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Na kole Českou Kanadou 
 

18. – 25. července 2020 
 
 
Sraz: v 8:30 hod na parkovišti mezi Sokolovnou a Ideonem (cca před hudebním 

klubem Ponorka) + nakládka kol do cyklovleku 
 

Odjezd: v 9 hod 
 

Ubytování: po dvou v pokojích penzionu Skalíček v Kunžaku, Komenského 
náměstí 71 

Cena zájezdu: ubytování 495 Kč/os/den, polopenze s výběrem dvou jídel 280  
Kč/os/den. Lze pouze snídaně za 80 Kč/os/den. Doplatek k záloze 2 000 Kč bude 
vyúčtován po skončení zájezdu podle faktury za najeté km autobusem. 
 

Opatření proti COVID-19: 
Pro případ nutnosti si každý účastník vezme sebou roušku. 
 

Úrazové pojištění: Všichni účastníci turistického zájezdu jsou pojištěni proti úrazu 
na základě pojistné smlouvy mezi Českým olympijským výborem a Pojišťovnou 
VZP, a.s, která je dceřinou firmou Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Pojistná 
smlouva má číslo 131 000 1770. 

Pro případné výlety do zahraničí si je každý účastník povinen zařídit cestovní 
pojištění (pojištění léčebných výloh) samostatně. 
 

Program zájezdu:    

1. den: Sobota 18. 7. prohlídka Jihlavy 
Trasa cyklobusu Pardubice – Jihlava 
Jihlavské podzemí (expozice středověkého dolování, mini skanzen hornická vesnička a 
krajina, dílny) – 4 alegorické sochy (čtvero ročních období) – kaple Olivetská hora). 
Jihlavské kolektory (podzemní inženýrské sítě, tři úrovně, ocelové žebříky, ukázky 
hornických svítilen, ryzí stříbro). 
Odjezd do Kunžaku – ubytování. 
 
 
2. den: Neděle 19. 7. Telč a okolí (Pařezité rybníky) 
Trasa cyklobusu Kunžak – Telč (24 km).  
(pozn.: Možno jet na kole, bus ušetří čas na prohlídky památek) 
Telč - městská památková rezervace: zámek, muzeum Vysočiny, vyhlídková věž. 
Trasa na kole: 
Telč – Roštejn, zřícenina hradu (9 km) -  Malý a Velký pařezitý rybník (13 km) - Míchova 
skála (vyhlídka) – Javořice (836,5 m.n.m.), vysílač (4 km) – Vlčice, muzeum České 
Kanady (20 km) – Kunžak (asi 5 km)     
Celkem: 42 km. 
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3. den: Pondělí 20. 7. hrad Landštejn a za loupežníkem Graselem 
Trasa na kole: 
Kunžak – Rožnov (bizoní farma) (8,3 km) –  Landštejn, hrad (6 km) – přehrada Landštejn 
(2 km) – Stálkov, rozcestí v lese (6 km) – Graselova sluj, loupežník (1 km) – Graselova 
kuchyně, skalní útvar – vodní pila Peníkov (3 km) – Český Rudoltec, zámeček, pivovar, 
hospoda (2,5 km) - rozhledna U Jakuba (6 km) – Havlova hora 680 m n.m. – kaskády 
rybníků (1 km) – Ďáblova prdel, skalní útvar (1km) –  hraniční kámen Morava, Čechy (1 
km) – Zvůle, rybník, koupání (6 km) – Kunžak penzion (5,5 km). 
Celkem: 49 km  
 
 
4. den: Úterý 21. 7. úzkokolejka Nová Bystřice – Jindřichův Hradec  
Trasa busu Kunžak – Nová Bystřice (16 km) 
Návštěva muzea veteránů, úzkokolejky – odjezd úzkokolejnou železnicí do Jindřichova 
Hradce (32 km – 1:24 hod). 
  
Prohlídka Jindřichova Hradce (zámek, Křižíkova vodní elektrárna, Dům gobelínů, 
muzeum, u kostela Nanebevzetí Panny Marie 15. poledník v dlažbě). 
Zpět úzkokolejkou do stanice Kunžak – Lomy – pěšky 3 km do penzionu. 
 
 
5. den: Středa 22. 7. Slavonice a okolí (Vydří naučnou stezkou do Dačic) 
Trasa na kole: 
Kunžak – Pfaffenschlag, základy středověké vesnice (17 km) – památník železné opony 
u obce Kadolec (2 km), signální stěna – zkratkou NS Pohádkový les do pevnostního 
areálu Slavonice, ukázka opevnění z I. Republiky (2 km) – Slavonice náměstí (3 km), 
památková rezervace, sgrafita, vyhlídková věž - poutní kostel Panny Marie Bolestné u 
Mutné (5 km), kopie Černé Madony z Montsarratu, přivezena ze Španělska – rozcestí u 
Janova (6 km) – Janovské údolí (kolem Moravské Dyje)  - Staré Hobzí, zámek (3 km) – 
Loucký Mlýn (nejstarší na Moravě) – Vydří naučnou stezkou kolem Moravské Dyje do 
Dačic (14 km), zámek, klášter bosých karmelitek, vyhlídková věž, sluneční hodiny.                  
Celkem 52 km 
Zpět do Kunžaku cyklobusem (20 km) 
Kdo chce, může dojet do Kunžaku na kole. Pak bude mít ujeto 72 km. 
 
 
6. den: Čtvrtek 23. 7. Zámek ve Stráži nad Nežárkou a rybniční soustava Třeboň 
Trasa cyklobusu Kunžak – Stráž nad Nežárkou (28 km). 
Návštěva zámku a zároveň muzea Emy Destinové. 
Trasa na kole: 
Stráž nad Nežárkou - Stříbřec – Lutová – U kancléře (12 km) – rybniční soustava CHKO 
Třeboňsko, po hrázích rybníků – Stará a Nová řeka (kanál) - u Stříbřeckého mostu 
odbočka k pomníku Emy Destinové – Stará Hlína, kamenný most, hospoda (15 km) – 
kolem Rožmberka do Třeboně (15 km), pod hrází rybníka Svět parkoviště busu – 
prohlídka Třeboně (zámek, vyhlídková věž, restaurace pivovaru Regent, hospůdky, rybí 
speciality). 
Celkem na kole 42 km. 
Zpět cyklobusem do Kunžaku (43 km).                                 
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 7. den: Pátek 24. 7. Okolí Vranova nad Dyjí (hrady Vranov, Cornštejn a Bítov) 
Trasa cyklobusu Kunžak – Lesná (u Vranova nad Dyjí) (60 km). 
Lesná, muzeum motocyklů, větrný mlýn, restaurace. 
Trasa na kole: 
Lesná – pohraniční zátarasy, bunkr (5 km) – Vranské brány (můstek) – vyhlídka nad 
Ledovou slují (3,5 km) – možno jít 0,5 km pašeráckou stezkou na exponované místo 
(úzké místo nad skalami) – Vranov nad Dyjí, náměstí (7 km) – hráz přehrady (1 km) – 
přes obec Lančov zřícenina hradu Cornštejn (zpoplatněno, dříve ne) (9,5 km) – Bítov, 
hrad (5 km) – zpět na parkoviště bus (1,5 km), restaurace a rozhledna Rumburak (dvě 
dřevěné sochy krkavců) 
Celkem na kole 33 km. 
Trasa cyklobusu zpět do penzionu (54 km). 
 
 
 
8. den: Sobota 25. 7. Muzeum knoflíků v Žirovnici a muzeum rekordů Pelhřimov 
Trasa cyklobusu Kunžak – Žirovnice. 
Návštěva zámku (nástěnné malby), špýcharu (venkovské tradice), pivovaru (muzeum 
perletě, knoflíky, pivovarnictví) 
Trasa cyklobusu Žirovnice – Pelhřimov. 
Návštěva (vyhlídková věž muzeum rekordů, pivovar Na čtyřce).  
Dojezd do Pardubic (celkem 155km). 
 
 
V případě špatného počasí navštívíme některé památky autobusem bez kol.  

Přihlášky:  
přijímá Dagmar Ehrenbergerová, e-mail: egova@seznam.cz, mobil 739 569 070. 
Poplatek při odhlášení do 1 měsíce před odjezdem se stanovuje 500,- Kč  
1 měsíc až 1 týden před odjezdem - 50% z ceny zájezdu 
v době kratší než jeden týden před odjezdem 100% z ceny zájezdu. 
 
Trasy vybral a výlety vede: 
Josef Odvody; tel.724 995 237 (operátor O2) 
 
 
Záložní trasa Nejjižnější bod ČR (poblíž Vyššího Brodu). 


