
Víkendový výlet na Dalešice

Na vodní nádrž Dalešice jezdíme hlavně na ryby. Zvláště cejni tam dorůstají slušných velikostí -
v poměru k našim rybníkům na Vysočině nesrovnatelně větších. Již dávno se v nás zrodila 
myšlenka: svojí rozlohou a krásou je tato nádrž přímo volající po tom, aby si jí každý cyklista objel 
dokola, i když všechny úseky nejsou zrovna rovinaté. Ale my z Vysočiny jsme zvyklí na „jinačí 
kopečky“ .

První den
Tento cíl jsme se vydali splnit s úkolem rozloženém na dva etapové dny se startem i cílem v rodném 
městě Jihlavě. Odjížděli jsme v sobotu ráno a vybaveni nezbytným stanem i spacákem, neboť 
předpověď slibovala deštivý víkend. Vyrazili jsme směr Luka nad Jihlavou přes Malý Beranov 
kolem řeky Jihlavy po celkem slušné cestě střídané asfaltovými úseky i nezpevněnými cestami. 
Z Luk nad Jihlavou jsme zamířili podél řeky až do Brancouz. Zde jsme měli první zastávku u 
koupaliště, 

kde jsme si dali v místním kiosku výborné párky a pivo místo oběda, a jelikož se koupat nedalo 
(nebylo zrovna horké letní počasí), vydali jsme se na další úsek přes Přibyslavice, po silnici na 
Novou Ves. Tady nás překvapila silná dešťová přeháňka, naštěstí, jako by jsme to tušili podle 
hromadících se mraků, našli úkryt v podobě slušné autobusové budky. Zde jsme přečkali asi 
půlhodinovou přeháňku. Cestou jsme se posilnili třešněmi u silnice. Po této celkem radostné 
zastávce jsme už odhodláni vyjeli i za menších přeháněk po mokré vozovce směr Třebíč. Konečně 
jsme to tohoto údolního města dorazili. 
Tady se stalo něco, na co dlouho nezapomene především můj kolega Libor. Při sjíždění z kopce mu 
na mokré vozovce dle jeho slov podklouzla přední guma a já už se jen díval, jak bezmocně padá, 
neboli spíše klouže po jeho průhledné pláštěnce jako když přistává bílá labuť na vodní hladině. Po 
téměř desetimetrovém skluzu vyvázl sice ne s lehkými oděrkami, ale na nemocnici to taky nebylo. 
Místní obyvatelé mu na poskytli speciální polštářky s desinfekcí, takže jsme v nejbližším 



pohostinském zařízení mohli v klidu u pivečka vyndávat z krvavých ran (kolena, lokty, záda) 
kamínky ze silnice zaryté hluboko do kůže a sušit promočené a roztrhané oblečení. 

Asi po hodinové zastávce k Dalešické přehradě zbývalo jen pár kilometrů. Takže po uvážení jsme se 
vydali přes Vladislav na kopec do obce Číchov, kde již následovala rovinka s mírnými převýšeními 
až do cíle našeho prvního dne pivovaru v Dalešicích.
Zde jsme dorazili k večeru, dle plánu na večeři a zdejší vyhlášené Dalešické pivo. K našemu 
zklamání už nedělali topinku strýčka Pepina, tak jsme se spokojili i s nezdravými hranolkami. Těsně 
před setměním jsme se vydali najít místo na přespání. Dle rady místního starousedlíka nám 
doporučil cestu k místnímu přístavišti. Cesta lesem s udržovanými asfaltkami vedla krásně až 
k vodě, kde na nás již čekala nově postavená boudička jako stvořená na přespání, kam se vešli i naše 
kola.
Stačili jsme ještě pozdravit, nebo spíše vyrušit místní kotvící jachtu, kde trávili romantickou, i když 
velmi deštivou noc nějací milenci.

Druhý den
Ráno jsme se probudili dle předpovědi do jasného slunečního dne, po vydatných nočních průtržích 
mračen. Opustili jsme přístaviště i odjíždějící jachtu 



a vydali se na další pouť kolem přehrady. Projížděli jsme po značených cyklostezkách především 
lesem i kolem místních zřícenin hradů, až jsme dojeli na hráz Dalešické přehrady. 



Zde se vyplatilo udělat pár fotek, protože je zde skutečně nádherný výhled jak na přehradu, tak i 
v dálce stojící věže jaderné  elektrárny Dukovany. 



Pod námi se vyhřívali v čisté vodě plující kapři a amuři, kteří zde jsou jako v ráji, protože se tady 
samozřejmě nesmí chytat.



Chytání je povoleno až za přístavištěm kotvící lodi Vysočina. Na druhé straně hráze již vytéká 
klidná říčka vybetonovaným korytem, i když to má být vodní nádrž Mohelno, rozhodně tak 
nevypadá. Naší další zastávkou byl vyhlášený kemp Hartvíkovice. Přijeli jsme sem přes vyhlídku na 
Wilsonově skále, a překvapil nás zde na množství lidí velice klidný kemp, 





kde dělali hluk snad jen dospělí a děti hrající hru petanqué a na hřišti místo hrajících míčových her 
zkoušeli lézt nějací provazolezci. 



Po nezbytném občerstvení jsme se vydali na nenáročnou cestu zpět přes Kozlany do Třebíče. Po 
cestě jsme mohli obdivovat pštrosí farmu – „ty keřiska dlóóóhýý“. 



V Třebíči jsme si vychutnali oběd na Karlově náměstí v jedné z místních, v podloubí schovaných,
restaurací. Po doplnění energie jsme se již vydali nazpět po stejné trase kolem řeky Jihlavy, kde jsme 
v odpoledních hodinách dorazili do Luk nad Jihlavou. 
V místním hotelu U Slunce jsme na zahrádce s občerstvením dali poslední zastávku před cestou 
domů. V dálce již bylo slyšet  dunění blížící se bouřky. Riskli jsme to, těch 10km musíme ujet, řekli 
jsme si. Jenže příroda nás tentokrát předhonila, atak nás nezachránil ani statný jehličnan a my museli 



snad hodinovou bouřku protrpět. Nakonec jsme našli úkryt až v autobusové zastávce v Malém 
Beranově, ale to již přestalo pršet! Totálně promočeni jsme nakonec dorazili domů, asi v 19 hodin.
Naštěstí nebyla zima, takže horká vana a teplá polévka nás ani nemusela zachraňovat od nějakého 
nastydnutí. Kolega Libor prý dost trpěl při koupeli, kdy se mu vlažná voda dostala do stále 
rozedíraných ran při jízdě na kole.

Cíl jsme ale splnili, Dalešickou přehradu projeli kolem dokola a jako trénink před náročnou týdenní 
cestou na Lipno (to už je ale jiný příběh) to byl výborný výlet, který opět všem doporučujeme.
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