
ZA ZÁBAVOU                            26/32 km
Cyklovýlet kolem staveb J. B. Santiniho vás přivede před 
Westernové městečko Šiklův mlýn s bohatým letním 
programem pro každého. Dolní Rožínka se zámkem rodu 
Mitrovských a lesoparkem nabídne trochu odpočinku a 
relaxace. A vyznavače adrenalinové zábavy jistě potěší 
návštěva místního strašidelného zámku Draxmoor 
a Fotoparku Krokodýl.

TRASA
Bystřice, nám. – Zlatkov (4) – Rožná (6) – Dolní Rožínka (8) 
– Blažkov (11) – Šiklův mlýn (12) – Olešínky – Zvole (15) – 
Horní Rožínka (17) – Rozsochy (21) – Domanínek – Bystřice 
n. P. (26)

ALTERNATIVNÍ PRODLOUŽENÍ
Rožná (6) – Milasín (8) – Bukov (10) – Mitrov – Mitrovský 
dvůr – Strážek (13) – Dolní Rozsíčka (15) – Blažkov (17) - 
Šiklův mlýn (18) - Olešínky - Zvole (21) - Horní Rožínka (23) 
- Rozsochy (26) - Domanínek - Bystřice (32)

POPIS TRASY
Z  bystřického  náměstí  sjedeme  vpravo  přes  Bystřičku  a 
jednosměrkou  na  sídliště  I.  Pak  pokračujeme  rovně  do 
Zlatkova a do Rožné.  Zde odbočíme doprava na  silnici  do 
Dolní Rožínky, kde naproti autobusovému nádraží zahneme 
doleva na Blažkov. V Blažkově musíme na hlavní křižovatce 
odbočit  doprava,  projedeme  celou  vesnici  a  na  konci 
odbočíme za hřbitovem doleva na silničku do Westernového 
městečka Šiklův mlýn, kde můžeme prožít bohatý program 
a  také  se  občerstvit.  Z  Šiklova  mlýna  jedeme  vlevo  po 
cyklotrase  5130  do  Olešínek,  dále  doprava  po  Santiniho 
cyklotrase 5061 do Zvole a odtud do Horní Rožínky. Pak se 
dáme na rozcestí do Rozsoch, odtud doprava do Domanínku 
(stále 5061) a cyklostezkou do centra Bystřice.

ALTERNATIVNÍ PRODLOUŽENÍ
V Rožné  se  dáme  naproti  silnice  od  Zlatkova  na  silničku 
do Milasína a dále do Bukova (cyklotrasa 5130). Z Bukova 
pokračujeme  rovně  na  Mitrov,  zastavit  se  můžeme  na 
nedalekém Mitrovském dvoře k občerstvení. Při výjezdu na 
silničku odbočíme doleva a  jedeme do Strážku, kde se na 
mostku přes Bobrůvku pustíme vpravo a přes Dolní Rozsíčku 
dojedeme do Dolní Rožínky, kde se napojíme na standartní 
trasu.
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ZAJÍMAVOSTI
Rožná – geologická  lokalita  Hradisko, přírodní  koupaliště 
v zatopeném bývalém lomu; Mitrov – zřícenina hradu Mitrov ze 14. 
století; farma Mitrovský dvůr s prodejnou regionálních produktů
Dolní Rožínka – zámek Dolní Rožínka, lesopark Templ, strašidelný 
zámek Draxmoor, Fotopark Krokodýl; 
Zvole – Westernové městečko Šiklův mlýn; kostel sv. Václava od J. 
B. Santiniho; 
Bukov – kostel sv. Jakuba; zřícenina hradu Lísek
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
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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 malebností, 

Za uranem, 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





náročnost   rodiny s dětmi
vhodné kolo  silniční
sjízdnost   asfalt
nejvyšší bod   597 m n. m. (Domanínek, u kóty Chocholouš)
nejnižší bod   464 m n. m. (Rožná, u řeky Nedvědičky)
celk. stoupání  498 m

Bystřice, nám. – Zlatkov (4) – Rožná (6) – Dolní Rožínka 
(8) – Blažkov (11) – Šiklův mlýn (12) – Olešínky – Zvole 
(15) – Horní Rožínka (17) – Rozsochy (21) – Domanínek 
– Bystřice n. P. (26)
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Horní Rožínka
	Penzion Opajda s farmou, tel.: 739 034 453, 
  www.opajda.cz
Šiklův mlýn
	Hotel a Penzion Colorado Grand, tel.: 602 750 130
	Kemp, restaurace, www.western.cz
Mitrov
	Lesní penzion Podmitrov, tel.: 732 575 100, 
  www.podmitrov.cz
	Farma a Restaurace Mitrovský dvůr, tel.: 733 713 258, 
  www.mitrovskydvur.cz
Strážek
	Restaurace Chudobka
	Hostinec Na Špici
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


