Po zříceninách v okolí Víru
Je opravdu málo míst, kde můžete během 13 km navštívit tři samostatné zříceniny. Tohle je jedno z nich.
Výchozím bodem je obec Vír, kde se od DVír vydáme po žluté směr Hrdá Ves 0,5
km, Zubštejn zřícenina 4 km.
Zprvu půjdeme po silnici až žlutá odbočí vlevo a následně zahájíme prudké
stoupání /2-3/ až přijdeme k místu, kde by se měl nacházet D, který odděluje
žlutou značku (ta vede rovně do obce Vír) od modré, po které jdeme ke zřícenině
Aueršperk.
Modrá značka zde zatáčí
vpravo a vede v poli
směrem k okraji lesíka, za
nímž se spojuje se zleva
jdoucí polní cestou a asi
po 50 m metrech ji křižuje
jiná polní cesta, přes kterou
pokračujeme směrem k
malé dřevěné budce u lesa
a dále k lesu, do něhož pak
vlevo z cesty zabočíme (!!!
pozor, celý tento úsek je špatně značený a lze snadno zabloudit !!!).
Lesem prudce klesáme /2-3/ do maličkého údolí, jímž protéká říčka Bystřice a za ní už
vystoupáme /2/ ke zbytkům staré zříceniny. U zříceniny se konečně nachází první DAueršperk
v celém tomto úseku. Abychom se vrátili na plánovaný okruh, musíme se vrátit k místu, kde
se modrá oddělovala od žluté značky a jít pak po žluté do Pivonic.
Za obcí se odbočí vlevo
nahoru a po 0,5 km
stoupání
/2/
přijdeme
k monumentální zřícenině
hradu Zubštejn.
První zmínky o hradu
pocházejí z roku 1344,
dříve se jmenoval Kámen,
později Zubrštejn, protože
patřil Pernštejnům, kteří
měli zubra ve svém znaku.
Již v letech 1522 – 1547
byl tento hrad pokojně
opuštěn. V bezprostřední
blízkosti
zříceniny
se
nachází mohyla, ohniště a
srub. Ze Zubštejna jdeme po červené směr Vír 5,5 km. Je to prakticky stále klesání,
až přijdeme k mohutnému buku, kde je rozcestník bez označení, odkud je to do
Víru 2,5 km. Od něj pak půjdeme po značce značící zříceninu ještě kousek vpravo. Potom po relativně namáhavějším stoupání se dostaneme k
zřícenině Pyšolec. Stojí na skalním výčnělku nad obcí Vír a je méně zachovalá než zřícenina Zubštejn. Pozoruhodná je poměrně dobře zachovalá
polovina věže a pak několik zbytků hradní zdi a základové nebo obvodové zdivo. Pak už nás čeká pouze prudký sestup dolů do obce Vír, kde
náš výlet skončí.
Celková délka 13,5 km.
Obtížnost 2-3.
Informační centrum:
Městské informační centrum při Městské knihovně, Masarykovo náměstí 9, 593 01 Bystřice nad
Pernštejnem tel. 566 552 376, fax: 566 551 590, e-mail: info@bystricenp.cz, www.bystricenp.cz
Ubytování a stravování:
Hotel Siesta, 592 66
Vír 110, Tel. 566 575 220-1, 737 761 507, e-mail: siesta.hotel@iol.cz
www.siesta-hotel.cz
Penzion U Lípy, 592 65 Rovečné 30, tel. 566 574 057, 777 192 369, e-mail: info@pension-u-lipy.cz, http:
// www. pension-u-lipy.cz
Ubytování "U Boba", Simona Fučíková, Karasín, Tel. 603 736 576, e-mail: simonafucikova@seznam.cz
Otvírací doby:
Rozhledna Karasín
Otevřeno je každý den, tel: 566 550 156, fax: 566 550 156 , e-mail: karasin@karasin.cz, www.karasin.cz
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