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Cestou necestou...

Vysočinou na kole

Že má Vysočina někdy až celosvětový dosah,
dokazují především významné kulturní i sportovní akce. Jednou z nich je už tradiční květnový
Světový pohár horských kol ve Vysočina Areně
v Novém Městě na Moravě, který letos oživil
Novoměstsko v závěru května. V Areně ale nemusíte jen fandit. Na tradici MTB závodění navazují novoměstské stezky pro horská kola. Podle
úrovně a schopností si ze singletrekových stezek
vybere každý. Najdete tady technicky nenáročné, zábavné a bezpečné stezky pro děti, přírodní
stezky pro handicapované cyklisty sjízdné na kolečkovém křesle nebo handbiku, ale také skutečně náročné traily pro zkušené bikery. Pamatujte,
černá stezka je nejobtížnější, naopak modrá,
oranžová a červená jsou ideální pro všechny typy
sportovců. Skvělou zprávou navíc je, že Nové
Město na Moravě plánuje do konce letošního
léta postavit další adrenalinový areál pro cyklisty – takzvaný pumptrek. Půjde o krátké tratě
se speciálně tvarovaným povrchem, boulemi,
valy a profilovanými zatáčkami, které navážou
na sousední terénní tratě pro rekreační bikery.
Cyklisti si najdou ráj na zemi nejen v Novém Městě, ale po celé Vysočině.

Vysočinou s respektem k přírodě
Rádi cestujete „po svých“ nebo třeba na kole?
A rádi byste z Vysočiny, její čisté přírody i památek
UNESCO například o prodlouženém víkendu chtěli vidět co nejvíce? Zvažte zapůjčení elektrokola
nebo elektroskútru.
Dvě dámská a dvě pánská elektrokola nabízí na půjčení Ekotechnické centrum Alternátor
v Třebíči a doporučuje projet si mezinárodní cyklotrasu Jihlava–Třebíč–Raabs. Využít ale můžete
i elektroskútry – dobít je v jedné z partnerských
půjčoven – v Bystřici nad Pernštejnem, Žďáru
nad Sázavou, Telči, Slavonicích nebo i na Vra-

Cyklostezka u Zelené Hory
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novské přehradě a udělat si delší výlet. Navíc
k ekotrendu se přidává i třebíčská radnice. Uvažuje, že letos pořídí 16 elektrokoloběžek a turistům zpříjemní návštěvu nejen památek UNESCO
ve městě.
Další půjčovna na vás čeká ve Žďáře nad Sázavou hned pod památkou UNESCO – kostelem
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Nedaleko
je nově zrekonstruovaný volnočasový areál Pilák,
kde se kříží hned několik cyklostezek a turistických
tras. Na elektroskútru nebo na kole můžete odjet
i z Centra Eden v Bystřici nad Pernštejnem.
Z krajského grantového programu pravděpodobně letos pořídí elektrické terénní koloběžky
v Kempu Pávov a půjčovat elektrokola se chystá
i Turistické informační centrum Jemnice.

Na koloběžce, tentokrát na vlastní energii, si
můžete vyjet také v Chotěboři na Havlíčkobrodsku a jejím okolí. Nově místní informační centrum
půjčuje čtyři koloběžky pro dospělé a dvě pro děti.
Vyrazit můžete například k Břevnické nádrži nebo
po červené turistické trase ke kapli sv. Anny, odkud
je krásný výhled na hřeben Železných hor. A pojede vám to také ve městě Hliníka – v Humpolci, kde
jsou od prvního májového dne zdarma k dispozici
veselé oranžové bicykly. A pokud plánujete vyrazit
do přírody v okolí Humpolce, neztrácejte čas plánováním a inspirujte se cyklistickou novinkou – místní
infocentrum připravilo šest cyklovýletů různé obtížnosti a vzdálenosti, na jejichž trasách navštívíte
známé kulturní památky a další zajímavé turistické
cíle. Najdete je na webu www.infohumpolec.cz.

Půjčovna v Třebíči

Vysočina Arena
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Svět je krásný nejen ze sedla kola, ale také z koňského hřbetu. Vysočina se pyšní
nejdelší vyznačenou sítí jezdeckých stezek o celkové délce 846 kilometrů doplněné
o služby více než stovky jezdeckých stanic. Hipotrasy doplňují hustou mapu pěších
a cyklotras, která za čistou Vysočinu představuje přes 5,5 tisíce kilometrů.
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