
Z okolní polní krajiny vyšlapejte na duby a habry porostlý hřeben plný orchidejí, 

kudlanek, roháčů a zajímavých ptačích druhů.  

NÁROČNOST TRASY Délka cyklotrasy je 36 km, míří nahoru, po hřebeni a sjezd dolů. Při pěší trase přibližně 19 km po hřebeni a z kopce. 

ZAČÁTEK A KONEC TRASY cyklotrasa: vlaková stanice Zbýšov a Jestřabice; pěší: autobus. zastávka Žarošice, Těšanka a vlak. stanice Jestřabice 

POPIS CESTY  Pokud vyrazíte na cyklovýlet, je zapotřebí se s kolem hromadnou dopravou dostat poblíž Žďánického lesa. To umožní 

vlakové spojení Brno – Vyškov. Vystoupit můžete na několika stanicích. Blízko cyklostezce mimo rušné silnice je Zbý-

šov. Z vlakové stanice přejeďte do blízkých Šaratic. Zde si můžete prohlédnout zajímavý novorománský kostel.  

Zahněte na cyklotrasu 5100, která vás údolím Milešovického potoka kolem několika rybníků vyvede až na hřeben. Na 

rozcestí téměř na hřebeni se napojte na trasu 473. Po této zpevněné cestě pojedete přes celý hřeben. Pokud vyrážíte 

na pěší výlet, můžete se autobusem nechat vyvézt až na hřeben, na rozcestí Těšanka (bod 2 na mapce). Pokračujte 

po hřebeni na rozcestí U Andělíčka. Můžete udělat malou odbočku po žluté na jih k posezení u Lichtenštejnského 

památníku. Pokračujte po hřebeni na rozcestí U Zlatého jelena (bod 3). Zde je další odpočívadlo a několik památníků, 

mezi nimi i ty připomínající místní boj partyzánské skupiny s nacisty. Je tu i další Lichtenštejnský památník. Při pokra-

čování výletu překřížíte druhou se silnic, která Žďánickým lesem prochází. Nyní vás čeká mírné stoupání k nejvyššímu 

vrcholu, U Slepice, s nadmořskou výškou 439 m. Projedete po naučné stezce Žďánickým lesem, okrajem přírodní 

rezervace U Vrby. Dále už budete sjíždět z hřebene dolů, Pekelným žlebem, stále po trase 473 a zároveň místní nauč-

né stezky. Zastavte se u studánky Bezdýnky a zjistěte, jaká pověst se k ní váže. Po sjezdu do údolí říčky Kyjovky, 

u táborové základny Haluzická hájenka, zahněte jižním směrem po cyklotrase EV4 do vlakové stanice Jestřabice.  

OBČERSTVENÍ studánka Bezdýnka 
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Přírodní park Žďánický les je především listnáči zalesněné území s významným výskytem orchidejí. Můžete tu najít 

střevíčník pantoflíček, některé druhy kruštíků, okrotic, vstavačů a další. Někoho asi zaujme, že se v této oblasti těží 

plyn a ropa. U Dambořic, na jihozápadním okraji oblasti, je jedno z největších ložisek u nás. 

Lichtenštejnské památníky, kamenné desky s vytesanými nápisy, byly rozmísťovány napříč panstvím toho-

to šlechtického rodu k výročím panování knížete Jana II. Kolem nich byly vysazovány jubilejní háje dubů. 

U Vrby je rezervace chránící zachovalé a více než 150 let staré bučiny s doupnými a trouchnivějícími  

stromy důležitými například pro roháče obecného.  

 

 

TRASU DOPORUČUJE  

Malví z Rychty  

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání ——— www.lipka.cz 

ŽĎÁNICKÁ  

(CYKLO)HŘEBENOVKA 

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.9604244&y=49.1007936&z=13&rc=9mpcRxT1cx9nI4wxTKEu9nP6cjBum0D5Yu9niPzdhh&rs=ward&rs=coor&rs=coor&rs=coor&rs=coor&ri=13078&ri=&ri=&ri=&ri=&mrp=%7B%22c%22%3A121%7D&xc=%5B%5D
http://www.lipka.cz

