
údolím řeky oslavy 
k rozhledně v ocmanicích 
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ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA TRASE

Ocmanice
Jihozápadně od obce rozhledna postavená v roce 
2004.

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.    

Naloučanský Mlýn      (Jeřábkův mlýn)

Zahrádka
Hejátkova pekárna

POPIS TRASY

Trasa jak pro cyklisty, tak pro turisty začíná v obci Ocmanice u nového 
společenského centra v těsné blízkosti fotbalového hřiště. Zde můžete pohodlně 
zaparkovat a vydat se na naše putování. První vaše kroky či jízda povedou přes 
Ocmanice směrem na obec Naloučany. V Naloučanech za mostem přes řeku 
Oslavu se vydáte vlevo po zelené turistické značce a cyklotrase č. 5109 směrem 
na Jeřábkům mlýn a obec Zahrádka proti proudu řeky. Jeřábkův mlýn někdy také 
nazýván Naloučanský Mlýn, který budete procházet dvorem, je trvale obydlenou 
usedlostí. Za mlýnem budete pokračovat přes most směrem na obec Zahrádka, 
kde vás čeká mírné stoupání. V Zahrádce na první křižovatce je vydáte rovně 
kolem Hejátkovy pekárny (doporučuji navštívit), směrem do obce Častotice. Obcí 
Častotice projdete kolem malé hospůdky stále po hlavní silnici až ke křížku na konci 
obce, kde odbočíte doleva a kolem rybníku Dubovce a lesíkem budete směřovat 
ke křižovatce polních cest a jedné asfaltové cesty. Na křižovatce odbočíte doleva 
k Ocmanické rohledně (doporučuji navštívit). Kolem rozhledny pokračujete směrem 
obec Ocmanice, kde na první i druhé křižovatce půjdete vždy rovně a dojdete opět 
k místu vašeho počátečního putování.
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