
kolem Dalešické přehrady 
z Koněšína do Koněšína

POPIS TRASY

Z Koněšína se vydáte po cyklotrase č. 5207 na obec Kozlany. 
Za obcí Kozlany cca po 2 km bude odbočka na obec Stropešín.  
Dáte se tedy touto cestou. Přijedete na most, který vede 
přes přehradu. Zde je nádherný pohled na vodní dílo a obec 
Hartvíkovice s její dominantou kostelem sv. Jiljí. Těsně za mostem 
jsou umístěny dvě infotabule, kde se můžete dočíst něco málo 
o historii přehrady a vodní elektrárně. V obci Stropešín se vydáte 
za utobusovou zastávkou po polní cestě – cyklotrasou č. 5107 
směrem na Dalešice. Cestou budete míjet rybník Bezděkov. 
V Dalešickém pivovaru je možnost občerstvení a návštěvy 
muzea pivovarnictví. Budete pokračovat ke škole po cyklotrase č. 
5107, ta vás dovede až k lodní zastávce Dalešice. Doporučujeme 
vychutnat si nádherný pohled na přehradu v místě, kde je nejširší. 
Z lodní zastávky opět po cyklotrase č. 5107 směrem na obec 
Kramolín. Cestou budete míjet zříceninu středověkého hradu 
Čalonice a odbočku k infotabuli u zatopeného mlýna Dalešice. 
Pokračujeme klidným lesem a těsně před hrází najíždíme na 
silnici vedoucí z obce Slavětice do Kramolína. Nenechte si ujít ani 
pohled z hráze Dalešické přehrady. Je to nejvyšší sypaná hráz v 
ČR a třetí nejvyšší na světě. Její výška je 100 m. Po přejetí hráze 
můžete zamířit k informačnímu cestu s občerstvením u lodní 
zastávky Kramolín. Po načerpání sil máte dvě možnosti. Můžete 
navštívit rozhlednu Babylon nebo pokračovat po cyklotrase č. 
5108 směrem na obec Popůvky. Cesta k rozhledně je dostatečně 
značená a vede směrem z Kramolína na městys Mohelno. Pokud 
se rozhodnete směřovat ke Koněšínu, projedete obce Kramolín 
směrem na Popůvky z cyklotrasy č. 5175 na č. 5108 kolem 
hájenky až do Popůvek. Po pravé straně obce Popůvky se vám 
naskýtá pohled na vzletovou dráhu a komplex budov vojenské 
letecké základny. Následují obce Hartvíkovice, kde nelze 
přehlédnout odbočku k nedaleké Wilsonově skále a kempu pod 
Wilsonkou. Před obcí Třesov najíždíte opět na cyklotrasu č. 5207, 
která vás přes Kozlany dovede opět do Koněšína. 

ZAJÍMAVÁ MÍSTA NA TRASE

Koněšín

Barokní kostel sv. Bartoloměje z let 1663-79 postaven na starších základech. Skála Halířka nad 
přehradou – nachází se zde pietní trampské místo s kamennou mohylou, křížem a především destičkami 
zemřelých kamarádů. Keramické dílny, přístaviště lodní dopravy na Dalešické přehradě, chatová osada, 
bývalý vojenský areál Radarka – dnes slouží k rekreaci, Turistická ubytovna a Autocemp Borovinka.

Stropešín

Raritou je venkovský dům č. p. 17 ve Stropešíně, jehož došková střecha je jedinou ukázkou použití 
tradiční pokrývky ze slámy v kraji Vysočina. Objekt pochází z počátku 19. století a do dnešní doby si 
naprosto mimořádně zachoval svoji autentickou podobu drobné venkovské usedlosti.

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.

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.

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.

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

Pohled ze skály Halířka na přehradu

Cyklisté na trase

30 km
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www.horacko.cz, www.dalesickaprehrada.cz
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