Vítězná – Pilníkov – Staré Buky – Výšinka – Komárov – Vítězná
Cyklotrasa (4088, 4087) vás vede od obecního úřadu ve Vítězné na kopec okolo větrné elektrárny a
táhlým sjezdem do Pilníkova. Město s cenným souborem měšťanských domů od renesance do
1. poloviny 20. století je od roku 2003 městskou památkovou zónou. Kromě domů spadají do zóny
kostel Nejsvětější Trojice, sloup se sousoším Nanebevzetí Panny Marie, klasicistní kašna s pelikánem
a pozdně barokní krucifix.
Pokračujte po cyklotrase (4138) podél Starobuckého potoka. V Dolních Starých Bukách stojí za
návštěvu kostel sv. Anny. Od 3. 5. 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky. Projedete
Prostřední Staré Buky, podél Žďárského potoka dojedete do Dolního Žďáru. Napojíte se na červenou
značku (cyklotrasa 4138). Minete kostel sv. Jana Křtitele, lípu u statku, až dojedete k hlavní silnici. Zde
pozor, silnice je velmi frekventovaná. Na Výšince je možnost občerstvení v motorestu Výšinka.
Po hlavní silnici sjedete do Nových Kocbeří, u obecního úřadu najedete vpravo na cyklotrasu
(4087, 4117) přes Komárov, Bukovinu. V Huntířově okolo přístřešku dojedete ke kostelu sv. Jana
Nepomuckého. Novogotický kostel byl postaven v letech 1888–1907. V letech 2009–2010 byl spolu
s dětským hřištěm a hřbitovem zrekonstruován z prostředků fondů EU. Před kostelem stojí nízký
kamenný kříž a pomník padlým v první světové válce. Dále po červené značce (cyklotrasa 4322) do
Hájemství, kde si můžete odpočinout v environmentálním naučném areálu, ve kterém je dětské hřiště
nebo arboretum. V arboretu se můžete seznámit s Keltským stromovým kalendářem, který je tvořen
22 stromy.
Dál po zelené značce (cyklotrasa 4088) okolo poutního areálu. Zde nevynechejte kostel
Navštívení Panny Marie a Mariánské poutní místo U Studánky. V těsné blízkosti studánky byly postupně
postaveny malé kapličky i křížová cesta se 14 zastaveními. Vracíte se zpět do cíle k dřevěné zvoničce
do Vítězné, části Kocléřov.

Délka: 35,4 km Převýšení: 187 m Obtížnost: střední
Nejnižší bod: 354 m Nejvyšší bod: 541 m
https://mapy.cz/s/dujudodose

Kola: mtb, treking

