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Putování

Bystřickem



Jmenuji se Vodomil 

a jsem maskotem

Svratecké vodohospodářské 

naučné stezky, která vede 

návštěvníky překrásným 

údolím Svratky, přírodním 

parkem Svratecká hornatina. 

Postupně se stávám průvodcem návštěvníků 

zajímavými místy Bystřicka, někdy ho 

nazýváme i Zubří zemí, a tak budu dnes 

provázet i Vás.



EDEN – evropský projekt    

European Destination of excellence

 Zapojení České republiky podruhé do 

projektu EDEN
 Zaměření letošního ročníku 2010 s názvem:  

Voda – turistický cíl

 Přihlášeno 12 turistických destinací : Baťův kanál, 
Bystřicko, Litoměřicko, Slezská Harta, Bolevecké
rybníky, Žlutá plovárna – Jizera, Železnohorský

region, Křivoklátsko a Rakovnicko, Posázaví, 
Střední Čechy –Polabí, Mostecko a mikroregion

Veselsko



Hodnotitelská komise vybrala do užšího kola 
5 destinací a vítězem pro rok 2010 se stalo

Bystřicko
Vítěz získává prestižní logo EDEN a 

marketingovou podporu (natočení spotu 
Evropskou komisí, součinnost a finanční 

podporu při propagaci a marketingu území 
s MMR a CzechTourism, prostory k 

propagaci na webech evropské i české 
agentury aj.)



Území Mikroregionu
Bystřicko



Mikroregion Bystřicko

 Umístění v okrajové východní části 
kraje Vysočina, nazývané Horácko

 Reliéf území je tvořen z největší části 
vrchovinou protkanou sítí toků, 
kterým dominuje Svratka, a mnoha 
rozmanitými vodními plochami

 Průmyslem nedotčená krajina, 
Přírodní park Svratecká hornatina

 Vysoký podíl malých obcí do 500 
obyvatel (cca 70%)



Mikroregion Bystřicko

 Dlouhodobý historický vývoj území –
mnoho kulturních památek (zříceniny 
hradisek a hradů, známý hrad 
Pernštejn, kostely, aj.)

 Tradice těžba rud a jejich zpracování, 
dále oblast zemědělství, tkalcovství, 
zpracování dřeva, v současnosti 
těžba uranové rudy



Bystřice nad Pernštejnem
správní a hospodářské centrum

mikroregionu Bystřicko



Bystřice nad Pernštejnem
- blízké okolí



Vírská přehrada
Významné poválečné technické dílo, které, kromě 
ochrany před velkými vodami a výroby EE, plní současně 
funkci neregionálního vodního zdroje. Jeho ochranný 
režim s řadou omezení pro obce i návštěvníky položil 
základy Svratecké vodohospodářské naučné stezky.



Svratecká vodohospodářská 
naučná stezka



Projekt Bystřická 
zastavení u 
Základní školy, ul. 
Nádražní, která 
nese název 
EKOškola



Údolí Svratky u 
obce Koroužné

Historická lávka  
očima dětí



Vírská přehrada u obce 
Chlum - Korouhvice



Hrad Pernštejn



Aueršperk

Dalečín

Pyšolec

Zubštejn

Zříceniny 



Trenkova rokle 
- loupežníků ráj



Pohádka v pohádkové      
bystřické zemi

Obec
Hluboké



Rekreační zóna
Domanínský rybník 



Skalský 
Dvůr 

Borovinka



Zážitková pohoda



Vírský mlýnek na Svratce



Letní i zimní 
zážitky

Ledová stěna ve Víru

Šiklův mlýn ve Zvoli

Slalomová dráha - Vír



Krásy obcí

Mitrov

Vítochov

Zvole



Obec Lísek



Krajina u Zlatkova a 
Strážku



Vesnická 
památková 
zóna Ubušínek



Turistická zařízení, ubytování

Penzion Zubr 
-Ujčov

Autocamp Na Kopci

Sportovní hala s ubytovnou

Penzion Podmitrov

Statek Doubravka
– H.Rožínka



Slévárenské 
sympozium, 
hody, masopust

Rozsochy

Albrechtice



Budoucnost – projekty:

- Centrum zelených vědomostí 

- Hvězdárna

- Cyklostezky

- Revitalizace zeleně

- Biokotelna

- Relax sport

- Zubštejn

- Centrum volného času aj.



Centrum zelených vědomostí 
– spojení historie, současnosti a budoucnosti 

Historie

Dnešní 
podoba

Budoucnost



Centrum zelených vědomostí



Centrum zelených vědomostí
- Ekopavilon - budoucnost 

- funkční ukázky technologií, 
jež nelze v místě vidět 

v reálném provozu

- vytápění

- inteligentní stavební 
materiály

- kogenerace a rekuperace

- vodíková energetika

- interaktivní technické hry

- naučné instalace



Hvězdárna – kopec Hora
- sluneční kalendář
- otočná mapa hvězdné oblohy
- pozorování hvězd
- naučné semináře a další



Biokotelna – další rozvoj



Relax sport zóna 
– zimní stadion a další zázemí pro volný čas 

pro děti i dospělé 



Relax
sport zóna 

- architektonická studie 



Komunikace 
pro cyklisty



Zubštejn – zlepšení zpřístupnění



Zubštejn – zlepšení zpřístupnění 



Dětské soutěže k Bystřicku



Vodomilova legitimace 
pro rok 2010 

( 4. ročník)



Publikace k 
Bystřicku



Děkujeme za pozornost
www.bystricko.cz
www.bystricenp.cz
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