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Lyžařské trasy
Zelený                                            délka 2,9 km / převýšení 22 m
Parkování je možné na parkovišti u Svitavského stadionu. Potom 
po žluté nástupní trase dojdeme k počátečnímu bodu zeleného 
okruhu. Tento okruh v podstatě kopíruje území tzv. Vodárenské-
ho lesa. 
Je nejkratším a nejméně náročným značeným okruhem.

Modrý                                         délka 5,8 km / převýšení 115 m
Parkování je možné na parkovišti v blízkosti Sluneční stráně (na-
proti odbočce na obec Vendolí – směr Polička). Potom po žluté 
nástupní trase kolem posezení s informační tabulí s mapou  
na Sluneční stráni vystoupáme po Javornickém hřebenu ke 
Svaté Trojici, kde se nám naskytne krásná vyhlídka do krajiny. 
K odpočinku je možno využít dřevěný altán, je zde rovněž in-
formační tabule a mapa okruhů. Potom zpět dolů, otevřeným 
údolím kolem Ostrého Kamene, se vrátíme přes Horní žlaby  
a Žlaby zpět do výchozího bodu trasy. na počátku trasy (cca 
po 1,1 km) můžeme odbočit ke studánce, kde najdeme rovněž 
dřevěný altán a informační tabuli s mapou.
Modrý okruh je ze všech tras nejzajímavější a nejdelší, má také největší pře-
výšení – uspokojí tedy i náročnějšího lyžaře.

Bílý                                                      délka 3,2 km / převýšení 80 m
Parkování je možné na parkovišti v blízkosti Sluneční stráně 
(naproti odbočce na obec Vendolí – směr Polička). Potom po žluté 
nástupní trase kolem posezení s informační tabulí a mapou  
na Sluneční stráni k počátečnímu bodu okruhu. 
Bílý okruh je vlastně zkráceným okruhem uvnitř modrého okruhu. 

ČerVený                       délka 3,6 km / převýšení 49 m
Parkování je možné na parkovišti v blízkosti Sluneční stráně 
(naproti odbočce na obec Vendolí – směr Polička). Potom po 
žluté nástupní trase kolem posezení s informační tabulí a ma-
pou na Sluneční stráni k počátečnímu bodu okruhu. Červená 
trasa není klasickým okruhem , vede ze Sluneční stráně přes 
Žlaby a Horní žlaby k rozcestníku na obrtlíku a zpět.
Ideálním nástupním místem , zejména pro zelený okruh, ale  
i všechny ostatní, je Svitavský stadion. Ten nabízí nejen udržo-
vané parkoviště, ale i umělou ledovou plochu a restauraci.
Běžecké stopy jsou za dobrých sněhových podmínek pravidelně 
upravovány speciální čtyřkolkou s tažným zařízením vytlačujícím 
stopu pro klasický styl. Toto zařízení vyjíždí ze Svitavského sta-
dionu kolem zahrádek u kojeneckého ústavu. Dále kolem pí-
sečného lomu přes hlavní silnici ke Sluneční stráni až k železnič-
nímu viaduktu. Postupně jsou upravovány okruhy – červený, 
bílý a modrý. Při zpáteční cestě se dokončí zelený okruh kolem 
Vodárenského lesa.

Aktuální stav běžeckých tratí najdete na:
www.vodaasport.svitavy.cz
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