Okolí vodních nádrží Želiv a Sedlice
Cestou podél vodní nádrže Želiv navštívíme malebná městečka Červená Řečice a Želiv s jejich historickými památkami a
můžeme se dále podívat k vodní nádrži Sedlice.
Vycházíme od DČervená Řečice (455 m), kousek od původního arcibiskupského
gotického hradu, přestavěného v letech 1555-77 na renesanční zámek (pro veřejnost
je bohužel uzavřený s výjimkou každoroční akce – Slámování – přehlídky všeho, co se
dá ze slámy vytvořit). Z náměstí jdeme po červené značce směr Želiv 4,5 km, Sedlická
přehrada 10,5 km. Kousek za městečkem začínáme klesat /1-2/ po silnici až k hrázi Želivské
přehrady, kde se nám poprvé odkryje výhled na přehradu. Za hrází sejdeme ze silnice,
která zatáčí vpravo a chvíli stoupáme /2-3/ přímo do svahu, až se znovu potkáme se
silnicí, za níž pokračujeme dále do lesa.
Nyní již převážně klesáme /1-2/
až k DMetrostav – rekr. střed.(420
m), odkud se stále hustým lesem
přibližujeme blíže k přehradě. Zhruba
1 km jdeme těsně nad přehradou po
malé lesní pěšině přes strmý skalní
masív – jde o náročnější úsek /3!/,
nevšedními výhledy na vodní nádrž

který nás odmění, za místy exponované stoupání,
Želiv.
Za řekou Želivkou kolem rybníku a Žižkova dubu
(nejmohutnějšího na Pelhřimovsku)
dorazíme na náměstí v letovisku Želiv. Obec Želiv
je nejstarším civilizačním centrem
západních svahů Českomoravské vrchoviny. Na
náměstí se před námi tyčí kostel
Narození Panny Marie založený r.1148 a klášter,
v jehož sousedství stojí renesančně
upravený pozdně gotický Trčkův hrad z let 14671599. Klášter byl upraven ve stylu
barokní gotiky architektem Santinim a je jedním
z
nejcennějších
uměleckých
souborů v Čechách. Přes 750 let zde působí řád
premonstrátů.
U DŽeliv – klášter (406 m) se můžete rozhodnout pro využití kratší varianty této túry a vydat se po zelené značce (převážné stoupání /2/) podél
silnice přes vesničku Haštal 3 km k DMokřiny (526 m), odkud se po žluté značce přes vesničku Brtná vrátíte zpět do Červené Řečice. Pro ostatní
naše trasa pokračuje z Želiva po červené zn. směr Malá přehrada 2 km, Sedlická (Velká přehrada) 6 km. Pohodovou cestou kolem řeky Želivky
dojdeme po 2 km ke kamenné hrázi vyrovnávací nádrže na Želivce – Vřesník (též Malá
přehrada). Pokračujeme po červeně značené pěšině podél vody a skalnatého břehu
s výhledy na malebné chatky na protějším břehu.
U DSedlická hydroelektrárna odbočíme vpravo a po 1 km vystoupáme /1-2/ do vesničky
Sedlice, kde je možno se občerstvit v místní restauraci. Ze Sedlic scházíme /1-2/ po silnici
1 km k mohutné kamenné hrázi Sedlické přehrady. U DÚdolí u Sedlice na začátku hráze
odbočíme na žlutou značku a vydáme se po pravém břehu střídavým stoupáním a
klesáním /2-3/ hustým lesem kolem rekreačních chat směrem Brtná 5,5 km, Červená
Řečice 9,5 km. Po 1,5 km u DNa vyhlídce opouštíme Sedlickou přehradu, odbočíme
vpravo a mírně stoupáme /1-2/ převážně lesem kolem DBrtná – zastávka (525 m), ⇔
Mokřiny (526 m), od kterého už klesáme /1-2/ přes vesničku Brtná (440 m) k druhému břehu
vodní nádrže Želiv.
Zhruba 1,5 km za Brtnou končí silnice u jednoho z rekreačních středisek a my pokračujeme
rovně po nenápadné pěšince podél louky a keřů (NE vpravo k přehradě) a asi po 150 m
odbočíme již z polní cesty vpravo do lesa. Nyní opět asi 1 km střídavě stoupáme a klesáme
/2-3/ podél strmého a místy skalnatého břehu přehrady až k chatové osadě, za kterou se
napojíme na silnici. Po chvíli se nám už ukáže pěkný výhled na Červenou Řečici s jejím kostelem, kolem kterého se vracíme zpět (!! nepřehlédnout
odbočku ze silnice vpravo dolů !!).
Celkem 20 km, kratší varianta 12,5 km.
Náročnost 2 s výjimkou třech 1 km dlouhých úseků náročnosti 3!
Informační centra:
Městské kulturní a informační centrum, Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec tel./fax: 565 532 479, e-mail: mekis@infohumpolec.cz, www.infohumpolec.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:
Turistická ubytovna a restaurace, 394 46 Červená Řečice 77, Tel. 565 398 127, +420 776 824 312
Opatství Želiv, 394 44 Želiv 122, Tel. 565 581 193, 607 755 426, e-mail: opatstvi@zeliv.cz
Rekreační středisko Vl. Rott – Skanska CZ, 394 44 Želiv, Tel. 565 581 212, 602 842 993, ips.zeliv@seznam.cz, www.sweb.cz/ips.zeliv
Návštěvní dny a otvírací doby:
Premonstrátský klášter Želiv, prohlídky VII-VIII denně v 10 a 15 hod, mimo uvedenou dobu pro skupiny po předchozí domluvě: tel. 565 581 193, e-mail: opatstvi@zeliv.cz, http://
www.zeliv.cz
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