Bystřice nad Pernštejnem
Místo pobytu:
Bystřice nad Pernštejnem byla založena ve 13. st. pány z Medlova, později z Pernštejna, a v r. 1580
povýšena Rudolfem II. na město. Má přibližně 9000 obyvatel, je správním střediskem mikroregionu
Bystřicko a turistům nabízí široký výběr ubytovacích, stravovacích a sportovních zařízení. V okolí se
skrývají mnohé unikátní památky.
Program:
Na programu bude pestrá nabídka sportovních aktivit. Sportovní areál nabízí sportovní halu, krytý
bazén, bowling a rozsáhlý venkovní areál s kurty na tenis, volejbal, beach volejbal a venkovním
bazénem. Okolí skýtá řadu možností pro turistiku.

Doprava:
Bystřice nad Pernštejnem. Je dosažitelná vlakem i autobusem, vlakové nádraží je ale umístěno
poněkud dále od městského centra. Pro cestující z Prahy doporučujeme následující spojení:
Vlak: Praha hlavní nádraží – Žďár n.S. - Bystřice
Autobus: Praha Florenc - Bystřice
Veškeré informace o různých spojeních naleznete na www.idos.cz. Na cestu z nádraží doporučujeme
využít místní taxislužbu (p. Paseka 608442343, p. Elčkner 608330530). Pokud přijedete vlastním
autem, budete parkovat přímo před ubytovnou.
Pamětihodnosti v Bystřici nad Pernštejnem
Kostel sv. Vavřince: Vznikl ve 13.st., dnes pozdně barokní ráz.
Stará radnice: Dnes sídlo Městského muzea.
Městské muzeum: Masarykovo náměstí 1, tel. 566 552 180. Přírodopisné, historické a národopisné
sbírky.
Kašna: Z r. 1892 s plastikami sv. Cyrila a Metoděje.
Sloup: Z r. 1727 s plastikou Panny Marie a sochami svatých.
Památník osvobození: Odhalen v r. 1960, dílo Miloše Axmana, verše F. Halas

Pískovcový kříž: Na horním konci náměstí, s pietou z r. 1881.
Památkově chráněné budovy: Č.p. 52 z roku 1756 (dnes hostinec Čermák), č. 62 (prodejna masouzeniny Korzo) a č. 64 (papírnictví Dvořák).
Socha T.G. Masaryka: Před ZŠ na ul. Tyršově od Vincence Makovského.
Kostel sv. Trojice: Pozdně gotický kostelík u hřbitova s renesančními prvky vystavěn v letech 16141615, hrobka Arnošta Matyáše Mitrovského.
Kaple sv. Anny: Barokní stavba před Černým vrškem z r. 1749.
Galerie DUNA _TRI (Pivnice U Musilů): Č.p. 272 a 623 v Zahradní ulici, prezentace tvorby studentů
vysokých výtvarných škol v ČR formou vernisáží.
Tipy na výlety - blízké i vzdálenější turistické cíle:
Karasín (6 km) - rozhledna
Vítochovský kostelík (7 km) - jeden z nejstarších na Moravě
Pivonice (6 km) - barokní kaple sv. Anny, nástěnné malby zrestaurované v roce 2003
Zubštejn přes Aueršperk (7 km) - hradní zříceniny
Domanínský rybník (6 km) - rozloha 20 ha, příměstská rekreační oblast, rybolov
Skalský rybník (10 km) - rekreace, koupání, hotel Skalský dvůr, rybolov
Pernštejn (8 km) - nejzachovalejší středověký hrad na Moravě
Vír (8 km) - Vírská přehrada, od konce 19. století turistické centrum brněnských umělců a spisovatelů
kolem hostince Frant. Šťastného, Malý svratecký maraton (32 km): Vír - Nedvědice a zpět, turistické
cíle: Hraběcí stolek, Horymírka, Klubačice, zřícenina hradu Pyšolec
Švařec (12 km) - u Štěpánova, krytá šindelová lávka přes řeku Svratku z roku 1873, kaple vznikla
před rokem 1596, přírodní rezervace - jalovcová stráň a vstavačovité rostliny (18 druhů chráněných
rostlin)
Zvole (10 km) - westernové městečko Šiklův mlýn, kostel sv. Václava podle J. V. Santiniho z roku
1722
Černvír (10 km) - krytý trámový most z počátku 18. století, kostel původně ze 13. století, vzácné
fresky
Doubravník (14 km) - pozdněgotický kostel s hrobkou Pernštejnů a Mitrovských, litinové rakve
Rovečné (15 km) - rozhledna Horní les
Jimramov (15 km) - půvabné městečko na soutoku Svratky a Fryšávky, rodiště bratří Mrštíků a J.
Karafiáta, výhled - vrchol Prosička 739 m.n.m., nedaleko zřícenina hradu Skály (Štarkov)
Olešnice n.M. (15 km) - Vesnice roku 1999, Olešnický modrotisk (dílna u Danzingerů), expozice a
prodejna, Muzeum strašidel
Nové Město n.M. (18 km) - centrum Horácka s galerií a muzeem, kolébka českého lyžování: "Zlatá
lyže" od r. 1934
Křížovice (23 km) - Galerie z ruky paní Macháčkové a ateliér brněnského výtvarníka Zdeňka
Macháčka
Kunštát (28 km) - kraj básníka F. Halase, výroba kunštátské keramiky, psí hřbitov u zámku, zámek
Kunštát
Rudka (27 km) - pískovcová jeskyně blanických rytířů, torzo sochy TGM, rozhledna
Svojanov (28 km) - středověký hrad v romantické krajině
Žďár n.S. (28 km) - Muzeum knihy, Santiniho chrám na Zelené hoře (UNESCO)
Tišnov (32 km) - klášter Porta Coeli, dům Josefa Jambora
Moravský kras (55 km) - jeskyně, propast Macocha

Brno (55 km)
Na horském kole po okolí:
Bystřice nad Pernštejnem - Lesoňovice (4 km) - Pivonice (7 km) - Zubštejn (7,5 km) - Pivonice (8 km) Kobylnice (9, 5 km) - Pyšolec (12 km) - Vír (15 km) - Aueršperk (20 km) - Ždánice (25 km) - Vítochov
(28 km) - Písečné (30 km) - Dalečín (34 km)

