2x NA KOLE
KOLEM VÍRSKÉ PŘEHRADY
Nechali jsme se inspirovat články v časopisu Turista 8/2008 a Cykloturista 4/2008 a vyrazili na
dva dny (23. a 24.5.2009) k Bystřici nad Pernštejnem na cyklistické výlety kolem Vírské přehrady. Bylo
nás 8 a ubytování jsme si zajistili v campu „Na kopci“ (bývalá Jitřenka) asi 3 km od přehrady a odtud
začínaly naše jízdy.
V sobotu jsme nejprve zajeli do Bystřice n.P. Bohužel centrum mají rozkopané, ale barokní
kostel byl otevřený a líbil se nám včetně zajímavých lustrů.
Po Bystřici n.P. byla další naše zastávka v obci Karasín. Vyšlapali jsme na konec vesnice na kopec
k turistickému areálu s lyžařským svahem, rozhlednou a bufetem. Po 12 km jsme si rádi odpočinuli a
občerstvili se. Kousek za Karasínem jsme zastavili u další zajímavosti, a to ve Vítochově, kde se dodnes
zachoval románsko-gotický kostelík s původními architektonickými detaily ze 13. století. Kostel nebyl
otevřený, takže to nejcennější – nástěnné malby jsme bohužel neviděli. Další úsek do Dalečína jsme si
pořádně vychutnali. Jelo se převážně z kopce a zastavili jsme až na začátku přehrady u vyhlášené
hospůdky na kafíčko. Nejkrásnější úsek pak následoval kolem samotné přehrady. Podél pravého břehu
vede účelová asfaltová komunikace s naučnou stezkou, kde byly i informace o budování samotné
přehrady. Časté zastávky si vynutily i nádherné rozhledy na přehradu a okolí. Po prohlídce hráze jsme
sjeli 65 m na úpatí přehrady, kde také začíná obec Vír. Odtud to byl již kousek do campu. Ujeli jsme 37
km okořeněných pro nás dost kopcovitým terénem. Některé úseky bylo nutno zdolat i pěšky.
V neděli jsme z campu sjeli opět na hráz přehrady a odtud se vydali na druhou stranu přehrady.
Cesta však vede po břehu jen asi 2 km a pak už jenom stoupala. Projeli jsme vesnice Hluboké a Veselí
s pěknými výhledy a pak sjeli dolů do Dalečína. Odtud jsme ještě odskočili 4 km do obce Ubušínek, což
je vyhlášená památková zóna s lidovými stavbami, velkými usedlostmi i menšími chalupami –
roubenými, kamennými i z nepálených cihel. Pak už jsme se těšili zpět do Dalečína, do známé
hospůdky.
Po občerstvení a kafíčku jsme si znovu vychutnali jízdu po pravém břehu přehrady až na hráz a
bez zastávky pak do campu. Tentokrát jme našlapali 39 km.
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