
ZA MALEBNOSTÍ             31 km/48 km
Poznejte hrad Pernštejn v Nedvědici a hrobku Pernštejnů 
v Doubravníku, kryté dřevěné lávky, malebnou krajinu 
„Nedvědických Krkonoš“,  bledulové údolí Chlébského 
potoka, hluboké Sýkořské lesy a kouzlo rozmanité a 
členité Svratecké hornatiny. 

TRASA   
Bystřice, nám. – Zlatkov (4) – Suché Louky – Věžná (9,5) – 
Pernštejn (15) – Nedvědice (17) – Dolní Čepí (20) – Ujčov 
(21) – Kasany – Lískovec (23) – Věchnov (27) – Bratrušín 
– Bystřice (31)

ALTERNATIVNÍ PRODLOUŽENÍ
Nedvědice (17) – Černvír – Doubravník (21) – Prudká – 
Běleč (25) – Křeptov – Sýkořské lesy – Chlébský potok 
– Chlébské (35) – Dolní Čepí (37)

POPIS TRASY
Z  bystřického  náměstí  sjedeme  vpravo  přes  Bystřičku 
a  jednosměrkou  na  sídliště  I.  Pokračujeme  rovně  do 
Zlatkova  a  u  teletníku  nad  Rožnou  odbočíme  doleva. 
Vzápětí  je  značená odbočka doprava na Suché Louky  a 
stále rovně dojedeme až do Věžné. Objedeme kostel sv. 
Martina,  dáme  se  vpravo  přes mostek  a  dále  vlevo  po 
cyklotrase 5130 až do obce Pernštejn ke studánce Korýtko 
a  k  dřevěné  kryté  lávce.  Od  korýtka  potom  odbočíme 
vzhůru po Staré pivovarské cestě na hrad Pernštejn. Po 
prohlídce  sjedeme vpravo do Nedvědice, kde  je bohatá 
možnost občerstvení. Odtud se pokračuje po silnici č. 387 
do Bořinova, vpravo odbočíme na Dolní Čepí a cyklotrasa 
č. 4025 nás dovede až do Ujčova. 
Zde se při nájezdu na silnici č. 387 dáme vlevo do kopce 
a  v  části  Kasany  hned  odbočíme  vpravo  a  stoupáme 
směr  Lískovec. Projedeme celou vesnici  a na křižovatce 
nad vsí se dáme doprava do Věchnova. Pod Věchnovem 
odbočujeme doprava na místní komunikaci do Bratrušína, 
odkud pohodlně sjedeme do Bystřice.

Alternativní prodloužení
V Nedvědici  jedeme  k  řece  a  ČOV  a  odtud  pěšinou  do 
Černvíra. Z Černvíra po silnici č. 387 do Doubravníka po 
Pražské cyklotrase č. 1. Za mostem pokračujeme po polní 
cestě  až  k  doubravnickému  nádraží.  Za  kostelem  pak 
odbočíme  vlevo,  pokračujeme  až  na  železniční  přejezd 
a  kolem  Svratky  dále  do  Prudké.  Zde  se  silnice  zatáčí 
doleva, míří do Bělče (stále č. 1), kde odbočujeme vlevo 
do  Křeptova.  Odtud  míříme  doprava  kolem  závory  po 
silničce do sýkořských lesů. Křižování se žlutou turistickou 
značkou přejedeme rovně a na další odbočce se pustíme 
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ZAJÍMAVOSTI
Věžná –  geologická  lokalita;  Nedvědice  –  hrad  Pernštejn, 
vyhlídka Maria Laube, bývalý mramorový lom, kamenný most, 
naučná stezka Pernštejn, vilová zástavba po cestě z Nedvědice 
z přelomu 19. a 20. století; Černvír – kostel Nanebevzetí Panny 
Marie, dřevěný krytý most z roku 1718, Doubravník – kostel 
Povýšení  svatého Kříže  s hrobkou Pernštejnů a Mitrovských; 
Chlébské –  PR  Chlébské,  bledulová  rezervace;  Dolní Čepí 
–  hornická  kaple  sv.  Václava  ze  13.  století;  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

po asfaltce doleva, až se u PP Hrádky napojíme na červenou 
značku. Té se držíme vpravo přes potok a pak hned doleva, dále 
však jedeme rovně až na silnici nad Chlébským. Zde se pustíme 
doleva, na začátku obce odbočíme doprava a po nové asfaltce 
dojedeme k partyzánskému pomníku. Od něj zamíříme vlevo 
do Dolního Čepí a napojujeme se na původní trasu.
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Trasa ve formátu gpx ke stažení na:
bystricko.com

Zkuste si také projet stezku
Za relaxací, Za historií, Za výhledy, 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





Bystřice, nám. – Zlatkov (4) – Suché Louky – Věžná (8) – 
Pernštejn (15) – Nedvědice – Dolní Čepí (20) – Ujčov – Kasany 
– Lískovec (23) – Věchnov (27) – Bratrušín – Bystřice n. P. 
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Nedvědice  
	Hradní restaurant starého pána Viléma
	Restaurace Pod Pernštejnem
	Restaurace Na Náměstí
	Penzion a Restaurace Hanáček, tel.: 736 670 550
	Hotel Myslivna, tel.: 566 565 044, 
  www.hotelmyslivnanedvedice.cz
Ujčov   
	Restaurace a Penzion Zubr, tel.: 566 566 630,
   www.penzion-zubr.cz
Lískovec  
	Ubytování U Lukášků, tel.: 731 237 350, 
  ulukasku.webnode.cz
Bystřice nad Pernštejnem 
	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
        Ubytování:
	Ubytovna Sporthotel, Dr. Veselého 754, Bystřice n.P. 

http://www.arealsportu.cz/
	Penzion Hotelovka, Hornická 758, Bystřice n.P., 
 www.penzionhotelovka.cz
	Domov mládeže, Dr. Veselého 343, Bystřice n.P, 
 www.szesby.cz

OBČERSTVENÍ A UBYTOVÁNÍ

PRODEJ A SERVIS KOL
	Cyklo Kalina, Pod Kaštany 39, Bystřice n. Pern., 
   tel.: 603 830 197
	Karel Krondráf, Masarykovo náměstí 4,  Bystřice n. Pern.,  

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

Náročnost    turista
vhodné kolo   trekové, horské 
sjízdnost     asfalt, zpevněný povrch
nejvyšší bod   641 m n. m. (Věchnov, kóta Obecník)
nejnižší bod   321 m n. m. (Nedvědice)
celk. stoupání   750 m


