
ZA RELAXACÍ                               20 km
Nenáročná relaxační trasa, která vás zavede 
k odpočinkovým místům v blízkém okolí Bystřice nad 
Pernštejnem. 

TRASA
Bystřice, náměstí – Sportovní hala – Domanínek – 
Domanínský rybník (7) – Skalský rybník (11) – Bohuňov 
– Borovinka (15,5) – Domanín – Bystřice (20)

POPIS TRASY 
Vyšlápneme od TIC v Bystřici vzhůru náměstím, nad ním 
hned odbočíme doleva do ulice Dr. Veselého a sjedeme 
před fotbalový stadion. Zde můžete odbočit vpravo a 
navštívit sportovní halu s krytým bazénem, lezeckou 
stěnou a bowlingem. Další cesta nás vede z velké zatáčky 
doprava pod koupalištěm k mostku přes říčku Bystřici 
a hned za mostkem najíždíme vpravo na cyklostezku 
k Domanínku. Zde odbočíme vlevo do kopce, šlapeme 
kolem letiště (cyklotrasa 5061) a na horizontu najedeme 
vpravo na pokračování cyklostezky, která nás dovede 
až k parkovišti a rozcestí k Domanínskému rybníku. Zde 
opatrně převedeme kolo přes silnici č. 19 a sjedeme 
k Domanínskému rybníku, kde se můžeme občerstvit a 
v létě vykoupat nebo si zapůjčit šlapadlo. Po odpočinutí 
se vrátíme k silnici č. 19 a pokračujeme doprava ve 
směru na Nové Město na Moravě. Po necelém kilometru 
odbočíme doprava na silnici ke Skalskému dvoru. Těsně 
před rybníkem odbočíme mezi chatky doprava a po 
úzké asfaltce objedeme Skalský rybník a poté dojedeme 
do Bohuňova. Dále pokračujeme směrem na Bystřici 
(Pražská cyklotrasa č. 1), vyšlápneme malé stoupání za 
Bohuňovem a následuje dlouhý sjezd a po něm odbočka 
vlevo na Borovinku s restaurací a dětským hřištěm. Poté 
pokračujeme přes Domanín k Bystřici, na konci dlouhé 
rovinky však odbočíme doprava, překonáme silnici č. 19 
a po cyklostezce kolem Bystřičky se vrátíme ke koupališti 
a odtud na náměstí.
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ZAJÍMAVOSTI
Bystřice nad Pernštejnem – koupaliště a sportovní hala, www.
arealsportu.cz; Farma a jízdárna EDEN, www.eden-farma.cz; 
Areál sportu AKCENTRUM – lanové centrum, tel.: 774 719 402; 
Domanínský rybník – půjčovna loděk a šlapadel; Borovinka – 
tenis, minigolf, dětský hrad, půjčovna kol           

Trasa ve formátu gpx ke stažení na:
bystricko.com

Zkuste si také projet stezku
Za historií, Za výhledy, Za malebností, 
Za uranem, Za zábavou, Za sportem, 

Za lidovou architekturou, Za permoníky, Za potulkou

Další trasy Zubřích stezek najdete na:
bystricko.com

kde můžete psát i Vaše náměty a připomínky





PRODEJ A SERVIS KOL

Bystřice, náměstí – Sportovní hala – Domanínek 
– Domanínský rybník (7) – Skalský rybník (11) – 
Bohuňov – Borovinka (15,5) – Domanín – Bystřice (20)

ZA RELAXACÍ                                20 km

OBČERSTVENÍ A UBYTOVÁNÍ

	Cyklo Kalina, Pod Kaštany 39, Bystřice n. P., 
  tel.: 603 830 197
	Karel Krondráf, Masarykovo náměstí 4,  Bystřice n. P.,  

tel.: 566 553 088
Půjčovna kol:  
	Vlakové nádraží Nové Město na Moravě
	Vlakové nádraží Bystřice nad Pernštejnem 
  – pouze pro vracení kol
	Vlakové nádraží Rožná 
  – pouze pro vracení kol

náročnost  rodiny s dětmi
vhodné kolo silniční, trekové 
sjízdnost asfalt a zpevněný povrch
nejvyšší bod 637 m n. m. (Bohuňov, u kóty Strážnice)
nejnižší bod 528 m n. m. (Bystřice, u potoka Bystřička)
celk. stoupání 263 m

Občerstvení:
	Restaurace Club, Luční 764, Bystřice n. P., 
 www.restauraceclub.cz
	Restaurace Vinárna Rozhledna, Masarykovo nám. 62,  
 Bystřice n.P., www.vinarna-bystrice.cz
	Restaurace Harenda, Nádražní 1399, Bystřice n. P.,
 www.ala-gastro.cz/harenda
	Pizzerie Di Pietro, Tyršova 441, Bystřice n. P.,  
 www.restaurantpietro.cz
	Penzion Hotelovka, Hornická 758, Bystřice n. P., 
 www.penzionhotelovka.cz
	Hotel Skalský dvůr, Lísek, tel.: 566 591 511, 
 www.skalskydvur.cz
	Rekreační areál Borovinka, Domanín 127, 
 tel.: 566 551 828, www.borovinka.cz
Ubytování:
	Ubytovna Sporthotel, Dr. Veselého 754, Bystřice n. P.  
 www.arealsportu.cz/
	Penzion Hotelovka, Hornická 758, Bystřice n. P., 
 www.penzionhotelovka.cz
	Domov mládeže, Dr. Veselého 343, Bystřice n. P, 
 www.szesby.cz
	Hotel Skalský dvůr, Lísek, tel.: 566 591 511, 
 www.skalskydvur.cz
	Rekreační areál Borovinka, Domanín 127, 
 tel.: 566 551 828, www.borovinka.cz


