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Jaroměřice
nad Rokytnou

46 km

433 m

4:00 h

MTB

Durch die Landschaft
um Jaroměřice nad Rokytnou
Ausgangspunkt unserer Radwanderung ist die hübsche Kleinstadt Jaroměřice nad
Rokytnou mit dem staatlichen Schloss und dem Museum des Otokar Březina. Wir
starten auf dem Radweg 481 in Richtung Moravské Budějovice und biegen etwas später,
immer dem Radweg 481 folgend, von der Hauptstraße links in Richtung Ohrazenice ab. In
Ohrazenice biegen wir links auf den Radweg 5110 ein, der uns in die Gemeinde Příštpo
führt. Hinter dem Dorf gelangen wir auf dem Radweg 5110 durch den Wald in die Gemeinde
Radkovice u Hrotovic, und von hier aus setzen wir die Fahrt auf der Landstraße über
die Gemeinde Bačice nach Hrotovice fort. Auf dem Stadtplatz mit dem Denkmal des F.B.
Zvěřina in Hrotovice angekommen, fahren wir den Berg hinunter und biegen, gemäß der
Ausschilderung, links in Richtung Dalešice ab. Hier befindet sich das Österreichischungarische Brauereimuseum. Von Dalešice aus, wo sich der gleichnamige Stausee
befindet, fahren wir auf der Landstraße Nr. 399 in die Gemeinde Stropešín. Hier biegen
wir links auf die Straße ab und etwa nach 1 km folgen wir der Abbiegung nach links in
Richtung Valeč. Vor Valeč überqueren wir die Hauptstraße und schon befinden wir uns im
Dorf. Hier biegen wir an der ersten Kreuzung rechts und danach an der zweiten links ab.
Die Hauptstraße führt uns zur Kirche. An dieser biegen wir rechts ab. Am Friedhof vorbei
führt uns eine schmale Asphaltstraße in die Gemeinde Dolní Vilémovice. Hier gelangen wir
auf die Straße Nr. 401, die uns bis nach Lipník bringt. In Lipník treffen wir wieder auf den
Radweg 481, der uns über die Gemeinde Boňov zurück nach Jaroměřice nad Rokytnou führt.

4

3

2
1

Erlebnispunkte in geographischen Koordinaten
Zajímavá místa udaná v geografických koordinátech
1

Staatliches Schloss / Státní zámek
Jaroměřice nad Rokytnou
49°5‘37“N 15°53‘32“E
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Hrotovice
49°7‘20“N 15°59‘22“E
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Brauereimuseum Dalešice
Muzeum pivovarnictví Dalešice
49°7‘51“N 16°4‘4 8“E
Stausee Dalešice
Vodní nádrž Dalešice
49°7‘30“N 16°7‘20“E
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Krajinou v okolí Jaroměřic nad Rokytnou
Vyjíždíme z půvabného městečka Jaroměřice nad Rokytnou se státním zámkem a Muzeem
Otokara Březiny po cyklotrase 481 ve směru Moravské Budějovice. Po chvíli odbočíme
z hlavní silnice doleva směrem na Ohrazenice, stále po cyklotrase 481. V Ohrazenicích
odbočíme doleva na cyklotrasu 5110, která nás dovede do obce Příštpo. I nadále jedeme
po trase 5110, která nás za obcí vede lesem do obce Radkovice u Hrotovic a pokračuje dál
po silnici přes Bačice do Hrotovic. V Hrotovicích se dostaneme na náměstí s Památníkem
F. B. Zvěřiny, odkud sjedeme dolů a odbočíme vlevo podle silničního ukazatele směrem
na Dalešice, kde se nachází Muzeum rakousko-uherského pivovarnictví. Z Dalešic, u kterých
se nalézá stejnojmenná vodní nádrž, se vydáme po silnici č. 399 do obce Stropešín. Tam
odbočíme vlevo na silnici a po cca 1 km se opět dáme vlevo na Valeč. Před Valčí přejedeme
hlavní silnici a ocitneme se ve vesnici. Na první křižovatce odbočíme doprava a na další
křižovatce doleva. Po hlavní silnici
dojedeme ke kostelu, nad kterým se
dáme vpravo. Mineme hřbitov a dál už
nás asfaltová silnička nasměruje do obce
Dolní Vilémovice. Zde se dostaneme
na silnici č. 401 a dojedeme po ní do Lipníka. V Lipníku se napojíme na cyklotrasu
481 a přes obec Boňov se vrátíme zpět
do Jaroměřic nad Rokytnou.
Schloss / Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou

28 Radtouren in der EDM / 28 cyklostezek v ERDV
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