
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 DU 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 P. Marie z 13. stol. se zdaleka viditelnou věží a okružním 
opevněním. Od DNetín – ČSAD (možnost občerstvení v restauraci) vyrážíme po žluté směr „Sklené 
nad Oslavou – ČSD“ 11 km. Na konci obce odbočíme z hlavní cesty vpravo mezi pole na hliněnou 
cestu a sjíždíme kolem Kněžského rybníka do lesem ponořeného 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 Sklené nad Oslavou od D 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 rybníka 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 D 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 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 DPod 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.

Informační centra:
Informační centrum MěÚ, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, tel. tel. 566 501 107, e-mail: ic@mestovm.cz, www.mestovm.cz 
Ubytování a stravování:
Panský dvůr, Pohořílky 1, Velké Meziříčí, tel. 566 544 406, 777 044 532, e-mail: panskydvur@quick.cz
Penzion a restaurace Bistro, Sklené 5,  Žďár nad Sázavou, tel. 566 619 351,  www.mujweb.cz/cestovani/bistro
Rekreační středisko a restaurace Záseka,  Netín, tel. 566 544 199, 607 975 917, e-mail: info@zaseka.cz , www.zaseka.cz
Penzion Měřín, Jihlavská 176, 594 42  Měřín, tel. 566 544 209, 603 208 571
Otevírací doby:
Zámek a Muzeum Velké Meziříčí, Zámek 1, tel. 566 522 206, 566 522 773,  e-mail: muzeum.vm@worldonline.cz, 
www.mestovm.cz V, X so, ne, svátky 10–12, 13-16, VI út - ne 9–12, 13–17, VII-VIII út-ne 9–12, 13-18, IX út-ne 9-12, 13-16
Galerie Synagoga, Velké Meziříčí, Novosady 1146, tel. 566 524 621 XI-IV út–ne 10-12, 13-16, V-X út–ne 9-12, 13-17
Vyhlídková věž kostela sv. Mikuláše, Velké Meziříčí, výhled na město z ochozu ve výšce 40 m je možný po dohodě s farním úřadem, tel. 566 522 101.
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