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Autorem architektonického návrhu no-
vého posezení, stejně jako samotné roz-
hledny, je brněnský architekt Pavel Jura. 
Podle starosty Pavla Pacala je důležitá 
nejenom funkčnost a  praktičnost, ale 
také estetické ztvárnění v  souladu s  ar-
chitekturou rozhledny.
Rozhledna na Pekelném kopci se od do-
končení výstavby v roce 2014 stala vyhle-
dávanou atraktivitou pro cyklisty i  pěší 
a  také místem setkání při nejrůznějších 
akcích. Nový mobiliář zvýší kapacitu po-
sezení a  poslouží všem, kteří vyrazí na 
procházku nebo na vyjížďku a  budou si 

chtít posedět a  odpočinout na klidném 
místě s výhledem do širokého okolí. Ná-
vštěvníci mohou také využít malé ohniště.
„Přespolní cykloturisté“ naleznou zázemí 
v TouristPointu, který se nachází v  infor-
mační centru na Karlově náměstí v Tře-
bíči. Mohou zde využít nejen příjemného 
posezení, ale i úschovny zavazadel, toalet 
a  sprch. K  dispozici jsou venkovní stoja-
ny na kola a také uzamykatelná úschovna 
kol. Na požádání je cyklistům poskytnuto 
i  základní nářadí pro jednoduché opravy 
kol či lékárnička pro ošetření drobných 
poranění.

Čtyři nové odpočívky jsou od 15. července k dispozici turistům a cyklistům, 
kteří zavítají k rozhledně na Pekelném kopci u Třebíče. Původní lavičky byly 
na hraně životnosti, proto se město Třebíč rozhodlo toto oblíbené místo vy-
bavit novými pohodlnými odpočívkami.

NOVÉ ODPOČÍVKY 
NA PEKELNÉM KOPCI

Incomingový tým

NAPLÁNUJTE SI VÝLET
Místo s  krásným výhledem na Třebíč 
a okolí můžete zakomponovat do svého 
výletu. Pěšky se k rozhledně dostanete 
oficiální značenou stezkou z parkoviště 
u polikliniky Vltavínská nebo po zelené 
turistické značce, která vede i  kolem 
vodojemu na Strážné hoře („Kostelíč-
ku“). Pokud chcete vyrazit na kole, tak 
po cyklotrase 26 a  5212 dojedete na 
rozcestí (k bodu záchrany TR 014) a od-
tud vás zelená turistická značka přive-
de po široké lesní cestě až k  vrcholu 
Pekelného kopce (572 m).

Tip na cyklovýlet 
Z Třebíče přes 
Pekelný kopec 
na Sádek a zpět 
(33,5 km)

Pěší výlet 
Okolo Třebíče 
Výšlap po 
vyhlídkových místech 
(15 km)


