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Wir beginnen in Žďár nad Sázavou, wo sich ein UNESCO-Weltkulturerbe befindet die Wallfahrtskirche des heiligen Johannes von Nepomuk auf Zelená hora. Vom
Stadtplatz begeben wir uns auf dem blau markierten Weg zum Bahnhof, wo wir links in
den rot markierten Weg biegen. Entlang des Teiches Peršlík geht es weiter bis nach Březí
nad Oslavou. Von Březí aus fahren wir auf der Landstraße nach Kotlasy, und von hier aus
– wieder den rot markierten Weg entlang – bis nach Radostín. Dann fahren wir auf der
Landstraße weiter bis nach Kněževes. Von hier aus führt uns der Weg links um den Teich
Výpustek herum. Nach einem kurzen Anstieg zwischen Feldern geht es dann überwiegend
leicht bergab am Teich Krajinka vorbei. Hier treffen wir wieder auf den rot markierten Weg,
der uns nach Ostrov nad Oslavou führt. Von hier aus fahren wir weiter – immer auf der roten
Trasse – in Richtung Nové Město – Stadtplatz. Nachdem wir unter dem Viadukt hinter dem
Dorf hindurchgefahren sind, biegen wir von der Asphaltstraße auf einen Feldweg ab, der
uns nach Obyčtov bringt. An der Kreuzung unseres Weges mit der Hauptstraße verlassen
wir die rot markierte Trasse und biegen links ab in Richtung Hlinné. In Hlinné biegen wir
rechts auf den Radweg 5256 ab, der uns nach Řečice bringt. Von hier aus fahren wir dann
auf der Landstraße über Petrovice nach Nové Město na Moravě. Von Nové Město n. Mor.,
dem bekannten Weltbiathlon-Zentrum, fahren wir nach Petrovice zurück. Von hier aus führt
uns der Radweg 19 über Slavkovice, Veselíčko und Mělkovice zurück nach Žďár nad Sázavou.
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Erlebnispunkte in geographischen Koordinaten
Zajímavá místa udaná v geografických koordinátech
1

Žďár nad Sázavou
49°26‘40“N 15°8‘18“E

3

Nové Město na Moravě
49°33‘39.3“N 16°04‘22.8“E
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Wallfahrtskirche auf Zelená hora
Poutní kostel na Zelené hoře
49°34‘4 8“N 15°56‘31“E
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Vysočina Arena
49°34‘39“N 16°3‘3“E
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Ze Žďáru nad Sázavou
do Nového Města na Moravě
Výlet zahájíme ve Žďáru nad Sázavou, kde se nachází památka UNESCO - poutní kostel
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Vyjíždíme z náměstí po modré značce k železniční
zastávce, kde odbočíme vlevo na červenou značku a pokračujeme kolem rybníka Peršlík až
do Březí nad Oslavou. Z Březí pojedeme po silnici do obce Kotlasy a pak znovu po červené do
Radostína. Dál se vydáme po silnici do Kněževse, kde odbočíme vlevo kolem rybníku Výpustek. Krátce stoupáme mezi poli a pak už převážně sjíždíme kolem rybníku Krajinka a lesem,
kde se napojíme na červenou značku. Ta nás dovede do Ostrova nad Oslavou, odkud budeme
pokračovat po červené směrem Nové Město – nám. Za obcí podjedeme viadukt a odbočíme
z asfaltky na polní cestu do Obyčtova. V místě křížení červené s hlavní silnicí opustíme
červenou značku a odbočíme vlevo směr
Hlinné. V Hlinném zahneme vpravo na cyklotrasu 5256, která nás přivede do Řečice,
odkud pojedeme po silnici přes Petrovice do
Nového Města na Moravě. Z Nového Města na Moravě, centra světového biatlonu, se
vrátíme do Petrovic a po cyklotrase 19 jedeme přes Slavkovice, Veselíčko a Mělkovice
zpět do Žďáru nad Sázavou.
Die Wallfahrtskirche des heiligen Johannes von Nepomuk auf Zelená hora
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

28 Radtouren in der EDM / 28 cyklostezek v ERDV
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