
pásové a místní značení
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PĚŠÍ TURISTICKÉ TRASY

CYKLISTICKÉ TURISTICKÉ TRASY

místo dalekého rozhledu; přístupná rozhledna
hostinec, občerstvení, bufet; restaurace
ubytování se stravováním; bez stravování
autokempink; veřejné tábořiště; turis. přístřešek
hrad nebo zámek přístupný; nepřístupný; zřícenina
pozoruhodné místo; muzeum; turist. informace
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hájovna; pomník; hřbitov
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budovy; bloky budov

terénní stupeňpřírodní; umělý
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možnost parkování
informační tabule lyžařských tras Polánka
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Rádi bychom Vás pozvali na návštěvu Cyklostezky Přibyslav–Sázava po staré železniční trati,  
která spojuje dvě centra turistickéhou ruchu malebnou krajinou údolí řeky Sázavy. 
Její břehy lemují nejen rozlehlé louky a pole, ale i vzrostlý porost lesů, poskytujících příjemný stín  
v letním parnu, tak i útočiště celé řadě živočichů. 
Ještě před několika málo roky se v těchto místech neslo pouze táhlé houkání projíždějících vlaků. 
Jen na vaší ohleduplnosti vůči krajině i lidem záleží, jak dlouho zůstane okolní příroda  
neporušenou, poskytující odpočinek i sportovní vyžití vám i všem ostatním návštěvníkům.
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1.  Cyklostezka je výhradně určena pro rekreační bezmoto-
rovou dopravu. Komunikaci mohou využívat pěší turisté, 
cyklisté, osoby na kolečkových bruslích a jiných sportovních 
prostředcích (koloběžky, kolečkové běžky, apod.), osoby  
s dětskými kočárky, invalidními vozíky a  podobně. Cyklo
stezka není určena jako tréninková dráha sportovců.  
Cyklostezku jako celek lze na jednotlivé akce pronajmout,  
o pronájem je možné písemně požádat Radu města Přibyslav. 

2.   Průjezd všech motorových vozidel je zakázán. Výjimku tvoří 
vozidla složek integrovaného záchranného systému, vozidla 
údržby s největší povolenou hmotností 12,5 t.

3.  Výslovně je zakázán vstup se psy a to i na vodítku a dále pak 
vjezd jezdců na koních nebo koňských či psích potahů.

4.   Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat pravidla silničního 
provozu a  být ohleduplní vůči ostatním, svoji jízdu přizpů
sobit stavu povrchu stezky. Uživatelé cyklostezky jsou si při 
provozu rovni.

5.  Uživatel cyklostezky se po komunikaci pohybuje na vlastní 
nebezpečí. V případě úrazu či nehody zodpovídá za vzniklé 
škody na zdraví i majetku vždy ten, kdo nehodu způsobil. Pro 
minimalizaci možnosti úrazů proto doporučujeme používat 
předepsané a vhodné ochranné pomůcky.

6.  Cyklostezka je obousměrná. Cyklisté, bruslaři i chodci jsou po
vinni jezdit nebo chodit vpravo ve směru jízdy. Předjíždění je sta
noveno z levé strany s ohledem na celkový provoz na cyklostezce.

7.  Uživatelům cyklostezky je k dispozici mobiliář (2 odpoči
vadla, informační tabule, značení). 

8.  Všem návštěvníkům cyklostezky je přísně zakázáno 
jakýmkoliv způsobem poškozovat a ničit příslušný mobi
liář, odhazovat odpadky mimo odpadkové nádoby, rušit 
zvěř, ptactvo i ostatní návštěvníky cyklostezky hlučným  
chováním (nevhodná hudba, křik), zakládat otevřené ohně 
a vytvářet jaké koliv překážky pro plynulý a bezpečný provoz 
pozemní komunikace, po užívat zábradlí pro slaňování apod.

9.   V případě zjištění jakéhokoliv nedodržování pravidel 
provozu na cyklo stezce, poškozování jejího zařízení nebo  
porušování zásad slušného chování, lze nedostatky nahlá
sit na MÚ Přibyslav, telefonní číslo 569 430 813 nebo na  
emailové adrese: sz@pribyslav.cz

10. Další informace získáte na internetových stránkách 
 www.pribyslav.cz/sport/szmp

město Přibyslav
Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav

 vlastník a správce komunikace Česká 34, 582 22 Přibyslav
mobil.: 773 551 771, 720 511 721
e-mail: sz@pribyslav.cz
www.pribyslav.cz

foto, design: www.judacreative.cz

Informační centrum a městské muzeum
Bechyňovo náměstí 45, Přibyslav 582 22
Tel. 569 484 361, 569 484 257
E-mail: ic@pribyslav.cz
www.kzmpribyslav.cz
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Kulturní zařízení
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Kulturní zařízení
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m ě s t a  p ř i b y s l a v ,  s . r. o .

městský úřad přibyslav 
Bechyňovo náměstí 1, 58222 Přibyslav
Tel. 569430811, e-mail: mesto@pribyslav.cz, www.pribyslav.cz

Cyklostezka je dlouhá 8855 m, převýšení je 56,1 m, 
po celé délce najdete 9 nových lávek, 2 odpočívadla, 
17 přejezdů lesních a polních cest a 1916 m zábradlí. 
Vede úvozy, po náspech, lesem i volnou přírodou, stále 
v blízkosti řeky Sázavy. Křižuje jí hlavní železniční trať 
z Havlíčkova Brodu do Brna. Je přístupná po celý rok. 
V  zimním období jsou na cyklostezce udržovány  
stopy pro běžecké lyžování. Od jara do podzimu je 
k  dispozici pro jízdu na nemotorových vozidlech,  
inline bruslení a chůzi.

radost z pohybuPravidla chování na cyklostezce
PROVOZNÍ Ř ÁD PRO POZEMNÍ KOMUNIK ACI


