Z Nového Rychnova na Čeřínek a údolím Jihlavy do
Batelova a Horní Cerekve
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 P. 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 okrskové 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 DNový 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 DPod 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 z 2. pol. 13. stol.
Od zast. autobusu u kostela jedeme po žluté značce směr „Batelov“ 7 km. Z hlavní cesty odbočíme po
chvilce vpravo, přejedeme přes most nad 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 zámek barokně
přestavěný a „Starý“ renesanční zámek vzniklý přestavbou tvrze v 16. stol.
Ve spodní částí 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 P. 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 DHříběcí – ČSAD (617 m) se dovíme, 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 /1-2/ k DHájovna – 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 D.
Od hájovny pokračujeme po silnici ještě 1 km rovně po žluté 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.
Informační centra:
Informační centrum, Roosweltova 462, 589 01 Třešť, tel. 567 234 567, e-mail: info@trest.cz, www.trest.cz
Turistické informační centrum Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, tel./fax: 565 326 924, e-mail: ic@kzpe.cz,
www.pelhrimovsko.cz
Ubytování a stravování:
Ubytovna 1.FC Batelov, Náměstí Míru 575, 588 51 Batelov, tel. 723 916 303, 602 794 112
Ubytování na statku, Bezděčín 2, 588 51 Batelov, tel. 567 314 129, e-mail: kamenikova@ji.cz, www.kamenikova.cz
Chalupa Čeřínek, Horní Hutě 1, 588 51 Batelov, tel. 728 845 762
Chata Čeřínek, Horní Hutě 14, 588 51 Batelov, tel. 567 306 824, 723 485 268, 602 554 421
Hotel Harmonie, Švábov 41, 588 51 Batelov, tel. 605 478 078, 607 826 932
Hotel Horal, 588 61 Kostelec u Jihlavy č.p. 100, tel. 567 316 295, 602 703 509, e-mail: t.turna@seznam.cz, www.hotelhoral.cz
Penzion U Zmátlů, Sázava 27, 393 01 Pelhřimov, tel. 565 392 366, 565 392 387, e-mail: uzmatlu@atlas.cz, www.sendme.cz/ca_kopretina/szava.htm
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