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Cesta přes hluboké údolí Svratky vás zavede do 
Štěpánova nad Svratkou, který byl rudním revírem a 
průmyslovým centrem pernštejnského panství. V okolí 
Štěpánova, Čepí, Švařce a Koroužném najdete mezi 
skálami mnoho bývalých štol a dalších památek po 
těžbě stříbra, mědi a železné rudy. 

TRASA
Bystřice, náměstí – Bratrušín (1,5) – Věchnov (4) – 
Vrtěžíř (7) – Štěpánov nad Svratkou (9) – Čtyři Dvory 
(15) – Prosetín (16) – Brťoví (18) – Koroužné (23) – Vír 
(29) – Bystřice (36)

ALTERNATIVNÍ PRODLOUŽENÍ
Štěpánov nad Svratkou – Ujčov (2) – Dolní Čepí (3,5) 
– Horní Čepí (5) – Čepičkův vrch – Štěpánovská skála – 
Štěpánov nad Svratkou (11)

POPIS TRASY
Z bystřického náměstí se můžeme držet modré turistické 
značky, projet ulicí Na Příkopech, na  jejím konci zabočit 
doleva a vzápětí doprava směrem na Bratrušín. Silnička 
nás  dále  v  souladu  s  modrou  značkou  povede  do 
Věchnova. U pekárny odbočíme doleva, pod Železinkou 
přejedeme potok a lesní cesta nás dovede až do vesničky 
Vrtěžíř.  Odtud  vede  kolem  Vrtěžířského  potoka  silnice 
do Štěpánova nad Svratkou. Na rozcestí se dáme doleva 
a po silnici č. 387 (cyklotrasa 4025). V obci se zastavte u 
naučné stezky Čtyřlístek.  Za mostem přes řeku mineme 
hornickou  čtvrť  Borovec  a  dojedeme  do  Záskalí,  kde 
odbočíme  doprava  a  lesem  stoupáme  na  Čtyři  Dvory. 
V dědině odbočíme vpravo na polní cestu a pokračujeme 
ke  žluté  značce,  po  které  se dáme doleva do Prosetína 
s kdysi nejstarší evangelickou modlitebnou na Vysočině. 
Nad  katolickým  kostelem  na  konci  vesnice  odbočíme 
doprava  do  Brťoví.  Cestou  do  Brťoví  vás  určitě  potěší 
nádherný  výhled  na  rozhlednu  Horní  les  a  přímo  před 
sebou  uvidíte  na  horizontu  hrad  Zubštejn.  Projedeme 
obcí  a  sjedeme  do  Švařce,  kolem  hornického  kostela  a 
odbočíme doprava po silnici č. 387. Ta nás po Svratecké 
vodohospodářské  naučné  stezce  zavede  do  Víru,  kde 
se  můžeme  občerstvit,  navštívit  galerii  Na  bahnech, 
přehradu  Vír  či  obdivovat  okolí  z  místních  skalních 
vyhlídek.  Do Bystřice pokračujeme po hlavní silnici.

Alternativní prodloužení
Ze  Štěpánova  jedeme  podle  Svratky  po  silnici  č.  387  a 
v Ujčově u pomníku padlých zabočíme doleva, cyklotrasa 
4025  nás  dovede  do Dolního  Čepí.  Hned  na  1.  rozcestí 
se  dáme  vlevo  vzhůru  a  pokračujeme  na  Horní  Čepí. 
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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

Projedeme  dědinku  a  na  konci  asfaltky  odbočíme  doprava 
na lesní cestu, která nás kolem Čepičkova vrchu dovede až ke 
Štěpánovu. U revíru vjedeme na silnici č. 19 a dáme se doleva 
do městyse.
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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 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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Štěpánov nad Svratkou
	Penzion Hodůnka
Čtyři Dvory
	Rekreační středisko Čtyři Dvory, tel.: 606 940 819
Koroužné
	Hostinec U Štarhů
Ujčov
	Penzion a restaurace Zubr, tel.: 566 566 630
Vír
	Hospoda Na Pískovně, tel.: 605 400 803
	Turistická ubytovna Vír, tel.: 737 379 981, 
  www.virvudolisvratky.cz
	Ubytování U Hamříků, tel.: 603 541 673, hamrikovi.wz.cz
	Vagón Bowling, www.vagonbowling.cz
	Autocamp Na Kopci, tel.: 734 633 896,    
  autocampnakopci@gmail.com
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   zpevněný povrch, lesní a polní cesty 
nejvyšší bod   592 m n. m. (Věchnov) 
nejnižší bod   342 m n. m. (Vír, u řeky Svratky)
celk. stoupání   859 m


