
A mnoho dalšího najdete na

www.korunavysociny.cz

Přibyslav - Sázava (9 km) - v místě bývalé železniční tratě byla 

zbudována stezka s hladkým asfaltovým povrchem, 

vhodným i pro inline brusle či longboardy. 

Žďár nad Sázavou - Polnička (5km) - asfaltová stezka se vine 

podél řeky Sázavy z centra Žďáru nad Sázavou, přes oblíbený 

Rekreační areál Pilák až do Polničky, odtud je možné 

pokračovat až na Velké  Dářko.

Bystřice nad Pernštejnem - Domanínský rybník (3,5 km)                      

- nenáročná asfaltová cyklostezka vás vyvede z Bystřice nad 

Pernštejnem k rekreačnímu středisku Domanínský rybník. 

CYKLOSTEZKY

Korunou Vysočiny po Eurovelo 4 (78 km) - z Vojnova Městce 

až do Nedvědice. Uvidíte tedy Korunu Vysočiny v celé své 

kráse. Čekají na vás rašeliniště Velkého Dářka, Zámek Žďár, 

kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Vysočina 

Aréna, Centrum Eden, ferraty u Víru a hrad Pernštejn.

Cyklotrasa 5061 (68 km) vás provede místy v regionu, kde 

zanechal stopu významný architekt Jan Blažej Santini-Aichel. 

Začínáme u panské hospody ve Vojnově Městci a cíl je                        

v Bystřici nad Pernštejnem. 

Cyklotrasa 1 (32 km) vám ukáže ta nejkrásnější místa 

centrální části Žďárských vrchů. Trasa začíná v Herálci a vede 

pod Devíti skálami, přes Metodku s úžasnými výhledy a svou 

trasu zakončíte na náměstí v Bystřici nad Pernštejnem. 

Cyklotrasa 19 (43 km) vás zavede z Přibyslavi až do Lísku. 

Hlavním tahákem této trasy je jízda po bývalé trati, projedete 

Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě a svou 

trasu zakončíte u půvabného kostelíku v Lísku. 

Vysočina Arena - jedna z největších pumptrackových drah               

s asfaltovým povrchem v České republice.

Bystřice nad Pernštejnem - zajímavá dráha v areálu 

Lužánky s přírodním povrchem z prosívky. 

PUMPTRACK

CYKLOTRASY

 

NAŠLÁPNUTO

NEJLEPŠÍ DOVOLENÁ NA KOLECH

UKÁŽEME VÁM NEJKRÁSNĚJŠÍ MÍSTA OD 

ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ PO HRAD PERNŠTEJN

MÁME



Nově vznikající bikový region v údolí řeky Svratky osloví 

svými terény především milovníky přírodních trailů, 

které doplňují upravené kopané úseky. Mezi trasami 

jsou ale i technicky nenáročné XC okruhy, jenž skvěle 

sednou gravelům.

Havlův Trail Klubačice

      0.72 km     2 m 100 m

Sokolí Trail – TR 2 Zubštejn 

      0.69 km     1 m     113 m       3.70 km     34 m     254 m

Havlův Trail – EN 1 Sokolí Trail – EN 2

      0.13 km     0 m     17 m       0.30 km     0 m     56 m

 – TR 1

           0.77 km     8 m     121 m 

Adrex Base Camp

Forest Resort

Další  tipy na výlety:

 je unikátní testovací centrum, půjčovna 

outdoorového vybavení a infocentrum v jednom. Kromě kol 

mají i výbavu na zdolání ferrat, ledové stěny nebo pro vodáky.

 je místo, kde vám načepují dobré pivo, 

nabídnou poctivé a dobré jídlo z kvalitních regionálních 

surovin a to vše s dobrou náladou a srdečným přístupem.

    Via ferrata Vír

    Vodácký kanál Vír

    Výlet k evropskému stromu roku kolem Vírské přehrady

    Zříceniny Pyšolec a Zubštejn

    Rozhledna Horní les u Rovečného  

Údolí Sportu z.s.

Vír 173

592 66 Vír

www.trailyvir.cz

Cyklo aréna Vysočina

Vlachovická 1200

592 31 Nové Město na Moravě

www.vysocina.bike

Stezky pro horská kola navazují na tradici MTB závodění                       

v Novém Městě na Moravě. Trasy jsou koncipovány                  

tak, aby si je užila co nejširší skupina cyklistů. Podle 

fyzických a technickým schopností si ze stezek vybere 

opravdu každý.

Warm-Up Trail Hors Class Trail 1

      6,6 km     150 m  m

Hors Class Trail 2 World Cup Trail

      3,2 km     70 m       59 m       2,6 km     76 m     76 m

Handy Bejby trail

      2,1 km     11 m       11 m       0,9 km     26 m     26 m

    141       5,3 km     63 m     188 m 

Kavárna Sun’s Caffé a testcentrum

Hotel Ski

Další  tipy na výlety:

 nabízí všem 

návštěvníkům testování nebo zapůjčení sportovního 

vybavení, drobné občerstvení, ale i informace o tratích.

 - v samém centru Vysočina Areny naleznete 

restauraci s českou kuchyní, která během letní sezóny nabízí            

i grilované speciality.   

    Lezecká stěna ve sportovní hale Nové Město na Moravě

    Městské lázně Nové Město na Moravě

    Městská památková zóna Nové Město na Moravě

    Horácke muzeum 

    Zookoutek 
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