Trasa Memoriálu Petra Vejvody pro cyklisty
Trasa vede místy, kde se Petr Vejvoda pohyboval a která jsou s jeho životem nějak spojena.
Petr Vejvoda v Nížkově celý život bydlel.
V Bukové bydlí Petrovi prarodiče a trávil zde volný čas.
Na cyklostezku mezi Přibyslaví a Sázavou Petr často jezdil bruslit.
Ve Žďáře nad Sázavou chodil do základní školy na ulici Komenského a pak i na Střední školu obchodní a služeb SČMSD.
Do víceúčelového areálu u Pilské nádrže chodil cvičit a trénovat.
U Veselského rybníka v Novém Veselí vysázel prezident České republiky Miloš Zeman s hejtmany krajů alej dubů, která nese Petrovo jméno.
Start – v areálu výletiště u koupaliště v Nížkově, mezi 9.30 a 10.30.
Trasa:
Z Nížkova pojedeme po cyklistické trase číslo 19 směrem na Bukovou a Červený mlýn.
Za Červeným mlýnem odbočíme na cyklostezku a pojedeme do Sázavy.
V Sázavě opět najedeme na cyklistickou trasu číslo 19 a projedeme obec Sázava a dále pokračujeme po cyklistické trase číslo 19 až do Hamrů nad Sázavou.
Projedeme obec Hamry nad Sázavou směrem na Žďár nad Sázavou (okolo Hamroně).
Ve Žďáře nad Sázavou odbočíme na první křižovatce doleva na ulici Okružní a dále pokračujeme po ulici Komenského ke Střední škole obchodní a služeb
SČMSD Žďár nad Sázavou.
Průjezd Žďárem nad Sázavou je na mapě červeně, protože jsou tam jednosměrné ulice a zákazy vjezdu, ale Žďárem nad Sázavou nejsnadněji projedete
takto:
Od Střední školy obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou sejdete okolo Biskupského gymnázia po ulici U Klafárku (je tam zákaz vjezdu) k řece a přejedete
přes most. Zájemci se ještě mohou vydat po cyklostezce doleva a navštívit víceúčelový areál u Pilské nádrže. Kdo k Pilské nádrži nepojede, vydá se doprava
ke kulturnímu domu, u mostu přejde silnici a pojede dále okolo řeky (pod knihovnou), projede farskými humny a dále po Veselské ulici a ulici Strojírenské až ke
Žďasu. Dále už trasa pokračuje podle mapy.
Od Žďasu se vydáte po modré turistické značce (okolo parkoviště a střední školy technické) a pojedete až na rozcestí U Křížku, od tohoto rozcestí budete
pokračovat dále po modré turistické značce okolo turistického pramene Oslavy a Babínského rybníka, u něj se vydáte doleva okolo rybníka Plaček stále po modré
turistické značce (nepřehlédněte odbočku doprava, abyste nedojeli až do Budče) až na rozcestí Holetín.
Od rozcestí Holetín pojedete po žluté turistické značce až do Nového Veselí.
Po hrázi Veselského rybníka projedete na ulici K Újezdu a na křižovatce odbočíte na Matějov.
Za lesíkem vpravo od silnice do Matějova odbočíte na polní cestu, která vede k aleji dubů.
Po návštěvě aleje se vrátíte zpátky na silnici a pokračujete v cestě do Matějova a dále přes Rosičku do Nížkova.
Cíl – do 17 hodin na výletišti v Nížkově, kde bude připraveno malé občerstvení (projedete Nížkovem směrem na Poděšín a odbočíte doleva na polní cestu téměř
na konci vesnice – před hřbitovem)
Trasu lze v případě potřeby zkrátit na několika místech. Například ze Sázavy se lze vrátit okolo Huťského Dvora zpět do Nížkova, od rozcestí U Křížku lze po
žluté turistické značce projet až k silnici do České Meze a odtud po silnici do Nížkova, atd.

