
ZA URANEM                                  42 km
Krásná a pestrá příroda spolu s technickými zajímavostmi 
spojenými s těžbou uranu. Určitě stojí za to investovat síly 
do delší varianty, která vás povede divoce romantickým a 
tajemným údolím říčky Bobrůvky až k Lesnímu penzionu 
Podmitrov.

TRASA
Bystřice, nám. – Bratrušín (2) –  Věchnov –  Kovářová (8) – 
Nedvědice (11) – Sejřek (16) – Rakové (17) – Klokočí (20) 
– Olší – u Drahonína (23) – Moravecké Pavlovice (27) – 
Lopaty – Střítež (29) – hrad Bukov/Lísek (30,5) – Bukov 
(32)  – Milasín (34) – Rožná (36) – Zlatkov – Bystřice (42)

ALTERNATIVNÍ PRODLOUŽENÍ
Lopaty – údolí Loučky – Habří – Podmitrov (5) – Mitrov – 
Bukov (celkem 8,5 km)

POPIS TRASY
Z bystřického náměstí se můžeme držet modré turistické 
značky,  projet  ulicí  Na  Příkopech,  na  jejím  konci  zabočit 
doleva a vzápětí doprava směrem do Bratrušína. Silnička 
nás dále v souladu s modrou značkou povede do Věchnova 
a přes Kovářovou dolů do Nedvědice. 
Po  silnici  č.  387  vyjedeme  jenom nad  železniční  přejezd 
a  odbočíme  doprava  na  silnici  č.  390  na  Sejřek.  Jakmile 
vystoupáme k lesíku, nenecháme si vpravo ujít nádherné 
výhledy  na  hrad  Pernštejn.  V  Sejřku  najdeme  odbočku 
vlevo  (vede  zde  i  zelená  značka,  která  však  hned  uhýbá 
z naší silničky) ke kravínu, u něj odbočíme doprava a úzká 
asfaltka nás přivede do vesničky Rakové. Na následujícím 
rozcestí  zabočíme  doprava  ke  Klokočí  a  dojedeme  pak 
vpravo  do  Olší.  Zde  odbočíme  doleva  na  Drahonín, 
sjedeme  z  kopce  k  potoku  a  zde  zabočíme  doprava 
k bývalým dolům, kde se musíme dát doleva na lesní cestu 
vedoucí do Moraveckých Pavlovic. Z této vesničky šlapeme 
vzhůru po silnici ke Stříteži asi 1,2 km k lesní cestě po levé 
ruce, která nás přivede na samotu Lopaty, odtud jedeme 
po modré značce do Stříteže. 
Ve Stříteži se pustíme kolem kapličky po asfaltce, na křížení 
silniček se dáme doleva směr Nivy, na první odbočce polní 
cesty se pustíme doprava a po necelém kilometru staneme 
u zříceniny Bukov. Po prohlídce se vracíme zpět, na první 
lesní  cestě  odbočíme  doleva, musíme  překonat  potůček 
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ZAJÍMAVOSTI
Nedvědice –  hrad  Pernštejn,  památný  tis,  naučná  stezka 
Pernštejn;  Sejřek  –  místo  dalekého  rozhledu  z  kopce  Stráž, 
chovatelská  stanice  koní  dvůr  Mansberk;  Olší –  chrám  Páně 
svatého Jiří; Drahonín – bývalé uranové doly, nedaleká Trenckova 
rokle – přírodní památka; Střítež – zřícenina hradu Lísek (Bukov) 
ze 13. století; Habří – údolí Bobrůvky; Mitrov – zřícenina hradu 
Mitrov,  ekofarma  Mitrovský  dvůr  s  prodejnou  regionálních 
produktů;  Bukov – kostel  sv.  Jakuba;  Rožná – uranové  doly, 
poslední funkční důl ve střední Evropě; 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

a  lesní  a  luční  cestou  dojedeme  do  Bukova.  Z  návsi  šlapeme 
vzhůru (cyklotrasa 5130), na rozcestí Bukovská překřížíme silnici 
č. 385, projedeme Milasín, sjedeme do Rožné, kde se můžeme 
občerstvit,  nakoupit  v  místní  jednotě,  nebo  využít  vlakové 
dopravy. Po silnici přes Zlatkov se vrátíme do Bystřice.

Alternativní prodloužení
Z Lopat sjedeme dolů do údolí malebné řeky Loučky-Bobrůvky 
do místa Sečan. Odtud šlapeme kolem říčky po červené značce 
pod Habřím na Podmitrov, kde se nachází lesní penzion s malou 
farmou. Odtud nás vyvede silnička kolem zříceniny Mitrov do 
obce Mitrov, kde silnice uhýbá doleva směrem do Bukova.

Trasa ve formátu gpx ke stažení na:
bystricko.com

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

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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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
Sejřek
	Občerstvení Pod Lípou
Mitrov
	Lesní penzion Podmitrov, tel.: 732 575 100,  
  www.podmitrov.cz
	Restaurace Mitrovský dvůr, tel.: 733 713 258,  
  www.mitrovskydvur.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. 

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    sportovec, turista
vhodné kolo  trekové, horské
sjízdnost    asfalt, zpevněné i polní cesty
nejvyšší bod  641 m n.m. (Věchnov, kóta Obecník)
nejnižší bod   321 m n.m. (Nedvědice)
celk. stoupání  1 143 m


