
ZA HISTORIÍ                                  39 km
Vyjížďka po historických, architektonických a technických 
památkách a zajímavostech regionu. Poznejte místní 
skvosty od románského kostelíku ve Vítochově, 
po funkcionalistickou vilu Gustava Jaroška v Dalečíně. 
Navštívíte pozůstatky středověkých hradů a Vírskou 
přehradu sevřenou skalami a tmavými lesy, to vše 
v kouzelném okolí údolí řeky Svratky.

TRASA
Bystřice, nám. – Dvořiště (3) – Lesoňovice – Pivonice – 
Zubštejn (9,5) – Kobylnice – Pyšolec – Vír (16) – Vírská 
přehrada (18) – Dalečín (26) – Písečné (30) – Vítochov (32) 
– Ždánice (35) –  Bystřice (39)
POPIS TRASY
Z  bystřického  náměstí  se můžeme  držet modré  turistické 
značky,  projet  ulicí  Na  Příkopech,  na  jejím  konci  zabočit 
doleva a  jet na křižovatku se silnicí  č. 19. Tu přejedeme a 
pokračujeme po silnici č. 388 po rozcestí na Dvořiště, kde 
odbočujeme doprava. Držíme se stále vpravo kolem kravína, 
sjedeme  lesem  do  údolí  Bystřičky  a  zase  vystoupáme 
k bývalému kravínu u Lesoňovic. Zde se dáme doleva po silnici 
do  Pivonic.  Ještě  před  autobusovou  zastávkou  odbočíme 
doprava mezi domy a po 200 m se dáme doprava po polní 
cestě a brzy opět doprava k  lesu pod Zubštejnem. Odtud 
stoupáme  lesní  cestou  vpravo až na palouk u  romantické 
zříceniny. 
Po  prohlídce  hradu  a  historických  obléhacích  strojů  se 
vrátíme  opět  na  kraj  lesa  pod  Zubštejn  a  pokračujeme 
obloukem doprava a po vrstevnici pod hradem k asfaltce. 
Po  té  se  dáme  doleva  do  Kobylnic,  projedeme  celou  ves 
a  po  navazující  lesní  cestě  (současně  červená  značka) 
pokračujeme až ke zřícenině Pyšolec. K ní nás dovede z této 
cesty  odbočující  červená  značka.  Buď  se  po  ní  pustíme 
už  nad  hradem  a  kolo  povedeme,  nebo  zvolíme  spodní 
odbočku,  ale  pozor  na možné  přejetí!  Po  prohlídce  torza 
hradu se po stejné cestě vydáme do Víru. Zde projedeme 
celou  ves  až  k  soutoku  Bystřice  a  Svratky,  kde  silnice 
odbočuje  doprava  k Vírské přehradě.  Ve Víru  se můžeme 
občerstvit a poté šlapeme až na hráz a po nádherné vyhlídce 
do údolí pokračujeme po pravém břehu přehradního jezera 
Svrateckou  vodohospodářskou  naučnou  stezkou  až  do 
Dalečína. 
Z  Dalečína  jedeme  po  silnici  č.  357  do  Písečného,  kde 
odbočíme doleva k Vítochovu. Zastavíme se u památného 
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ZAJÍMAVOSTI
Pivonice – barokní kaple sv. Anny s rokokovými freskami, Zubštejn 
– majestátná zřícenina hradu ze 14. století; Pyšolec – pozůstatek 
hradu ze 14. století nad vyrovnávací přehradou vodní nádrže Vír; 
Vír – Ledová stěna Vír – horolezecká lokalita, vyhlídka Klubačice 
a Horymírka, Vírský mlýnek, Vírská přehrada – dostavena roku 
1957, betonová tížná hráz je s 76,5 m 3. nejvyšší v ČR; Dalečín 
–  funkcionalistická  vila  Gustava  Jaroška;  romantická  zřícenina 
gotického  hradu  Dalečín,  zámek  Dalečín  v  tyrolském  stylu, 
Písečská zmole - motokrosový areál; 
Vítochov – kostel sv. Michaela z 2. pol. 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

kostelíka sv. Michaela ze 13. století nad vsí a pokračujeme dále do 
Ždánic a zpátky do Bystřice nad Pernštejnem. 

Trasa ve formátu gpx ke stažení na:
bystricko.com

Zkuste si také projet stezku
Za relaxací, 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
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 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 n. P. a vlakové nádraží Rožná 

– pouze pro vracení kol

Bystřice, nám. – Dvořiště (3) – Lesoňovice – Pivonice 
– Zubštejn (7,5) – Kobylnice – Pyšolec – Vír (14) – 
Vírská přehrada (15) – Dalečín (23) – Písečné (27) – 
Vítochov (29) – Ždánice (31) –  Bystřice 
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Pivonice   
 Občerstvení
Vír 
 Turistická ubytovna Vír, tel.:737 379 981, www.

virvudolisvratky.cz
 Ubytování U Hamříků, tel.: 603 541 673, hamrikovi.wz.cz
 Hospoda Na Pískovně, tel.: 605 400 803
 Vagón Bowling, www.vagonbowling.cz
 Autocamp Na Kopci, tel.: 734 633 896, 

autocampnakopci@gmail.com
Dalečín
 Vila Gustava Jaroška, ubytování Gama Group,  

tel.: 731 422 358
 Restaurace Ditta bar, tel.: 603 457 584
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

náročnost  turista 
vhodné kolo   silniční, trekové 
sjízdnost     asfalt, zpevněný povrch i lesní cesty
nejvyšší bod  688 m n. m. (zřícenina hradu Zubštějn)
nejnižší bod   386 m n. m. (Vír, u lávky přes Svratku)
celkové stoupání  782 m


