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 Nejsv. Trojice
a klasicistní kašnou se sochou sv. Alžběty, Jana Křtitele a sv. Kateřiny. Nejvýznamnější kulturním
dědictvím města je jeden z nejmohutnějších zámků 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 též
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 zn. vyvede vlevo z hlavní silnice kolem rodinných domků
na polní cestu za město.
Po 2,5 km se za DKrálovec 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 Příštpockého 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 DLišný rybník. Je zde roubené
odpočívadlo a dovíme se zde, že nás čeká
k zřícenině Bukovina ještě 2,5 km po modré značce.
Jemně zvlněným terénem /1-2/ jedeme
střídavě přes různé lesácké cesty až po hustou trávou
zarostlé cestě k DBukovina – zříc. (401 m). Z
původního hradu pocházejícího z 2. pol. 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 pův. 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 U suchého čerta. 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 DPulkovský 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 zn. 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 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, kde u kostela Povýšení sv. Kříže s gotickou věží odbočíme k 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 Jaroměřice 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.
Informační centra:
Informační centrum Kulturního střediska, Komenského 1029, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, tel. 568 440 132, fax: 568 441 514,e-mail: kulturni_stredisko@iol.cz, www.jaromericenr.cz
Ubytování a stravování:
Hotel Opera, Komenského 996, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, tel. 568 440 230, 602 563 153, e-mail: dana.durdova@seznam.cz
Sport-V-hotel, nám. 8. května 219, 675 55 Hrotovice, tel. 568 860 013, 737 200 351, e-mail: hotel@vstav.cz, www.hotel-hrotovice.cz
Dvůr Vostrý, Myslibořice 173, 675 52 Lipník u Hrotovic, tel. 568 864 328, mobil: 605 145 119, e-mail: vladimirkonecny@tiscali.cz
Ubytovna, 675 57 Rouchovany 197, tel. 603 907 507
Penzion, 675 57 Rouchovany 12, tel. 737 462 261
Otvírací doby:
Zámek Jaroměřice nad Rokytnou nám. Míru 1, tel. 568 440 025 nebo 568 440 237, e-mail: zamek_jaromerice@wo.cz, http://jaromer
ice.web.worldonline.cz/, IV, X so-ne 9-12, 13-16, V, VI, IX út-ne 9–12, 13–17, VII-VIII út-ne 9-12, 13-18
Muzeum Otokara Březiny, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, Březinova 46, tel. 568 440 204 nebo 603 760 768, IV-X út-ne 9-11, 14-16
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