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POPIS TRASY
Od kostela sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou 
(na náměstí) přejedete kamenný most a za řekou 
doleva na Mlynářskou stezku č. 5106 po asfaltce 
směrem na obec Naloučany cyklotrasa č. 5109. 
V Naloučanech na křižovatce odbočíte doleva a přes 
řeku Oslavu budete stoupat do kopce po cyklotrase 
č. 5209. V Ocmanicích u obecního úřadu odbočíte 
doleva a kolem bytovky a zemědělských dílen 
dojedete k rozhledně. Pokračujete dál až na křižovatku 
polních cest. Zde odbočíte doprava a rovně přes lesík 
se u rybníka Dubovec napojíte na cyklotrasu č. 5209.
V obci Častotice odbočíte doprava a po 150 metrech 
doleva na cyklotrasu č. 5208A. Kolem smírčího kříže 
přejedete přes kopec do Pyšela a tam následně přes 
celou náves. Na konci odbočte  doprava směr Budišov 
a po silnici budete pokračovat asi 2,5 km až k odbočce 
doleva k rybníku Pyšelák, kolem něj pak doprava 
po asfaltové cestě k železničnímu přejezdu a u něj 
doprava do Budišova kolem nádraží k restauraci Sport. 
Poté se vrátíte k přejezdu, odbočíte doprava k silnici. 
Na ní doleva a po cyklotrase č. 5206 asi 1 km a pak 
doleva ke Spálenému dvoru již po cyklotrase č. 5106. 
Po této trase budete pokračovat přes vlakové nádraží 
Kojatín, obec Pozďatín – POZOR na NECHRÁNĚNÉ 
VLAKOVÉ PŘEJEZDY!!! Až na vlakové nádraží Studenec 
– možnost občerstvení. Odtud dále po této cyklotrase 
pře silnici 1. třídy s velmi silným provozem. Přejedete 
na druhou stranu (držte se vlevo), kolem čerpací stanice 
dolů a doprava na trasu č. 5209. Po ní pokračujete 
do obce Studenec a zde doprava do Koněšína. 
Z Koněšína pojedete po cyklotrase č. 5207 po silnici 
do obce Kozlany a Třesov, zde doprava do obce 
Hartvíkovice. Na konci Hartvíkovic doleva a po asfaltové 
cestě lesem až k hlavní silnici a po ní doleva do obce 
Vícenice. Ve Vícenicích se napojíte na dvě souběžné 
cyklotrasy č. 5106 a 5108 a přes pole a údolí Okareckého 
potoka se dostanete ke staré asfaltové cestě. 
Pokračujete doprava nad železniční tratí k přejezdu, pak 
doleva dolů. Na křižovatce doprava po hlavní silnici přes 
kruhový objezd a most přes řeku. Zde odbočíte vlevo 
a po 200 m opět doleva přes kamenný most ke kostelu. 

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA TRASE
Náměšť nad Oslavou
Renesanční zámek Náměšť nad Oslavou původně ze 13. stol., později přestavěn, prohlídky 
tel.: 568 620 319. Barokní most z roku 1737 s 20 sochami, farní kostel sv. Jana Křtitele z roku 
1639 na místě staršího gotického, kaple sv. Anny, renesanční radnice, hrobka Haugwitzů. 
Informační centru tel.: 568 620 493.

Naloučany
Gotický kostel sv. Jakuba Většího z 1. pol. 14. stol., po požáru v pol. Minulého století přestavěn. 
Pod obcí podzemní chodba spojující č.p. 27 a školu. V okolí několik smírčích kamenů.    

Ocmanice
Jihozápadně od obce rozhledna postavená v roce 2004.

Pyšel
Barokní kostel sv. Barbory z roku 1788, Barokní fara z r. 1788, gotická tvrz z konce 14. stol. 
(čp.46). Na návrší obce kaple P. Marie Na stráži s jeskyní Panny Marie – bývalé poutní místo.

Budišov
Renesanční zámek, původně vodní tvrz ze 13. Století. V zámku je expozice přírodovědných 
sbírek Moravského muzea v Brně. Prohlídky tel.: 568 875 198. Zříceniny větrného mlýnu 
holandského typu Věterák z 19. století, dnes slouží jako rekreační objekt. Kostel Nanebevzetí 
Panny Marie a sv. Gotharda z 12. století, přestavován goticky, barokně i renesančně s 
otočnou korouhví. V Budišově se setkáte se sochami od Lorenza Mattielliho – sochy andělů 
u hřibitova a sochy sfing v zámeckém parku z počátku 18. století.          

Koněšín
Barokní kostel sv. Bartoloměje z let 1663-79 postaven na starších základech. Skála Halířka 
nad přehradou – nachází se zde pietní trampské místo s kamennou mohylou, křížem a 
především destičkami zemřelých kamarádů. Keramické dílny, přístaviště lodní dopravy na 
Dalešické přehradě, chatová osada, bývalý vojenský areál Radarka – dnes slouží k rekreaci, 
Turistická ubytovna a Autocemp Borovinka.

Hartvíkovice 
Gotický kostel sv. Jiljí ze 14. století, barokně upraven v 18. století. Autocamp Wilsonka pod 
Wilsonovou skálou. Skalní masiv Wilsovona skála byla původně 100 m vysoká, dnes do 
poloviny zatopena přehradou. Na vrcholu skály překrásná vyhlídka na přehradu. Nad skalou 
zřícenina hrádku Kufštajn.

Vícenice u Náměště n. O.
Kostel sv. Marka, původně románský z 13. století, barokně přestavěn.

Zámek Budišov Zámek Náměšť nad Oslavou Wilsonova skála


