Na kole přes Křižanovskou vrchovinu a Jevišovickou
pahorkatinu
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.
Výchozí bod je obec Rokytnice nad Rokytnou a DRokytnice, které je 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 do samoty
Dašov. (Nové Louky 2,5 km) Projedeme kolem rybníka 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
rDNové 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 DBitovánky, 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, kde 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 DŽabinec. 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, nyní využívaný jako základní
škola.
V Lesonicích opustíme značené cesty a pojedeme po silnici mírným stoupáním /2/ 2
km do obce Babice. Zde u kostela Nejsvatější Trojice je DBabice, kde 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 DSádek, kde můžeme odbočit vpravo a vystoupat po žluté 500 m /3/ alejí a lesem
k hradu Sádek. Přestože nyní slouží jako základní 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 DHorní 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.
Turistická 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
Informační a turistické centrum, Karlovo náměstí 53, 674 01 Třebíč tel. 568 847 070, fax: 568 840 459, e-mail: info@mkstrebic.cz, www.mkstrebic.cz
Ubytování a stravování:
Pacherův mlýn, 675 26 Želetava 90, Tel. 568 455 214, e-mail: dana.elias@seznam.cz
Hotel a restaurace Sádek, Kojetice 169, 675 23 Kojetice na Moravě, Tel. 568 882 883, 602 721 625 e-mail: info@vinohrady\-sadek.cz, www.vinohrady-sadek.cz
Ubytování Wawrzyczková, Jakubov 22, 675 44 Lesonice, Tel. 568 422 615, 607 644 411, www.almara.cz/wawrzyczkova
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