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ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA TRASE

Vyhlídka Gloriet

Náměšť nad Oslavou

Z Náměště nad Oslavou se vydáte směrem na Třebíč, zahnete
na Vícenice, kde na návsi odbočíte doprava. Pokračujete kolem
kasáren do Sedlece, u obchodu odbočíte doleva a pojedete
po silnici a posléze polní cestou (po zelené turistické značce)
dojedete k myslivně a před závorou napravo zaparkujete
vozidlo. Pokračujete dále po zelené cca 600 m k vyhlídce
na meandr říčky Oslavy, eventuálně směrem doprava, kudy
se po cca 200 m dostanete k altánku Gloriet s další pěknou
vyhlídkou na okolí řeky Oslavy.

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.

Wilsonova skála
Ze Sedlece se vydáte kolem letiště směrem na Kramolín.
Na první křižovatce za letištěm zahnete doleva a přes Popůvky
se dostanete do Hartvíkovic. Zde odbočíte doleva směrem
na pláž, po cca 150 m zahnete doleva a dojedete k fotbalovému
hřišti. Zde ponecháte vozidlo a dále pokračujete pěšky
po žluté turistické značce až na Wilsonovu skálu s vyhlídkou
na Dalešickou přehradu a její okolí.
Zámek Valeč
Z Hartvíkovic zvolíte směr Třesov. Tam odbočíte doleva
na Kozlany a cca 300 m za obcí zahnete na křižovatce doleva
a přes Stropešínský most dojedete do Stropešína. Z mostu
se nabízí vyhlídka na ostrov na přehradě. Zde se dá jet doleva
na Dalešice, kde je upoutávka na Dalešický pivovar, nachází
se zde pivovarnické muzeum, restaurace, byl zde točen film
Postřižiny. Pokud se ve Stropešíně vydáte doprava, pojedete
směrem k Valči, kde je opraven místní zámek s možností
prohlídky i výborné restaurace.
Jaderná elektrárna Dukovany
Z Valče pojedete směrem na Moravský Krumlov (ve směru
chladicích věží JEDU). V obci Slavětice můžete odbočit
před pomníkem doleva na hráz Dalešické přehrady a dále
pokračovat do Kramolína. Odtud pokračujete doprava směrem
na Mohelno, odkud se po cca 1 km můžete vydat po lesní
cestě k rozhledně Babylon. Pokud neodbočíte, dojedete
k Jaderné elektrárně Dukovany, kde můžete navštívit zajímavé
informační středisko mapující její vznik a provoz (prohlídka
zdarma).
Hadcová step Mohelno
Od dukovanské elektrárny pojedete dále směrem na Moravský
Krumlov. U benzinové pumpy zahnete doleva směrem
na Mohelno a odtud pokračujete cca 3 km dolů do údolí řeky
Jihlavy. Tam je vhodné po přejetí mostu zastavit (napravo
je možnost parkování) a projít si kousek podél řeky, jak proti
proudu směrem k hrázi dolní přečerpávající nádrže a zde
postavenému Mohelenskému mlýnu, tak po proudu směrem
k chatové oblasti, kde je i sezónní restaurace. Poté opět
vyjedete cca 3 km do městysu Mohelno a tam můžete navštívit
unikátní hadcovou step.

Gloriet
Romantický lovecký pavilonek nad řekou Oslavou. Postaven kolem r. 1830. Výhled do údolí Oslavy
a na okolní stráně.
Sedlecký hrad
Zřícenina gotického hradu z přelomu 13. a 14. stol. nad řekou Oslavou. Postaven třebíčským klášterem
na obranu statků v části panství. Zničen v pol. 15. stol. za válek česko-uherských. Zachovány jsou
nepatrné zbytky zdiva, příkopů a valů.
Wilsonova skála a obec 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.
Dalešice
Muzeum rakousko-uherského pivovarnictví, známý pivovar z filmu Postřižiny – tel.: 568 860 942.
Románsko-gotický kostel sv. Petra a Pavla z 1. pol. 14. stol. s gotickými freskami, na návrší městyse
stojí původně rodinná hrobka s křížovým půdorysem, empírově upravená na počátku 18. století.
Klášter kajícnic sv. M. Magdalény z počátku 14. století. Byl za husiných válek vypálen a po r. 1560 zanikl.
V 1. pol. 18. století přestavěn na barokní zámek se zajímavými štukovými interiéry. Nachází se v blízkosti
kostela. Čalonice – zřícenina středověkého hradu v blízkosti přehrady.
Valeč a Zámek Valeč
Gotický kostel Povýšení sv. Kříže z pol. 13. stol. Barokní fara z 18. století. Renesanční zámek postavený
r. 1534 Osovskými z Doubravice, barokně upraven r. 1712. Koncem 18. stol. změněn na úřady a byty,
později na lihovar, dnes po náročné rekonstrukci opět slouží veřejnosti. Prohlídky a další služby
na tel.: 724 400 497 – celoroční provoz.
Kramolín
Vyhlídková kamenná rozhledna Babylon na Zeleném kopci (491 m), kterou nechal r. 1831 postavit
hrabě J. Vilém Haugwitz. Patří k nejstarším v ČR. Otevřeno: květen – září, průvodce tel.: 568 645 317.
Informační centrum přečerpávací vodní elektrárny s prohlídkou provozu, kontakt na IC a objednávky
exkurzí: 561 105 519. Hlavní přístaviště osobní lodní dopravy na přehradě. Jízdní řády lodě a další info
na tel.: 739 085 858.
Mohelno
Obec pojmenována po prehistorické neolitické mohyle odkryté na návrší. Jako městečko se připomíná
ve 2. pol. 14. stol. V polovině 12. stol. postaven hrad, sídlo královského purkrabího, do r. 1349 župních
úřadů; zbořen za husitských válek. Pod řadou domů rozvětvené sklepy z 15. století. Původní románský
kostel Všech Svatých přestavěn goticky r. 1512; mohutná zděná zvonice. Renesanční fara s branou.
Renesanční radnice z r. 1546, upravována v 18. a 19. století.
Mohelenská hadcová step
Národní přírodní rezervace (48,1 ha, vyhl. v r. 1933) – skalní amfiteátr na levém břehu meandru řeky
Jihlavy. Skalní a drnová step hostí mnoho vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, vázaných
na specifické životní podmínky a chemické složení hadcové horniny (serpentinou).

DOPORUČENÍ

Cestu si můžete také zpříjemnit plavbou lodí Horácko. Tel.: 739 085 858
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