Cyklostezka Přibyslav - Sázava
Popis trasy
Vydejte se na bruslích po bývalé železniční trati pohádkovým údolím řeky Sázavy, kde se střídají
kouzelné úseky vedoucí lesem, podél polí, rozlehlých luk i kolem mohutných skalních stěn.
Cyklostezka vede romantickou trasou z Přibyslavi do Sázavy po bývalé železniční trati. Jízdu
kouzelnou krajinou Vysočiny si vychutnáte v délce téměř devíti kilometrů. Několikrát překonáte po
dřevěných lávkách řeku Sázavu a užijete si podjezdy pod železničními mosty. Je čistě na Vás, zda
dojedete až na konec a zpět, čímž si připíšete krásných 18 km, nebo se otočíte třeba v polovině.
Trasa je bez kopců, celkové převýšení dosahuje pouze 56,1 metrů a profil trasy má stoupající
charakter od Přibyslavi směrem k Sázavě.
Cyklostezka je určena pro in-line bruslaře, cykloturisty, vozíčkáře a pěší turisty. Je upravovaná a
přístupná po celý rok, v zimním období jsou na cyklostezce udržovány stopy pro běžecké lyžování.
Není dovoleno na ni vjíždět motorovými vozidly, stejně tak mají vstup zakázán pejskaři.
Na trase stezky jsou zřízena dvě větší odpočinková místa s lavičkami se stolky a jednoduchým
zastřešením. Po cestě se z informačních panelů dozvíte podrobnosti o cyklostezce, okolních obcích a
historii železniční trati. Nová cyklostezka má šířku tři metry a je, až na atmosféru dokreslující
dřevěné lávky, celá asfaltová.
Destinace

Vysočina
Přibyslav - Sázava (9 km) - Přibyslav (18 km)

Trasa
18 km | 2 hodiny
Povrch

kvalitní povrch, udržovaný, asfalt

Typ aktivity In-line brusle

Příběhy, které se odehrály v okolí
Santiniho princip: , GPS: 49.580165139093,15.94202041626

Doporučená místa pro cyklisty
Hotelová ubytovna ŽĎAS: , Tel: +420566646001, Email: ubytovna@zdas.cz, Adresa:
Veselská 1087/62, Žďár nad Sázavou, GPS: 49.55806667,15.93325556
Občerstvení koupaliště Sázava: , Tel: +420732414546 , Email: 4hanka@seznam.cz, Adresa:
Sázava 98, Velká Losenice, GPS: 49.5551,15.87557
Hotel Leopold Račín: , Tel: +420724461330, Email: info@racin.cz, Adresa: Račín 10, GPS:
49.6171519,15.8672119
Turistické informační centrum Přibyslav: , Tel: +420569484361, Email: ic@pribyslav.cz,
Adresa: Bechyňovo náměstí 45, Přibyslav, GPS: 49.5771178,15.7399525

Ubytování na Zámku Žďár: , Tel: +420602565309, Email: info@zamekzdar.cz, Adresa:
Zámek 8/8, Žďár nad Sázavou, GPS: 49.5816978,15.9360681
Zámek Žďár nad Sázavou: , Tel: +420602565309, Email: info@zamekzdar.cz, Adresa: Zámek
8/8, Žďár nad Sázavou, GPS: 49.5816978,15.9360681

