
  Cesta 30. 7. - 3. 8. 2007 z Jihlavy na Jižní Moravu a zpět
 
Po deštivé neděli, kterou jsem radši strávil v práci, jsem se plánovaně vydal na  můj první 
delší cyklovýlet s kamarádem Liborem a se stanem. Trať jsme naplánovali společně tak, aby 
jsme zhruba každý den najeli asi 100 km. Po pondělním nákupu rezervní duše ve městě jsme 
vyjížděli z Jihlavy v poobědním čase, podle plánu směr východ z našeho výchozího bodu.  
 

První den jsme zvolili tedy cestu podle plánu kolem řeky Jihlavy s napojením na 
Mlynářskou cyklostezku. Cesta ubíhala rychle, i když jsme každý byli řádně  naloženi hlavně 
spacáky a oblečením, protože zrovna nebylo nejtepleji. Foukal totiž studený vítr, teplota byla 
kolem 20 stupňů – předpověď počasí s nečekanými přeháňkami nás hnala dopředu.  
Trať do Luk nad Jihlavou je rovná, ale dost hrbolatá. Místy se jelo třeba i polem, protože tam 
není dokonalá cyklostezka. Drželi jsem se levého břehu řeky, protože ta pravá strana je spíše 
pro horská kola. Konečně jsme najeli na silnici v Lukách Nad Jihlavou, směr Kamenice u 
Jihlavy, Kamenička a Velké Meziříčí, kde jsme se přiblížili k řece Oslavě a našli úspěšně 
Mlynářskou cyklostezku vedoucí k Tasovu. 

 



 

 



Tuto trať jsem tedy čekal v lepším stavu, šotolinu střídaly kamenité cesty. Řeka je zde velice 
zajímavá, podobná Stvořidlům na Sázavě, ale je méně divoká. Tak jsme našli první mlýn a 
hned dřevěný most, všude cedule sponzor EU, a nově budovaný rybníček. Než jsem však 
přejel most, prozkoumat první mlýn na Mlynářské cyklostezce, najednou sem píchl o dřevěné 
hřebíky na prohnilém mostě. 

 
No nic, na první den zatracená smůla, vytahuji čerstvě koupenou duši a ejhle, ona má tenký 
ventilek, no to je konec. Bohužel se spletli v obchodě, ještě že mám nákupní lístek na 
výměnu. Takže mě zachraňuje kamarád Libor, který mi ochotně dává svojí náhradní duši. 
Zkušeně mi ji vymění (já bych to ani neuměl), pak chvíli přemýšlíme nad nafouknutím malou 
pumpičkou a nakonec se dílo zdaří a za chvíli po zasloužené svačince pokračujeme.  



 
Konečně dojíždíme jak nedočkavci na pivo do Náměště nad Oslavou. Máme štěstí, ve městě 
se na náměstí usadili bratři Čadíkové se svým kinematografem, což si určitě nenecháme večer 
ujít. Protože se k večeru příšerně ochladilo (ranní teploty měly být okolo 1 stupně Celsia, což 
je na konec července velmi neobvyklé) navštěvujeme příjemnou hospůdku u hlavní silnice, 
kde nám ochotně schovají kola na dvůr, a seznamujeme se jak chutná pivo Hostan. Ani se 
nám nechce pryč do té zimy ven, hraje tu na kytaru nějaká banda asi 8 čundráků. V deset 
večer se konečně odhodláme (i když by se tu dalo přespat po domluvě za nějaký peníz) vzít 
kola a jet na letní (dnes spíše zimní) kino. Je tu překvapivě hodně lidí, při příjezdu odpoledne 
jsme neviděli na náměstí živou duši, jen prázdné lavičky. Dávaj nějaký český psychofilm, ale 
je zima, tak asi za hodinu radši jedeme dál hledat dobré místo někde za městem na přespání. 
Nacházíme ideální flek v lese nedaleko od nějaké silnice, kde není téměř žádný provoz. 
Stavíme stan a zachumlaní zimou usínáme. 

 
Druhý den si trochu přispíme, jen co slunce začne hřát a vyžene teplotu nad 10 
stupňů, vyrážíme směr Mohelno. Je to pěkná příroda, „serpentýny“ z kopce projíždíme kolem 
přehrady umístěné na řece Jihlavě, ve které je docela málo vody – díky tomu celkem vynikají 
chladící věže jaderné elektrárny Dukovany (na snímku v pozadí). 







 
 



 
Pak nás čeká těžký úsek nahoru, zralý zas pro horská kola. Konečně vyjíždíme z lesů na 
asfaltové silnice a objeví se před námi znovu kouřící chladící věže jaderné elektrárny 
Dukovany.  
 
 



 
Zvažujeme cestu do Znojma, tak volám kamarádovi co tam pracuje, ale bydlí až u Pálavy 
v Šanově. Zve nás na přespání, což vyhodnocujeme jako dobrý nápad. Sjíždíme tedy 
z mlynářské cyklostezky  a vydáme se na Horní Dunajovice přes Práče a v Lechovicích přes 
hlavní silnici vedoucí na Brno. Konečně již večer dojíždíme do Hrušovan nad Jevišovkou, kde 
začínají tolik mnou očekávané rovinky. Tam si dáváme pivní odpočinek na místní zahrádce, 
kterých tu je jak hub po dešti - to nemá chybu. Po telefonu kamaráda ze Šanova si dáváme 
sraz na pumpě, kde nás překvapí svojí pěknou přítelkyní a kolem, na kterém jsme ho ještě 
neviděli, a to ho známe nejméně deset let. Je to rybář jako my tak má sebou pruty a vyrážíme 
na místní menší rybník. Zde sledujeme jeho marný boj s pěknou štikou, na kterou neměl 
výbavu, atak mu to podruhé utrhne. No nic, je už tma, tak vyrážíme k němu domů přes nějaký 
pěší most přes železnici, vidíme zastávku s názvem Hrabětice. Musíme po mostě přes schody 
strmé a železné, kolo je těžší než jsem myslel ale pak nás za odměnu čeká už jen cesta dolů. 
Po vydařeném dnu končíme v místní hospůdce v Šanově. Spíme pod stanem na kamarádově 
zahrádce. 

Je tu třetí den, středa, lepíme pro jistotu mou prasklou duši a loučíme se a přemýšlíme 
kam dál. Kolega Libor cítí jak mu křupe v koleně, tak vzdáváme původní nejméně jednodenní 
okruh, který jsme naplánovali kolem Pálavských jezer, škoda tak snad příště, určitě si to 
někdy objedeme kolem sklípků pod Mikulovem a na Pasohlávky. Rozhodujeme se tedy pro 
cestu oklikou zpět na Vranovskou přehradu kolem hranic. Narážíme na Jaroslavice, kde 
nacházíme pěknou vinařskou cyklostezku. Je to dokonalá asfaltka, téměř rovinka, jenže je 
pořád do kopce . Naštěstí se jede dobře, i když slunce má dnes už pořádnou sílu. Kolem nás 
se vlní vinice a sady. Dáváme si u cesty volně přístupná lahodná jablíčka a blumy. Je to 
idylka, tohle jet obráceně z kopce, to by byla paráda! Nepotkáme zde živou duši, jen v dáli 
slyšíme dunící traktor. Říkáme si, kdy asi bude konec po 15 ujetých kilometrech a najednou 
se na nás vynoří dvě obludy! 



 

 



 
Vidíme, že jsou to draci z hraničního přechodu Kleinhaugsdorf. Zde se ocitáme v bezcelní 
zóně a navštěvujeme megatržnici a Freeport, když už jsme tady. Na cyklistiku zde nic nemají, 
ani duše ani kola, který bysme už potřebovali jako sůl. Jedeme tedy dál podél hranic a naším 
cílem je mnou z netu  zmapovaná vinná vesnička Šatov. Zde zastavujeme ve výborné 
hospůdce u Fandy, která je tu vyhlášená stejně jako sklípky a pěchotní bunkry.  



 
Po výborném menu za 60 Kč (kulajda a zelí s prejtem) a kvalitním vínečku si prohlížíme 
bunkr a zapomínáme na zdejší unikátní malovaný sklep, který jsme nějak přejeli. 



 



 
 
Teď pojedeme přes vinice Šobes, kde čekáme, že zase zalezeme do chladného sklípku na 
vínko. Sjíždíme z kopců do údolí, kterým se proplétá řeka Dyje a přes níž vede nádherná 
visutá lávka. Tu přecházíme, zhoupneme se a hurá do kopce za vidinou dobrého vínka. Ta 
cesta je hodně náročná, jdeme do prudkého kopce a s kolama je to jak na galejích ☺.  



 
Konečně vycházíme z temného lesa a hned narazíme na jakýsi stánek.  To je překvapení, 
uprostřed vinic je tu nádherný výhled na údolí Dyje a stánek s ochutnávkou vín! To je naše 
záchrana, hned si dávám vinný střik, Libor znalecky testuje všechny nabízené odrůdy. Bavíme 
se s příjemným starším pánem, který je znalec vína (nejen proto, že toho v živote už hodně 
vypil ☺), prodavač a průvodce v jednom. Hned nám radí kudy na Vranovskou přehradu a 
dozvídáme se, že tu jiné sklípky nejsou, protože se nacházíme v národním přírodním parku 
Dyje (prý bylo velkým problémem získat povolení na umístění jeho stánku s ochutnávkou 
včetně vybudování elektrické přípojky). Po dalším stoupáku a výhledech do kaňonu točité 
řeky  







 
sjíždíme lesem do vesnice Lukov. Zde si dáváme pivní odpočinek, a pak už spěcháme na 
Vranov. Přijíždíme kolem17 hod., je tu ale rušno.  





 
Jsme na vyhlášené zelené přehradě, lidí a stánků s dobrotami jak much. Kapři a boleni se zde 
krmí z mostu rohlíkama, je to hezký pohled, ještě, že se z hráze nesmí chytat, to by tu vydry 
pytláci vybrali celou zelenou přehradu během pár dní.Vybíráme si jednu zahrádku kde 
budeme až do tmy. Zjišťujeme, že na pláž se nedostaneme, hlídají je turnikety a ochranka, 
nechce se nám platit za jednu noc 180 Kč, tak sjíždíme před mostem doprava na cyklostezku 
téměř podél řeky, i když je to rameno přehrady. Tam narážíme na ceduli zákaz stanování, tak 
jedeme nahoru, Liborovi selhávají obě světla na kole, tak radši končíme v prvním rovném lese 
kdesi na kopci, kde přespíme pod stanem. 
 

Čtvrtý den, čeká nás cesta na západ zřejmě k Telči. Jedeme přes Dešov do Jemnice, 
kde si dáváme příjemný odpočinek v parku u zámeckých rybníků a u autobusového nádraží 
jdeme do pěkné hospůdky s ještě hezčí servírkou. Pak chceme navštívit místní koupaliště, ale 
nakonec jedeme dál na Želetavu.V Nové Říši si dáme pivní přestávku, poté si prohlédneme 
přehradu za obcí, která zásobuje Kostelec i Jihlavu. Je opravdu čistá, zdá se v ní jen málo 
vody, ale to je optický klam.  





 
Rozhodujeme se jet na prázdniny v Telči, které před pár dny začaly. Přijíždíme odpoledne, 
zrovna právě když otevírají novou zámeckou hospodu, kde nechybí voják Švejk. Je tu plno 
lidí, výborná nálada a všudepřítomná hudba dává pocit klidu a pohody. Na poslední večer si 
dáváme do nosu a slavíme až do časných ranních hodin, protože to bude pravděpodobně 
poslední noc tohoto cyklovýletu.  



 

 



 

 



 

 
Spíme někde kousek za Telčí, protože jsme nějak nemohli najít inzerované stanové městečko. 



Je tu pátý den (pátek), cesta domů do Jihlavy. Jedeme se podívat na hrad Roštejn, kde 
nás nepouštějí kvůli nácviku na šermířské slavnosti. Tak jedem dolů z kopce přes Čenkov do 
Třeště, kde si dáváme pozdní snídani a hurá na Salavice, kde najíždíme na cyklostezku a 
míříme na Vysokou, v známém houbovém lese odbočujeme na lesní asfaltku, která, jak 
doufáme, vede na Pístovské rybníky. V lese ale slyšíme zvuky aut a vytušíme, že jedem 
kolem Kostelce, tak chvíli bloudíme v lese až narazíme na pole a sláva našli jsme cestu od 
Vysoké u Jihlavy, kde to již známe a jedeme dolů z Pístovského kopce do rodného města. Zde 
se rozcházíme a na oběd jsme už doma. Večer pak ještě stihnu zajít na první letošní fotbal ale 
to už je jiný příběh. 
 
Mějte se všichni fajn a jezděte taky na kole (zhubl jsem nejmíň 2 kila za těch 5 dní), čau  
 
Fanda Jáchim 
beny.go@post.cz
 
a 
 
Libor 
L.@email.cz
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