Cyklo aréna Vysočina
Opis ośrodka
Cyklo aréna Vysočina znajduje się w samym sercu regionu Vysočina, niedaleko Novégo Města na
Moravě. Ścieżki wchodzą w skład dużego ośrodka i kompleksu znanego głównie dzięki światowej
rangi zawodom biathlonowym i MTB. W roku 2016 odbywały się tu nawet mistrzostwa świata.

Z uwagi na świetne zaplecze i znakomicie przygotowane trasy, zorganizowane tu zawody Pucharu
Świata zostały uznane za najlepszą imprezę sezonu, co jest nie lada wyróżnieniem. Zresztą Cyklo
aréna od samego początku pracowała na swoje dobre imię w kraju i za granicą, i w pełni zasługuje
na wszelkie pochwały. Autorami i wykonawcami kolejnych pomysłów są członkowie komitetu
organizacyjnego PŚ MTB. Zaprojektowali ścieżki w taki sposób, aby ośrodek mógł służyć wszystkim,
niezależnie od stopnia zaawansowania. Znajdziemy tu łatwe technicznie, dające dużo radości
i bezpieczne trasy dla dzieci oraz naturalne ścieżki, na których poradzą sobie osoby niepełnosprawne
na wózkach lub handbikach. Jednocześnie nie brakuje naprawdę wymagających traili dla
doświadczonych bikerów, których poziom trudności odzwierciedla trendy obowiązujące w pucharze
świata. Można spróbować swoich sił na odcinkach, na których walczyli Jaroslav Kulhavý (mistrz
olimpijski z Londynu) z Nino Schurterem (tryumfator z Rio de Janeiro). Ogólnie rzecz biorąc, Cyklo
aréna Vysočina to miejscówka do jazdy na hardtailach lub rowerach z mniejszym skokiem. Wyznawcy
adrenaliny na maszynach zjazdowych lub enduro nie znajdą tu raczej nic dla siebie, natomiast nikt,
kto woli spokojniejszą jazdę w najlepszych możliwych warunkach, nie będzie rozczarowany. Wokół
ośrodka nie brakuje tras górskich i szosowych, pozwalających poznać piękno przyrody i atrakcje
turystyczne regionu.

Destynacja

Morawy i Śląsk

Trasa

27 km | 3 Godziny

Nawierzchnia

Warm-Up Trail – 9 km, łatwa; idealna na rozgrzewkę przed eksploracją
pozostałych traili. Brak na niej ostrych zjazdów, czy podjazdów, więc nadaje się
również dla rodzin z dziećmi. Hors Class Trail 1 – 7 km, średnio trudny trail, z
kilkoma technicznymi pasażami (najtrudniejsze przeszkody można objechać)
Hors Class Trail 2 – 4 km, średnio trudna pętla o podobnym charakterze do Hors
Class Trail 1 World Cup Trail – 3 km, trudny trail, po części prowadzony trasą
Pucharu Świata MTB XCO. Jest na nim wszystko - sekcje kamieniste, zamknięte
zakręty, szybkie przejścia od zjazdu do wspinaczki. Bikerzy mogą spróbować
swoich sił tam, gdzie przed nimi jeździli najlepsi na świecie. Handy Trail – 3 km,
bardzo łatwa trasa dla rodzin z dziećmi. Dzięki dużej szerokości (dwa metry) i
umiarkowanych trudnościach pętla świetnie nadaje się dla sportowców
jeżdżących na wózku lub handbiku. Bejby trail – 1 km, dla najmniejszych
rowerzystów. Szlak jest w całości wytyczony na małej, dobrze widocznej
przestrzeni, gdzie dzieci mogą pod okiem rodziców ćwiczyć pokonywanie
zakrętów i podnosić swoje umiejętności.

Rodzaj
aktywności

Singletrack

Historie, które miały miejsce w okolicy
Santiniho princip: , GPS: 49.580165139093,15.94202041626
Běžkařský ráj v srdci Evropy: , GPS: 49.577452994936,16.053128242493

Polecane miejsca
Hotel Skalský dvůr: , Tel: +420566591511, Email: info@skalskydvur.cz, Adresa: Lísek 52,
Bystřice nad Pernštejnem, GPS: 49.56481389,16.17901667
Hotel Skalský dvůr - restaurace: , Tel: +420566591511, Email: info@skalskydvur.cz,
Adresa: Lísek 52, Bystřice nad Pernštejnem, GPS: 49.56481389,16.17901667
Hotelová ubytovna ŽĎAS: , Tel: +420566646001, Email: ubytovna@zdas.cz, Adresa:
Veselská 1087/62, Žďár nad Sázavou, GPS: 49.55806667,15.93325556
Penzion U dvojice: , Tel: +420776260580, Email: info@penzionudvojice.cz, Adresa: Olešná
24, Nové Město na Moravě, GPS: 49.5478314,16.1251111
Cykloklub U Štěpána - ubytování: , Tel: +420608945701, Email:
cykloklubustepana@seznam.cz, Adresa: Vlachovice 68, GPS: 49.595005,16.0392436
Horácké muzeum a informační centrum: , Tel: +420566598750, Email: ic@nmnm.cz,
Adresa: Vratislavovo náměstí 114, Nové Město na Moravě, GPS: 49.5608453,16.0729161
Městské lázně Nové Město na Moravě: , Tel: +420566598850, Email:
mestske.lazne@nmnm.cz, Adresa: Hornická 1495, Nové Město na Moravě, GPS:
49.5635561,16.0793069
Ubytování na Zámku Žďár: , Tel: +420732384312, Email: info@zamekzdar.cz, Adresa:
Zámek 8/8, Žďár nad Sázavou, GPS: 49.5816978,15.9360681
Zámek Žďár nad Sázavou: , Tel: +420602565309, Email: tic@zamekzdar.cz, Adresa: Zámek
8/8, Žďár nad Sázavou, GPS: 49.5816978,15.9360681
Kemp Sykovec: , Tel: +420604441175, Email: kemp@kempsykovec.cz, Adresa: Vlachovice 38,
GPS: 49.6083756,16.0430203

Autokempink Pilák: , Tel: +420736267268, Email: prochazkova@sportispo.cz, Adresa: Pilská
nádrž, Žďár nad Sázavou 2, GPS: 49.5911942,15.9201039
Resort Sněžné: , Tel: +420721981929, Email: recepce@resortsnezne.cz, Adresa: Sněžné 140,
GPS: 49.6513061,16.1206397

