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. stol. 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 s 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 1 km k DTelč 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 zahneme vlevo a po 2 km přijedeme do vesničky Rozsíčky.
Z Rozsíček mírně stoupáme po červené k DMoučkův 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.
DPilka 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 města.
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 DHavlišův 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 pokračujeme 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 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 pokračujeme už po stejné cestě 4 km zpět do
Telče.
Celkem 58 km.
Náročnost 2.
Informační centra:
Informační středisko MěÚ, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, tel. 567 243 145, fax: 567 243 557, e-mail: info@telc-etc.cz, www.telc-etc.cz, www.telcsko.cz
Ubytování a stravování:
Penzion Relax, Na posvátné 29, 588 56 Telč, tel. 567 213 126, 604 691 442, e-mail: penzion.relax@post.cz , www.giraffe.ji.cz/relax.html
Dvůr v Borovné, Borovná, 588 56 Telč, tel. 567 243 854, 604 251 535, e-mail: kvaplib@volny.cz, www.volny.cz/dvurvborovne
Letovisko Dobrá Voda, Dobrá Voda 1, 588 56 Telč, tel. 567 317 576, 605 175 453, e-mail: pavelkazda@centrum.cz, www.dobravoda.net
Pacherův mlýn, 675 26 Želetava 90, tel. 568 455 214, e-mail: dana.elias@seznam.cz, eliko@seznam.cz
Otvírací doby a návštěvní dny:
Zámek Telč a Muzeum Vysočiny Jihlava – pobočka Telč, náměstí Zachariáše z Hradce, tel. 567 243 821, pokladna 567 243 943, www.zamek-telc.cz, e-mail: zamek-telc@iol.cz IV, X
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