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Harmonogram  
8:00 – 9:45 - možnost zaplacení dobrovolného startovného u organizátorů na stánku na náměstí v Telči 

- možnost zakoupení propagačních materiálů (tričko a náramek Na kole dětem) 

10:00 – 11:00 - slavnostní start cyklojízdy 

- přesun pelotonu z Telče do Třeště 

11:00 – 11:15 - pauza na náměstí v Třešti, občerstvení (voda a tatranka) 

11:15 – 12:15 - přesun pelotonu z Třeště do Jihlavy, u křižovatky nad Pístovem shromáždění pelotonu a 

setkání s Městskou policií 

12:15 – 13:00 - pauza v Jihlavě, prostranství za radnicí, oběd (voda a bageta) 

13:00 – 15:00 - přesun pelotonu z Jihlavy do Batelova kolem vodní nádrže Hubenov 

15:00 – 15:15 - pauza na náměstí v Batelově (u hasičské zbrojnice), občerstvení (voda a tatranka) 

15:15 – 16:15 - přesun pelotonu z Batelova do Řásné 

16:15 – 16:30 - pauza v Penzionu u Kolářů, občerstvení (limonáda, koláč) 

16:30 – 17:00 - přesun pelotonu z Řásné do Telče 

17:00 – 18:00 - příjezd pelotonu na náměstí v Telči za doprovodu Dixielandu Jazz Band Telč 

- losování věcných cen 

- předání šeku zástupcům Nemocnice Jihlava a fondu Na kole dětem 

18:00 – 19:00 - přednáška Josefa Zimovčáka v sále ZUŠ (nám. Zach. z Hradce, č.p. 71) nejenom o Tour de 

France 

- možnost večeře (svíčková) v restauraci U Zachariáše (čas večeře libovolný) 



Trasa 
Telč – Mysliboř – Sedlejov – Panenská Rozsíčka – Třešť – Jezdovice – Salavice – Pístov – Jihlava – Rantířov – 

Rounek – vodní nádrž Hubenov – Dvorce – Cejle – Dolní Cerekev – Batelov – Rácov – Řídelov – Řásná – Vanov - Telč 



Užitečné informace 

Příjezd a registrace 
 Počet cyklistů, kteří se rozhodnou jet s námi v pelotonu se každoročně zvyšuje, proto Vás prosíme, abyste 
nenechávali svůj příjezd do Telče na poslední chvíli a nechali si dostatečnou časovou rezervu jak pro zaplacení 
startovného a vyzvednutí startovacího balíčku, tak pro zaparkování svého vozu. 

 Registrace je otevřená do čtvrteční půlnoci. Registrace na místě není možná. Neregistrované cyklisty, kteří se k 
pelotonu přidají nevyháníme, ale nebude pro ně zajištěno občerstvení. 

 Na stánku také budeme vydávat stravenky na svíčkovou pro předem nahlášené zájemce. 

 

Startovné 
 Startovné je možné zaplatit u organizátorů akce do zapečetěné transparentní kasičky. Možnost rozměnění peněz 
u nás na stánku bude ale omezená. 

 V případě, že si nebudete mít startovací balíčky během cyklojízdy kam uložit, je možné odložení balíčku na jméno do 
doprovodného vozidla. Pokud se rozhodnete balíčky ještě před startem uložit k sobě do vozu, uvítáme tuto variantu. 

 Organizátoři budou na náměstí Zachariáše z Hradce od 8:00. Možnost zaplacení startovného a vyzvednutí 
startovního balíčku končí v 9:45, kdy se stánky sklidí a proběhne oficiální zahájení cyklojízdy. 

 

Parkování 

 Vzhledem k stavebním pracím, které probíhají na ul. Hradecká letos nebude možné využít parkovacích míst u 
zimního stadionu. K dispozici jsou následující parkoviště (viz mapa str. 7): 

 ul. Na Korábě 

 ul. Svatoanenská 

 ul. Na Sádkách 

 



Užitečné informace 
Jízda v pelotonu 
 Po celou dobu trvání cyklojízdy budou peloton doprovázet 2 motocykly PČR. 

 Jede se za plného provozu na silnicích. Každý účastník zodpovídá sám za sebe a za dodržování pravidel 
silničního provozu. Každý účastník jede na vlastní nebezpečí. 

 Pro cyklisty mladší 18 let je homologovaná přilba součástí povinného vybavení.  

 Děti do 10 let mohou jet na kole na veřejných komunikacích pouze v doprovodu osoby starší 15 let. 

 Doprava v Jihlavě – Městská policie zajistí nejkrizovější místa na trase, nicméně nezapomínejte, že cyklojízda je za 
plného provozu. Pokud nebude na křižovatce strážník MP nebo nebude průjezd zajištěn motocyklem PČR, mají 
účastníci povinnost respektovat dopravní značky a semafory. 

 Nezapomeňte, že se nejedná o závod. Nejedeme na čas, nesoutěžíme o ceny. Vyhrává ten, kdo dojede bez kolizí a 
bez zranění. 

 Buďte ohleduplní ke svému okolí. 

 Pokud se přidáváte na trase a chcete zaplatit startovné, vyzvednout si startovací balíček a obdržet červený náramek, 
který Vás bude opravňovat k obdržení občerstvení, kontaktujte organizátory během nejbližší občerstvovací pauzy. 

 Zdravotnická asistence (sanitka) není zajištěna. Dispečink Zdravotnické záchranné služby je ale informován a 
připraven kdykoliv pomoci. 

 Budeme projíždět ochranným pásmem Povodí Moravy, kolem nádrže Hubenov. Podařilo se nám vyjednat povolení 
k průjezdu, ačkoliv je tato oblast běžně nepřístupná veřejnosti. Prosíme proto o ohleduplnost!!! 

 

Doprovodné vozidlo 
 Po celou dobu konání cyklojízdy budeme mít k dispozici doprovodné vozidlo, do kterého bude možné uložit si 
náhradní díly a teplé oblečení v případě nepříznivého počasí.  

 Pokud by došly síly, je možné účastníka naložit a dopravit ho dle dohody např. na nejbližší vlakovou stanici. 

 

Jízdní řády vlaků 
 Pokud se Vám pojede nad očekávání dobře a Vy se rozhodnete pro dalších pár kilometrů, ale nebude se Vám chtít až 
do Telče 

NEBO 

 Pokud se Vám naopak pojede špatně, nebudete mít svůj den a kopce Vás vysílí, je zde možnost využití pravidelné 
vlakové dopravy. 

 



Užitečné informace  

 

 

Vlaky směr Jihlava Vlaky směr Telč 

Sedlejov – Kostelec 

Kostelec – Jihlava  

12:15 – 12:40, 

13:02 – 13:23 

Jihlava – Kostelec 

Kostelec – Telč  

7:33 – 7:59, 

8:20 – 8:56 

Třešť – Kostelec 

Kostelec – Jihlava  

12:28 – 12:40, 

13:02 – 13:23  

Mysliboř – Telč  10:48 – 10:54 

Jezdovice – Kostelec 

Kostelec – Jihlava  

12:32 – 12:40, 

13:02 – 13:23 

Sedlejov – Telč  10:44 – 10:54 

Rantířov – Jihlava  13:11 – 13:23 

14:57 – 15:14 

Třešť – Telč  13:28 – 13:52 

Dvorce – Jihlava  13:07 – 13:23 

14:50 – 15:14 

Jezdovice – Telč  13:23 – 13:52  

Dolní Cerekev – Jihlava  14:40 – 15:14 Jihlava – Kostelec 

Kostelec – Telč  

12:41 – 13:01, 

13:16 – 13:52 

Batelov – Horní Cerekev 

Horní Cerekev – Jihlava  

15:18 – 15:27, 

16:00 – 16:33 

Jihlava – Telč  14:44 – 15:48  

Batelov – Jihlava  16:36 – 17:14 Rantířov – Telč  

(jede přes Dvorce v 15:00) 

14:56 – 15:48  

Telč – Kostelec 

Kostelec – Jihlava  

18:04 – 18:40, 

19:04 – 19:23 

Batelov – Kostelec  

Kostelec – Telč  

16:36 – 16:46, 

17:10 – 17:46 



Mapy 

Telč – místo startu a parkoviště 

A – ul. Na Sádkách 

B – ul Na Korábě 

C – ul. Svatoanenská 

D - start 



Některé z úseků – abyste neodbočili jinam a trasu si neprotáhli  



Trasa po Jihlavě 







 

 Senátora PČR, RNDr. Miloše Vystrčila 

Starosty města Telče, Mgr. Romana Fabeše 

Starosty města Třeště, Ing. Vladislava Hynka 

Primátora města Jihlava, Ing. Jaroslava Vymazala 

Starosty městyse Batelova, Ing. Jiřího Doležala 

 

 

Akce se koná pod záštitou 



Partneři akce 

Hlavní partneři: 



Partneři akce 

Oficiální partneři: 





Kontakty 

• Lucie Doanová    775 195 135 

• Tereza Doanová    777 617 443 

• Tísňová linka    112 

• Hasičský záchranný sbor České republiky  150 

• Zdravotnická záchranná služba   155 

• Policie České republiky   158 

 

CoDoMa, o.s. 

Moskevská 413/5 

Praha 10 - Vršovice 

101 00 

nakoledetemvysocinou@seznam.cz  

www.nakoledetemvysocinou.cz  

č.ú.: 2500243331/2010, Fio banka, a.s. 

IČO: 22746269 
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