransouze“ a „Číchov“ 
(7,5 km). Z Číchova budeme pokračovat po 
modré směr „chata Jalovec“ a dále až do 
„Brtnice“ 10 km. Až k chatě Jalovec (2 km) 
v podstatě stále stoupáme, chvílemi i /3/. 
Cestou se nám naskytnou pěkné výhledy dolů 
do údolí Jihlavy i na lesy a stráně Křižanovské 
hornatiny. 
Od chaty Jalovec pokračujeme po modré 
směr „Střeliště - zřícenina“ 2 km a „Brtnice“ 
8km. K Střelišti jedeme střídavým stoupáním 
a klesáním po lesních cestách. Projedeme 
kolem pěkného rybníka, Božích muk a opět 
stoupáme max. /2-3/. Nesmíme přehlédnout 
odbočku vpravo jakoby zdánlivě do lesa 
na nepříliš patrnou lesáckou cestu, po které 
vede modrá značka. Z bývalého opevněného 
hradiště „Střeliště“ se dochovaly pouze 
v porostu ukryté zbytky příkopu. 
Pak následuje náročný terénní sjezd až na 
začátek Radotína. Přes Radotín musíme 
stoupat, přibližně /2-3/ až vyjedeme za vesnici. 
Stále stoupáme, hlavní cesta se stáčí vlevo, my 
pokračujeme rovně s modrou a s cyklotrasou č. 
5111 směr „Brtnice“. 
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Cestou do Číchova

U hradu Rokštejn

Zámek v Brtnici

V údolí Jihlavy

39 km
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Cyklotrasa odbočuje u pěkného rybníku vpravo, my jedeme rovně do lesa po 
modré. Střídavým stoupáním a klesáním přijedeme k rozcestníku U sv. Trojice 
skrytého v lese, odkud pokračujeme k hájovně Černé lesy 500 m. Budova 
hájovny Černé lesy se nachází kousek pod rozcestníkem. My u něj odbočujeme 
vlevo směr „Brtnice“ 2 km. Doposud jsme jeli převážně stoupáním po lesních 
cestách. Nyní nás v závěru čeká 1 km dlouhý sjezd do Brtnice, kde náš výlet 
končí.

Celkem 39 km. 
Náročnost 2-3.
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8. Z Nového Rychnova na Čeřínek a údolím Jihlavy 
Vyjeďte si na kole na nenáročnou trasu přes přírodní park Čeřínek do údolí Jihlavy a navštivte zde 
typická městečka s malebnými zámečky a majestátními kostely.
Výchozí bod je městečko Nový Rychnov, kde se uprostřed náměstí vyjímá kostel Nanebevzetí Panny Marie. U kostela si můžeme všimnout smírčího kamene 
s vytesaným křížem a sekerou. Zajímavá je také socha sv. Jana Nepomuckého v malém parčíku před renesančním zámkem. 
Projíždíme obcí dolů kolem zámečku přes náměstí a po málo frekventované silničce stoupáme /2/ asi 2,5 km do Milíčova. Hned na okraji vesničky odbočíme 
vpravo směr „Hojkov“ 2 km. Za kopcem v malebné vesničce na návsi s kapličkou odbočíme vpravo, krátce sjedeme do údolí a opět stoupáme už přírodním 
parkem Čeřínek. 
U rozcescí Nový Hojkov (648 m) přejedeme na horší lesáckou silničku a chvíli zároveň s modrou značkou jedeme rovně směr „Čeřínek – tur.ch.“ 1 km. Držíme se 
stále lesácké cesty, i když modrá odbočí vpravo, my odbočíme až později spolu se žlutou a posledních 250 m k turistické chatě Čeřínek (738 m) stoupáme ostřeji 
/2-3/. Přírodní park Čeřínek je klidovou rekreační oblastí Jihlavska s biologicky velmi cennými lokalitami a četnými přírodními zajímavostmi jako Přední skála, Čertův 
hrádek či Hojkovské rašeliniště.
Od turistické chaty nedaleko vrcholu Čeřínek nyní jedeme dolů po červené směr „Cejle“ 4 km. Klesáme ostře /2-3/ po lesní cestě kolem rozcestí Pod Čeřínkem 
(696 m). Když vyjedeme z lesa, cesta se přemění na horší polní cestu, které nás zavede do vesničky Cejle. Od obecního úřadu jedeme po modré značce po 

silnici 3,5 km kopcovitým terénem /2/ do 
Dolní Cerekve. Dolní Cerekev je druhým 
významnějším městečkem naší trasy s dlouhou 
řadou domů podél hlavní silnice, vystavěných 
v lidovém baroku s volutovými štíty. Ve středu 
městečka na nejvyšším bodě stojí kostel sv. Maří 
Magdalény ze 2. pol. 13. stol.
Od zastávky autobusu u kostela jedeme po 
žluté značce směr „Batelov“ 7 km. Z hlavní 
cesty odbočíme po chvilce vpravo, přejedeme 
přes most nad řekou Jihlavou a u zastávky ČSD 
odbočíme vpravo na starou cestu do Batelova. 
Jedeme nenáročným terénem /1-2/ kolem 
polí v údolí Jihlavy přes vesničku Spělov. Za 
Rýžovským rybníkem nás čeká asi 1 km dlouhý 
kopec /2/, z něhož už sjíždíme do Batelova. 
Toto nádherné městečko se vyznačuje velmi 
protáhlým ulicovým náměstím, jemuž dominuje 
vyvýšený barokní kostel sv. Petra a Pavla. Za 
náměstím směrem k řece Jihlavě stojí vedle 
sebe pozdně renesanční „nový“ zámek 
barokně přestavěný a „starý“ renesanční 
zámek vzniklý přestavbou tvrze v 16. stol.
Ve spodní části protáhlého náměstí odbočíme 
směr „Švábov“ 3 km a jedeme opět po 
staré cestě. Do Švábova se cesta ještě vlní 
/2/, ale za vesničkou s pečlivě udržovanou 
návsí, kapličkou a jezírkem už vystřídáme 
pouze dvakrát nenáročné stoupání s klesáním 
/1-2/ a dojedeme po 3 km do Horní Cerekve. 
Cestou kolem železnice nelze přehlédnout 
malebný zámeček a kostel na protějším břehu 
Zámeckého rybníka. Původní renesanční zámek 
v Horní Cerekvi vznikl přestavbou vodní tvrze 
ze 14. stol. a po jeho boku nás upoutá kostel 
Zvěstování Panny Marie připomínaný již r. 1384.
Za náměstím odbočíme vlevo na 
nefrekventovanou silnici č. 639, která nás 
kolem dalšího malebného nádraží po 2 km 
zavede do vesničky Hříběcí. U rozcestí Hříběcí 
– ČSAD (617 m) se dozvíme, že první zpráva 
o osadě pochází z r. 1521. Odbočíme zde 
vpravo a jedeme po žluté směr „Hutě – háj.“ 
9,5 km. Krátce stoupáme /2-3/ po polní cestě 
nad vesničku a na okraji lesa se můžeme 
rozhodnout, jestli jet rovně kolem rybníka 
Samson a pak po polní cestě do Nové Bukové 
(stoupání /2/) nebo pokračovat vlevo po žluté 
lesem přes koleje kolem zapomenuté ŽST Rybník. 
Asi 1 km k ŽST Nová Buková nás žlutá povede po 
terénní pěšince (i když nepřekonáváme žádná 
výrazná převýšení, jde o jízdu v náročnějším 
členitém terénu, tudíž náročnost /2-3/). ČSD 
– Nová Buková (665 m) bylo postaveno na 
evropském rozvodí Dunaj – Labe. 
Od ŽST jedeme po silnici 1 km do Nové Bukové. 
Pokračujeme stále po žluté rovně mezi 
poli a pak lesem v lehce zvlněném terénu 
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V Dolní Cerekvi

ŽST Rybník

Na vrcholu Čeřínku

45,5 km
Náročnost 2
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Zámek v Horní Cerekvi 
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/1-2/ k rozcestí Hájovna – Hutě (676 m). 200 m severovýchodně jsou zde v lese 
schované skály nazývané Liščí kameny, které lze vidět buď ze silnice do Lešova 
nebo nás k nim zavede nepatrná odbočka vlevo asi 150 m před rozcestím. 
Od hájovny pokračujeme po silnici ještě 1 km rovně po žluté značce do Čejkova 
(krátké stoupání /2/). Z vesničky Čejkov pojedeme bez značení po silničce 5 km 
malebnou krajinou střídavým stoupáním a klesáním až do Nového Rychnova, 
kde náš výlet končí.

Celkem 45,5 km.
Náročnost 2.
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9. Po partyzánské cestě bratrství z Kamenice nad Lipou
Z historického centra v Kamenici nad Lipou do hustých lesů Kamenického a Barboreckého polesí. 
Z Božejova, kde si prohlédneme pěkný kostelík, pojedeme typickou venkovskou krajinou zpět do 
Kamenice.
Výchozím bodem je město Kamenice nad Lipou. Zde si můžeme prohlédnout krásné historické jádro a zámek postavený na místě původní 
tvrze. U zámku jsou terasovité zahrady s prastarou lípou, která dala městu jméno. Její stáří se odhaduje na 700-900 let.
Pak vyjedeme po modré směr „Drážďany“ 10 km. Zpočátku pojedeme pěknou alejí kolem Zámeckého rybníka a pak podél říčky Kamenice. 
Kousek za areálem Rudolfovy pily je rozcestí Pecovský rybník. Dále pojedeme po zpevněné lesácké cestě kolem lesní školky a zahradnictví 
Johanka až k rozcestí Panský les. Celý tento úsek představuje mírné, ale vytrvalé stoupání /2/. Od rozcestí v Panském lese pokračujeme stále 
po modré – Partyzánské cestě bratrství, která připomíná zdejší odboj ke konci 2. svět. války, až k hájovně a osadě Drážďany. Tentokrát budeme 
střídavě stoupat a klesat (nic náročného, max. /2/). 
Za osadou Drážďany pojedeme po zpevněných cestách v Barboreckém polesí až po 1,5 km přijedeme k hájovně Barborka, kde si můžeme 

prohlédnout stálou expozici vývoje 
lesnictví. Pak pokračujeme po modré 
výraznějším stoupáním /2-3/ po vrchol 
Nádavek, kde je rozcestí Pod Nádavkem. 
Od něho už to máme jen 1 km klesání do 
obce Mezná, kde definitivně opustíme 
husté lesy naší partyzánské cesty 
a dále pojedeme mezi poli, loukami 
a vesničkami. Na začátku Mezné 
nepřehlédněte pěknou památnou 
lípu. V centru Mezné přijedeme na 
křižovatku ve tvaru T, kde odbočíme 
vlevo a pojedeme po silnici, až přijedeme 
po 2 km k další křižovatce ve tvaru T, kde 
odbočíme opět vlevo. Po chvíli přijedeme 
do vesničky Vlásenice-Drbohlavy. Tu 
projedeme rovně směr „Božejov“, kam 
přijedeme po vedlejší silnici po 3 km jízdy 
mírně se vlnícím terénem.
V Božejově si můžeme prohlédnout 
původně gotický kostel sv. Jiří. Pak 
pojedeme kousíček po frekventované 
silnici E 551, až přijedeme k odbočce na 
Střítěž 2 km. 
Do obce Střítěž a ještě 1 km za ni budeme 
muset výrazně stoupat /2-3/ až po vrchol 
Buček. Odměnou nám bude pěkný 
výhled na Pacovskou vrchovinu. Dál už 
nás čeká jen mírně se vlnící krajina a tak 
rychle projedeme vesničky Krumvald, 
Drahoňov, Těmice a Dráchov. Na 
kopečku za Dráchovem se můžeme 
rozhodnout, jestli pojedeme dále po 
silnici až do Kamenice nebo odbočíme 
na polní cestu vedenou krásnou lipovou 
alejí (památné stromořadí). Ta nás 
dovede ke statku a ke křižovatce se silnicí 
E 551, kterou jenom mineme a za chvíli už 
pojedeme po hrázi Pecovského rybníka, 
kde u Rudolfovy pily odbočíme vpravo 
na modrou značku vedoucí podél říčky 
Kamenice zpět do výchozího bodu.

Celkem 37 km.
Náročnost 2.
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Rybník pod Drahoňovem

Kamenická lípa

37 km
Náročnost 2

V Božejově
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Zámek v Kamemici nad Lipou



22

Z

J

V

S

2 k
m

3,
5 

km

4 km

2 km

2,5 km

3 km

2,5 km

1,5 km

2,5 km

2,5 km

2,
5 

km

3 
km

Černovice

Kamenice
nad Lipou

Dobešov

Vlkosovice

Benešov

Dráchov

Johanka

Babín

Těmice

Drahoňov

Bohdalín

Včelnička
Mirotín

Chválkov

Mnich

Dvořiště

Rýtov

Stružky  

Nová Ves

Bukovka

Zátiší

Gabrielka

Betlem

Nový Mnich

U Eustachů
Stružka

Staré Hutě - háj.

Hřeben - háj.

Kamenice n.L.-nám.

Nový Mnich

U Rytova

1945

Hutě

Klemperka 688,5 m

Janův v. 672,5 m

Kamýrův v.
691,5 m

Včelnice 676,2 m

Hřeben 658,7 m

Kamenická h.
630,6 m

Ve vrších
641,5 m

Bezděkovský v.
678,8 m

Stržená hráz

Na skalkách 658,8 m

Bohutín
710 m

Vrchy 679 m

Tlučín 686,8 m ŽST - Chválkov

Ví
to

vs
ký

 p
.

Kam
enice

D
rachovský p.

Včelnička

H
uťský p.

Bohdalický p.

Bohdalínský p.

Kam
enice

D
írenský p.

Fejfar

Hůrkův r.

Kalich

Zámecký r.

Táta

10. Z Kamenice nad Lipou přes Mnich na vrchol Bohutín
Vydejte se s námi na kole z městečka Kamenice nad Lipou s historickým jádrem a krásným zámkem do 
lesů rozprostírajících se okolo úzkorozchodné železnice.
Středem této okružní jízdy je město Kamenice nad Lipou, jehož historické jádro je od r. 1990 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Zámek byl postaven 
na místě původního hradu ze 13. stol. a prošel několika rekonstrukcemi, které mu daly naposledy v letech 1839 – 42 nynější pozdně klasicistní podobu. 
U zámku je terasová zahrada s prastarou lípou, která dala městu jméno. Její stáří se odhaduje na 700 – 900 let a podle tradice byla vysazena při založení 
Kamenice r. 1248. Na náměstí je socha sv. Václava a empírová kašna. Druhá kašna je před kostelem Všech svatých západně od náměstí. 
Od rozcestí Kamenice nad Lipou – nám. (563 m) vyjíždíme po modré značce směr „Včelnička – ŽST“ 3 km. Jedeme po silnici a převážně stoupáme /2/. 
Za vesničkou Včelnička odbočíme vlevo a jedeme stále po modré kolem Bohdalínského potoka chvíli lesem a pak přes louku po terénní lesní pěšince   /
2/ až na začátek vesničky Bohdalín k Hůrkovu rybníku. Kdo má rád terénní cesty, pokračuje po modré směr „Nový Mnich“ 4 km kolem Branského rybníka 
do lesa, kde ho čeká stoupání /2/ až ke křižovatce lesních cest. Ten, kdo dává přednost pohodlnější cestě po silnici, může už z Včelničky jet po silnici do 
Bohdalína, kde za rybníkem odbočí vlevo na horší silničku kolem zemědělských budov směr „hájenka Hutě“ a tam se napojí zpět na modrou značku. 

Od křižovatky v lese sjíždíme /2/ k rozcestí 
Nový Mnich. My zde odbočíme na žlutou 
značku vpravo směr „Mnich“ 2,5 km, „Staré 
Hutě“ 16 km. Sjíždíme /2/ do obce Mnich, 
která vznikla asi ve 12. stol. a stále zde stojí 
kostel sv. Jana Křtitele původně snad ze 13. 
stol. Koncem 2. světové války zde působila 
15 členná partyzánská skupina, která se sem 
přesunula nočními pochody z místa vysazení 
na Melechově. V květnové noci 1945 
z 5. na 6. zde došlo k boji mezi partyzány 
a místní německou posádkou, přičemž do 
boje nečekaně zasáhl pancéřový oddíl SS 
a v nerovném boji tak padlo 10 našich, 2 
sovětští a 1 jugoslávský partyzán. Všichni 
jsou pohřbeni ve společném hrobě na 
vyvýšeném místě nad obcí, kde nyní stojí 
památník slovanského bratrství (na deskách 
jsou jména 1842 obětí nacismu z bývalého 
Táborského kraje). 
Žlutá značka nás vyvede za obec na polní 
cestu a jedeme kopcovitým terénem /2/ 
kolem rybníka Táta mezi poli a pastvinami 
přes okraj vesničky Chválkov, nad kterou 
ostře vystoupáme /2-3/. Na okraji lesa se 
připojíme k málo frekventované silničce 
a lehkým stoupáním /1-2/ po chvíli už 
lesem dorazíme k malebnému nádražíčku 
Chválkov při úzkorozchodné železnici. 
Přejedeme koleje a dál po žluté jedeme 
lesem po asfaltce mírně zvlněným terénem 
/1-2/ směr „Staré Hutě“ 8 km. Před bývalou 
hájenkou U Eustachů jsme krátce vyjeli /2/ 
na nepatrný hustým lesem zarostlý vrchol 
Bohutín (710 m). V objektu bývalé hájenky 
bylo v květnu 1945 umístěno partyzánské 
velitelství oddílu za Prahu, později zde 
pravděpodobně býval pionýrský tábor 
a dnes je zde školící zařízení Ministerstva 
vnitra. 
Od rozcestí U Eustachů sjíždíme /2/ Huťským 
polesím k rozcestí Staré Hutě, odkud jedeme 
už po červené značce směr „Kamenice nad 
Lipou“ 6,5 km. Ve sjezdu /1-2/ pokračujeme 
kolem Huťského potoka k pěkně upravené 
hájence u rozcestí Hřeben. Poslední 4 km 
jedeme členitým terénem /2/ chvíli lesem 
a pak mezi poli přes Novou Ves zpět do 
Kamenice nad Lipou.

Celkem 31,5 km.
Náročnost 1-2.
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Staré Hutě - hájovna

Zámek v Kamenici nad Lipou 

ŽST Chválkov

Křížový dub

31,5 km
Náročnost 1-2
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11. Do krajiny mezi Jevišovkou a vodní nádrží Dalešice
Tato trasa vám umožní navštívit několik významných městeček s malebnými zámky a také přírodní park 
Jevišovka se zříceninou hradu Bukovina.
Vyjíždíme z půvabného městečka Jaroměřice nad Rokytnou z náměstí po žluté značce směr „Příštpo“ 5 km. Městskou památkovou zónu zde tvoří náměstí 
s barokním sloupem Nejsvětější Trojice a klasicistní kašnou se sochou sv. Alžběty, Jana Křtitele a sv. Kateřiny. Nejvýznamnější kulturním dědictvím města je jeden 
z nejmohutnějších zámku u nás i v Evropě tvořený dvoupatrovou hlavní budovou prostoupenou dvěma příčnými křídly. K zámeckému areálu je připojen farní 
a zámecký kostel sv. Markéty s kopulí zakončenou lucernou a dvěma věžemi. U zámku se rozkládá francouzská zahrada a anglický park s barokními sochami bohů 
a bohyň starověkého bájesloví. Od vchodu do zámeckého parku jedeme vpravo po silnici přes most nad Rokytnou s barokními plastikami, odkud nás žlutá značka 
vyvede vlevo z hlavní silnice kolem rodinných domků na polní cestu za město. 
Po 2,5 km se za rozcestím Královec napojíme na silnici č. 361 a podél řeky dojedeme do vesničky Příštpo. Odtud pokračujeme stále po silnici směr „Rozkoš“, 
která vede přes most nad Rokytnou a stoupáme /2/ až do lesa. Cestou lesem podél hranice přírodního parku Rokytná míjíme nepatrné křižovatky s lesáckými 

cestami (nazvané První, Druhá a Třetí alej) a až 
na čtvrté křižovatce (Čtvrtá alej) s již zpevněnou 
lesáckou cestou odbočíme vpravo. Sjíždíme /1-2/ 
hlouběji do lesa a po 1,5 km se k nám připojí zprava 
modrá značka. Jedeme dále podél oploceného 
Rozkošského lesa a poblíž hájovny – Kyničky se 
na chvilku připojíme k silnici, ze které asi po 100 m 
odbočíme vlevo na lesáckou cestu. Mírným /1-2/ 
terénním sjezdem dojedeme ke křižovatce s další 
lesáckou cestou, kde po pravé straně uvidíme  
rozcestí Lišný rybník. Je tady roubené odpočívadlo 
a dovíme se zde, že nás čeká ke zřícenině Bukovina 
ještě 2,5 km po modré značce. 
Jemně zvlněným terénem /1-2/ jedeme střídavě 
přes různé lesácké cesty až po trávou zarostlé cestě 
k rozcestí Bukovina – zříc. (401 m). Z původního 
hradu pocházejícího z 2. poloviny 13. stol. zbyly dnes 
v hustě zarostlém lese hluboké příkopy po obou 
stranách a nepatrné zbytky zdiva, palácové věže 
a opevnění. Hrad byl pobořený pravděpodobně 
za českouherských válek, protože již od r. 1481 je 
uváděn jako pustý. Zřícenina je v dost nepřístupném 
terénu, takže se vracíme necelý 1 km stejnou cestou 
ke křižovatce s lesáckou silnicí, kde odbočíme 
vpravo a klesáme /2/. Projedeme přes údolí 
Nedveky. Za řekou krátce ostře stoupáme /2-3/, až 
se dostaneme nad údolí. Pak postupně klesáme /2/ 
a cestou míjíme dvě křižovatky s lesáckými cestami 
a na třetí odbočíme vlevo na žlutou značku směr 
„Střelice“ 2 km. Projedeme přes  Černý les až na 
silnici s výhledem na zámek a kostel v Jevišovicích. 
Z obce Střelice převážně ostře /3/ stoupáme 1 km 
vpravo po silnici ke kostelu sv. Josefa na nejvyšší místo 
v Jevišovicích. Od kostela se můžeme podívat přes 
dvě malebná náměstíčka k zámku přestavěného 
z původně gotického hradu (uvnitř je depozitář 
Moravského muzea s expozicemi historického 
vývoje Jevišovic, lidového nábytku a klávesových 
hudebních nástrojů). Na nádvoří zámku se můžeme 
občerstvit v restauraci a vinárně. Na jihovýchodní 
straně městečka je Nový zámek vzniklý romantickou 
přestavbou barokního letohrádku s parkem, v němž 
je cyklus mytologických soch.
Zpět ze Střelic jedeme po silnici č. 361 kopcovitým 
terénem /2/ celkem 4 km do Rozkoše. Vesničku 
projedeme rovně, u kapličky přejedeme hlavní 
silnici a ze silnice č. 361 odbočíme kousek před 
koncem obce vpravo na polní cestu. Jedeme 
mezi poli k lesu, kde se napojíme na žlutou značku 
a klesáme /1-2/ přes řeku Rokytnou k rozcestí 
Pulkovský mlýn. Kousek za rozcestím odbočíme 
ze žluté vpravo a stoupáme v terénu /2/ kolem 
osamocené chaty do vesničky Pulkov. Z Pulkova 
již po silnici dojedeme po 2 km do další vesničky 
- Biskupice, kde za kostelem sv. Martina odbočíme 
vlevo na zelenou značku směr „Hrotovice – bus“ 
12,5 km. Členitým terénem /1-2/ střídavě mezi poli 
a lesem a přes silnici mezi Litovany a Radkovicemi 
dorazíme k Stinskému rybníku. Zde na křižovatce 
lesáckých cest zelená odbočí vpravo kolem rybníka 
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Zámek v Jevišovicích
Kaplička v Rozkoši

Zámecký park a chrám sv. Markéty
Rybník Radňovec v Rozkoši

65 km
Náročnost 2
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Zámek v Hrotovicích
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a my s ní převážně stoupáme /2/ přes Veliký les 5 km do Hrotovic.
V Hrotovicích nejprve projíždíme kolem kostela sv. Vavřince až se dostaneme 
na náměstí. V čele náměstí stojí nově zrenovovaný zámek - dnes městský úřad. 
Z náměstí sjíždíme dolů a odbočíme vlevo podle silničního ukazatele směr 
„Dalešice“ 2 km. V Dalešicích se můžeme podívat k nepřístupnému baroknímu 
zámku s kostelem sv. Petra a Pavla a na známý Dalešický pivovar, kde se 
natáčel film Postřižiny. 
Po prohlídce Dalešic pojedeme po silnici č. 351 do obce Valeč, u kostela 
Povýšení sv. Kříže s gotickou věží odbočíme ke hřbitovu a za ním již pojedeme 
po polní cestě do Dolních Vilémovic. Mírně se vlnícím terénem /1-2/ mezi poli 
a v závěru též lesem přijedeme po 4 km do Dolních Vilémovic. Zde se vydáme 
po silnici č. 401 a pojedeme přes vesničky Lipník a Boňov zpět do Jaroměřic nad 
Rokytnou. Celý asi 10 km dlouhý úsek po silnici č. 401 převážně klesáme /1-2/ 
s výjimkou téměř 2 km dlouhého stoupání /2/ za Lipníkem. 

Celkem 65 km.
Náročnost 2.
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12. Na kole do Jihlavských vrchů
Poetickou krajinou v okolí Batelova ke zřícenině hradu Janštejn. Hustými lesy k Velkému pařezitému 
rybníku a dále až k středověkému hradu Roštejn.
Výchozím bodem je protáhlé náměstí v Batelově, kterému dominuje barokní kostel sv. Petra.  Z náměstí se vydáme po silnici č. 134 směr Nová Ves 5 km. Hned 
za kostelem začneme mírně stoupat /1-2/ až projedeme obcí a za rybníkem zahájíme vydatnější stoupání /2/ pěknou stromovou alejí. Po 1 km stoupání skončí 
a před námi se otevřou krásné výhledy a mírný sjezd. Až do Nové Vsi bude naše cesta střídavě klesat a stoupat  až sjedeme do obce, kterou celou projedeme 
rovně a za ní budeme stoupat /2-3/ až k rozcestníku Janštejn zřícenina. Pokud si budete chtít prohlédnout zříceninu, tak musíte odbočit vpravo a vydat se po žluté 
úzkou kamenitou pěšinou k hradu. Ten se před vámi objeví po 200 m. Cestička je pro kolo místy nesjízdná, ale vzhledem k její délce to vůbec nevadí. Janštejn je 
zřícenina gotického hradu z r. 1315 a zaniklého již v 15. století během husitských válek. Do dnešních dnů se zachovalo torzo hradní věže a části hradebních zdí. Pak 
se vrátíme zpět k rozcestníku.
Tam se vydáme po žluté, ale opačným směrem k loveckému altánku “Lovu zdar“, který je od něj vzdálen 2,5 km. Pojedeme po krásné lesní cestě mírným 
pohodovým stoupáním až k rozcestí Lovu zdar, kde odbočíme vpravo po žluté směr „U obrázku“ 1,5 km. Tam se dostaneme pěkným sjezdem a následně odbočíme 
vlevo po červené značce - Březinově cestě směr „Velký pařezitý rybník“ 3,5 km. Dále stoupáme po zpevněné lesácké cestě 2 km /2/ až přijedeme ke křižovatce 
lesních cest, kde ti, kteří mají rádi jízdu v terénu, budou pokračovat rovně spolu s červenou značkou, kdežto ti, pohodlnější, pojedou vpravo po cyklotrase č. 5126. 
Červená stoupá po úzké pěšině lesem /2/ až k náhrobnímu kameni. Pak následuje pěkný /2-3/ terénní sjezd až k místu, kde se k nám zprava připojí zpevněná 

cesta s již zmiňovanou cyklotrasou. Sjezd dále 
pokračuje až k Velkému pařezitému rybníku. 
Nejlépe si ho prohlédnete, když pojedete přímo 
po hrázi. Jeho malebné okolí bylo vyhlášeno 
přírodní rezervací.
Po jeho prohlídce pokračujeme dál po červené 
směr obec Řásná 1,5 km. Do ní se dostaneme 
opět mírným sjezdem po silnici. V této obci 
máme možnost se občerstvit v místní restauraci. 
Dále pokračujeme po cyklotrase č. 5021 směr 
hrad Roštejn. Po 4 km jízdy po silnici mineme 
obec Řídelov a přijedeme k Malému pařezitému 
rybníku. Tam se nachází i stejnojmenný turistický 
rozcestník. Zde opustíme mírně frekventovanou 
silnici a vydáme se vpravo po červené směr 
hrad Roštejn 3 km. Pojedeme pěkným hustým 
lesem téměř po rovině až dorazíme k rozcestníku 
Pod Roštejnem. Dál můžeme pokračovat 0,5 km 
terénním stoupáním /2-3/ přímo po modré 
a zelené až k hradu nebo jet vlevo po silnici 
a přijet k hradu pohodlněji po zpevněné cestě.
Původně gotický hrad Roštejn byl v 16. století 
přestavěn na renesanční lovecké sídlo. 
Hrad slouží v současné době pro prezentaci 
sbírkového fondu jihlavského Muzea Vysočiny 
– porcelánu, keramiky, cínu, kamenictví, 
etnografie. Dominantou hradu je 45 metrů 
vysoká sedmiboká věž. Po případné prohlídce 
se vydáme po žluté směr Růžená 2 km a Batelov 
8 km. Do obce Růžená se dostaneme sjezdem 
po silnici a můžeme se zde občerstvit v místní 
hospodě. Dále jedeme stále po silnici až 
do malebné vísky Lovětín, kde odbočíme 
vpravo ke kapličce a kousek za ní už opustíme 
silnici a začneme stoupat po polní cestě 
/2-3/ až k vrcholu Havlova kopce, kde se nám 
naskytnou pěkné výhledy do okolí. Poté už 
nás čeká jen pěkný sjezd až do Batelova. První 
polovina je v terénu, druhá pak po zpevněných 
cestách. Až se před námi objeví věž kostela, 
budeme to mít už jen pár metrů k náměstí, kde 
jsme náš výlet začali.
Tento výlet lze ještě prodloužit o dalších 2 x 5 km 
a to po žluté směr Dolní Cerekev. Projedeme 
po silnici obcí směr Třešť a za ní odbočíme 
vlevo na málo používanou silničku, která 
nás dovede k Rýžovskému rybníku a dále 
pokračujeme mírným stoupáním údolím 
Jihlavy do osady Spělov 3 km. Po dalších 2 km 
už budeme na náměstí v malebné obci Dolní 
Cerekev s původně gotickým kostelem sv. Maří 
Magdalény po barokní přestavbě. Zpátky se 
můžeme vrátit po stejné cestě nebo po málo 
frekventované silnici č. 639 vedoucí rovněž do 
Batelova.
Celkem 31 km ( + 10 km s návštěvou Dolní 
Cerekve).
Náročnost 2.
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Hrad Roštejn

Výhled na Dolní Cerekev

Krajina u Batelova

Zřícenina hradu Janštejn

31+10 km
Náročnost 2
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Velký pařezitý rybník
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13. Na kole přes Křižanovskou vrchovinu
Z Rokytnice nad Rokytnou hustými lesy až k Želetavě. Jízdou skrze divoké a opuštěné údolí Žlabského 
potoka přijedeme do Lesonic. Dál pojedeme přes pole a louky kolem vesniček a rybníků až přijedeme 
k hradu Sádek. Závěr trasy opět patří hustým lesům a vrcholu Horní hory. 
Výchozím bodem je rozcestník Rokytnice v obeci Rokytnice nad Rokytnou u původně románského kostela sv. Jana Křtitele. Od něj se vydáme po modré 
směr Želetava 12 km. 1,5 km pojedeme po málo frekventované silnici stoupáním /2/, až odbočíme se značkou vlevo na vedlejší cestu, po které sjedeme 
dolů do osady Březové. Dál budeme stoupat 2,5 km lesní cestou /2-3/ až po Spálený vrch, kde po 0,5 km sjezdu přijedeme na samotu Dašov. (Nové Louky 
2,5 km) Projedeme kolem rybníku Pančák a začneme opět stoupat /2-3/ lesem po úpatí nejvyšší hory této oblasti „Mařenky“, až vyjedeme na náhorní pláň, 
kde po 0,5 km sjezdu přijedeme k rozcestníku Nové Louky. Dál už je to pěkný 3 km dlouhý  terénní sjezd až do obce Bitovánky. Z obce si můžeme zajet 1 km 
po červené do Želetavy a pak se vrátit zpět.
Jinak u rozcestí Bitovánky, které se nachází na okraji obce směrem k Želetavě, odbočíme vlevo po červené směr rybník Žabinec 4 km. Červená nás povede 
z obce ven po zpevněné polní cestě. Po 1 km značka uhne vlevo do pole, kam ji nebudeme následovat. Pojedeme dále rovně po silničce až po 100 m 

dorazíme k frekventované silnici E59. Po ní se 
vydáme vlevo a po 800 m mírného stoupání 
/1-2/ přijedeme do obce Horky. U kapličky 
pak odbočíme vlevo na vedlejší silnici a ta 
nás zavede za vesničku k okraji lesa, kde 
u závory odbočíme vpravo po lesácké cestě. 
Zde se opět shledáme s červenou značkou. 
Dál už budeme uhánět mírným sjezdem 
/1-2/ až k rybníku a rozcestí Žabinec. Od něj 
pokračujeme dále po červené směr Lesonice 
4 km.  I nadále bude převažovat mírné klesání 
až na začátek obce, kde musíme vystoupat 
jeden menší kopec. V obci je pěkný 
renesanční zámek.
V Lesonicích opustíme značené cesty 
a pojedeme po silnici mírným stoupáním 
/2/ 2 km do obce Babice. Zde u kostela 
Nejsvětější Trojice je rozcestník Babice a tady 
se vydáme po zelené směr Loukovice 2,5 
km. Hned za obcí zahájíme super sjezd zprvu 
přes louku a pak smíšeným lesem až dolů do 
údolí. Pak budeme chvíli stoupat /2/ po polní 
cestě abychom mohli následně sjet až do 
Loukovic. 
Zde opět opustíme turistické značky 
a pojedeme po silnici č. 512 směr Sádek 
a Stařeč. Po 1 km stoupání začneme klesat 
k Sádeckému rybníku. Projedeme po 
hrázi a po chvíli přijedeme na křižovatku 
ve tvaru T, kde odbočíme vlevo nahoru. 
Po 100 m přijedeme k rozcestí Sádek, kde 
můžeme odbočit vpravo a vystoupat po 
žluté 500 m /3/ alejí a lesem k hradu Sádek. 
Přestože nyní slouží jako škola, zachoval si 
rysy středověké pevnosti obehnané hradním 
příkopem /doporučujeme prozkoumat spleť 
cestiček kolem hradu/. Uvnitř byl přestavěn 
na renesanční zámek. Pak se vrátíme zpět 
a pokračujeme po žluté směr Horní hora. 
Jeden kilometr pojedeme ještě po silnici 
a pak z ní odbočíme vlevo na lesáckou cestu 
a stoupáním /2/ po 3 km přijedeme na vrchol 
a rozcestí Horní hory. Dál pokračujeme se 
žlutou po hřebeni v hustých smíšených lesích. 
Po 1,5 km se od nás odloučí žlutá vpravo 
a my budeme pokračovat dále po asfaltce 
až přijedeme k silnici č. 410. Zde odbočíme 
vlevo a sjedeme dolů do Rokytnice, kde náš 
výlet začal.
Celkem 34 km. 
Náročnost 2.
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Hrad Sádek
Stoupání k Novým Loukám

Krajina za Horkami

Rybník Žabinec

34 km
Náročnost 2
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Rybník Pančák
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14. Přes hory a doly, přes pole a louky, za historií 
      a krásou Křemešnické vrchoviny
Z historické obce Nová Cerekev pojedeme poetickou krajinou k  zachovalému hradu Kámen. Přes 
louky a lesy se vydáme do města Pacov. Malebnou venkovskou krajinou protkanou malými vesničkami 
přijedeme zpět do Cerekve.
V Nové Cerekvi začínáme naši cestu. Můžeme si zde prohlédnout pěkný kostel, velkou synagogu postavenou v orientální maurském slohu v pol. 19. stol. a opravený 
židovský hřbitov založený ve druhé pol. 17. stol. Pak vyrazíme od rozcestníku Nová Cerekev nám. po zelené směr Moraveč 3,5 km. Pojedeme po silnici a ještě před 
koncem obce odbočíme vpravo mezi domky na menší cestu, která vede zprvu mezi chalupami a pak již mírně nahoru /2/ mezi pole a louky. Po 2 km začneme 
klesat až přijedeme do obce Moraveč (je zde ubytovna a kemp). Obcí projedeme dále po zelené směr Žlíbek 2,5 km. Cestou mineme pěkný kostel  a pokračujeme 
dále zprvu po silnici, ze které po 1 km odbočíme vpravo na polní cestu. Po ní budeme stoupat /2/ až k opuštěné usedlosti Žlíbek, kde odbočíme ostře vlevo 
a pojedeme dál 1,5 km polní cestou až přijedeme k málo frekventované silničce, na tomto místě opustíme zelenou značku a odbočíme vpravo směr Dobrá Voda 
a Kámen. Za chvíli jízdy již uvidíme majestátně se tyčící hrad Kámen. Po 3 km sjezdu přijedeme do obce Kámen, kterou protíná frekventovaná silnice č. 19. Na ní 
odbočíme doleva a přijedeme ke státnímu hradu Kámen. Poprvé je zmiňován již v roce 1222. Je postaven na obrovském žulovém skalisku a obklopuje ho park 
s rozsáhlým alpinem. Na hradě je umístěna unikátní expozice jednostopých motorových vozidel. 

Pod hradem u autobusové zastávky je rozcestník 
Kámen. Od něj pokračujeme po červené směr 
Pacov 6 km. Červená nás rychle vyvede ven 
z obce a dál již povede po pěkných polních 
a lesních cestách. První 2 km jsou stoupání /1-
2/. Jakmile mineme vrchol kopce s vysílačem, 
tak začneme klesat po okraji lesa. Zde si musíte 
dát pozor na značení, protože červená po 
chvíli opustí polní cestu a 200 m vede po úzké 
pěšině po okraji lesa. Potom nás znovu navede 
na lesáckou cestu kolem osady Borkov, kde 
zahájíme divoký sjezd /2-3/ lesem až k nádraží 
Pacov. Od něj stoupáme 2 km /2/ po silnici až 
k historickému náměstí, které je součástí městské 
památkové zóny. Náměstí dominuje gotický 
kostel sv. archanděla Michaela. V budově 
zámku, který na krátkou dobu přebudovali bosí 
karmelitáni na klášter, se narodil básník Antonín 
Sova. Zámek je postupně rekonstruován, v 
jedné jeho části sídlí městský úřad.
Po prohlídce města vyrážíme od rozcestí Pacov 
náměstí po modré směr Nová Ves 3 km a Nová 
Cerekev 13 km. Pohodovým sjezdem dubovou 
alejí, ze které pak odbočíme vlevo a po chvíli  
přijedeme do Nové Vsi, kde pokračujeme 
polní cestou kolem úchvatného železničního 
viaduktu. Za ním nás modrá povede opět 
po silnici 1 km do obce Důl. Pak pojedeme 
po polních cestách střídavým stoupáním 
a klesáním max. do obtížnosti /2-3/ skrze 
vesničky Nízká Lhota a Nový Dvůr. Za ní nás 
čeká náročné stoupání /2-3/ 500 m v terénu po 
suťovité úvozové cestě a pak již mírnější stoupání 
/1-2/ 1 km po poli až do osady Nesvačily. Tam 
opustíme dočasně modrou a vyrazíme vlevo 
po silnici. Mineme železniční přejezd a po 
200 m přijedeme k hlavní silnici, kde odbočíme 
vpravo. Pokračujeme mírným sjezdem směr 
obec Leskovice a po chvíli se k nám opět připojí 
modrá značka. Ta nás provede Leskovicemi. Za 
nimi opustíme asfalt a na posledních 3 km si 
vychutnáme pěkný terénní sjezd až dolů do 
Nové Cerekve, kde náš výlet skončí. 

Celkem 30 km.
Náročnost 2-3. 
Značná část trasy je vedena po polních 
cestách, které mohou být po  vydatných 
deštích rozbahněné a zvyšovat tak náročnost 
až na 3.
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Synagoga v Nové Cerekvi
Hrad Kámen

Židovský hřbitov v Nové Cerekvi

Na náměstí v Pacově

30 km
Náročnost 2-3
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15. Okolí vodní nádrže Dalešice
Tento výlet vás zavede mezi strmé a mnohdy skalnaté svahy vodních nádrží na dolním toku řeky Jihlavy, 
které jsou obklopené krásnými dubovými a borovými háji. Navštívíte unikátní hadcovou step, Wilsonovu 
skálu, zříceninu hradu a další zajímavosti.
Jako výchozí bod pro tento výlet navrhujeme obec Dukovany, kde si můžete prohlédnout zachovalý barokní zámek (dnes restaurace, ubytovna a jízdárna) 
obklopený krajinářsky upraveným parkem a farní kostel sv.Václava. V okolí zámku uvidíte několik barokních plastik.  Po prohlídce obce sjedeme po trase č. 5106 
dolů k hrázi vodní nádrže Mohelno, ze které je pěkný výhled na pozoruhodnou Mohelenskou hadcovou step. Po 1 km stoupání /2-3/ vyjedeme nad přehradu a od 
rozcestníku Nad Mohelenskou stepí se můžete vydat vpravo na její prohlídku po naučné stezce přes Národní přírodní rezervaci tzv. jarním vyhlídkovým okruhem. 
Hadcová step je zvláštní formace skalní stepi, která se vyvinula na hadcových skalách, vystupujících v příkře skloněném svahu nad řekou Jihlavou.
Pak se vrátíme zpět k rocestníku a pojedeme po modré k rozhledně Babylon, kam přijedeme po lesní cestě s postupně se zvyšujícím stoupáním /až 2-3/. Od 41 m 

vysoké rozhledny postavené v empírovém slohu 
se vydáme po trase č. 5108, která nás povede 
převážně po silnicích přes vesničky Kramolín 
a Popůvky až do Hartvíkovic. Cestou budeme míjet 
také naše významné vojenské letiště. 
V Hartvíkovicích byste určitě neměli vynechat 
možnost navštívit Wilsonovu skálu a podívat se 
tak z výšky 40 m na hladinu Dalešické přehrady. 
Kousek pod skálou se nachází i pláž s pohodlným 
přístupem do vody. Přijedeme k ní po žluté 
turistické značce po lesní pěšině /Hartvíkovický 
okruh – celkem 3 km/. Pak se vydáme po silnici 
do obce Třesov, kde na křižovatce se silnicí č. 399 
odbočíme vlevo a  sjedeme dolů k hrázi. Zde se nám 
naskytnou další úžasné výhledy na skalnaté břehy 
přehrady zvýrazněné hartvíkovickým kostelem. Pak 
vystoupáme po silnici do protějšího svahu, kde po 
500 m odbočíme vpravo na lesní cestu, kudy vede 
trasa č. 5007.
Následovat bude 7 km dlouhý úsek vedený 
výhradně v terénu v krásných a nedotčených lesích 
ve svahu nad přehradou. Cesta je charakteristická 
střídáním krátkých stoupání s klesáním /max. 2/ a je 
zpestřena občasným výhledem na strmé svahy 
přehrady. Tuto pěknou pasáž ukončíme u rozcestí 
Žleb, které nás nasměruje stoupáním /2-3/ na polní 
cestu, která vede do obce Třebenice.
Pak pojedeme po nefrekventovaných silnicích 
v malebné zemědělské krajině přes malé 
zapomenuté vesničky až přijedeme do Stropešína. 
Zde se opět vydáme po trase č. 5007, která nás 
povede terénním sjezdem /2/ přes pole a louky 
k rybníku Bezděkov a dále kolem Velkého 
a Malého pivovarského rybníku do Dalešic. Trasa 
míjí Dalešický  pivovar, kostel sv. Petra a Pavla 
a také kolem rozsáhlý, ale v současnosti nepřístupný 
barokní zámek. 
Hned za ním odbočujeme mezi louky a pole. Po 
chvilce stoupání vjedeme do krásného dubového 
háje, kterým pojedeme prakticky po rovině 
až k silnici, která vede přes hráz přehrady do 
Kramolína. Až dolu k hrázi, ale nepojedeme a po 
1 km klesání zahneme vpravo /směr JE Dukovany 
7 km/ a budeme traverzovat ve svahu nad vodní 
nádrží Mohelno. 
Kousek za Skryjským mlýnem je rozcestník se 
zelenou značkou, tam musíme vzít kolo na rameno 
a odbočit vlevo na malou lesní pěšinu, která vede 
přes potůček do krátkého /100 m/, ale velice 
prudkého /4/ kopce. Tam je další , od kterého si 
můžeme zajet 200 m vlevo ke zřícenině gotického 
hradu Rabštejn. Pak už naše trasa pokračuje 
nenáročně po lesních cestách. Od Vinohrádky 
pojedeme po zelené 2 km zpět do obce Dukovany, 
kde náš výlet končí. 

Celkem 49 km.
Náročnost 2-3.
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Zámek v Dukovanech

Mohelenská hadcová step

49 km
Náročnost 2-3

Vodní nádrž Mohelno
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16. Malebným údolím Oslavy z Náměště do Budišova
Trasy vedené údolím Oslavy a v okolní krajině sousedící s přírodním parkem Třebíčsko, nabízejí 
milovníkům jízdy na horském kole vynikající příležitost poznat zblízka krásu zdejší přírody a zároveň si užít 
jízdu v terénu.
Výchozím bodem je náměstí v Náměšti nad Oslavou, kde si můžeme prohlédnout historické centrum, které je chráněnou městskou památkovou zónou. 
Možná vás zláká k návštěvě i renesanční zámek, který se vypíná na výrazné skále nad městem. Z náměstí přejedeme přes kamenný most ozdobený 
cennými barokními sochami a následně přijedeme k silnici, kde uvidíte značenou cyklotrasu č. 5109. Po ní se vydáme směr „Tasov“ 13 km.
Prvním významnějším bodem na trase jsou Naloučany, kam přijedeme po 5 km. Zpočátku chvíli stoupáme /2/, ale od Jedovského mlýnu už pojedeme 
stále po rovině. Do Naloučan jedeme ještě po silnici, ale pak si už budeme užívat nenáročný terén. Pojedeme malebným, ale opuštěným údolím Oslavy, 
která bude jen místy probleskovat z jinak hustého porostu. Pak se objeví první chaty a my přijedeme k selskému stavení - Naloučanskému mlýnu.

Celý úsek cyklotrasy je poměrně dobře značený 
a pokud budete mít pochybnosti, tak Vám 
vypomůže zelená turistická značka. Po lesních 
a polních cestách přijedeme do zemědělské 
obce Vaneč. Následující 2,5 až 3 km patří mezi 
krajinářsky velmi hodnotné úseky, kdy je údolí 
lemováno strmým svahem a výraznými skalisky 
s borovými lesy. Cenou za tuto nádheru je 
náročná jízda v terénu po úzké pěšině, kde 
musíme překonávat kamení, kořeny stromů 
a balvany. V druhé polovině se k tomu přidá 
ještě náročné stoupání v terénu /3!/ místy i po 
skále. Je to náročný úsek, ale je sjízdný.
Oplocené pozemky se zříceninou hrádku Dub, 
musíme obejít po úzké pěšině. Pod zříceninou se 
nachází zrekostruovaný mlýn původně nazývaný 
„Pod Dubem“.
Následující kilometry k hájovně Nesměř 
nám ukáží krásu tohoto údolí. Pojedeme po 
pohodlných polních a lesních cestách velice 
pěknou krajinou s častými výhledy na Oslavu 
mnohdy přizdobenou oblými balvany v řečišti.
U hájovny Nesměř přejedeme na druhý břeh 
a pokračujeme stále po trase č. 5109 směr 
„Nárameč“. Do vesničky Rohy přijedeme 
převážně lesem kolem křišťálově čistého potůčku 
Mařek. Dál už pojedeme venkovskou  krajinou 
převážně stoupáním /2/ a za Hodovem už 
budeme projíždět fascinující krajinou přírodního 
parku Třebíčsko. 
V Budišově se nachází kromě možnosti 
občerstvení i celá řada turistických zajímavostí. 
Mezi ně patří renesanční, čtyřkřídlý zámek se 
zoologickým depozitářem, který obsahuje 
bohaté sbírky fauny z celého světa. V zámeckém 
parku i v obci je umístěno velké množství 
barokních plastik. Určitě by jste také neměli 
vynechat návštěvu původně románského 
kostela sv. Gotharda.  Pak pokračujeme po 
trase č. 5106 z Budišova a při odbočení ze silnice 
se opět vydáme do terénu. Hlavně úsek mezi 
Pozďatínem a ŽST Studenec, kdy pojedeme 
krajinou lesů a rybníků je velmi pěkný. 
Poslední kilometry už jedeme zemědělskou 
krajinou po silničkách s malým provozem. 
Střídavě stoupáme a klesáme maximálně do 
obtížnosti /2/. V závěru jedeme kolem lomu 
Vícenice po polní cestě až na začátek Náměště, 
nikoliv po frekventované silnici č. 23.
Celkem 47 km.
Náročnost 2-3.
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Zámek v Budišově

V Náměšti nad Oslavou

Cestou do obce Rohy

47 km
Náročnost 2-3
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17. Přírodním parkem Třebíčsko
Z historického města Třebíč, které vyniká unikátně zachovalým židovským městem a řadou dalších 
pozoruhodností se vydáme do ne méně zajímavé krajiny zahrnuté do přírodního parku Třebíčsko.
Náš výlet začneme v Třebíči prohlídkou Karlova náměstí, které se nachází přímo v centru historické části. Jistě Vás zaujme svou rozlohou 22 000 m². Najdeme zde 
řadu pozoruhodných staveb včetně několika domů ze 16 stol. Pak můžeme zamířit ke kostelu sv. Martina, dominantě města, nacházející se kousek nad náměstím. 
Od kostela sejdeme zpět dolů na náměstí a pak přejdeme přes řeku Jihlavu. Na jejím druhém břehu se nachází unikátně zachovalé staré židovské město. Poté 
můžete navštívit další dominantu města - zámek a baziliku sv. Prokopa. Obojí se nachází v místech bývalého benediktinského kláštera. Z klášterních staveb se 
dochovala pouze bazilika. Jedná se o velmi působivou stavbu postavenou v přechodném románsko-gotickém slohu a zapsanou na seznamu památek UNESCO. 
Její prohlídku byste rozhodně neměli vynechat. 
Z města nás vyvede trasa č. 5106 spolu s modrým turistickým značením KČT. Dostanete se na levý břeh Jihlavy a vystoupáte městem k silnici č. 360, která vede do 

Trnavy. Tam po pravé straně uvidíte čerpací stanici 
a ještě před ní musíte projet vpravo kolem areálu 
pekáren a prodejních skladů na polní cestu, která vás  
zavede za město. A vy se již můžete soustředit pouze 
na krásu krajiny a požitek z jízdy v terénu.
Pojedeme kolem vodní nádrže Lubí a po 4 km 
pěkné jízdy po polní cestě v mírně kopcovité krajině 
sjedeme ke kostelu v Trnavě. Z Trnavy pojedeme 
kolem PP Kobylinec převážně mírným stoupáním do 
obce Nárameč. Celá tato oblast je charakteristická 
rozptýlenými žulo-syenitovými ostrůvky, balvany 
a skupinkami balvanů, kolem kterých se zachovaly 
zbytky původní vegetace v této jinak kulturní krajině. 
Polní cesta nás povede v krásné krajině tak typické 
pro tento přírodní park, kde se v kouzelných obrazech 
střídají krajinky stvořené z polí, luk, remízků a rybníků 
a ozvláštněné skupinkami oblých balvanů a břízek.
V Náramči nás kromě rybníku Gbel se zarostlým 
ostrůvkem zaujmou selská stavení a gotická tvrz 
s obytnou věží. Dál nás povede trasa č. 5109 po 
hrázi rybníku Gbel do kopce na jehož vrchu je velké 
selské stavení. Za ním přijedeme k , kde změníme 
trasu na č. 5112, která nás po 10 km přivede až do 
vesničky Benetice. Do 2 km vzdáleného Rudíkova 
nás čekají jen polní a lesní cesty bez většího převýšení 
s řadou krásných pohledů. V Rudíkově si můžete 
prohlédnout trojlodní klasicistní kostel sv. Petra a Pavla 
a pak pokračovat tentokrát po opuštěné silnici přes 
Hroznatín /3 km/ až ke křižovatce na Rovinách. Celý 
tento úsek až na malé výjimky stoupáme /2-3/. 
Pak pokračujeme po trase č. 103 směr Třebíč. Až 
nad Benetice ještě převážně stoupáme, ale jen 
mírně /2/. Za to krajina Třebíčska zde vrcholí v mnoha 
uchvacujících scenériích. 
Nyní se potřebujeme dostat k rozcestí Velký javor, 
kam vede žlutá turistická značka přes osadu 
Věstonice. Hned nad obcí je tato značka začleněna 
do ohrazené pastviny s býčky a tak si musíme pomoct 
jízdou po neznačené lesní cestě, která nás po chvíli 
klesání přivede ke křižovatce se zelenou. Druhou 
možností je do Věstonic nezajíždět a jet rovnou po 
lesácké cestě kolem Jelení hlavy až k Velký javor. 
Kousek nad ním je asi 650 let starý javor s obrovským 
dutým kmenem (obvod 750 cm), do kterého se 
pohodlně vejde několik osob. Dál pojedeme po 
lesácké cestě bez značení a to převážně stoupáním 
/2-3/, až vyjedeme na konec lesa k pastvinám nad 
statkem Vartenberk. Zde odbočíme vlevo a sjedeme 
dolů kolem usedlosti až k silnici do Třebíče.
Po ní pojedeme jen kousek a hned odbočíme na 
Číhalín a pohodovým sjezdem se  dostaneme až 
na začátek obce Přibyslavice. Tam si můžeme 
prohlédnout zdálky viditelný poutní chrám Narození 
Panny Marie s románským jádrem.
Pak pokračujeme po trase č. 162 směr Třebíč. Za 
Novou Vsí protne naši silnici červená značka, čehož 
využijeme a dál pojedeme po ní až do Třebíče. 
Červená vede v krásné přírodě kolem řeky Jihlavy, 
kde se meandry a lučiny střídají s mohutnými skalisky 
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Statek Nový Dvůr

Kobylinec u Trnavy

Nárameč

45 km
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Výhled na Přibyslavice
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a strmými svahy a je tak pěkným zakončením tohoto výletu. Až k Padrtovu 
mlýnu pojedeme bez převýšení po pěšině kolem řeky. U mlýnu přejedeme na 
druhý břeh a výrazně vystoupáme /2-3/ nahoru nad řeku. Před Řípovem nás 
čeká pěkný terénní sjezd /2-3/ a nakonec nenáročná jízda po zpevněné cestě 
kolem řeky lemovaná pořádnými skalisky.

Celkem 45 km.
Náročnost 2-3.
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18. Z Opatova do Brtnice a pak do údolí Jihlavy
Cestou vedenou převážně přes lesy Jihlavské vrchoviny vás přivedeme k mnoha historickým 
zajímavostem, jako je historické centrum v Brtnici, hrad Rokštejn, poutní kostel ve starobylých 
Přibyslavicích a mnoho dalších.
Z výchozího bodu v Opatově vyjedeme po trase č. 5111 kolem novobarokního kostela sv. Bartoloměje. Po 2 km jízdy v kopcovité krajině /2/ přijedeme 
k osamocenému statku Karlín, kolem kterého projedeme a pokračujeme dál přes pole směr „Opatovský les“ a „Bělohlávek“. Později v lese už převážně 
stoupáme /2/ Opatovskou alejí k empírovému loveckému zámečku Aleje, umístěném ve středu radiálně řešených alejí. Když objíždíme zámeček 
zprava, mineme odbočku vpravo do Kněžické aleje a na další odbočce vpravo zahneme. Pohodlný sjezd po zpevněné cestě vystřídá za Kněžickým 
potůčkem náročnější terénní výšlap ven z lesa. Přejedeme silnici č. 402 a už vidíme před sebou v dolině vesničku Jestřebí. Ve vesničce tečujeme hlavní 

silnici a po horší asfaltové silničce pak postupně 
stoupáme pod Brtnický vrch. Je odsud pěkný výhled 
na okolní krajinu.
Pak sjedeme do Brtnice kolem zámeckého parku 
a kostela blahoslavené Juliány. Městečko Brtnice 
vzniklo ze zeměpanské trhové vsi na křižovatce 
obchodních cest připomínané již r. 1234. Městskou 
památkovou zónu tvoří renesanční a barokní domy 
na náměstí s renesanční radnicí, kostel sv. Jakuba 
Většího a dva velmi hodnotné barokní mosty přes 
říčku Brtnici se sochařskou výzdobou. Brtnice se 
může navíc pochlubit dvěmi výraznými dominantami 
- zámeckým kostelem blahoslavené Juliány 
a rozsáhlým renesanční zámkem vzniklým přestavbou 
z původního gotického hradu. 
Od Brtnice – nám. pokračujeme dále po žluté 
značce KČT směr „Malín“. Čeká nás nyní ostré stoupání 
/3/ po polní cestě okolo vrcholu Malín (634,2 m) až ke 
křižovatce se silnicí č.403. Tu přejedeme  a sjedeme /
2/ dolů po silnici do Panské Lhoty. Z ní sjíždíme po trase 
č. 162 do údolí Brtnice ke zřícenině hradu Rokštejn,  
který pochází z konce 13.stol. a spolu s hradem 
Brtnice tvořily opěrný bod moravských markrabat 
proti Jihlavě. Archeologický výzkum zachovalé 
zříceniny potvrdil, že jde o ojedinělou středověkou 
stavbu – tzv. dvojhrad.
Pod hradem přejedeme most přes Brtnici a z údolí se 
přehoupneme přes kopec do obce Přímělkov a za 
ní do dalšího údolí, nyní k řece Jihlavě. Na protějším 
břehu Jihlavy odbočíme zároveň s červenou vpravo. 
Projíždíme terénní cestou kolem několika chatových 
kolonií v širokém údolí řeky Jihlavy až do obce 
Bransouze. Opustíme zde turistické značení a jedeme 
po pravém břehu Jihlavy vedle železnice po silnici do 
obce Číchov. 
Odsud vyjíždíme nad údolí Jihlavy a jedeme 
v kopcovité krajině /2/ s pěknými výhledy na okolí 
až do Přibyslavic, kde vaši pozornost jistě upoutá 
majestátní poutní chrám Narození Panny Marie 
s románským jádrem. Na konci Přibyslavic uvidíte , 
od kterého pojedeme dále po silnici a zároveň po 
žluté do obce Okříšky, kde si můžete prohlédnout 
další zajímavý kostel se středověkým jádrem. Za 
obcí žlutá uhne ze silnice na polní cestu směrem 
k lesu a povede nás dál až nahoru k Kamenný 
vrch (620 m). K Na kříži už zaslouženě klesáme /1-2/ 
a tam odbočíme doleva na zelenou. Po necelých 
2 km se napojíme na silnici z Heraltic do Opatova 
(vedou zde i cyklotrasy č. 5111 a 5217), překonáme 
poslední kopec tohoto výletu a přijedeme zpět do 
Opatova.
Celkem 44 km.
Náročnost 2.
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Kostel sv. Bartoloměje v Opatově

Lovecký zámeček Aleje

Výhled na údolí Jihlavy pod Jalovcem

Chrám Narození P. Marie v Přibyslavicích

44 km
Náročnost 2
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19. K významným vrcholům Jihlavska - na Špičák 
      a Čeřínek 
Po prohlídce historického města Třešť vystoupáme do lesů Brtnické vrchoviny. Pak sjedeme do údolí 
Jihlavy a pokoříme vrchol Čeřínek, prozkoumáme tajemné skály – Čertův hrádek a navštívíme Nový 
Rychnov.
Malebné městečko Třešť, kde můžete náš výlet zahájit, je proslulé především tradicí výroby betlémů. Ty mají svou stálou expozici v rodném domě J. A. Schumpetera, 
který je také sídlem turistického informačního centra a Muzea Vysočiny, kousek od náměstí. Za zhlédnutí určitě stojí krásný kostel sv. Kateřiny Sienské z 13.stol. 
v centru města. Na levém břehu Třešťského potoka pak najdeme pěkně zrekonstruovaný zámek z 16. stol., který je obklopen 15 ha anglickým parkem. Nyní zámek 
slouží jako hotel s restaurací. Vedle zámku je renesanční kostel sv. Martina.
Z města vyjedeme po trase č. 5090 směr Kostelec, která nás provede kolem zámku a soustavy rybníčků až vystoupáme /2-3/ k památným Douglasovým jedlím. 
Dál už pojedeme po lesních cestách mírným stoupáním nebo traverzem kolem vrcholu Malého Špičáku a pod Popickým vrchem. Na jednotlivých křižovatkách 

lesních cest doporučujeme orientaci podle mapy 
a turistického značení.  V závěru této velmi pěkné 
pasáže nás čeká náročnější terénní sjezd dolů do 
Kostelce. Zde si můžeme prohlédnout kostel sv. Jana 
Křtitele. 
Pro další pokračování na Čeřínek doporučujeme 
jízdu po silnici, na kterou nás nasměruje zelená 
značka KČT od ŽST Kostelec. Než pokoříme vrchol 
Čeřínek, musíme si poradit s vytrvalým stoupáním 
/2-3/, které je u Horních Hutí proloženo krátkým 
sjezdem. Pro žíznícího cyklistu je možné občerstvení 
na vrcholu v turistické chatě nebo po následném 
sjezdu do Dolních Hutí v místním hotelu.
U hotelu je , od kterého pojedeme po červené 
značce 1,5 km k Čertovu hrádku.  První polovinu 
tohoto úseku stoupáme po lesní cestě, poté 
se červená vydá k cíli přímo lesem, kdežto my 
budeme pokračovat po lesní cestě. Po chvíli se 
znovu setkáme s vracející se červenou. Mírně po 
ní vystoupáme /2/ lesní pěšinou k této zajímavé 
skupině skal. Čertův hrádek je skupina mrazových 
srubů vytvářejících mohutnou skalní hradbu. 
Skály jsou charakteristické lavicovitou odlučností 
a v jejich horních partiích najdeme torza skalních 
mís. V okolním bukojedlovém lese jsou četné sutě 
a kamenná moře.
Po prohlídce tohoto pozoruhodného místa nás 
čekají krásné 3 km divokého sjezdu v terénu /2-3/ 
místy /3/. Většinou klesáme lesem mezi balvany 
a kořeny, ale na závěr si dáme sjezd přes louky 
a cestu v březové aleji. V městečku Nový Rychnov, 
kde se uprostřed náměstí vyjímá kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, se můžeme občerstvit před další 
cestou. U kostela si všimněte smírčího kamene 
s vytesaným křížem a sekerou. Zajímavá je také 
socha sv. Jana Nepomuckého v malém parku před 
renesančním zámkem. 
Z Rychnova budeme pokračovat mírným klesáním 
po opuštěné silnici přes vesničku Rohozná až k mostu 
přes řeku Jihlavu, za kterým zahneme doleva a po 
1 km přijedeme do osady Spělov. Celý tento úsek 
jsme mírně klesali a tak jsme měli dostatek příležitostí 
k tomu, abychom se kochali nenápadnou krásou 
této krajiny a současně načerpali síly k poslednímu 
většímu stoupání. To nás čeká při překonávání 
kopců  cestou do Jezdovic. Není to ovšem nic 
dramatického, převažuje obtížnost /2/ a až 
začneme sjíždět dolů do obce, budeme odměněni 
krásným výhledem na zalesněný hřbet Brtnické 
vrchoviny a její významné vrcholy Špičák a Popický 
vrch.
Z Jezdovic pojedeme sice po frekventovanější silnici, 
ale protože budeme jen mírně klesat, cesta nám 
rychle uteče a zanedlouho budeme opět v Třešti, 
kde náš výlet ukončíme.

Celkem 48 km.
Náročnost 2-3.
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Kostelík v Kostelci
Zámek v Třešti 
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Náročnost 2-3
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20. Velkomeziříčsko  - údolím řek Oslavy a Balinky
Vydejte se s námi na cestu do tří lokalit, které vynikají zachovalou přírodou a vysokými estetickými 
hodnotami. Je to Nesměřské údolí, přírodní park Třebíčsko a přírodní park Balinské údolí.
Tento výlet zahájíme na náměstí ve Velkém Meziříčí, přímo zde si můžete prohlédnout renesanční radnici, dolní bránu s kulatou baštou, farní kostel sv. Mikuláše 
přímo naproti luteránské gymnázium a gotický špitální kostel sv. Kříže. Dominantou města je zámek vzniklý přestavbami z původního kamenného gotického hradu. 
V interiéru je galerie majitelů zámku, hudební salón a císařský pokoj s postelí, ve které odpočíval při manévrech císař František Josef I. K zámku přiléhá zámecký 
park s krytým dřevěným mostem přeneseným z Krásněvsi. 
Z náměstí vyjedeme po žluté značce KČT směr „Nesměř“. Poté, co nás značka vyvede za město, přejedeme na pravý břeh Oslavy a začneme projíždět 
Nesměřským údolím. Až k hájovně Nesměř pojedeme téměř po rovině bezprostředně po břehu řeky Oslavy, která zde vykouzlila jednu ze svých nejkrásnějších 
scenérií. Její břehy lemují jívy a vrby, které se sklánějí nad hladinu a vytvářejí stín pro oblé syenitové balvany, umně rozmístěné po celém řečišti.

U hájovny Nesměř uvidíme cyklistický , od kterého 
pojedeme po trase č. 5109 směr „Nárameč“. Do vesničky 
Rohy cesta vede převážně lesem kolem křišťálově 
čistého potůčku Mařek v sevřeném a skalnatém údolí, 
které příjemně kontrastuje s předchozí Oslavou. Dál už 
pojedeme venkovskou krajinou převážně stoupáním 
/2/ a za vesničkou Hodov začneme projíždět fascinující 
krajinou Přírodního parku Třebíčsko. Celá tato oblast je 
charakteristická rozptýlenými žulo-syenitovými ostrůvky, 
balvany a skupinkami balvanů, kolem kterých se zachovaly 
zbytky původní vegetace v této jinak zemědělské 
oblasti a vytváří tak krajinu výjimečné estetické hodnoty. 
V Náramči si můžete všimnout gotické tvrze s obytnou 
věží, pěkných selských stavení a kapličky na návsi. Pak 
sjedeme dolů k malebnému rybníku Gbel se zarostlým 
ostrůvkem. Tam uvidíme  a pojedeme po trase č. 5109 
po hrázi rybníku Gbel do kopce na jehož vrchu je velké 
selské stavení – Nový Dvůr. Za ním přijedeme k , kde 
změníme trasu na č. 5112, která nás po 10 km přivede až 
nad vesničku Benetice. Do 2 km vzdáleného Rudíkova nás 
čekají jen polní a lesní cesty bez většího převýšení s řadou 
krásných výhledů. V Rudíkově si můžeme prohlédnout 
trojlodní klasicistní kostel sv. Petra a Pavla a pak pokračovat 
tentokrát po opuštěné silnici přes Hroznatín až ke křižovatce 
na Rovinách. Celý tento úsek, kromě malých výjimek 
stoupáme /2-3/. Pak pokračujeme po trase č. 103 směr 
Třebíč. Až nad Benetice ještě převážně stoupáme, ale jen 
mírně /2/. Za to krajinářské scenérie Třebíčska zde vrcholí 
v nespočetných uchvacujících obrazech. 
Pokračujeme vpravo 2 km a sjíždíme /1-2/ do obce 
Svatoslav stále po trase č.103. Za obcí pojedeme údolím 
Svatoslavského potoka kolem pily Žákův mlýn a když cesta 
odbočí z údolí do lesa, stoupáme /2-3/. Držíme se stále 
lesácké asfaltky, přesto že na křižovatce ve tvaru T trasa 
č.103 odbočuje vpravo ostře do kopce směr Pavlínov, my 
jedeme rovně. Celou cestu hustým lesem kolem Rendlík, 
až k místu, kde budeme tečovat žlutou značku, převážně 
stoupáme. Naopak cestou po žluté do Chlumku budeme 
zaslouženě klesat /2/. Z obce Chlumek přejedeme ještě 
dva kopce /2/ a v závěru po terénní cestě s pěkným 
výhledem na městečko sjedeme /2-3/ do Měřína.
V obci Měřín – nám. se můžeme občerstvit a prohlédnout 
si románsko-gotickou trojlodní baziliku  sv. Jana Křtitele. Pak 
pojedeme po trase č.103 převážně stoupáním /2/. Z Otína 
opět stoupáme /2/ a na první křižovatce odbočíme 
vlevo směr Uhřínov. V Uhřínově mineme majestátní kostel 
Povýšení sv. Kříže a sjedeme dolů do malebného údolí 
Balinky. 
Zde se již budeme pohybovat na území dalšího 
přírodního parku - Balinské údolí. Jeho cílem je zachovat 
přírodovědné a krajinářské hodnoty v okolí přirozeného 
a místy meandrujícího toku říčky Balinky. O tom, že tento 
půvabný kout naší vlasti nabízí svým návštěvníkům mnoho 
krásných scenérií, se během následujících kilometrů 
mnohokrát přesvědčíte. Celý úsek jedeme téměř po rovině 
po nenáročných polních cestách, které kopírují zákruty řeky 
lemované krásnými loukami a lučinami. U soutoku Balinky 
do Oslavy ve Velkém Meziříčí se  kruh našeho putování 
uzavře a my se tak vrátíme zpět do výchozího bodu.
Celkem  59,5 km. 
Náročnost 2.
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Kostel v Beneticích Výhled na Měřín

Rybník Gbel v Náramči

Přírodní park Třebíčsko

59,5 km
Náročnost 2
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21. Z Velkého Meziříčí do Velké Bíteše
Tento výlet zahájíme prohlídkou pamětihodností ve Velkém Meziříčí a doplníme jízdou přes půvabné 
Nesměřské údolí. Také si prohlédneme církevní památky v Osové Bítyšce a Velké Bíteši. V průběhu 
celého výletu nás čeká spousta pěkných kilometrů po polních a lesních cestách.
Výlet je nejvhodnější zahájit na náměstí ve Velkém Meziříčí, přímo zde si můžeme prohlédnout renesanční radnici, dolní bránu s kulatou baštou, farní kostel sv. 
Mikuláše, přímo naproti kostelu luteránské gymnázium a gotický špitální kostel sv. Kříže. Dominantou města je zámek vzniklý přestavbami původního kamenného 
raně gotického hradu. V interiéru je galerie majitelů zámku, hudební salón a císařský pokoj s postelí, ve které odpočíval při manévrech císař František Josef I. 
K zámku přiléhá zámecký park s krytým dřevěným mostem přeneseným z Krásněvsi. 
Pak se vydáme po žluté značce KČT směr „Nesměř“.  Poté, co nás značka vyvede za město, přejedeme na pravý břeh Oslavy a začneme projíždět Nesměřským 
údolím. Následující přibližně 3 km pojedeme téměř po rovině, bezprostředně po břehu řeky Oslavy, která zde vykouzlila jednu ze svých nejkrásnějších scenérií. Její 
břehy lemují jívy a vrby, které se sklánějí nad hladinu a vytvářejí stín pro oblé syenitové balvany, umně rozmístěné po celém řečišti.

U hájovny Nesměř přejedeme na druhý břeh 
a pokračujeme dále po polních cestách v malebném 
údolí Oslavy. Ta se nám nyní více schovává v hustých 
porostech, ale vynahrazují nám to pohledy na rozkvetlé 
louky a říční nivy. Z vesničky Oslava už pojedeme po 
silnicích, které jsou ale málo frekventované. Podél řeky 
přijedeme k Panskému mlýnu a tam odbočíme vlevo a  
vystoupáme si náš první kopec /2-3/ do městečka Tasov 
– rodiště básníka Jakuba Demla.
V Tasově se vydáme do terénu po modré značce KČT, 
která nás po 11 km přivede až do Ořechova. Cesta do 
Jabloňova je bez dramatičtějších výškových rozdílů. 
Z poloviny vede po polní cestě a zbytek po cestě se 
zpevněným povrchem. Před Jabloňovem podjedeme 
dálnici D1 a přes celou obec už stoupáme /2/, až se 
dostaneme do polí nad ní. Pak vjedeme do Březejckého 
lesa, kde nás čeká náročnější stoupání /3/ v terénu 
po lesní cestě a to až k Březejcký les. Dál se už bude 
stoupání a klesání střídat v krátkých nenáročných 
intervalech s převažujícím klesáním. Pozor asi 500 m za 

 povede značka mimo lesní cestu jen po neznatelné 
pěšině, a proto si zde musíte pečlivě hlídat značení. 
Z Ořechova pokračujeme stále po modré až do Osové 
Bítýšky. Hned za městem vystoupáme kolem aktivního 
lomu a pak začne krátký, ale pro milovníky jízdy v terénu 
atraktivní úsek /3/, kdy nás značka povede bez větších 
převýšení v technicky náročném terénu střídavě po 
klikatících se pěšinách a cestičkách v lese a mezi 
křovinami. Pak přejedeme přes louku k Třidvorský rybník, 
od kterého už pojedeme v pohodě po polní cestě podél 
chat až do Osové Bítýšky. Zde si prohlédněte zajímavý 
raně gotický kostel sv. Jakuba Staršího se zachovaným 
středověkým opevněním.
Dál už by nás modrá značka vedla pro kolo nesjízdným 
terénem a tak musíme využít silnici č. 37, která nás po 
5 km přivede do Velké Bíteše. Na náměstí si můžete 
prohlédnout zachovalé původní měšťanské domy 
a radnici z 15. stol. Pak pojedeme z náměstí po silnici č. 
390 směr Vlkov. Ještě než opustíme město, projedeme 
kolem majestátního gotického kostela sv. Jana Křtitele 
se zachovalým opevněním, štěrbinovými střílnami 
a věžovitou bránou (zvonicí). 
Až do Milešína nám bude cesta příjemně ubíhat po 
nefrekventovaných silničkách a bez větších převýšení. 
V Milešíně budeme muset překonat větší kopec /2-3/, 
za kterým se ukrývá Heřmanov.  Za ním nás čeká ještě 
jeden kopec a během sjezdu z něho uvidíme červenou 
značku, po které bude naše putování pokračovat. 
Stoupáním /2-3/ po polní cestě do Kadolce ukončíme 
předcházející silniční pasáž a dál si budeme opět šlapat 
převážně v terénu. U rybníku Křižovník nás čeká technicky 
náročnější, ale krátká pasáž a před zemědělskou osadou 
Sviny pak zdoláme poslední výraznější stoupání /2-3/. 
V úplném závěru se můžete těšit na pěkný výhled na 
Velkomeziříčsko a divoký sjezd dolů do města, kde náš 
výlet končí.
Celkem 65 km.
Náročnost 2-3.
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Krajina nad Jabloňovem

Výhled na Velkomeziříčsko

Ve Velkém Meziříčí

Oslava v Nesměřském údolí

65 km
Náročnost 2-3
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22. Lesy, louky a vesničky mezi Moravskými 
      Budějovicemi a Jemnicí
Tato pěkná, částečně v terénu vedená, trasa spojuje dvě pozoruhodná historická města a tak zde 
můžete příjemně spojit sportovní zážitek s kulturním.
Výlet zahájíme prohlídkou města Moravské Budějovice, jehož historie sahá až do roku 1101, kdy zde stával zeměpanský hrad. Z nejstarší doby se zde zachovaly 
hradby s Klášterní bránou patřící patrně k původnímu hradu. Zámek vznikl přestavbou renesanční radnice a dalších renesančních domů. Dnes je v zámku muzeum 
s expozicemi dějin města a nálezů jihomoravského archeologa Jaroslava Palliardiho. Střed města tvoří městská památková zóna a vedle zámku je hlavní městskou 
dominantou kostel sv. Jiljií s 48 m vysokou věží. 
Vyjíždíme po modré turistické značce od Moravské Budějovice – ČSD směr „Hrachovec – ryb.“ 6,5 km. Vystoupáme přes historické centrum města a na druhé 
straně za městem se napojíme už na málo frekventovanou silničku lemovanou stromořadím. Projíždíme téměř po rovince mezi poli a u U Kosové odbočíme ze 
silnice do lesa. Jedeme nejprve kolem chat a rybníku Nový Hrachovec, za kterým narazíme na jeho dvojče - rybník Hrachovec a střídavě stoupáme /2/ kolem 
Budějovického kopce. Povrch cesty se změnil v terénní lesní pěšinu a navíc si musíme bedlivěji hlídat modrou značku, která se nám ve spleti lesních cest může 

snadno ztratit.
I když se v určitém úseku napojíme na lesnickou 
asfaltku, převažuje jízda v terénu po kořenech mezi 
stromy, kterou nejvíce ocení milovníci horských kol. 
Jakmile vyjedeme z lesa nabídne se nám pěkný 
výhled do kraje, jemuž vévodí dominantní kostel 
ve Velkém Újezdě. Přes pole sjedeme do Rácovic 
s malebnou návsí a barokní sochou sv. Jana 
Nepomuckého. Za vesničkou se ocitáme opět na 
polní pěšině a podél lesa střídavým stoupáním /2-3/ 
dojedeme do Velkého Újezdu. Na návsi vedle nově 
renovovaného majestátního kostela sv. Petra a Pavla 
je také pěkná fara. Zde opouštíme turistické značení 
a jedeme po silnici směr Hornice a dále pak po silnici 
č.408 směr Jemnice. 
V malé obci Dobrá Voda odbočíme z hlavní silnice 
a stoupáme přes dva kopce do Kdousova, kde si 
můžete prohlédnout pozoruhodný gotický kostel sv. 
Linharta s farou. Kousek za obecní úřadem narazíme 
na , podle nějž nás čeká do Jemnice 8 km po 
červené značce. Jedeme mezi poli chvíli lipovou alejí 
kolem Doubrava (453 m) a dál k Horní kříž (495 m). 
Když narazíme ještě v poli na neznačenou křižovatku 
polních cest, odbočíme vlevo směrem k malému 
lesíku, od kterého pojedeme po silnici do Jemnice. 
V Jemnici nás červená značka provede přes 
park se dvěma rybníčky kolem barokního zámku 
až na náměstí. Z původní hornické osady kolem 
zeměpanského hradu vzniklo později jedno z prvních 
měst na Moravě. Historické centrum města – městská 
památková zóna je obehnána městskými hradbami 
s Horní a Dolní bránou a jednou dochovanou baštou. 
Ve městě je mimo kostel sv. Stanislava na náměstí 
ještě kostel sv. Jakuba Staršího v Podolí a kostel sv. 
Víta patřící původně k františkánskému klášteru.
Na zpáteční cestu se vydáme od Jemnice – zámek 
po zelené směr „Lomy“ 7 km. Z Jemnice stoupáme 
nejprve po silničce kolem chat a pak už terénně 
přes les (převážně stoupáme místy i /2-3/ a jednou 
ostřeji terénně sjíždíme /2-3/). Na okraji vesničky 
Lomy odbočíme ze zelené značky na silničku směr 
Budkov. Nenápadná obec Budkov má na svém okraji 
malebný zámeček s anglickým parkem a kostel sv. 
Martina. Dále pokračujeme po silnici směr Domamil 
podobnou kopcovitou krajinou jako z vesničky 
Lomy (stoupání, klesání /2/, jedno ostřejší stoupání 
za Budkovem /2-3/). Kousek za Komárovicemi 
odbočíme ze směru na Domamil a kolem vrcholu 
Velký Radvan se dvěma vysílači sjíždíme přes Vranín 
do údolí Rokytky. Za mostkem nad říčkou krátce 
vystoupáme /2-3/ do Litohoře. Poslední kilometry 
už absolvujeme po frekventovanější silnici E 59 do 
Moravských Budějovic.

Celkem 52 km.
Náročnost 2.
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Kostel sv. Petra a Pavla ve Velkém Újezdu 

Fara ve Velkém Újezdu

Kostel sv. Linharta v Kdousově

52 km
Náročnost 2
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Kostel sv. Martina v Budkově 
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23. Malebná krajina mezi Přibyslaví a Polnou
Polná a Přibyslav to jsou dvě významná historická města s řadou zachovalých památek. Historické 
památky najdete však i jinde. Právě během tohoto výletu navštívíte dva z nejstarších středověkých  
mostů u nás a ani krajina, kterou budete projíždět nebude zaostávat v kráse a přitažlivosti.
Náš výlet vám doporučujeme zahájit v Polné. Určitě vás zaujme nepřehlédnutelný renesančně a barokně upravený zámek, který byl přestavěn z původního 
hradu – dnes muzeum. Přímo na náměstí se nachází řada cenných měšťanských domů. Náměstí dominuje mohutný trojlodní děkanský kostel Nanebevzetí Panny 
Marie – jedna z největších sakrálních staveb u nás. V dolní části náměstí je gotický kostel sv. Kateřiny a v horní části města je uzavřený celek židovského gheta se 
synagogou z r. 1682. 
Vyjedeme z náměstí po zelené směr „Borský mlýn“ a „Horní Věžnice“. Hned za městem opustíme cesty a pojedeme bez převýšení po úzké pěšině, která se klikatí 
mezi porostem. U Borského mlýna se můžeme pokochat pohledem na rybníky na řece Šlapance. Dál pojedeme už po širší cestě v krásném údolí Šlapanky. 

Z Horní Věžnice pokračujeme po silničce a trase 
č.4157 mírným /2/ stoupáním až do Šlapanova. 
Asi 2 km před ním určitě nepřehlédněte odbočku 
ke kamennému mostu sv. Lutriána. Most se 
nachází na původní Haberské stezce - jednom 
z nedůležitějších spojení raně středověkého 
Českého státu, umožňující spojení středu Čech 
s Jižní Moravou. Most o třech mostních obloucích, 
vyzděný z nepravidelného lomového kamene, 
zabezpečený proti proudu dvěma zašpičatělými 
náběhy patří mezi naše nejstarší mosty.
Ze Šlapanova (470m) pojedeme 9 km po modré 
turistické značce až do Přibyslavi. Pro celý teto 
úsek je charakteristické střídání mírných stoupání 
s nenáročnými sjezdy. V úseku, kdy pojedeme 
jen po polních cestách a lesních pěšinách musíte 
věnovat zvýšenou pozornost značení. Za vesničkou 
Kněžská si musíme pohlídat správný směr cesty. Za 
polem vjedeme do lesíku, který když projedeme, 
tak  odbočíme vlevo na malou pěšinku schovanou 
v lese a nepokračujeme po polní cestě rovně. 
Potom ještě za samotou u Jižně od Dlouhé Vsi, 
od kterého značka vede po louce kolem božích 
muk a dál po mezi k lesíku a mysliveckému posedu. 
Pak je třeba jet po poli podél lesa až narazíme na 
zpevněnou cestu z Dlouhé Vsi. Po ní už snadno 
sjedeme do osady Dvorek a po silnici do Přibyslavi. 
Do centra tohoto města nad řekou Sázavou musíme 
krátce vystoupat. Město Přibyslav vyrostlo kolem 
lichoběžníkového náměstí, na němž je několik 
většinou barokních historických domů, které spolu 
s městskou věží při severní straně kostela Narození 
sv. Jana Křtitele, barokním špitálem a farou tvoří 
městskou památkovou zónu. Městská věž – zvonice 
je zbytkem původního opevnění z 15. stol. Na jižním 
okraji města je zámek vystavěný ve stylu italské 
renesance. Zámek má dvě nádvoří a ojedinělou 
výstavu požární ochrany lze zhlédnout během 
prohlídky s průvodcem. 
Po prohlídce všech pamětihodností pojedeme po 
červené opět terénem zpočátku krátkým stoupáním 
/3/ a pak technicky náročným sjezdem po úzké 
pěšině /3/ mezi křovinami a trávou až do Ronova 
nad Sázavou. Zde se nachází druhý zachovalý 
středověký most přes řeku Sázavu, který navštívíme 
(je mimo červeně značenou trasu). Do vesničky 
Pořežín vytrvale stoupáme /2-3/ po opuštěné silnici, 
která je z obou stran obklopená oborami pro lesní 
zvěř. Právě ty nám znemožňují přístup ke zřícenině 
hradu Ronov, který se pod nimi nachází.  Určitou 
satisfakcí vám může být příležitost zahlédnout srnčí, 
daňčí a jelení zvěř. Z Pořežína můžete pokračovat 
po červené kolem řeky nebo po silnici až do Velké 
Losenice.
Dál povede naše cesta po nefrekventovaných 
silnicích, kdy sjedeme dolů do obce Sázava 
a následně vystoupáme /2-3/ 4 km až do Matějova. 
Kde opustíme silnici a pojedeme po modré značce 
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V Přibyslavi

Most sv. LutriánaNa máměstí v Polné

V údolí Šlapanky

50 km
Náročnost 2-3
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Zámek v Přibyslavi 

0 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 35 km 40 km 45 km 50 km400 m

450 m

500 m

550 m

600 m

650 m

700 m

přes pole a lesy směr „Blažkov“. Střídavým klesání a stoupáním obtížnosti 
/2/ v malebné krajině přírodního parku Bohdalovsko přijedeme k Blažkov 
BUS, dál budeme /2-3/ stoupat lesem k odbočce na krásnou vyhlídku pod 
vrcholem Blažkov. Až vystoupáme mezi pole nad Rudolec s výraznou siluetou 
renesančního zámku, tak zahájíme sjezd až do této obce. 
Za ní nás čeká posledních 500 m dlouhé stoupání po silnici k odbočce na 
Janovice. Tam naše námaha skončí a my budeme již jen krásně klesat až na 
náměstí v Polné, kde náš výlet končí.

Celkem 50 km.
Náročnost 2-3.
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24. Zámky, kostely, kapličky a další zajímavosti v 
      Želivské pahorkatině
Tato mírně kopcovitá krajina plná lesů, luk a rybníčků je protkána hustou sítí cest a silniček, které spojují 
zdejší malebné vesničky a městečka, z nichž řada ve svém centru ukrývá pozoruhodné historické 
stavby.
Tento výlet můžeme zahájit v městečku Želiv, které je vyhledávaným letoviskem. Na náměstí se před námi tyčí kostel Narození Panny Marie založený r. 1148 
a klášter, v jehož sousedství stojí renesančně přestavěný pozdně gotický Trčkův hrad z let 1467-1599. Klášter byl upraven ve stylu barokní gotiky architektem 
Santinim a je jedním z nejcennějších uměleckých souborů v Čechách. Přes 750 let zde působí řád premonstrátů. 
Z městečka vyrazímeme po silnici č. 129  směr Košetice. Chvíli pojedeme kolem řeky Želivky a pak zahájíme výrazné stoupání /2-3/ až do Křelovic. Z nich 
pokračujeme po středně frekventované silnici, kde stále ještě převažuje stoupání /2/, ale to občas vystřídají krátké rovinky a sjezdy. 
V Košeticích opustíme frekventované cesty a dál už budeme jezdit po silničkách s minimálním provozem a polních cestách.  Našim dalším cílem je hřbitov a barokní 

kaple sv. Anny obklopené mohutnými stromy. Jsou 
umístěny jako výrazná krajinná dominanta na jinak 
holém vršku vyčnívajícím nad okolní krajinu. To pro 
nás znamená, že po krátkém sjezdu budeme muset 
opět stoupat /2-3/ až k tomuto mystickému místu, 
které nám nabízí mimo jiné i pěkný výhled do okolí. 
Od sv. Anny sjedeme dolů do Vyklantic, kde si 
můžeme prohlédnout postupně rekonstruovaný 
barokní zámek a kostel sv. Jana Nepomuckého. Dále 
pokračujeme po silnici vedoucí do Pacova. Hned 
za obcí vyměníme na 1 km pole a louky za hustý 
les, kterým budeme klesat do Útěchovic a klesání 
bude převažovat i dál a to až do Velké Chyžky 
s daleka viditelnou věží kostela sv. Jana Křtitele. 
Obcí budeme klesat dolů až k zemědělskému 
statku, kde odbočíme vlevo a po vedlejších cestách 
postupně objedeme celý areál. Za ním pojedeme 
po zpevněné cestě přes pole a pak dolů do lesů 
v údolí Trnavy. Ta je zde ještě poměrně malý potok, 
ale během naší cesty ji budeme ještě několikrát 
míjet a tak budeme postupně sledovat její přeměnu 
z potůčku v řeku.  To co jsme sjeli dolů do údolí 
budeme muset nyní na druhé straně vyšlapat /2-3/ 
až na začátek vesničky Samšín. Tou projedeme až 
na její konec, kde nás čeká obdoba předchozího 
úseku. Sjedeme nyní do údolí Kejtovsjkého potoka 
a vystoupáme /2-3/ do vesničky Přáslavice. Zde 
na křižovatce ve středu obce odbočíme vpravo 
a pokračujeme ve stoupání /2/ přes kopec až 
k silnici lemované březovým stromořadím, která nás 
dovede až do Hořepníku. Hořepník je městečko 
postavené na obou březích řeky Trnavy s pěkným 
náměstíčkem a dominantním kostelem Nejsvětější 
Trojice. Přijedeme do něho pohodovým sjezdem. 
Nalevo před řekou je zachovalý židovský hřbitov, 
který vám doporučujeme navštívit.
Po prohlídce města vystoupáme /2/ do obce Rovná. 
Na její druhé straně za posledními chalupami vede 
polní cesta do Červené Řečice. Pojedeme kolem 
ohrady a dál přes pole po okraji lesa /pozor cesta 
může být rozbahněná/. V lese se orientace trochu 
zkomplikuje, protože je zde více cest. Pokud si 
budete správně hlídat směr pak projedete přes 
Bělský potok a vystoupáte kolem božích muk do 
Červené Řečice.  Jestli pojedete vždy po té nejvíce 
využívané cestě, tak sjedete k rybníku a rekreačnímu 
středisku Pod Čertovkou, od kterého vede zpevněná 
cesta až nahoru do Řečice.
Zde si můžete prohlédnout zajímavý gotický hrad 
přestavěný v letech 1555-77 na renesanční zámek 
(pro veřejnost je uzavřený) a náměstí s několika 
měšťanskými domy a kostelem sv. Maří Magdalény 
a pak pokračovat po silnici ve svazích nad vodní 
nádrží Želiv až do našeho výchozího bodu. 

Celkem 42 km.
Náročnost 2-3.
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V Košeticích

Výhled od sv. Anny

Želiv - zámek

Židovský hřbitov v Hořepníku

42 km
Náročnost 2-3
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V Červené Řečici 
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25. Křemešnickou vrchovinou z Pelhřimova na Křemešník
Vyvážený výlet vedený převážně v terénu vám ukáže zachovalou přírodu v okolí Křemešníku 
a Kladského potoka i pamětihodnosti Pelhřimova a jeho okolí.
Výchozím bodem tohoto výletu je historické náměstí v Pelhřimově. Čtvercové náměstí je tvořeno z větší části jednopatrovými domy s podloubím a fasádami, 
jejichž jádra jsou většinou pozdně gotická a renesanční. Uprostřed náměstí je empírová kamenná kašna se sochou sv. Jakuba Většího a poblíž náměstí stojí 
někdejší zámek pánů z Říčan (dnes Muzeum Vysočiny) v sousedství s děkanským kostelem sv. Bartoloměje. Městskou památkovou rezervaci tvoří dále zbytky 
městských hradeb, zvýšená Dolní (Jihlavská) brána, Horní (Rynárecká) brána s barokní vížkou a nízká tzv. Solní brána u zámku.
Z náměstí v Pelhřimově se musíme dostat na vedlejší silnici (směr Nový Rychnov)  po trase č. 5129, která vede přes Putimov do Proseče pod Křemešníkem. 
Zpočátku nám v orientaci pomůže červená značka, která naši silnici protne a pokračuje pak dále mezi domky do polí nad městem. My budeme po této nepříliš 
frekventované silnici převážně stoupat /2/ zemědělskou krajinou. Za Putimovem vede hlavní silniční tah vpravo do Nového Rychnova a my pokračujeme rovně po 
vedlejší cestě do Proseče, kde se opět shledáme s červenou značkou. Ta nás povede kolem velkého ranče na polní cestu, která spojuje pastviny nad obcí s lesy 

pod Křemešníkem.  U Sluneční paseka, odbočíme 
vpravo a pojdeme po zelené 0,5 km ke Stříbrné 
studánce a krásným Ivaniným rybníčkům. Pak nás 
čeká vytrvalé stoupání /2-3/ v délce 3 km kolem 
hájovny Korce až na vrchol Křemešníku 765 m.
Najdeme zde vyhledávanou turistickou chatu 
a krásný barokní kostel Nejsvětější Trojice z poloviny 
18. stol. Od něho vede Křížová cesta až ke kapli sv. 
Anny, u které vyvěrá občasný radioaktivní pramen. 
Na vrcholu se nachází i rozhledna Pípalka. V okolí 
Křemešníku se rozkládá přírodní rezervace, která 
chrání původní smíšené porosty. My pojedeme po 
modré značce směr „Mladé Bříště“. Až do vesničky 
Branišov klesáme po lesní pěšině. Prvních 500 m 
prudce v náročném lesním terénu. Z Branišova 
pokračujeme rovně po modré značce Partyzánské 
cesty bratrství, která vede po zpevněné cestě spíše 
klesáním až za osadu Sedliště. Tam na dlouhou dobu 
opustíme silnici a budeme si užívat pestrou jízdu 
v terénu. Za osadou Kladiny nás čeká technicky 
náročný sjezd po úzké lesní pěšině až k Kladiny. 
Rozcestník stojí na hrázi zpevněné staletými stromy, 
která rozděluje dva malebné rybníky Dolní a Horní 
Kladiny. Toto místo je v době tahu shromaždištěm 
stěhovavého ptactva. Za rybníky pokračujeme 
po polních cestách kolem opuštěných usedlostí 
až k hájovně Vlčinec, kde vjedeme do krajinářsky 
velmi zajímavého Rousínovského lesa, kterým 
budeme mírně klesat. Během jízdy se můžeme 
potěšit pohledem na peřeje v kamenitém korytu 
Kladského potoka, který se klikatí uprostřed hustého 
smíšeného lesa. 
Ve vesničce Mladé Bříště najdeme rozcestník 
umístěný na mohutné prastaré lípě a změníme 
zde směr i značení. Pojedeme po žluté směr 
„Útěchovičky“. Mineme rybník a kostel sv. Jana 
Křtitele. Za vsí nás čeká prudký sjezd v terénu /3!/, 
který nás zavede do údolí Jankovského potoka. 
Potok přejdeme po dřevěné lávce a následujících 
100 m musíme kolo vytlačit do prudkého svahu. Pak 
už je cesta sjízdná, ale čeká nás technicky náročné 
stoupání /3/ v divokém lesním terénu mezi kameny, 
křovinami a kořeny. Až přijedeme k hájovně, 
opustíme žlutou značku, která vede dál pro kolo 
nesjízdným terénem a do Útěchoviček přijedeme 
po neznačené zpevněné cestě, která vede přes 
vesničku Velký Rybník. Od hájovny sjedeme 
po zpevněné cestě do vesnice až ke kapličce, 
kde odbočíme vlevo a vystoupáme /2-3/ až do 
Útěchoviček.
Dál pokračujeme po žluté nebo po silnici 2 km 
do Chvojnova, kde je pozoruhodný farní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie. Do obce Olešná 
stoupáme chvíli po žluté a pak už sjíždíme bez 
značení. Olešnou vede poměrně frekventovaná 
silnice č. 602, která nás po 3 km přivede zpět do 
Pelhřimova.

Celkem 36 km.
Náročnost 2-3.
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Farma v Proseči pod Křemešníkem

Rybník Horní Kladiny

U Stříbrné studánky
Na vrcholu Křemešníku
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26. Posázavskou cestou z Ledče do Světlé nad Sázavou
Krajina v okolí řeky Sázavy je vyhledávanou rekreační a turistickou oblastí. Historická města, hrady 
a zámky se zde střídají s malými vesničkami a selskými dvory, stejně jako pole a louky s hustými lesy 
a skalnatými srázy.
Výchozím bodem našeho výletu je historické městečko a letovisko Ledeč nad Sázavou, které se rozkládá na obou jejích březích. Na levém břehu se nachází 
historické jádro s gotickým kostelem sv. Petra a Pavla původně z 14. stol. a později barokně upraveném. Také zde najdete synagogu a židovský hřbitov. Na vysoké 
skále na pravém břehu se tyčí nepřehlédnutelná dominanta – hrad. Ten byl postaven již v 13. stol. a později v 16. stol. byl přestavěn na renesanční zámek. Nyní je 
sídlem městského muzea, kde je k vidění sbírka mincí, papírových platidel a zbraní. K hradu přilehá barokní park s letohrádkem.
Z města vyjíždíme po trase č. 19 směr „Světlá nad Sázavou“. Hned za náměstím začneme výrazně stoupat /2-3/ a ve stoupání pokračujeme, kromě krátkých 
přestávek, až do vesničky Koňkovice.  Tam zahneme vlevo a prudce /2-3/ sjedeme dolů do údolí Sázavy. Z rekreační osady Smrčná pokračuje trasa č. 19 po 
frekventované silnici č. 150, které je lepší se vyhnout. Řešením je jízda po polních a lesních pěšinách, které vedou podél obou břehů Sázavy.  Cesta po levém 

břehu je zvětší poloviny široká a pohodlná, jen místy 
se změní na uzoučkou pěšinu obklopenou keři 
a kopřivami. U lanového mostu přes řeku uvidíme 
žlutou značku, která nás přivede na začátek 
Františkodolu, ze kterého už pojedeme po vedlejší 
silnici až do Světlé nad Sázavou.
Světlá je další zajímavé město postavené na obou 
březích Sázavy. K největším zajímavostem patří 
nepochybně zámek Světlá nad Sázavou, který se 
nachází na levém břehu řeky. Tato původní tvrz 
Trčků z Lípy z 16. stol. byla v 18. stol. přestavěna na 
barokní zámek, který pak prošel v 19. stol. empírovou 
a novorenesanční úpravou. Zámek je velice pěkný 
a navíc je obklopen působivým zámeckým parkem 
s několika rybníky. Interiéry zámku zhlédnout nelze, 
protože je účelově využíván jako škola. Další 
zajímavostí je pozdně gotický kostel sv. Václava 
z r. 1562 později upravený barokně a další stavby 
v centru města. 
Ze Světlé pojedeme kolem nádraží do Příseky 
u Světlé, kde u hospody zahneme vlevo. A až do 
obce Malčín budeme vytrvale stoupat /2-3/ po 
silnici, která vede přes pole a lesy nad městem. 
Z Malčína pojedeme po trase č. 5155 do vesničky 
Zboží, za kterou mineme pěkný kříž U sv. Josefa 
a pojedeme dál po polní cestě až k silnici do Habrů, 
po které klesáme dolů do tohoto města.
V Habrech je zajímavý kostel Nanebevzetí Panny 
Marie a na náměstí radnice a zachovalé měšťanské 
domy. Z městečka pojedeme po trase č. 4156 
a po silnici směr Světlá nad Sázavou. Za městem 
opustíme silnici č. 347 a odbočíme vpravo po trase 
č. 4156 směr „Ledeč nad Sázavou“ 21 km.  Do 
vesničky Sázavka s pěkným gotickým kostelem sv. 
Jana Křtitele jedeme mírně kopcovitým terénem 
po zpevněných cestách v převážně zemědělské 
krajině. Výjimku tvoří asi 500 m dlouhý úsek, kde 
jedeme přes louky pouze po pěšině. Tento úsek je 
také krajinářsky nejzajímavější. Ze Sázavky pojedeme 
prudce dolů mezi louky a lesy, které lemují břehy 
řeky Sázavky. To co jsme klesali a ještě něco navíc, 
budeme muset zase vystoupat /2-3/ v serpentinách, 
které nás dovedou až do Ovesné Lhoty. Za naši 
námahu však budeme odměněni dalekými výhledy. 
Do Vlkanova jedeme ještě střídavým stoupáním 
a klesáním, ale pak už začne převažovat klesání 
/2/, kterým sjedeme až dolů do města Ledeč nad 
Sázavou. 

Celkem 55 km.
Náročnost 2-3.
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27. Žďárské vrchy – jih, okolí Nového Města na Moravě
Tento výlet vás zavede z podhůří Žďárských vrchů do vyhlášené turistické oblasti v okolí obce Tři Studně, 
rybníku Medlov a na známý Harusův kopec.
Výlet začínáme v Novém Městě na Moravě, které bylo založeno už v pol. 13. stol. a pyšní se řadou cenných historických památek, mezi ně patří např. renesanční 
zámek z 16. stol. – dnes sídlo Horácké galerie, renesanční stará radnice z r. 1555, gotický kostel sv. Kunhuty s působivými vnějšími sgrafity. Nové Město na Moravě je 
kolébkou turistiky a zimních sportů na Vysočině, již v roce 1910 se zde běžel první závod v běhu na lyžích.
Vyjíždíme po trase č. 19, která vede kousek po silnici č. 360 směr Jimramov a za železnicí odbočí vpravo na silničku do Zubří. Jedeme mírně zvlněným /1-2/ krajem 
s pěknými výhledy. Ze Zubří dále jedeme po trase č. 19 v krajině plné malých údolí a kopečků kolem polí a luk. Projedeme vesničkou Vojtěchov a u hotelu Skalský 
Dvůr (kousek pod hotelem je Skalský rybník – možnost koupání) tečujeme silnici a pokračujeme po ní vlevo směr Lísek. 
Nad obcí Lísek se vyjímá kostel sv. Mikuláše a my začínáme ostřeji stoupat /2/ rovně po trase č. 1 směr Kadov 11 km. Zhruba po 1,5 km zahájíme postupné klesání 

a v lese nesmíme přehlédnout odbočku vlevo do 
chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Krásný sjezd 
/2/ po 1 km vystřídá stoupání /2/, které se někde pod 
vrcholem Kamenice zmírní /1-2/. Když vyjedeme 
z lesa, napojíme se na silnici č. 360 z Nového Města 
do Jimramova a klesáme /2/ po ní přes osadu 
Roženecké Paseky. 
Po krátkém stoupání /2/ odbočíme vpravo opět na 
lesáckou silničku a projíždíme nádherným lesem jen 
v mírně kopcovitém /1-2/ terénu. Za křižovatkou se 
silnicí č. 354 z Nového Města do Sněžného nás čeká 
ostřejší sjezd /2/ směr Kadov a hlídáme si zhruba po 
1 km odbočku vlevo na lesnickou cestu (vede zde 
i zelená tur. značka). A když zelená značka odbočí 
po chvilce vlevo ostře do kopce na Paseckou 
skálu, my pokračujeme rovně po lesnické cestě až  
k silničce, která spojuje  pension U Martina a Hotel 
Orea Medlov, a na ní odbočíme vpravo.
U Medlov – hotel (zotavovna) vyjedeme po žluté 
značce KČT okolo rekreačně využívaného rybníku 
(možnost koupání a občerstvení) směr Fryšava 2,5 
km. Rybník Medlov byl založený už v 16. stol. pány 
z Pernštejna a r. 1934 zde bývalý lyžařský reprezentant 
Leoš Stehlík zřídil sportovní a rekreační středisko, do 
něhož zval k pobytu také významné umělce. Středisko 
v průběhu let prošlo přeměnami přes moderní 
odborářskou zotavovnu až k dnešnímu komfortnímu 
hotelu, který patří k jedněm z nejznámějších 
rekreačních středisek Českomoravské vrchoviny.
Od rybníku se přehoupneme přes odkrytý kopec /2-3/ 
s pěkným rozhledem do vesničky Fryšava známé po 
tři staletí svou sklářskou hutí a později i těžbou železné 
rudy. U restaurace uvidíte Fryšava, podle kterého 
pokračujeme po zelené směr Fryšavský kopec. Když 
stoupáme /2/ javorovou alejí kolem zemědělských 
budov, můžeme si při zpětném ohlédnutí ještě jednou 
prohlédnout malebnou horskou obec s dominantním 
kostelem sv. Matouše. Převážně pohodové stoupání 
/2/ po lesácké cestě vystřídá neméně pohodový 
sjezd /1-2/, přičemž mineme dvě odbočky vpravo 
a pak už mimo zelenou značku sjíždíme směr Tři 
Studně. Po krátkém stoupání /1-2/ se na okraji lesa 
přidáme k modré značce a za polem se před námi 
rozprostře rekreační obec Tři Studně. 
Osada založená v polovině 17. stol. na pasece u tří 
studánek byla původně osídlena dělníky fryšavských 
hutí a postupně se stala oblíbeným místem pobytu 
významných osobností (např. Bohuslav Martinů 
zde byl inspirován k napsání světově známé 
hudební poémy „Otvírání studánek“). Pod obcí se 
v údolí nachází nejvýše položený rekreační rybník 
v Českomoravské vrchovině – Sykovec (724 m). 
Nad obcí u Tři Studně – bus odbočíme vpravo na 
silnici č. 353 směr Žďár nad Sázavou 10 km (též trasa 
č. 103). Stoupáme /2/ přes les téměř až do obce 
Sklené, odkud již dlouze sjíždíme /2/ střídavě mezi poli 
a lesem do vesničky Počítky. Po krátkém kopečku 
/2/ odbočíme na návsi ve Vysoké podle  vlevo na 
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Kostel sv. Kunhuty v Novém Městě na Moravě

Kostel sv. Mikuláše v Lísku 

Zámek v Novém Městě na Moravě Cestou do Skleného

50 km
Náročnost 2-3
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Výhled směr Ski hotel od Harusova kopce
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žlutou směr „Velký les“.
Pojedeme smíšenou alejí po rovince kolem Velký les, pak mineme Lhotku 
a pokračujeme dál nyní stoupáním /2-3/ v terénu přes kopec až do Jiříkovic. 
Ani si nevydechneme a už stoupáme dál ostře /3/ po silnici nebo v terénu 500 m 
k Pod Harusovým kopcem (715 m) za ním už mírněji vystoupáme /2/ 0,5 km na 
vrchol (742 m) s televizní retranslační věží postavenou na základech vyhořelé 
turistické chaty. Zpět do Nového Města na Moravě už zaslouženě sjíždíme /2/ 
po silničce 3 km.

Celkem 50 km. 
Náročnost 2-3.
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Štoky

Polná

Dobronín

Smilov

Pozovice

Květnov

Studénka

Kamenná

Nové Dvory

Antonínův Důl

Ždírec

Věžnička

Rytířsko

Měšín

Švábka

Heroltice

Pávov

Jihlava

Bedřichov

Leopoldov

Henčov

N. Domky

M. Beranov

Helenín

Dolní
Věžnice

Horní Věžnice
Pozovice

Střítež

Jamné

Kozlov

Vel. Beranov

Šlapanov
Šlapanov-bus

Polná - nám.

Jihlava-Pražský most
Helenín

Rytířsko

Helenínská silnice

Zborná

Mlaka

Pod Serpentínkou

Borský
Mlýn

Helenínská sk.

hraniční kámen
Čechy-Morava

Květnovský kopec
542 m

Vápenný kopec 597,5 m

Vysočina
621 m

Kamenný most
U Lutriána

Na velkém 528,5 m

Ptačí v. 637 m

Rudný 613,3 m

 Kázek 567,4 m

Zmoliška 550,3 m

Vršky 551,3 m

Březina
574,2 m

Březová
výšina 512 m

Svatoňův kopec
541,4 m
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Skrýšovský p.

Šlapanka

ŠlapankaZlatý p.

Jam
enský p.

Ždírecký p.Měšinský p.

Pstružný p.

Zvonějovský p.

Mlýnský p.
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.

Jihlava

Kukle

Holotympl

Mlynářský r.

Nový Štocký r.

Písařský r.

Pivovarský r.

Prostřední r.

Kněžský r.

Pávovský r.

Mlýnský r.

28. Z Jihlavy do Polné
Tento výlet vás zavede do krajiny na sever od Jihlavy plné nejen kouzelných výhledů do tichých údolí 
a hustých lesů, ale také do malebných vsí a měst s významnými kulturně historickými památkami.
Výchozí bodem je kulturní a hospodářské centrum Vysočiny – krajské město Jihlava. Cenné historické jádro tvoří dnes městskou památkovou rezervaci, která 
eviduje 213 památkově chráněných objektů a z toho přes 70 stavebních památek I. kategorie. Z gotického období se zachoval půdorys historické části města 
a rozsáhlé městské hradby s jedinou zachovanou bránou. V dálkových pohledech tvoří dominantu města původně ranně gotický farní kostel sv. Jakuba. Má dvě 
nestejně vysoké věže, z nichž v nižší je jeden z největších zvonů u nás. V renesančních domech sídlí Muzeum Vysočiny s bohatými regionálními sbírkami.
Z náměstí vyjíždíme po modré kolem ŽST Jihlava – město k Jihlava–Pražský most (476 m), kde není vyznačena červená značka, která vede vpravo kolem řeky 
Jihlavy. Po 2 km nás červená značka vyvede z města ven k Helenínská silnice (489 m) a my dále pokračujeme už po modré směr Polná 17,5 km. Jedeme lesem 
po levém břehu Jihlavy kolem několika chatových osad a míjíme i několik skalisek. Když přejedeme koleje, čeká nás  1 km dlouhé náročnější terénní stoupání /3/ 

do Henčova. 
Z vesničky jedeme po asfaltce mezi poli s pěknými 
výhledy a když modrá vede rovně do Špitálského 
lesa, pokračujeme vlevo po silničce přes vesničku 
Švábka k mostu nad dálnicí. Před dálnicí 
odbočíme vpravo na polní cestu a po 1,5 km se 
u rybníku napojíme zpět na modrou. Dobrodruzi, 
kteří si libují v náročné terénní jízdě, mohou jet po 
modré i přes Špitálský les. Od rybníku u dálnice se 
asi po 1,5 km modrá značka napojí z polní cesty na 
frekventovanější silnici č. 353 z Velkého Beranova. 
Od aut a lehčího, ale táhlého stoupání, si 
oddechneme v osadě Rytířsko, kde odbočíme 
na lesní cestu a sjíždíme k Hladovému rybníku. Až 
do Polné jedeme v terénu lesem, střídáme krátká 
stoupání se sjezdy /2/ a z Věžničky jedeme už 
bezprostředně podél Jamenského potoka.
Městskou památkovou zónu v Polné tvoří na 
náměstí řada cenných měšťanských domů, barokní 
Stará škola, ve které je muzeum a především 
barokní trojlodní děkanský kostel Nanebevzetí 
Panny Marie řadící se k největším sakralním 
stavbám v českých zemích. V dolní části náměstí 
je gotický kostel sv. Kateřiny a v horní části města 
je uzavřený celek židovského gheta se synagogou 
z r. 1682. Mimo historické centrum stojí renesančně 
a barokně upravený zámek, který byl přestavěn 
z původního hradu – dnes muzeum. Od Polná 
– nám. jedeme po zelené turistické značce údolím 
Šlapanky v malebné krajině, střídavě lesem kolem 
dvou rybníků (lesní pěšina, náročnost /2/) do Horní 
Věžnice.
I dále jedeme podél Šlapanky, ale již mimo 
turistické značení po silnici (trasa č. 4157) přes Dolní 
Věžnice směr Šlapanov. Za zajížďku rozhodně stojí 
středověký kamenný most U Lutriána při soutoku 
Zlatého potoku se Šlapankou 100 m vlevo od 
silnice. Most se nachází na původní Haberské 
stezce - jednom z nedůležitějších spojení ranně 
středověkého Českého státu, umožňující propojení 
středu Čech s Jižní Moravou. Most o třech mostních 
obloucích, vyzděný z nepravidelného lomového 
kamene, zabezpečený proti proudu dvěma 
zašpičatělými náběhy patří mezi naše nejstarší 
mosty. Do Šlapanova vystavěného v kopci nad 
řekou v závěru stoupáme /2/. Ve středu bývalého 
horního městečka stojí z dálky nepřehlédnutelný 
kostel sv. Petra a Pavla s unikátním hlavním oltářním 
obrazem mohutných rozměrů, představující sv. 
Petra, uzdravujícího nemocné.
Zároveň s modrou sjedeme kolem kostela zpět 
ke Šlapance a zhruba po 0,5 km začneme terénně 
stoupat po téměř nepatrné pěšině mezi poli. Celou 
cestu do Pozovic nepřekonáváme žádná výrazná 
převýšení, ale jízda po okraji pole nebo hustým 
lesem vyžaduje trochu technické i fyzické zdatnosti 
(náročnost /2-3/) a také je třeba si dobře hlídat 
značení. Nyní jedeme 3 km po silnici přes kopec 
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Alej cestou do Henčova

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polné

Na náměstí v Jihlavě V údolí Šlapanky

51,5 km
Náročnost 2-3
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Štoky - kostel sv. Jakuba 
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/2/ do obce Štoky, kde uprostřed náměstíčka stojí hodnotný kostel sv. Jakuba 
a u silnice pozdně barokní zámek.
Když opustíme Štoky kousek za autokempem Vysočina, svede nás modrá ze 
silničky na lesáckou cestu a jedeme opět v terénu /2/ přes les. Kousek za Pod 
Serpentínkou (538 m) se držíme už lesácké asfaltky, i když modrá značka z ní na 
chvíli odbočí, aby si na úkor sjízdnosti zkrátila cestu. V hustém smíšeném lese 
stoupání střídají sjezdy /2-3/ a od Mlaka sjedeme na lesní pěšinu a ostřeji 
terénně klesáme. Když vyjedeme z lesa tak na křižovatce polních cest jedeme 
rovně do Zborné, odkud následuje 1 km stoupání /2-3/ po silničce k restauraci 
a U lyžaře – MHD (576 m). Ze silnice po chvíli sjedeme do lesa a opět terénně 
klesáme až do Jihlavy. Hned na okraji města se turistické značení ztrácí a my 
tedy pokračujeme vlevo pod dálnici E 59, přes kruhový objezd rovně zpět do 
centra.
Celkem 51,5 km.
Náročnost 2-3.
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Žirovnice

Počátky

Rodinov

Častrov

Zdešov Štítné

Lítkovice

Vlčetín

Stranná

Metánov

Jakubín

Ctiboř

Veselá

Polesí

Horní Vilímeč

Prostý

Stojčín

Bělá

Vlasenice

Antonka

Žirovnice-nám.

Počátky-nám.

Lhota

Šejb

Cholunná
Perky

Turovka

Leskovec

Heřmaneč

Volmanec

Svatá Kateřina

Němcův kopec 610,2 m

Vrchy 614 m
Hluboká 638,3 m

Pelecký
kopec 718,5 m

Perky 652 m

Na dílech 619,2 m

Ve vrších 598 m

Balkovo peklo

Na vršku 

Cholunský v. 618 m

Strážný kopec 666,4 m

Čejkův kopec 692 m

Čejkův kopec 709,3 m

Bělský kopec
708,5 m

Lísek  759,7 m

Strážný
kopec
706 m

Vrchovnice 654,6 m

Čihadlo 665,3 m
Jedlí 652,7 m

Krupčínský p.

Lhotský p.

Lhotský p.
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Žirovnice

Brodek

Hryzovský r.

Velká  Peruť

Žďárek Kalabis

Panský r.

Nový r.

Nový r.

Hladov

Valcha

Budín

Cholunský r.

C
tibořský p.

Brusnický r.

Dvořákův r.

Doubravský p.

Chadim
Vel. jez.

Počátecký p.

Paručitý r.

29. Okolí Žirovnice a Počátek
Malebná krajina lesů, vod a strání rozkládající se mezi dvěma městy, z nichž jedno se pyšní výstavným 
zámkem a obě zachovalým historickým jádrem. To jsou hlavní lákadla tohoto nenáročného výletu.
Výlet zahájíme v historickém městě a letovisku Počátky. Ve středu města najdeme řadu domů s renesančním, nebo barokním jádrem. Na náměstí uvidíte 
majestátní původně gotický kostel sv. Jana Křtitele, velkolepé barokní sousoší a empírovou kašnu. Vyjíždíme po trase  č.1114 směr Metánov a Kamenice nad Lipou. 
Na konci města pojedeme kolem hřbitova s kostelem Božího těla a pozoruhodnou zvonicí s mohutnou šindelovou cibulovou bání.
Pak už pojedeme po opuštěné silničce střídavým nenáročným stoupáním a klesáním /2/ až přijedeme k božím mukám, kde odbočíme na polní cestu se 
zpevněným povrchem, po které přijedeme do pěkné vesničky Jakubín se dvěma rybníky. Za ní pokračujeme dál po vedlejších cestách kolem samoty U Hronášů 
do Metánova. Potom nás tato dobře značená trasa povede převážně klesáním po polních a lesních cestách do malebné osady Lhotka s rekreačním Panským 
rybníkem, kde se můžete vykoupat. Ve Lhotce opustíme trasu č.1114, která vede až do Kamenice nad Lipou a pojedeme vlevo stoupáním /2/ po silnici do 

Rodinova. V Rodinově objevíme červenou turistickou 
značku, která nás přivede k , kde si upřesníme směr 
a kilometráž (směr Žirovnice 10 km).  Do Štítného 
nás značka povede bez výraznějších převýšení po 
polních a lesních cestách v krásné přírodě. Zejména 
úsek vedený v lese je velice pěkný. 
Ve Štítném se můžete podívat na  památník Tomáše 
ze Štítného postaveném v místech bývalé tvrze 
a na barokní kapličku sv. Floriána.  Až do Žirovnice 
už pojedeme po silničce s minimálním provozem. 
Celou cestu jedeme po rovině, nebo mírně klesáme. 
Dominantou tohoto města, proslulého výrobou 
knoflíků, je rozlehlý zámek postavený na místě 
původní kamenné tvrze. V zámku se nachází 118 
zrekonstruovaných sálů a komnat. Nejcennější jsou 
nástěnné malby v kapli a tzv. Zelené světnici, které 
patří k vrcholům českého nástěnného malířství.  
Kousek od zámku je pěkný kostel sv. Filipa a Jakuba.
Ze Žirovnice pokračujeme po červené turistické 
značce a to až do Počátek. Hned za městem 
pojedeme kolem plovárny u rybníku Budín. Před 
námi je poslední stoupání v terénu /2-3/, kterým se 
dostaneme na kopec nad Počátky a po závěrečném 
sjezdu po polní cestě se vrátíme do našeho výchozího 
bodu.

Celkem 29 km.
Náročnost 2.

Tento náš okruh si ještě můžete doplnit dalším kratším 
okruhem, který vás zavede k rekreačním rybníkům 
a do Lázní Svaté Kateřiny. Vyjedeme po silnici, 
která vede kolem kostela Božího těla obklopeného 
hřbitovem, mezi pole a louky až do vesničky Polesí. 
Zde odbočíme vpravo a sjedeme dolů na konec 
obce, kde zahneme opět vpravo, mineme poslední 
chalupy, a po lesní cestě kolem rekreačního rybníku 
přijedeme k dřevěnému rozcestníku, od kterého 
pojdeme rovně směr „Lázně Svaté Kateřiny“. 
Šlapeme v terénu přes pole kolem remízku až se před 
námi objeví vesnička Heřmaneč. Následujících 1,5 km 
z obce Heřmaneč do Svaté Kateřiny stoupáme po 
silnici /2-3/. Po prohlídce bývalých lázní, kostela sv. 
Kateřiny a lázeňského pramene pojdeme dolů po 
červené až do Počátek. První polovinu klesáme /2-3/ 
lesem a zbytek jedeme po rovině po silnici lemované 
alejí lip. 

Celkem 10,5 km.
Náročnost 2.
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Krajina nad Lhotou Výhled na Žirovnici

Počátky - náměstí Kaple ve Štítném

29+10,5 km
Náročnost 2
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V Lázních Svaté Kateřiny 
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Žďár nad
Sázavou

Nové Město
na Moravě

Jámy

Hlinné

Řečice

Hodíškov

Vatín

Sazomín

Kotlasy

Kněževes

Bohdalec

Březí nad Oslavou

Obyčtov

Veselíčko

Slavkovice

Radňovice

Petrovice

Ostrov nad
Oslavou

Radostín
nad

Oslavou

Žďár n.S.-nám.

Žďár n.S.-ŽST

Peršlík-ryb.

Kotlasy

Ostrov n.O.-bus

Radostín n.O.-bus

Obyčtov-bus

Řečice

Nové Město-nám.

Tálský Mlýn

Rychtářův Mlýn

Frélichův Mlýn

Suky

Laštovičky

Rousměrov

Podolí

Znětínek

Znětínský Mlýn

Mělkovice

Křib 611,6 m

Zemanův kopec 557,8 m Na kopci 589,4 m

Zálomy 629,3 m

Chlumek 650,6 m

Vejdoch 662,5 m

Harusův kopec
740,8 m
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Staviště

Kamenný r.

Peršlík

Velta

Návesník

Pouperek

Sklenský r.

Podvesník

Znětínský r.

Kotlaský r.

Jedlový r.

Výpustek

Krajina

30. Ze Žďáru nad Sázavou přes Nové Město na Moravě 
      do Ostrova a Radostína  nad Oslavou
Podhůří Žďárských vrchů je charakteristické mírně zvlněnou krajinou, kde pole a louky občas přerušují 
háje a remízky, které se zrcadlí v četných rybnících. V městech a obcích pak naleznete pozoruhodná 
díla našich předků.
Výlet  zahájíme ve Žďáru nad Sázavou prohlídkou náměstí a přilehlého historického centra, kde si můžete všimnout radnice z přelomu 16. a 17. stol., morového 
sloupu z r. 1729 a gotického kostela sv. Prokopa. Přímo na náměstí je , od kterého vyjíždíme po modré 1 km k ŽST, kde odbočíme vlevo na červenou 
značku směr „Peršlík – rybník“. Jedeme téměř po rovince po lesácké cestě kolem rybníčků, střídavě přes les a mezi poli. Od rybníku Peršlík pokračujeme 
dále po červené do obce Březí nad Oslavou a jedeme stále v podobné krajině jen s nepatrnými kopečky. Z Březí do obce Kotlasy pojedeme po silnici 
a pak pokračujeme znovu po červené až do Radostína. Tam přijedeme přes Černý les kolem dalších rybníčků a v závěru se mezi poli přehoupneme 
přes Šibeniční vrch /2/.
Za náměstím s kostelem sv. Bartoloměje opevněného hradbami a dominantní věžovou branou se vydáme po silnici do vesničky Kněževěs, ve které 
odbočíme vlevo dolů kolem rybníku Výpustek. Krátce stoupáme /2/ mezi poli a pak už převážně sjíždíme /1-2/ kolem rybníku Krajinka, přes les, kde 

se napojíme na červenou značku a ta nás 
dovede do Ostrova nad Oslavou. Po prohlídce 
barokní panské hospody přestavěné z vodní tvrze 
a barokního kostela sv. Jakuba Většího se zvonicí 
pokračujeme po červené směr „Nové Město 
– nám.“ 14 km. Za obcí podjedeme pod pěkným 
viaduktem, za kterým odbočíme z asfaltky na 
polní cestu do Obytčova a již cestou se můžete 
pokochat výhledem na krásný poutní kostel 
Navštívení Panny Marie, který je postaven ve tvaru 
želvy.
Dál nás červená značka povede v nenáročném 
terénu v mírně kopcovité krajině až do vesničky 
Řečice, z ní už pojdeme po silnici převážně 
stoupáním /2/ až do Nového Města na Moravě.
Nové Město na Moravě bylo založeno už 
v polovině 13. stol. a pyšní se řadou cenných 
historických památek, mezi ně patří např. 
renesanční zámek ze 16. stol. – dnes sídlo Horácké 
galerie, renesanční stará radnice z r.1555, gotický 
kostel sv. Kunhuty s působivými vnějšími sgrafity. 
Nové Město na Moravě je kolébkou turistiky 
a zimních sportů na Vysočině, již v roce 1910 se 
zde běžel první závod v běhu na lyžích.
Po prohlídce historického centra odbočíme 
u kašny pod náměstím vlevo a od sídliště 
stoupáme asi 1 km na kopeček, odkud už je 
výhled na místní dominantu – vysílač na Harusově 
kopci. Celkem asi po 2 km přijedeme na hlavní 
silnici č. 19 z Nového Města do Žďáru nad Sázavou 
a po chvilce z ní odbočíme vlevo na Slavkovice. 
Zbytek cesty jedeme po okrskových silničkách 
přes vesničky Veselíčko a Mělkovice v kopcovité 
krajině s výhledy do okolí, hlavně na Harusův 
kopec. Poslední 2 km do Žďáru nad Sázavou 
musíme sjíždět po frekventovanější silnici č. 19.

Celkem 45,5 km.
Náročnost 2.
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Doplňující informace k výletům
1. Okruh v okolí Lipnice nad Sázavou
Informační centrum
Informační centrum, Náměstí Trčků z Lípy 16, 582 91 Světlá nad Sázavou, tel. 569 496 676, e-mail: info@svetlans.cz, www.svetlans.cz

Turistické cíle:
1.  Skanzen - Statek U Michala, Pohleď 16, 582 91 Světlá nad Sázavou - Pohleď, tel: 569 452 532, 776 771 203 
2. Hrad, 582 32 Lipnice nad Sázavou, tel. 569 486 189, 606 521 973, e-mail: lipnice@brno.npu.cz,  http://lipnicens.unas.cz, 
www.pruvodce.com/lipnice
3. Památník Jaroslava Haška, 582 32 Lipnice nad Sázavou 185, tel. 569 486 105, e-mail: obec@lipnicens.cz , www.lipnicens.unas.cz

Ubytování a stravování:
1. Hotel Barbora, náměstí Trčků z Lípy 1045, 582 91 Světlá nad Sázavou, tel. 569 453 100, e-mail: barbora.hotel@worldonline.cz
2. Hotel Česká koruna, Nádražní 194, 582 91 Světlá nad Sázavou, tel. 569 456 135, 604 952 219, www.ceskakoruna.unas.cz
3. Forest – Zdeněk Ježek, 582 32 Lipnice nad Sázavou 232, tel. 569 486 330, 603 330 588, e-mail: jezekzdenek@seznam.cz, http://
zdenekjezek.hyperlink.cz
4. Penzion U České koruny, 582 32 Lipnice nad Sázavou 55, tel. 569 486 126, 603 528 261, e-mail: hasektour@hasektour.cz, 
www.hasektour.cz

2. Od zámku ve Žďáru nad Sázavou do PP Nové Ransko
Informační centra:
1. Informační turistické centrum – CK SANTINI TOUR, Náměstí Republiky 24, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566 628 539, fax: 566 625 808, 
e-mail: santini@santinitour.cz, www.zdarns.cz
2. Informační centrum – Zámek Žďár n/Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566 629 152, fax: 566 629 331, e-mail:
itc@zamekzdar.cz, www.zamekzdar.cz
3. Informační centrum, Brodská 120, 582 63 Ždírec nad Doubravou, tel. 569 694 620, e-mail: knihovna@zdirec.cz, www.zdirec.cz

Turistické cíle:
1. Zámek Žďár nad Sázavou, Informační a turistické centrum - Zámek Žďár n. Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566 629 152, 
602 565 309, e-mail: itc@zamekzdar.cz, www.zamekzdar.cz
2. Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře,  Zelená Hora – památkový areál, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, tel. 566 622 855, 724 
663 716,  e-mail: zel.hora@brno.npu.cz, http://www.zdarns.cz, http://www.npu.cz
3. Muzeum knihy, zámek Dr. R. Kinského, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, tel. 566 625 370, e-mail: muzeumknihyzdar@seznam.cz, www.nm.cz
4. Regionální muzeum, Tvrz 8, Žďár nad Sázavou, tel. 566 625 645, e-mail: zdenek.malek@zdarns.cz, www.zdarns.cz
5. Výstavní sál Staré radnice Žďár nad Sázavou, nám. Republiky 24, tel. 566 624 312

Ubytování a stravování:
1. Hotel Grunt, Vysocká 62, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566 623 407, e-mail: hotelgrunt@centrum.cz, http://hotelgrunt.webpark.cz
2. Hotel Tálský mlýn, č.p. 18, 591 02 Žďár nad Sázavou, tel. 566 625 501, e-mail: talskymlyn@cerum.cz, www.cerum.cz
3. Hotel Fit, Horní 30, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566 623 508,  www.hotelfit.unas.cz
4. Hotel Jehla, Kovářova 214/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 146, 731 150 659, e-mail: info@hoteljehla.cz, www.hoteljehla.cz, 
5. Penzion V kapli, Santiniho 64, 591 02 Žďár nad Sázavou, tel. 777 235 502, 566 623 552, e-mail: kaple@kaple.cz, www.kaple.cz
6. Autokempink Pilská nádrž, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, tel. 566 623 267, 566 625 086, e-mail: remarova@cerum.cz, www.cerum.cz

3. Okružní výlet mezi skálami Milovského polesí
Informační centrum:
Městské informační centrum Svratka, Libušina 42, 592 02 Svratka, tel. 566 662 594, 777 083 487, e-mail ic@svratka.cz, info@svratecko.cz, 
www.svratka.cz

Turistické cíle:
Městské muzeum, U zbrojnice 347, 592 02 Svratka, tel: 777 224 205, e-mail: muzeum@svratka.cz, www.svratka.cz/muzeum

Ubytování a stravování:
1. Hotel Mánes, Čs.armády 303, 592 02 Svratka, tel. 566 662 4832. Hotel Žďas, Na Vyhlídce, 592 02 Svratka, tel. 566 662 611
3. Hotel Žákova Hora, 592 01 Herálec 400, tel. 566 663 133, 605 255 799, e-mail: info@hotelzakovahora.cz, www.hotelzakovahora.cz
4. Rekreační středisko Karlštejn, 539 42 Svratouch – Karlštejn, tel. 566 662 607, 602 529 361, email: karlstejn-rs@volny.cz, www.volny.cz/
karlstejn-rs
5. Penzion Vysočina, Pláňava 182, 592 02 Svratka, tel. 566 662 354, 603 945 624, 776 644 884, e-mail: p.vysocina@seznam.cz, www.aa.cz/
penzionvysocina/
6. Penzion Bukáček, Křižánky 41, 592 02 Križánky, tel. 566 662 308, e-mail: pensionbukacek@quick.cz

4. Hluboké rokle Svratecké hornatiny
Informační centrum:
Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 1, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel. 566 551 532, e-mail: info@bystricenp.cz, 
www.bystricenp.cz

Turistické cíle:
Hrad Perštejn, 592 62 Nedvědice, tel. 566 566 101, e-mail: hrad.pernstejn@iol.cz, www.nedvedice.cz

Ubytování a stravování:
1. Hotel Angela, Masarykovo nám. 56, 593 01 Bystřice nad Perštejnem, tel. 566 552 421, e-mail: hotel.angela@quick.cz
2. Penzion Pod lipami, Domanín 126, 592 62 Bystřice nad Perštejnem, tel. 602 723 727,  e-mail: vsmerda@iol.cz, www.sweb.cz/
penzion.podlipami
3. Příměstské rekreační zařízení - chatky Domanínský rybník, Domanínský rybník, 592 62 Bystřice nad Perštejnem, tel. 737 440 601, http:
//sweb.cz/domaninsky.rybnik/
4. Hotel Hájek, 592 52 Rožná nad Perštejnem, tel. 566 567 188, e-mail: patek@online.cz
5. Hotel Siesta, 592 66 Vír 110, tel. 566 575 220-1, e-mail: siesta.hotel@iol.cz,  www.siesta-hotel.cz
6. Turistická ubytovna Vír, 592 66 Vír 174, tel. 737 379 981, e-mail: ouvir@quick.cz



7. Areál sportu, Dr. Veselého 754, Bystřice nad Pernštejnem, tel. 566 551 931, e-mail: arealsportu@arealsportu.cz, www.arealsportu.cz

5. Na kole z Telče do Želetavy
Informační centrum:
Informační středisko MěÚ, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, tel. 567 112 407, 567 112 408, fax: 567 112 403, e-mail: 
info@telc-etc.cz, www.telc-etc.cz, www.telc.eu

Turistické cíle:
1. Zámek, náměstí Zachariáše z Hradce 1, 588 56 Telč, tel. 567 243 943, e-mail: zamek-telc@iol.cz, www.zamek-telc.cz
2. Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 1 – zámek, 588 56 Telč, tel. 567 243 918, http://muzeum.ji.cz
3. Galerie Jana Zrzavého, Náměstí Zachariáše z Hradce 1 – zámek, 588 56 Telč, tel. 567 243 649, www.zamek-telc.cz/gal.htm
4. Vyhlídková věž sv. Ducha, 588 56 Telč, tel. 567 112 407, e-mail: info@telc-etc.cz, www.telc.eu
5. Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba, 588 56 Telč, tel. 604 985 398
6. Rozhledna Oslednice, 588 56 Telč, tel. 776 753 889, www.telc.eu
7. Městská galerie Hasičský dům, Nám. Zachariáše z Hradce, 588 56 Telč, tel. 567 112 410
8. Telčský dům, Nám. Zachariáše z Hradce 31, 588 56 Telč, tel. 567 213 379,    777 333 274, e-mail: info@telcsky-dum.cz, 
www.telcsky-dum.cz

Ubytování a stravování:
1. Hotel Celerin, Náměstí Zachariáše z Hradce 43, 588 56 Telč, tel. 567 243 477, e-mail: office@hotelcelerin.cz, www.hotelcelerin.cz
2. Hotel Na Hrázi, Na Hrázi 78, 588 56 Telč, tel. 567 213 150-1, e-mail: hraz@volny.cz, www.nahrazi.cz
3. Hotel Pangea, Na Baště 450, 588 56 Telč, tel. 567 213 122, e-mail: pangea@telc.cz, www.pangea.cz
4. Hotel Telč, Na Můstku 37, 588 56 Telč, tel. 567 243 109, e-mail: hotel.telc@tiscali.cz, www.hoteltelc.wz.cz/main.php
5. Penzion Petra, Srázná 572, 588 56 Telč, tel. 567 213 059, 723 365 486, e-mail: tetour@penzionpetra.cz, www.penzionpetra.cz
6. Garni Penzion Vacek, Mlýnská 104, 588 56 Telč, tel. 567 213 099, 602 541 257, e-mail: jaroslavvacek@msn.com, www.penzionvacek.cz

6. Velkomeziříčsko a jeho okolí
Informační centrum:
Informační centrum MěÚ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, tel. 566 501 107, fax: 566 521 657, e-mail: ic@mestovm.cz, 
www.mestovm.cz 

Turistické cíle:
1. Zámek – Muzeum Velké Meziříčí, Zámecké schody 1200/4, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 522 773, 566 522 206, e-mail: 
muzeumvm@muzeumvm.cz, www.muzeumvm.cz
2. Galerie Synagoga, Novosady 1146, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 524 621, e-mail: muzeumvm@muzeumvm.cz, www.muzeumvm.cz
3. Galerie Jupiter Club, Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 523 243, e-mail: program@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz

Ubytování a stravování:
1. Hotel Amerika, P.O.Box 86, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 521 039, 566 521 040, e-mail: info@amerika-hotel.cz, recepce@amerika-hotel
.cz, www.amerika-hotel.cz
2. Hotel Pod Zámkem, Radnická 6, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 520 900, e-mail: info@hotel-vm.cz, www.hotel-vm.cz
3. Hotel Jelínkova vila, Třebíčská 342/10, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 502 205, e-mail: hotel@jelinkovavila.cz, www.jelinkovavila.cz
4. Motel Jestřábec, Jestřábec 1740, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 522 845, e-mail: motel.jestrabec@email.cz
5. Restaurace a pension U Bílého koníčka, Hornoměstská 348/5, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 523 937, e-mail: info@ubilehokonicka.cz, 
www.ubilehokonicka.cz

7. Hrady a zámky v okolí Brtnice
Informační centrum:
1. Informační centrum – Hoffmannův dům, Náměstí Svobody 263, 588 32  Brtnice, tel. 567 571 722, e-mail: hoffmann@brtnice.cz, 
www.brtnice.cz
2. Informační, poradenské a vzděl. centrum Loucko, 9. května 675, 588 22 Luka nad Jihlavou, tel. 567 229 095, fax.: 567 219 220, e-mail: 
knih.luka@post.cz, www.lukanadjihlavou.cz

Turistické cíle:
Muzeum Rodný dům Josefa Hoffmanna, Náměstí Svobody 263, 588 32 Brtnice, tel. 567 571 722, 567 216 128,  e-mail: 
hoffmann@brtnice.cz, www.brtnice.cz

Ubytování a stravování:
1. Ubytovna TJ Sokol Brtnice, U Pivovaru 762, 588 32 Brtnice, tel. 607 543 573, e-mail: tjsokolbrtnice@seznam.cz
2. Ubytovna Mrazírny Brtnice, 588 32 Brtnice, tel. 567 216 284, e-mail: mrazbrt@volny.cz
3. Penzion Anděl, Dolní Smrčné 38, 588 32 Brtnice, tel. 603 328 261, e-mail: penzionandel@centrum.cz, www.penzionandel.unas.cz
4. Rekreační středisko Jalovec, Číchov, 675 21 Okříšky, tel. 568 870 276
5. ERUDITO - školící a ubytovací centrum, Nová 19, 588 22 Luka nad Jihlavou, 
 tel: 567 219 601, 567 213 475, 608 557 048, 731 165 239, 776 090 628, www.lukanadjihlavou.cz

8. Z Nového Rychnova na Čeřínek a údolím Jihlavy do Batelova a Horní Cerekve
Informační centra:
1. Informační centrum, Rooseweltova 462, 589 01 Třešť, tel. 567 234 567, e-mail: info@trest.cz, www.trest.cz
2. Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 10, 393 01 Pelhřimov, tel./fax: 565 326 924, 777 012 397, e-mail: ic@kzpe.cz, 
www.pelhrimovsko.cz

Ubytování a stravování:
1. Ubytovna 1. FC Batelov, Náměstí Míru 575, 588 51 Batelov, tel: 723 916 303, 602 794 112
2. Ubytovna SK Batelov, 588 51 Batelov, Na Mýtě 108, tel: 567 314 169, 567 314 769
3. Ubytování Na statku, Bezděčín 1, 588 51 Batelov, tel. 567 314 129, 605 065 320, e-mail: kamenikova@ji.cz, www.kamenikova.cz
4. Chalupa Čeřínek, Horní Hutě 1, 588 61 Horní Hutě, tel. 728 845 762
5. Chata Čeřínek, Horní Hutě 14, 588 61 Horní Hutě, tel. 567 306 824, 723 485 268, 602 554 421, e-mail: info@cerinek.cz, www.webrex.cz/
cerinek/
6. Agrofarma Hana Čermáková, Lovětín 3, 588 51 Batelov, tel: 567 314 640,  721 008 987, e-mail: agrocerm@tour.cz, 
www.agrocerm.wz.cz



7. Hotel Harmonie, Švábov 41, 588 51 Batelov, tel: 777 295 751, 567 314 187, e-mail: info@hotel-harmonie.cz, www.hotel-harmonie.cz

11. Do krajiny mezi Jevišovkou a vodní nádrží Dalešice
Informační centra:
1. Informační centrum Městského kulturního střediska, Komenského 1029, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, tel. 568 440 132, e-mail: 
info@meks-jaromerice.cz, www.jaromericenr.cz, www.meks-jaromerice.cz
2. Informační centrum, Náměstí 8. května 2, 675 55 Hrotovice, tel. 568 860 057, e-mail: icentrum@hrotovice.cz, www.hrotovice.cz, 
provoz TIC 1.5. – 30.9.

Turistické cíle:
1. Zámek Jaroměřice nad Rokytnou, Nám. Míru 1, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, tel. 568 440 237, e-mail: jaromerice@brno.npu.cz, 
www.zamek-jaromerice.cz
2. Muzeum Otokara Březiny, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, Březinova 46, tel. 568 440 204
3. Památník F. B. Zvěřiny, Náměstí 8. května 2, 675 55 Hrotovice, tel. 568 860 057, e-mail: icentrum@hrotovice.cz, www.hrotovice.cz

Ubytování a stravování:
1. Hotel Opera, Komenského 996, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, tel. 568 440 230, 777 779 287, e-mail: hotelopera@seznam.cz,  
www.hotelopera.cz
2. Sport V hotel, Nám. 8. května 219, 675 55 Hrotovice, tel. 568 860 013-5, e-mail: hotel@vstav.cz, www.hotel-hrotovice.cz
3. Penzion, 675 57 Rouchovany 12, tel. 737 462 261
4. Ubytovna, 675 57 Rouchovany 197, tel. 603 907 507
5. Camp a tábořiště Rouchovany, rybník Stejskal, 675 57 Rouchovany, tel. 568 865 238, 568 865 220, e-mail: camp.rouchovany@quick.cz
, obec.rouchovany@quick.cz, http://web.quick.cz/camp.rouchovany
6. Nova-Camp, 675 57 Rouchovany, tel. 568 866 450, 603 415 723

12. Na kole do Jihlavských vrchů
Informační centra:
1. Informační středisko MěÚ, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, tel. 567 112 407, 567 112 408, fax: 567 112 403, e-mail:
info@telc-etc.cz, www.telc-etc.cz, www.telc.eu
2. Informační centrum, Rooseweltova 462/6, 589 01 Třešť, tel/fax: 567 234 567, e-mail: info@trest.cz, www.trest.cz

Turistické cíle:
Hrad Roštejn, Doupě 1, 588 56 Telč, tel. 567 243 738, e-mail: rostejn@cmail.cz, www.cmail.cz/rostejn, http://muzeum.ji.cz

Ubytování a stravování:
1. Hotel Harmonie, Švábov 41, 588 51 Batelov, tel: 777 295 751, e-mail: info@hotel-harmonie.cz,  www.hotel-harmonie.cz 
2. Penzion Sluníčko, Řásná 2, 588 56 Telč, tel. 567 213 154,  602 415 740, e-mail: bouchnerova@penzion-slunicko.cz, 
www.penzion-slunicko.cz
3. Penzion Čtyřlístek, Řásná 81, 588 56 Telč, tel. 567 379 402, 777 588 389, e-mail: Hana.Tomiskova@seznam.cz, www.sweb.cz/
penzion.ctyrlistek/
4. Penzion Pařezáček, Řásná 75, 588 56 Telč, tel. 567 379 410, 776 835 021, e-mail: magda.joklova@email.cz, http://
penzion-parezacek.xf.cz/
5. Penzion Ubytování Na vyhlídce, Řásná 67, 588 56 Telč, tel. 567 379 481, 732 624 209 (provoz květen – září)
6. Camp Velkopařezitý, Řásná 10, 588 56 Telč, tel. 567 379 449, 607 558 432, e-mail: campvelkoparezity@tiscali.cz, 
www.campvelkoparezity.cz

13. Na kole přes Křižanovskou vrchovinu a Jevišovickou pahorkatinu
Informační centra:
1. Informační a turistické centrum, Karlovo náměstí 53, 674 01 Třebíč, tel. 568 847 070, e-mail: info@kviztrebic.cz, www.kviztrebic.cz
2. Informační centrum Městského kulturního střediska, Komenského 1029, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, tel. 568 440 132, e-mail: 
info@meks-jaromerice.cz, www.jaromericenr.cz, www.meks-jaromerice.cz

Ubytování a stravování:
1. Pacherův mlýn, 675 26 Želetava 90, tel. 568 455 214 
2. Hotel Sádek, Kojetice 169, 675 23 Kojetice na Moravě, tel. 568 882 883, 724 305 010, e-mail: info@vinohrady-sadek.cz, 
www.vinohrady-sadek.cz
3. Ubytování Wawrzyczková, Jakubov 22, 675 44 Lesonice, tel. 568 422 615, 607 644 411, www.almara.cz/wawrzyczkova

14. Přes hory a doly, přes pole a louky, za historií i krásou Křemešnické vrchoviny
Informační centra:
1. Turistické informační centrum mikroregionu Stražiště, Hronova 1078, 395 01 Pacov, tel: 608 302 065, e-mail: hruskova.pacov@quick.cz, 
www.mestopacov.cz
2. Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 10, 393 01 Pelhřimov, tel./fax: 565 326 924, 777 012 397, e-mail: ic@kzpe.cz, 
www.pelhrimovsko.cz

Turistické cíle:
1. Hrad Kámen, 394 13 Kámen u Pacova 1, tel. 565 426 619, 736 731 958,  e-mail: hrad.kamen@quick.cz, www.hradkamen.pacov.info
2. Městské muzeum Antonína Sovy, Hronova 273, 395 01 Pacov, tel. 565 442 193, e-mail: muzeum@mestopacov.cz, 
www.mestopacov.cz

Ubytování a stravování:
1. Hotel Vysočina a turistická ubytovna, Pošenská 1061, 395 01 Pacov, tel. 565 442 988
2. Penzion U Holubů, Myslíkova 10, 395 01 Pacov, tel. 565 442 908, 777 242 474, e-mail: Petr.Holub.1@quick.cz
3. Penzion Svoboda, 394 12 Obrataň 59, tel.: 724 268 963, e-mail: zs.obratan@worldonline.cz
4. Autocamp Valek, Moraveč 16, 393 01 Pelhřimov, tel. 565 394 104, 607 656 896, e-mail: svalkova@seznam.cz

15. Okolí vodní nádrže Dalešice
Informační centra:
1. Informační centrum, Náměstí 8. května 2, 675 55 Hrotovice, tel. 568 860 057, e-mail: icentrum@hrotovice.cz, www.hrotovice.cz, 



provoz TIC 1.5. – 30.9.
2. Informační a turistické centrum, Karlovo náměstí 53, 674 01 Třebíč, tel. 568 847 070,  e-mail: info@kviztrebic.cz, www.kviztrebic.cz

Turistické cíle:
1. Rozhledna Babylon, 675 77 Kramolín, tel. 568 645 317
2. Muzeum rakousko-uherského pivovarnictví, Akciový pivovar Dalešice, a.s.,  675 54 Dalešice 71, tel. 568 860 942, e-mail: pivovar@pivov
ar-dalesice.cz, www.pivovar-dalesice.cz

Ubytování a stravování:
1. Ubytování Zámek Dukovany, 675 56  Dukovany, tel: 603 176 590, www.obecdukovany.cz
2. Autocamp Wilsonka, 675 76 Hartvíkovice, tel. 568 645 628, 603 273 206, 728 666 157, e-mail: autocamp@wilsonka.cz, www.wilsonka.cz
3. Sport V hotel, Nám. 8. května 219, 675 55 Hrotovice, tel. 568 860 013, e-mail: hotel@vstav.cz, www.hotel-hrotovice.cz
4. Hotel Florián, Brněnská 190, 675 55 Hrotovice, tel. č. 568 860 325

16. Malebným údolím Oslavy z Náměště n. O. do Budišova
Informační centrum:
Kulturní a Informační středisko, Masarykovo náměstí 100, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel/fax: 568 620 493, 568 620 338, e-mail: 
mks-namest@iol.cz, www.namestnosl.cz

Turistické cíle:
1. Zámek Náměšť nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel. 568 620 319, e-mail: zamek.namest@telecom.cz, 
www.zamek-namest.cz
2. Galerie Stará radnice, Masarykovo náměstí 100, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel/fax: 568 620 493, e-mail: muzeum@namestnosl.cz, 
www.namestnosl.cz
3. Městské muzeum na Staré radnici, Masarykovo nám. 100, 675 71  Náměšť nad Oslavou, tel. 568 620 493, e-mail: 
muzeum@namestnosl.cz,  www.namestnosl.cz
4. Zámek Budišov, 675 03 Budišov, tel. 568 875 198, 737 823 873 (průvodkyně), www.mzm.cz

Ubytování a stravování:
1. Hotel Monaco, Husova 578, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel. 568 620 353
2. Zámecký penzion, Zámek 4, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel. 568 620 319, e-mail: penzion@zamek-namest.cz, www.zamek-namest.cz
3. Penzion Fontána, Brněnská 594, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel. 568 623 108
4. Penzion Nautilus, přehrada Vícenický žleb, 675 71 Náměšť nad Oslavou, tel. 603 810 597, e-mail: ubyt@nautil.net, www.nautil.net
5. Ubytovna FC, Červené domky, 675 71  Náměšť nad Oslavou, tel. 568 620 002, 724 860 669
6. Penzion Jízdárna, Otradice 34, 675 71  Náměšť nad Oslavou, tel. 568 646 016, 731 314 170, e-mail: riha.m@agroturistika-eu.cz, 
www.agroturistika-eu.cz

17. Přírodním parkem Třebíčsko
Informační centra:
1. Informační a turistické centrum, Karlovo náměstí 53, 674 01 Třebíč, tel. 568 847 070, e-mail: info@kviztrebic.cz, www.kviztrebic.cz
2. Informační a turistické centrum Bazilika, Zámek 1, 674 01 Třebíč, tel: 777 746 982, 568 610 022, e-mail: infobazili ka@kviztrebic.cz, 
www.kviztrebic.cz
3. Informační a turistické centrum Zadní synagoga, Subakova 1/44, 674 01 Třebíč, tel/fax: 568 823 005, 568 610 023, e-mail: infosynagoga
@kviztrebic.cz, www.kviztrebic.cz

Turistické cíle:
1. Zámek – Muzeum Vysočiny Třebíč, Zámek 1, 674 01 Třebíč, tel. 568 840 518, e-mail: muzeum@zamek-trebic.cz, www.zamek-trebic.cz
2. Klášterní bazilika sv. Prokopa, Zámek 1, 674 01 Třebíč, Informační a turistické centrum Bazilika, tel/fax: 777 746 982, 568 610 022, e-mail: 
infobazilika@kviztrebic.cz, www.kviztrebic.cz
4. Městská věž, Mariánské náměstí, 674 01  Třebíč, tel 568 610 028, skupinové prohlídky mimo sezónu zajištuje Informační a turistické 
centrum, Karlovo náměstí 53, 674 01 Třebíč, tel: 568 847 070, e-mail: info@kviztrebic.cz, www.kviztrebic.cz
5. Židovské město, Informační a turistické centrum Zadní synagoga, Subakova 1/44, 674 01 Třebíč, tel/fax: 568 823 005, 568 610 023, 568 
840 459, e-mail: infosynagoga@kviztrebic.cz, www.kviztrebic.cz
6. Zadní synagoga, Informační a turistické centrum Zadní synagoga, Subakova 1/44, 674 01 Třebíč, tel/fax: 568 823 005, 568 610 023, 568 
840 459, e-mail: infosynagoga@kviztrebic.cz, www.kviztrebic.cz
7. Židovský hřbitov, Hrádek, 674 01  Třebíč, tel. 568 827 111 (správce hřbitova pan Z. Malášek – průvodce. Další informace podá  
Informační a turistické centrum, Karlovo náměstí 53, 674 01 Třebíč, tel/fax: 568 847 070, 568 840 459, e-mail:
info@kviztrebic.cz, www.kviztrebic.cz

Ubytování a stravování:
1. Hotel Alfa JORGE, Znojemská 1235, 674 01 Třebíč, tel. 568 842 559, 568 840 157 
2. Hotel Atom, Velkomeziříčíská 645, 674 01 Třebíč, tel. 568 820 791, e-mail: HotelAtom_Trebic@seznam.cz, www.sweb./hotelatom_trebic
3. Hotel Zlatý kříž, Karlovo náměstí 19/13, 674 01 Třebíč, tel. 568 821 157, e-mail: info@pumax.cz, H.Zlatykriz@seznam.cz, www.pumax.cz
4. Penzion Eliška, Eliščina 26, 674 01 Třebíč, tel. 721 575 280, 568 844 666, 724 022 483, e-mail: olymp@olymptrebic.cz, 
www.olymptrebic.cz
5. Penzion Lima, Karlovo náměstí 33, 674 01 Třebíč, tel. 737 285 001, e-mail: limareal@limareal.cz, www.lima.penzion.com
6. Penzion U Synagogy, Subakova 43, 674 01 Třebíč, tel. 568 610 023, 568 823 005, e-mail: infosynagoga@kviztrebic.cz, www.kviztrebic.cz
7. Travellers´Hostel + Hotel, Žerotínovo náměstí 19, 674 01 Třebíč, tel: 568 422 594, e-mail: trebic@travellers.cz, www.travellers.cz

18. Z Opatova do Brtnice přes Aleje a podél Brtnice do údolí Jihlavy
Informační centrum:
Informační, poradenské a vzdělávací centrum Loucko, 9. května 675, 588 22 Luka nad Jihlavou, tel: 567 229 095, fax: 567 219 220, 
e-mail: knih.luka@post.cz, www.mesta.obce.cz/luka

Turistické cíle:
Muzeum Rodný dům Josefa Hoffmanna, Náměstí Svobody 263, 588 32 Brtnice, tel. 567 571 722, e-mail: hoffmann@brtnice.cz, 
www.brtnice.cz

Ubytování a stravování:
1. Hotel Háva, Nádražní 150, 675 21 Okříšky, tel. 568 870 121
2. Ubytovna Mrazírny Brtnice, 588 32 Brtnice, tel. 567 216 284, e-mail: mrazbrt@volny.cz



3. Ubytovna TJ Sokol Brtnice, U Pivovaru 762, 588 32 Brtnice, tel. 607 543 573, e-mail: tjsokolbrtnice@seznam.cz
4. Rekreační středisko Jalovec, Číchov, 675 21 Okříšky, tel. 568 870 276
5. Penzion Anděl, Dolní Smrčné 38, 588 32 Brtnice, tel. 567 216 530, 603 328 261, e-mail: penzionandel@centrum.cz, 
www.penzionandel.unas.cz

19. K významným vrcholům Jihlavska – Špičák a Čeřínek
Informační centrum:
Informační centrum, Rooseweltova 462/6, 589 01 Třešť, tel/fax: 567 234 567, e-mail: info@trest.cz, www.trest.cz

Turistické cíle:
1. Dům J. A. Schumpetera – Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť - Expozice betlémů, Rooseweltova 462, 589 01 Třešť, tel. 567 214 
597 (muzeum), 567 234 567 (turistické informační centrum), 567 214 586 (Spolek betlémů), e-mail: muzeum.trest@centrum.cz, http://
muzeum.ji.cz, www.trest.cz
2. Synagoga, 589 01 Třešť, tel. 567 234 567, e-mail: info@trest.cz, www.trest.cz

Ubytování a stravování:
1. Zámecký hotel, Dr. Rychta 234, 589 01 Třešť, tel. 567 224 247-8, e-mail: recepce@zamek-trest.cz, www.zamek-trest.cz
2. Penzion U Růžičků, U Váhy 471, 589 01 Třešť, tel. 567 234 061, 608 822 424, e-mail: rzbynek@quick.cz
3. Penzion Dyje, Panenská Rozsíčka 27, 589 01 Třešť, tel: 567 224 645, 725 101 034, e-mail: laura075@mail.centrum.cz
4. Penzion Rosnička, Panenská Rozsíčka,  589 01 Třešť tel: 777 158 332, e-mail: penzion.rosnicka@seznam.cz
5. Turistická chata Čeřínek, Horní Hutě 14, 588 61  Horní Hutě, tel. 567 306 824, 723 485 268, e-mail: info@cerinek.cz, http://
www.webrex.cz/cerinek/
6. Hotel Horal, 588 61 Kostelec u Jihlavy 100, tel. 567 316 295, 602 703 509, 608 703 509 , e-mail: t.turna@seznam.cz, www.hotelhoral.cz

20. Velkomeziříčsko - údolí řek Oslavy a Balinky
Informační centrum:
Informační centrum MěÚ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, tel/fax: 566 501 107, 566 521 657, e-mail: ic@mestovm.cz, 
www.mestovm.cz

Turistické cíle:
1. Zámek – Muzeum Velké Meziříčí, Zámecké schody 1200/4, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 522 773, 566 522 206, e-mail: 
muzeumvm@muzeumvm.cz, www.muzeumvm.cz
2. Galerie Synagoga, Novosady 1146, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 524 621, e-mail: muzeumvm@muzeumvm.cz, www.muzeumvm.cz
3. Galerie Jupiter Club, Náměstí 17, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 523 243, e-mail: program@jupiterclub.cz, www.jupiterclub.cz

Ubytování a stravování:
1. Hotel Amerika, P.O.Box 86, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 521 039, 566 521 040, e-mail: info@amerika-hotel.cz, recepce@amerika-hotel
.cz, www.amerika-hotel.cz
2. Hotel Jelínkova vila, Třebíčská 342/10, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 502 205, e-mail: hotel@jelinkovavila.cz, www.jelinkovavila.cz
3. Hotel Pod Zámkem, Radnická 6, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 520 900-1, e-mail: info@hotel-vm.cz, www.hotel-vm.cz
4. Motel Jestřábec, Jestřábec 1740, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 522 845, e-mail: motel.jestrabec@email.cz
5. Restaurace a pension U Bílého koníčka, Hornoměstská 348/5, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 523 937, e-mail: info@ubilehokonicka.cz, 
www.ubilehokonicka.cz
6. Penzion Malbohan, Přečkov 18, 675 05 Rudíkov, tel. 568 878 197, 776 833 545,  e-mail: helena.malbohanova@quick.cz 
7. Penzion Panský dvůr, Pohořílky 1, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 544 406, 777 044 532, e-mail: panskydvur@quick.cz, http:// 
web.quick.cz/PanskyDvur
8. Hotel Klas, Náměstí 104, 594 42 Měřín, tel. 566 544 311, www.agro-merin.cz

21. Z Velkého Meziříčí do Velké Bíteše
Informační centra:
1. Informační centrum MěÚ, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, tel/fax: 566 501 107, 566 521 657, e-mail: ic@mestovm.cz, 
www.mestovm.cz
2. Informační centrum – Klub kultury, Masarykovo náměstí 5, 595 01 Velká Bíteš, tel/fax: 566 532 025, 566 534 001, e-mail: infocentrumvbit
es@iol.cz, www.vbites.cz 

Turistické cíle:
1. Zámek – Muzeum Velké Meziříčí, Zámecké schody 1200/4, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 522 773, 566 522 206, e-mail: 
muzeumvm@muzeumvm.cz, www.muzeumvm.cz
2. Galerie Synagoga, Novosady 1146, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 524 621, e-mail: muzeumvm@muzeumvm.cz, www.muzeumvm.cz
3. Městské muzeum Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 5, 595 01 Velká Bíteš, tel/fax: 566 532 383, e-mail: muzeum.v.bites@seznam.cz, 
www.vbites.cz/muzeum

Ubytování a stravování:
1. Hotel Jelínkova vila, Třebíčská 342/10, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 502 205, e-mail: hotel@jelinkovavila.cz, www.jelinkovavila.cz
2. Hotel Amerika, P.O.Box 86, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 521 039, 566 521 040, e-mail: info@amerika-hotel.cz, recepce@amerika-hotel
.cz, www.amerika-hotel.cz
3. Motel Jestřábec, Jestřábec 1740, 594 01 Velké Meziříčí, tel. 566 522 845, e-mail: motel.jestrabec@email.cz
4. Hotel Jelínek, Masarykovo náměstí 83, 595 01 Velká Bíteš, tel. 566 532 462, e-mail: v.kuliskova@cbox.cz
5. Ubytování - Kulturní dům, Vlkovská 482, 595 01 Velká Bíteš, tel. 566 532 290
6. Penzion U Raušů, Masarykovo náměstí 13, 595 01 Velká Bíteš, tel. 566 532 887, 566 532 461,  e-mail: urausu@urausu.cz, www.urausu.cz
7. Penzion U Vrány, Kostelní 69, 595 01 Velká Bíteš, tel. 566 532 807, www.mujweb.cz/www/uvrany

22. Lesy, louky a vesničky mezi Moravskými Budějovicemi a Jemnicí
Informační centrum:
Turistické informační centrum, Náměstí Míru 26,  676 02 Moravské Budějovice, tel. 568 422 817, e-mail: info@euronest.cz, 
www.mbudejovice.cz

Turistické cíle:
1. Zámek – Muzeum řemesel, pobočka Muzea Vysočiny Třebíč, Náměstí Míru 1, 676 01 Moravské Budějovice, tel. 568 421 100, e-mail: 
muzeum@ktvmb.cz



2. Vyhlídková věž kostela sv. Jiljí, prohlídky zprostředkovávají průvodci zámku, 676 01 Moravské Budějovice, tel. 568 421 100, e-mail: 
muzeum@ktvmb.cz
3. Muzeum Vysočiny Třebíč, pobočka Jemnice, Náměstí Svobody 75, 675 31 Jemnice, tel. 568 450 767

Ubytování a stravování:
1. Hotel Stern, Pražská 809, 676 02 Moravské Budějovice, tel. 568 420 132
2. Penzion Venuše, nám. Míru 32, 676 02 Moravské Budějovice, tel. 568 420 523, 603 805 524, e mail: penzion@venusemb.cz, 
www.venusemb.cz -
3. Ubytovna TJ Sokol, Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice, tel. 568 421 583
4. MPENZION, Tyršova 388, 676 02  Moravské Budějovice, tel. 603 893 274,603 895 875, 568 420 010, www.ubytovani-mb.cz
5. Penzion Pod Kaštany, 28. října 457, 675 31 Jemnice, tel. 603 211 875, www.podkastany.penzion.com
6. Penzion Na Podolí, Na podolí 307, 675 31  Jemnice, tel. 608 029 540

23. Malebná krajina mezi Přibyslaví a Polnou
Informační centra:
1. Informační centrum, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná, tel: 567 212 556, fax: 567 212 636, e-mail: infocentrum@mu-polna.cz, 
www.mesto-polna.cz
2. Informační centrum,  Bechyňovo náměstí 45 – Kurfürstův dům, 582 22 Přibyslav, tel: 569 484 361, e-mail: ic@pribyslav.cz, 
www.pribyslav.cz

Turistické cíle:
1. Zámek – Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Polná, Zámek 485, 588 13 Polná, tel. 567 212 336, 567 212 765, http://muzeum.ji.cz
2. Regionální židovské muzeum, Karlovo náměstí 540, 588 13 Polná, tel. 567 212 556, e-mail: infocentrum@mu-polna.cz, 
www.mesto-polna.cz
3. Expozice Stará polenská škola, (samostatná expozice Muzea Vysočiny Jihlava),  Poděbradova 77, 588 13 Polná, tel: 567 212 765,  
http://muzeum.ji.cz, www.mesto-polna.cz                         
4. Centrum hasičského hnutí – hasičské muzeum, Husova 300, 582 22 Přibyslav, tel. 569 430 050, 569 430 046, e-mail: patekj@iol.cz, 
www.dh.cz, www.chh.cz
5. Městské muzeum, Bechyňovo náměstí 45, 588 22 Přibyslav, tel. 569 484 361, e-mail: ic@pribyslav.cz, www.pribyslav.cz

Ubytování a stravování:
1. Penzion U HILSNERA, Palackého 266, 588 13 Polná, tel. 567 222 505
2. Zámecký hotel, Zámek 485, 588 13 Polná, tel. 567 212 528, 567 222 596, e-mail: info@gastropol.cz, www.gastropol.cz
3. Ubytovna kulturního střediska, Zámek 485, 588 13 Polná, tel. 567 212 439, 603 288 483
4. Penzion Marek, Hrbov 35, 588 13 Polná, tel: 776 691 085, 724 121 528, www.marek.penzion.com
5. Penzion U Kubínů, Bechyňovo náměstí 56, 582 22 Přibyslav, tel. 569 482 524, 776 146 660, e-mail: ukubinu@tiscali.cz
6. Apartmán, Bechyňovo nám. č. 6,  582 22 Přibyslav, tel: 569 484 162, 569 482 766, 739 035 072, 732 129 995, e-mail 
zdenekbenak@email.cz

24. Zámky, kostely, kapličky a další zajímavosti v Želivské pahorkatině
Informační centrum:
Městské kulturní a informační středisko, Havlíčkovo náměstí 91, 396 01 Humpolec, tel./fax: 565 532 479, e-mail: mekis@infohumpolec.cz, 
www.infohumpolec.cz

Turistické cíle:
Premonstrátský klášter, 394 44 Želiv, tel. 565 581 193, e-mail: opatství@zeliv.cz, www.zeliv.cz

Ubytování a stravování:
1. Opatství Želiv, 394 44 Želiv 122, tel. 720 225 673, 565 581 193, e-mail: opatstvi@zeliv.cz, www.zeliv.cz
2. Hotel Na Kocandě, 394 44 Želiv 4, tel. 603 236 551, e-mail: info@kocanda.cz, www.kocanda.cz
3. Penzion Trnávka, 394 44 Želiv 64, tel. 565 581 217, 602 373 607, e-mail: slechta@jarpo.cz, www.pelhrim.cz/ trnavka
4. Rekreační areál IPS, 394 44 Želiv 336, tel. 565 581 212, 608 244 049, e-mail: ips.zeliv@quick.cz, http://web.quick.cz/ips.zeliv
5. Veřejné turistické tábořiště – Želiv, Český autoklub Želiv, 394 44 Želiv 246, tel. 565 581 239

25. Křemešnickou vrchovinou z Pelhřimova na Křemešník
Informační centrum:
Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 10, 393 01 Pelhřimov, tel./fax: 565 326 924, 777 012 397, e-mail: ic@kzpe.cz, 
www.pelhrimovsko.cz

Turistické cíle:
1. Muzeum Vysočiny Pelhřimov, Masarykovo náměstí 12, 393 01 Pelhřimov, tel. 565 323 456, e-mail: muzeum.pelhrimov@quick.cz, 
www.muzeumpe.cz 
2. Muzeum strašidel, Masarykovo náměstí 17, 393 01 Pelhřimov, tel. 565 324 927, e-mail: kultura@kzpe.cz, www.sweb.cz/muzeumstrasidel
3. Síň Lipských aneb První české MÚZYum, Masarykovo náměstí 10, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 326 924, 777 012 397, e-mail: ic@kzpe.cz, 
www.pelhrimovsko.cz
4. Muzeum rekordů a kuriozit, Jihlavská brána, 393 01 Pelhřimov, tel. 565 321 327, 565 321 228, 777 601 300, e-mail: 
agentura@dobryden.cz, www.dobryden.cz
5. Galerie M, Masarykovo náměstí 17, 393 01 Pelhřimov, tel. 565 321 548, 565 324 927, e-mail: kultura@kzpe.cz
6. Rozhledna Pípalka, vrch Křemešník, Nový Rychnov, tel: 565 392 476, 605 499 941, 
www.pelhrimovsko.cz
7. Vyhlídková věž kostela sv. Bartoloměje, Masarykovo náměstí, 393 01 Pelhřimov, tel. 565 326 924, e-mail: ic@kzpe.cz, 
www.pelhrimovsko.cz

Ubytování a stravování:
1. Hotel Křemešník, Křemešník 4 – Nový Rychnov, 393 01 Pelhřimov, tel. 565 303 430-31, e-mail: info@hotelkremesnik.cz, 
www.hotelkremesnik.cz
2. Hotel Rekrea, Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov, tel. 565 350 110, e-mail: rekrea@hs-pe.cz, www.hotel.cz/rekrea_pelhrimov
3. Hotel Slávie, Masarykovo nám. 29, 393 01 Pelhřimov, tel. 565 321 540, e-mail: hotelslavie@pel.cz, www.hotelslavie.pel.cz/
4. Motel Farma Poříčí, Služátky 25, 393 01 Pelhřimov, tel. 565 327 127, e-mail: motel@motel-farma.cz, www.motel-farma.cz
5. Penzion Lucerna, 393 01 Pelhřimov, tel. 565 333 333, 565 322 022, 606 624 922, e-mail: penzion.lucerna@quick.cz, 



www.penzionlucerna.cz
6. Chatová osada KLADINY u Pelhřimova, Jaroslava Turková – ubytovací služby, Častonín – Kladiny 17, 393 01 Pelhřimov, tel. 565 
395 944, e-mail: jaroslava.turkova@tiscali.cz

26. Posázavskou cestou z Ledče do Světlé nad Sázavou a dál až do Habrů
Informační centrum:
Informační centrum, Husovo náměstí 60, 584 01 Ledeč nad Sázavou, tel. 569 721 471, tel./fax: 569 721 507, e-mail: informacni.centrum@
ledecns.cz, www.ledecns.cz 

Turistické cíle:
1. Hrad – Městské muzeum, 584 01 Ledeč nad Sázavou, tel. 731 612 457 - hrad, 569 721 128 - muzeum
2. Synagoga, Informace: Informační centrum, Husovo náměstí 60, 584 01 Ledeč nad Sázavou, tel. 569 721 471, tel: 569 721 507, e-mail: 
informacni.centrum@ledecns.cz, www.ledecns.cz

Ubytování a stravování:
1. Hotel Kouty, Rejčkov 20, 584 01 Ledeč nad Sázavou, tel. 569 738 126, e-mail: info@hotelkouty.cz, www.hotelkouty.cz
2. UNI hotel Luna, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou, tel. 569 738 800, e-mail: hotelluna@hotelluna.cz, www.hotelluna.cz
3. Penzion Elkomplex, Husovo náměstí 489, 584 01 Ledeč nad Sázavou, tel. 569 726 025, 602 252 365, 607 574 108, e-mail: 
kouba.ek@tiscali.cz, www.elkomplex.cz
4. Penzion Stvořidla, Na Žižkově 289, 584 01 Ledeč nad Sázavou, tel. 569 722 566, 605 812 661
5. Penzion Vila Markéta, Heroldovo nábřeží 314, Ledeč nad Sázavou, tel: 569 727 030, 736 751 118
6. Penzion HOP, Horní Paseka 49, 584 01 Ledeč nad Sázavou, tel. 569 726 025, 602 252 365,  607 574 108, e-mail: 
penzion-hop@seznam.cz, ubytovani@elkomplex.cz,  www.penzionhop.cjb.net

27. Žďárské vrchy – jih, okolí Nového Města na Moravě
Informační centrum:
Městské informační centrum, Vratislavovo náměstí 97, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 650 254, 566 650 255, fax: 566 617 202, 
e-mail: ic@nmnm.cz, www.nmnm.cz

Turistické cíle:
1. Horácké muzeum, Vratislavovo náměstí 114, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 650 216, e-mail: horacke.muzeum@nmnm.cz, 
http://hm.nmnm.cz
2. Horácká galerie, Vratislavovo náměstí 1, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 654 211, e-mail: horacka.galerie@nmnm.cz, http:
//hg.nmnm.cz

Ubytování a stravování:
1. Penzion Romantika, Maršovice 162, 592 31  Nové Město na Moravě, tel. 566 617 404, e-mail: romantika@wo.cz, www.arps.cz/
romantika/
2. Hotel Ski, Vlachovická 1000, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 653 011, e-mail: hotel.ski@proactive.cz, www.hotelski.cz 
3. Penzion Studnice, Studnice 21, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 564 405 062, 602 455 026, e-mail: penzion.studnice@razdva.cz, 
www.razdva.cz/penzion.studnice
4. Penzion Horácko – U Studýnků, Tři Studně, 592 04 Tři Studně, tel. 566 619 228
5. Hotel Medlov, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou, tel. 566 619 201
6. Hotel Skalský dvůr, Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Perštejnem, tel. 566 591 511, e-mail: skalsky.dvur@iol.cz, www.skalsky-dvur.cz
7. Penzion U Jana, 592 31 Zubří 110, tel. 732 747 794, 737 139 717, e-mail: dkulis@seznam.cz, www.ceskehory.cz/ujana

28. Z Jihlavy do Polné
Informační centra:
1. Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 2, 586 01 Jihlava, tel: 567 167 158 – 9, fax:  567 167 157  , e-mail: tic@jihlava-city.cz, 
www.jihlava.cz
2. Informační centrum, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná, tel. 567 212 556, fax: 567 212 636, e-mail: infocentrum@mu-polna.cz, 
www.mesto-polna.cz

Turistické cíle:
1. Muzeum Vysočiny, Masarykovo náměstí 57/58, 586 01 Jihlava, tel. 567 573 880, e-mail. muzeum@muzeum.ji.cz, http:// muzeum.ji.cz
3. Dům Gustava Mahlera, Znojemská 4, 586 01 Jihlava, tel. 567 306 232, 606 725 528, e-mail: info@dům-gustava-mahlera.cz, www.dum-g
ustava-mahlera.cz
4. Oblastní galerie Vysočiny, Komenského 10, tel. 567 301 680, e-mail: ogv@ogv.cz, www.ogv.cz
5. Jihlavské podzemí, Hluboká 1, 586 01 Jihlava, tel. 567 167 887, 605 982 142, e-mail: jpodzemi@seznam.cz, www.agricola.cz
6. ZOO Jihlava, Březinovy sady 10, 586 01 Jihlava, tel. 567 573 730, e-mail: jizoo@zoojihlava.cz, www.zoojihlava.cz
7. Vyhlídková věž kostela sv. Jakuba, provozuje  Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 2, 586 01  Jihlava, tel. 567 167 158-9, 
e-mail: tic@jihlava-city.cz, www.jihlava.cz
8. Brána MATKY BOŽÍ, provozovatel: Občanské sdružení Georgii Agricola, Věžní 1, 586 01  Jihlava, tel. 739 733 241, 605 982 142
9. Exkurze do pivovaru, Pivovar a sodovkárna Jihlava, a.s., Vrchlického 2, 586 01 Jihlava, tel. 567 564 111, e-mail: info@pivovar-jihlava.cz, 
www.pivovar-jihlava.cz
10. Koupaliště Vodní ráj, Romana Havelky 5a, 586 01 Jihlava, tel. 567 230 166, e-mail: vodniraj@smj.cz, www.vodniraj.cz
11. Zámek – Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Polná, Zámek 485, 588 13 Polná, tel. 567 212 336, 567 212 765, http://muzeum.ji.cz
12. Regionální židovské muzeum, Karlovo náměstí 540, 588 13 Polná, tel. 567 212 556, e-mail: infocentrum@mu-polna.cz, 
www.mesto-polna.cz
13. Expozice Stará polenská škola, (samostatná expozice Muzea Vysočiny Jihlava),  Poděbradova 77, 588 13 Polná, tel: 567 212 765,  
http://muzeum.ji.cz, www.mesto-polna.cz                         

Ubytování a stravování:
1. Penzion Horácká rychta, Komenského 11, tel. 567 302 721, 586 01 Jihlava, e-mail: horackarychta@tiscali.cz, http://home.tiscali.cz/
horackarychta
2. Penzion Oáza, tř. Legionářů 34, 586 01 Jihlava, tel. 567 306 092
3. Penzion U svatého Jakuba, Jakubské náměstí 4, 586 01 Jihlava, tel. 567 579 411-2, e-mail: penzionjakub@ji.cz, www.penzionjakub.ji.cz
4. Mahlerův penzion Na Hradbách, Brněnská 31/19, 586 01 Jihlava, tel. 567 303 300, 777 812 653, e-mail: befce@seznam.cz, 
www.mahleruvpenzion.cz
5. Penzion Dena, Fibichova 28, 586 01 Jihlava,  tel. 567 155 199, 603 262 961, e-mail: info@penzion-dena.cz, www.penzion-dena.cz



6. Autocamping Pávov, Pávov 90, 586 01 Jihlava, tel. 567 210 295, e-mail: sokolbedrichov@ji.cz
7. Zámecký hotel, Zámek 485, 588 13 Polná, tel. 567 212 528, 567 222 596, e-mail: info@gastropol.cz, www.gastropol.cz
8. Penzion U HILSNERA, Palackého 266, 588 13 Polná, tel. 567 222 505
9. Penzion Marek, Hrbov 35, 588 13 Polná, tel: 776 691 085, 724 121 528, www.marek.penzion.com

29. Okolí Žirovnice a Počátků
Informační centra:
1. Kulturní zařízení města Počátek, Horní ulice 87, 394 64 Počátky, tel. 565 495 474, 602 223 732, e-mail: infocentrum@pocatky.cz,  
kultura@pocatky.cz, www.pocatky.cz
2. Informační centrum – Zámek Žirovnice, Branka 1, 394 68 Žirovnice, tel. 565 494 095, e-mail: zamek@zirovnice.cz, www.zirovnice.cz

Turistické cíle:
1. Městské muzeum, Palackého 27, 394 64 Počátky, tel. 565 493 037,  565 495 733, e-mail: muzeum.pocatky@cmail.cz, www.pocatky.cz
2. Rodný dům Otokara Březiny, Březinova 224, 394 64 Počátky, tel. 565 493 037, e-mail: muzeum.pocatky@email.cz
3. Vyhlídková věž chrámu sv. Jana Křtitele, 394 64  Počátky, tel. tel. 565 493 037,  fax: 565 495 533 (průvodce zajišťuje muzeum Počátky)
4. Zámek - Městské muzeum, Zámek 1, 394 68 Žirovnice, tel. 565 494 095, e-mail: zamek@zrivonice.cz, www.zirovnice.cz

Ubytování a stravování:
1. Penzion Počátky, Horní 97, 394 64 Počátky, tel. 565 495 592, 606 842 044, e-mail: zmeskal@zmeskal.cz, www.penzionpocatky.cz
2. Ubytovna Sokolovna, Tyršova ul. 252, 394 64 Počátky, tel. 777 213 193, 565 495 474, e-mail: kultura@pocatky.cz, www.pocatky.cz
3. Hotel Modrá hvězda, Palackého náměstí 33, 394 64  Počátky, tel. 565 495 609, 724 241 497, e-mail: Modra.Hvezda@seznam.cz, http:
//sweb.cz/Modra.Hvezda
4. Rekreační středisko Valcha, 394 64 Počátky 336, tel. 565 495 625, 777 603 646, 606 608 676, email: ptomandl@iol.cz, www.mujweb.cz/
www/dovolena-pocatky
5. Hotel Perla, Havlíčkovo náměstí 604, 394 68 Žirovnice, tel. 565 493 148
6. Autocamping Panistávka, Nad výmolem, 394 68 Žirovnice, tel. 565 494 348, 565 494 006, 565 493 002
7. Rekreační středisko Budín, Nádražní, 394 68 Žirovnice, tel. 387 993 037, 777 899 867, e-mail: milan.marhoun@seznam.cz, www.sweb.cz/
marhy/chaty/chaty/2.htm (provoz 1.5. - 15.10.)

30. Ze Žďáru nad Sázavou přes Nové Město na Moravě do Ostrova a Radostína nad Oslavou
Informační centra:
1. Informační turistické centrum – CK SANTINI TOUR, Náměstí Republiky 24, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566 628 539, fax: 566 625 808, 
e-mail: santini@santinitour.cz, www.zdarns.cz
2. Informační centrum – Zámek Žďár n/Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566 629 152, fax: 566 629 331, e-mail: itc@zamekzdar.cz, 
www.zamekzdar.cz
3. Městské informační centrum, Vratislavovo náměstí 97, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 650 254, 566 650 255, fax: 566 617 202, 
e-mail: ic@nmnm.cz, www.nmnm.cz

Turistické cíle:
1. Zámek Žďár nad, Informační a turistické centrum - Zámek Žďár n. Sázavou, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566 629 152, 602 565 309, 
e-mail: itc@zamekzdar.cz, www.zamekzdar.cz
2. Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře,  Zelená Hora – památkový areál, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, tel. 566 622 855, 724 
663 716,  e-mail: zel.hora@brno.npu.cz, http://www.zdarns.cz, http://www.npu.cz
3. Muzeum knihy, zámek Dr. R. Kinského, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, tel. 566 625 370, e-mail: muzeumknihyzdar@seznam.cz, www.nm.cz
4. Regionální muzeum, Tvrz 8, Žďár nad Sázavou, tel. 566 625 645, e-mail: zdenek.malek@zdarns.cz, www.zdarns.cz
Výstavní sál Staré radnice Žďár nad Sázavou, nám. Republiky 24, tel. 566 624 312
5. Horácké muzeum, Vratislavovo náměstí 114, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 650 216, e-mail: horacke.muzeum@nmnm.cz, 
http://hm.nmnm.cz
6. Horácká galerie, Vratislavovo náměstí 1, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 654 211, e-mail: horacka.galerie@nmnm.cz, http:
//hg.nmnm.cz

Ubytování a stravování:
1. Hotel Grunt, Vysocká 62, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566 623 407, e-mail: hotelgrunt@centrum.cz, http://hotelgrunt.webpark.cz
2. Hotel Tálský mlýn, č.p. 18, 591 02 Žďár nad Sázavou, tel. 566 625 501, e-mail: talskymlyn@cerum.cz, www.cerum.cz
3. Hotel Jehla, Kovářova 214/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 146, 731 150 659, e-mail: info@hoteljehla.cz, www.hoteljehla.cz, 
4. Autokempink Pilská nádrž, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, tel. 566 623 267, 566 625 086, e-mail: remarova@cerum.cz, www.cerum.cz
5. Hotel Artis, Nádražní 201, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 615 536, e-mail: hote.artis@telecom.cz, www.artis.hotel-cz.com/
6. Hotel Ski, Vlachovická 1000, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 566 653 011, e-mail: hotel.ski@proactive.cz, www.hotelski.cz
7. Penzion Studnice, Studnice 21, 592 31 Nové Město na Moravě, tel. 564 405 062, 602 455 026, e-mail: penzion.studnice@razdva.cz, 
www.razdva.cz/penzion.studnice
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