TOP atraktivity

Vysočiny

VYSOČINA
V samém středu České republiky na vás čeká inspirativní Vysočina. Milovníci přírody uvítají zalesněné kopce,
rozkvetlé louky a nedotčená koryta řek, objevitelé se můžou vydat pomyslným trojúhelníkem po památkách
UNESCO nebo prozkoumat zapomenutou historii hradů, zámků i zřícenin. Velké zážitky čekají i na rodiny s dětmi. Vydejte se s námi za tím nejzajímavějším, co autentická Vysočina nabízí.
Další tipy na zajímavá místa Vysočiny a výletní okruhy najdete na turistickém portále

www.vysocina.eu
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Čistá dokonalost památek UNESCO

Žďár nad Sázavou

Telč

čistá dokonalost
památek unesco
Na Vysočině můžete navštívit tři památky zapsané na
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO. Žádný jiný kraj v Česku se nemůže pochlubit
takovým počtem těchto pokladů jako právě Vysočina.
Tvoří pomyslný trojúhelník a vzdálenost mezi nimi je
přibližně 40 kilometrů.

také interaktivní expozice ve věži sv. Ducha, která
mapuje jednotlivá historická období města ve vztahu k národním a světovým dějinám.

Havlíčkův Brod
Telč

Za návštěvu rozhodně stojí renesanční zámek, který
se za slunného počasí rád zrcadlí na hladině rybníka.
Mezi hlavní lákadla patří Rytířský a Zlatý sál a kaple
Všech svatých i zahrada s arkádami a zámecký park.
Krásy tohoto místa si velmi rychle všimli filmaři, kteří
tady natočili několik pohádek.

Žďár n. S.

Pelhřimov
Jihlava
Telč

Třebíč
Historické centrum Telče najdete na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO od
roku 1992. Městu se ne nadarmo přezdívá Moravské
Benátky a právem se řadí mezi nejkrásnější města
České republiky s měšťanskými domy s renesančními a barokními štíty. K telčskému náměstí neodmyslitelně patří stinná podloubí se spoustou kaváren,
cukráren i restaurací. Rodiny s dětmi si užijí prohlídku Telčského domu, kde nahlédnou do světa legend,
skřítků a historických příběhů, k návštěvě láká nově

Státní zámek Telč

Informační centra, kontakty

Turistické informační centrum
Městského úřadu Telč
náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Tel.: 567 112 407; 567 112 408
e-mail: info@telc.eu, www.telc.eu
Třebíč

Státní zámek Telč
nám. Zachariáše z Hradce 1, 588 56 Telč
Tel.: 567 243 943, e-mail: telc@npu.cz
www.zamek-telc.eu
1
Facebook: @hradyzamkyaostatni
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Třebíč

Žďár nad Sázavou
Jedinečná bazilika
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře

Bazilika sv. Prokopa vyrostla v době, kdy se ve Francii
začaly k nebi vzpínat první gotické katedrály. Jedinečné prolnutí evropských vlivů na pomezí románského a gotického slohu vedlo v roce 2003 k zapsání
této unikátní stavby na seznam UNESCO. Na seznamu figuruje také přilehlý valdštejnský zámek, bývalý
klášter, kde dnes sídlí Muzeum Vysočiny Třebíč. To
v atraktivních historických prostorách vytvořilo moderní expozice zaměřené například na dějiny původně benediktinského kláštera nebo na živou i neživou
přírodu.

Na horním toku řeky Sázavy, v samém srdci
Českomoravské vrchoviny, leží v krásné přírodní
scenérii chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
město Žďár nad Sázavou, které také najdeme
na mapě památek UNESCO, a to díky skvostu
barokní architektury, poutnímu kostelu sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře. Ten byl na seznam kulturního a přírodního dědictví zapsán
v roce 1994.

Židovská čtvrť v Třebíči
Třebíč zdobí jedna z mála kompletně dochovaných
židovských čtvrtí v Evropě a jediná židovská památka UNESCO mimo území Izraele. Historii tamějšího
židovského obyvatelstva dokumentuje Zadní synagoga, která byla postavena roku 1669 v renesančním slohu. V ní si mimo jiného můžete prohlédnout
model židovského ghetta – jak vypadalo v roce 1850.
K procházce vybízí malebná čtvrť úzkých uliček a zachovalých domů. Spolu s židovskou čtvrtí byl na seznam UNESCO v roce 2003 zapsán také židovský hřbitov. Ten se svou rozlohou bezmála 12 tisíc m2, 11 tisíci
hroby a téměř třemi tisíci kamenných náhrobků řadí
k největším židovským pohřebištím v zemi.

Interiér zadní synagogy

8

Kostel, který byl postaven na začátku 20. let
18. století, je nepochybně nejosobitějším dílem Jana Blažeje Santiniho Aichla a je zaslouženě považován za vrchol architektovy tvorby.
Pro významný křesťanský stánek bylo vybráno
návrší nad klášterem a v září 1722 se stal první
velkou svatyní zasvěcenou sv. Janu Nepomuckému.

Významným dokladem práce J. B. Santiniho je
i Dolní hřbitov, který přitahuje pozornost díky
svému půdorysu ve tvaru lebky. Jeho stavbu
roku 1709 podnítila hrozba morové epidemie,
která se žďárskému panství nakonec vyhnula.

Bazilika sv. Prokopa

Informační centra, kontakty

TIC Třebíč
Národní dům, Karlovo náměstí 47
674 01 Třebíč
Tel.: 568 610 021
info@mkstrebic.cz
www.mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu
Facebook: @mkstrebic

do svého originálního projektu zapracoval architekt
J. B. Santini pětkovou symboliku, když se nechal inspirovat legendou o Janu Nepomuckém, kterému se nad
tělem objevila korunka s pěti hvězdičkami?

Jeho historii moderním, neotřelým způsobem
a za pomoci interaktivních prvků dokumentuje
Muzeum nové generace, sídlící na žďárském
zámku.

Věděli jste, že...
všechny části třebíčské památky UNESCO propojuje naučná stezka s názvem Po stopách opatů a rabínů? Ta poodhaluje život obou náboženských komunit, které po staletí v Třebíči žily v těsném sousedství.

Věděli jste, že...

TIC Zadní synagoga
Subakova 1/44
674 01 Třebíč
Tel.: 568 610 023
infosynagoga@mkstrebic.cz
www.mkstrebic.cz,
www.visittrebic.eu

TIC Bazilika
Zámek 1
674 01 Třebíč
Tel.: 568 610 022
infobazilika@mkstrebic.cz
www.mkstrebic.cz, 2
www.visittrebic.eu

Informační centra, kontakty

Informační turistické centrum
náměstí Republiky 24, Stará radnice
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 628 539
e-mail: ticzdarns@seznam.cz, www.zdarns.cz
Facebook: @zdarns.cz

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře
Sychrova ulice, 591 02 Žďár nad Sázavou
Tel.: 724 758 993
e-mail: info@zelena-hora.cz 3
www.zelena-hora.cz
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čistá krása
minulosti

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou
Tomuto baroknímu zámku se ne nadarmo
přezdívá moravské Versailles. Patří k nejmohutnějším architekturám první poloviny 18. století u nás i v Evropě a obklopuje ho rozsáhlá
francouzská zahrada přecházející za říčkou
Rokytnou do anglického parku.
Původně na místě stávala středověká tvrz,
kterou v 16. století nahradil renesanční zámek a o dvě století později, v období nejvýznamnějších majitelů jaroměřického panství,
Questenberků, do barokní podoby přestavěl
rakouský architekt Jakob Prandtauer.
Při prohlídce zámku si můžete vybrat ze čtyř
okruhů – Hraběcí apartmán, Hostinské pokoje
a kuchyně, třetí trasa je určená žákům základních škol a čtvrtá představuje barokní interiér
chrámu sv. Markéty. Stálé expozice jsou pak
každoročně doplněné o zajímavé a poutavé
sezónní výstavy.
Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou
náměstí Míru 1, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Tel.: 568 440 237, 724 730 852
e-mail: jaromerice@npu.cz,
www.zamek-jaromerice.cz
4
Facebook: @hradyzamkyaostatni

Věděli jste, že...
z Jaroměřic pochází první česká opera? Český
hudební skladatel František Václav Míča tady
napsal skladbu O původu Jaroměřic.

Zámek Žďár nad Sázavou
Areál zámku, který je bývalým cisterciáckým klášterem ze 13. století, má bohatou historii. Prošel celou
řadou významných změn a i dnes, stejně jako v minulosti, plní svou ekonomickou funkci. Přilehlá panství, lesy a rybníky spravují majitelé zámku – rodina
Kinských, kteří na zámku vytvořili unikátní Muzeum
nové generace s multimediálními expozicemi plnými
interaktivních prvků. Společně s audioprůvodcem
se ponoříte do příběhu, který vás seznámí s jedním
dnem v životě mnicha, představí cisterciácké umění
a nakonec vás zavede do období baroka. Muzeum
získalo ocenění Živa award za nejkreativnější muzeum střední Evropy. Návštěvníky navíc potěší příjemná zámecká kavárna.

Věděli jste, že...
okolí zámku zdobí památka UNESCO, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který se tyčí na
kopci nad zámeckým areálem?
Chrám sv. Markéty

Zámek Žďár nad Sázavou
Zámek 8/8, 591 02 Žďár nad Sázavou
Tel.: 602 565 309, 732 384 312
e-mail: info@zamekzdar.cz, www.zamekzdar.cz 5
Facebook: @zamekzdar
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Hrad Roštejn

Hrad Lipnice
Věděli jste, že...
v blízkosti hradu najdete Roštýnskou oboru s muflony, daňky a prasaty divokými? Do obory vede od
hradu značená okružní stezka dlouhá přibližně dva kilometry.
Hrad Roštejn
Doupě 1, 588 56 Telč
Tel.: 739 382 901
e-mail: rostejn@cmail.cz
www.hrad-rostejn.cz
6
Facebook: @HradRostejn

Pozdně gotický hrad se tyčí na skalnatém vrchu v lesích zhruba 12 kilometrů severně od Telče v romantické krajině Jihlavských vrchů. Na první pohled nepřehlédnutelnou dominantou zůstala původní gotická
sedmiboká 45 metrů vysoká věž. K nejvýznamnější
přestavbě hradu došlo za držení Zachariáše z Hradce,
kdy v renesančním duchu povstává lovecký hrádek,
obklopený rozlehlou oborou.

Přes historické peripetie zůstal hrad tématu lovectví
věrný až do současnosti. Důkazem je nově otevřená
interaktivní expozice zaměřená na přírodu, lovectví
a myslivost s unikátním botanickým sálem. K prohlídce je přístupná restaurovaná kaple sv. Eustacha
a věž, která nabízí jedinečný pohled na okolní lesní
komplexy.

Hrad Kámen
Původně gotický hrad byl postaven v polovině 13. století na
rozsáhlém skalisku, podle kterého nese své jméno. Největšího rozmachu dosáhlo panství Kámen v polovině 16. století,
kdy k hradu patřilo stejnojmenné městečko a deset poddanských vsí.
Při návštěvě můžete volit ze tří expozic. Jednou z nich je Bydlení a životní styl v 19. století a na počátku 20. století na panském sídle s ukázkami interiérů bydlení a v další expozici na
starém paláci jsou mimo jiného vystavené původní hodinové
stroje z 18. století pocházející z pelhřimovských městských
bran. Třetí prohlídkový okruh zahrnuje vyhledávané muzeum
motocyklů a expozici jednostopých motorových vozidel. Od
sezóny 2018 si tady můžete prohlédnout motocykl ČZ 500
vyrobený roku 1938 a motocyklový unikát Čechie (Böhmerland) z roku 1928, což byl nejdelší sériově vyráběný motocykl
na světě.

Věděli jste, že...
ze tří stran hrad obklopuje předhradí s parkem, jehož
dominantou je přírodní alpinum? Otevřený je po celou sezónu a volně přístupný všem návštěvníkům.
12

Věděli jste, že...
Lipnice je známá tím, že se v hradních sutinách
našel poklad? Šlo o soubor gotických kamnových
kachlů, zbytků kachlových kamen, které kdysi vytápěly místnosti hradu. Ukáže je nová expozice.
Jeden z nejmohutnějších českých šlechtických hradů byl založen v drsném a divokém kraji na začátku
14. století mocným rodem pánů z Lichtenburka.
V pozdně gotickou hradní rezidenci se díky Trčkům
z Lípy proměnil až v 16. století. Při prohlídce hradu na vás čeká monumentální architektura, gotická

Jihlavské podzemí

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
pobočka Hrad Kámen
Kámen č. p. 1, 394 13 Kámen
Tel.: 565 426 609
e-mail: hrad.kamen@muzeumpe.cz
www.hradkamen.cz
7
Facebook: @HradKamen

kaple, rozsáhlá sklepení s bývalou hodovní síní Jindřicha z Lipé, ale také nádherný výhled do okolí,
například z ochozu věže Samson.
Lipnický hrad je obestřený i nejrůznějšími záhadami
a pověstmi. Už jste slyšeli o zazděné Kateřině, o černém muži nebo o pokladu a třetím kříži?
Státní hrad Lipnice
Lipnice nad Sázavou 1, 582 32 Lipnice nad Sázavou
Tel.: 724 961 945, 724 803 359
e-mail: lipnice@npu.cz, www.hrad-lipnice.cz 8
Facebook: @hradyzamkyaostatni
Jihlavské podzemí je druhou největší sítí podzemních
chodeb na území Česka. Je dlouhé 25 kilometrů a za třicetileté války jedna z chodeb sloužila jako úniková.
Chodby vznikly vzájemným propojením sklepů, které
byly od konce 13. století tesány ve skále a sloužily například k uskladnění piva. Přesto se o jejich vzniku vedly
nejrůznější domněnky. Současní historikové se domnívají, že chodby vděčí za svůj vznik právě hospodářským
důvodům.
Při prohlídce podzemí se dozvíte informace o středověkém dolování, zhlédnete ukázky zpracování rudy
nebo archeologické keramické ukázky. Zajímavá je také
expozice o jihlavském horním právu. Od sezóny 2018 je
novinkou prohlídkový okruh krytem civilní obrany.

Jihlavské podzemí
Hluboká 109/1, 586 01 Jihlava 1
Tel.: 565 591 846
www.jihlavskepodzemi.cz 9
Facebook: @mesto.jihlava

Věděli jste, že...
v roce 1978 tady amatérští speleologové objevili svítící chodbu? Stěny
chodby pokrývá bělavý povlak, který po předchozím nasvícení zelenkavě světélkuje.
13
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Zoo Jihlava

V jednom jediném odpoledni procestujete pět kontinentů, uvidíte přes 200 druhů exotických zvířat,
prohlédnete si tropický pavilon, africkou vesnici Matongo, asijský parčík Hokkaidó nebo jihoamerickou
haciendu Escondido. A když budete mít štěstí, čekat
na vás bude například sněžný levhart a další šelmy,
anakonda velká, medvědi malajští, vlci nebo žirafy.
Svou rozlohou patří zoo v krajském městě Vysočiny
k těm komornějším, také proto je vyhledávaným cílem rodin s dětmi. Oblíbené jsou ukázky dravců a sov,
noční prohlídky, dny zvířat, přednášky a jiné besedy,
stejně jako komentovaná krmení.

Velkou atrakcí je tropický pavilon s řekou a vodopádem, tůněmi s krokodýly, havarovaným letadlem i s největšími hady světa – anakondami velkými. Vyhledávaná je i expozice vlků, jejíž součástí je dřevěná vyhlídka určená k pozorování této šelmy z výšky.
Zoologická zahrada Jihlava,
příspěvková organizace
Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava 1
Tel.: 567 573 730
e-mail: info@zoojihlava.cz
www.zoojihlava.cz
10
Facebook: @zoojihlava

Westernové městečko – Šiklův mlýn
Šiklův mlýn je jeden z největších přírodních
zábavních areálů v České republice. Zažijete
tady aktivní zábavu i odpočinek. Čeká na vás
krásná příroda v srdci Vysočiny, celodenní
program ve westernovém městečku, relax
na koupališti nebo rýžování zlata. Děti se
mohou těšit na půjčovnu kostýmů nebo na
jízdu na koních a dospělí zase ocení odpočinek ve wellness.
Hlavní prázdninová sezóna startuje vždy se
začátkem letních prázdnin, kdy má areál Šiklův mlýn otevřeno každý den s programem
od úterý do neděle až do konce prázdnin.
K návštěvě vybízejí i mimořádné akce, jako
například Létohrátky se zvířátky, Americký
den nebo oblíbený Rodinný den.
Zoo Jihlava

Westernové městečko – Šiklův mlýn
Zvole 49, 592 56 Zvole nad Pernštejnem, tel.: 602 750 130
e-mail: info@sikland.cz
11
www.sikland.cz, Facebook: @sikluvmlyn
15
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Centrum Eden
Z bývalého statku Mitrovských v Bystřici nad Pernštejnem
vyrostlo v roce 2015 nové ekologické centrum, které je rájem
zábavy a poznání pro celou rodinu.
V horácké vesnici poznáte život našich předků a vyzkoušíte
si lidová řemesla nebo výrobu různých produktů. Děti ocení,
že v centru neplatí žádné zákazy – vše si můžou ohmatat, očichat, vyzkoušet a samozřejmě vyfotit. Zabaví je zvířecí farma
a projet se můžou na koních. Lákavou atrakcí je místní minipivovar pod značkou Mittrovsky.

čistá RADOST
z pohybu

Věděli jste, že...
Centrum Eden
Nový Dvůr 318, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: 730 898 697, e-mail: info@centrumeden.cz
www.centrumeden.cz
12
Facebook: @centrumeden

blízko centra najdete Pohádkovou alej s deseti dřevěnými
sochami pohádkových bytostí – například čertem, hastrmanem nebo princeznou? Na druhé straně aleje pak
dětský lanový park a sochu zubra od Michala Olšiaka.

Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov
Největší, nejmenší, nejdelší, nejtěžší, nejrychlejší,
nejvytrvalejší… To vše jsou přívlastky, s nimiž se v expozici mapující unikátní výkony českých i světových
rekordmanů setkáte na každém kroku.
Muzeum rekordů a kuriozit bylo otevřeno v Pelhřimově jako jediné zařízení svého druhu ve střední Evropě. V pěti zrekonstruovaných patrech historické věže
se podařilo nashromáždit stovky exponátů, jinde na
světě nevídaných.
Muzeum rekordů a kuriozit
Palackého 47, 393 01 Pelhřimov, tel.: 565 321 327
e-mail: muzeum@dobryden.cz, www.dobryden.cz
Facebook: @muzeumrekordu

Expozice Zlaté české ručičky
Nábřeží rekordů a kuriozit 811, 393 01 Pelhřimov
Tel.: 565 323 163
13
e-mail: agentura@dobryden.cz, www.dobryden.cz

Ekotechnické centrum Alternátor v Třebíči
Centrum vědy a techniky spojené se zábavou a tvůrčí činností najdete v Třebíči Borovině. Expozice se zaměřují na historii energie až po současnost a na historii obuvi. Jedinečný
exponát Věda na kouli s více jak tisíci programy je zcela unikátní a nadchne každého.
Na rozdíl od běžných muzeí je přísně přikázáno dotýkat se
exponátů. Protože jedině tak, prostřednictvím praktického
experimentování, hlavně mladší návštěvníci mohou pochopit fungování okolního světa.
Alternátor – Ekotechnické centrum Třebíč
Tomáše Bati 1083, 674 01 Třebíč, tel.: 733 673 006
e-mail: info@alternator.cz, recepce@alternator.cz 14
www.alternator.cz, Facebook: @alternatortrebic
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Cyklostezka Přibyslav – Sázava

Čistá radost z pohybu

Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě

Cyklostezka Přibyslav – Sázava
Tam, kde se klikatí řeka Sázava, vede po staré
zrušené železniční trati cyklostezka z Přibyslavi do Sázavy. Je dlouhá 8 855 metrů, trasa je
bez kopců, celkové převýšení dosahuje pouze
56 metrů. Cyklisté a in-line bruslaři se projedou
krásnou čistou přírodou.
Na obou koncích cyklostezky můžete pokračovat po místních cyklotrasách. Do Sázavy i Přibyslavi je možné dojet vlakem, u začátku cyklostezky v Sázavě i u nádraží v Přibyslavi je parkoviště
pro automobily. Povrch cyklostezky je z hladkého asfaltu, během roku udržovaný. Na trase
najdete tři krytá odpočívadla. V zimě stezku využijí běžkaři, je totiž sjízdná i na malém množství sněhu.

Vysočina Arena pravidelně hostí významné sportovní události s evropským, někdy až celosvětovým dosahem. Pravidelně se do Nového Města na Moravě
sjíždějí fanoušci biatlonu a milovníci zkušených bikerů a horských kol. V Areně ale nemusíte jen fandit.

si ze singletrekových stezek vybere každý. Najdete
tady technicky nenáročné, zábavné a bezpečné stezky
pro děti, přírodní stezky pro handicapované cyklisty sjízdné na kolečkovém křesle nebo handbiku, ale
také skutečně náročné traily pro zkušené bikery.

Na tradici MTB závodění navazují novoměstské
stezky pro horská kola. Podle úrovně a schopností

Nejnovější novoměstskou atrakcí je asfaltová pumptracková dráha, která patří k největším v Česku.

Cyklo aréna Vysočina
Tel.: 728 055 396
e-mail: info@cykloarenavysocina.cz
www.vysocina.bike
Facebook: @vysocinabike

Vysočina Arena – Sportovní klub
Nové Město na Moravě
Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě
e-mail: sekretariat@vysocina-arena.cz
15
www.vysocina-arena.cz, Facebook: @biathlonnmnm

Jezdecké stezky
Svět je krásný nejen ze sedla kola, ale také z koňského hřbetu. Vysočina se pyšní nejdelší vyznačenou sítí jezdeckých stezek o celkové délce 846
kilometrů doplněné o služby více než stovky jezdeckých stanic. Hipotrasy doplňují hustou mapu
pěších a cyklotras, která za čistou Vysočinu představuje přes 5,5 tisíce kilometrů.
Síť tvoří dvě červené páteřní stezky, které vedou
přes Telč na Jihlavsku do Golčova Jeníkova na Havlíčkobrodsku a od Dukovan na Třebíčsku na Žďársko. Po modře značené stezce se dá putovat z Třebíčska přes Jihlavsko až k hranici s Jihočeským
krajem. Mezi těmito stezkami jsou zeleně a žlutě
značené propojky. Ke stezkám navigují směrovky
s názvem Jezdecká stezka Kraje Vysočina.
18

Turistické informační centrum
Bechyňovo náměstí 45
582 22 Přibyslav
Tel.: 569 484 361, 739 447 382
e-mail: ic@pribyslav.cz
www.kzmpribyslav.cz
16
Facebook: Kzm Přibyslav

Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs
Cestou Vysočiny až do pohraničního města Raabs se stejnojmenným hradem vede cyklostezka, která se vyhýbá hlavním
silnicím, takže jde o příjemnou cestu v blízkosti lesů a polí.
Proto je bezpečná a mohou ji využívat i rodiny s dětmi. Zatím
je pouze jedna třetina vybudovaná jako cyklostezka, kterou
mohou zvolit i in-line bruslaři. Z Jihlavy do Třebíče vede kolem řeky Jihlavy a někdy musí sportovci překonávat i větší
převýšení, za což jsou pak odměněni krásnými výhledy.

Dobrovolný svazek obcí Cyklostezka
Jihlava – Třebíč – Raabs
Masarykovo náměstí 97/21, 586 01 Jihlava 1
e-mail: info@jihlava-trebic-raabs.cz 17
www.jihlava-trebic-raabs.cz
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Čistá radost z pohybu

Výletní loď Horácko

S kolem za sochami Michala Olšiaka
Rak v Račíně

Výhled na Dalešickou přehradu z paluby lodě rozhodně stojí za to. Můžete se plavit od dubna do října
i s koly a vybrat si jednu z pěti zastávek – Kramolína,
Dalešic, Kempu Wilsonka, Třesova nebo Koněšína.
Krásnou romantickou projížďku si můžete dopřát o sobotách, nedělích a svátcích z přístaviště v Kramolíně.
V letních měsících, červenci a srpnu, loď vyplouvá
denně. V zimě je na výběr z příležitostných plaveb,
zpravidla o víkendu z lodní zastávky Kramolín.

Nad hladinou přehrady se tyčí příkré zalesněné stráně až 100 metrů vysoké, ukrývající zříceniny středověkých hradů – Kozlova a Holoubku. V blízkosti přehrady můžete využít několik desítek kilometrů cyklistických i pěších tras.
Lodní doprava na Dalešické přehradě
Tel.: 723 190 709, e-mail: info@dalesickaprehrada.cz
www.dalesickaprehrada.cz
18
Facebook: @lodni.doprava.dalesice

Parní a historické vlaky křižující Vysočinu
Výlety po Vysočině si můžete ozvláštnit projížďkou parním vlakem nebo historickými motoráčky.
Ty vás přenesou v čase i prostoru a zprostředkují
vám jedinečnou atmosféru železniční dopravy.

Výletní vlak tažený lokomotivou vyrobenou v roce
1976 se prohání na trase Jemnice – Moravské Budějovice. Můžete se jím svézt buď na speciálních
Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.
Nádražní 203/II
377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: 384 361 165
e-mail: office@jhmd.cz
www.jhmd.cz
19
Facebook: @jhmd.cz
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Mamut v Hamrech
nad Sázavou

Rozhledny Vysočiny

Za okny historických vagónů se budou střídat
kopce s údolími, lesy s lukami a pastvinami. Děti
pak jistě ocení tematické jízdy – masopustní, velikonoční, mikulášské nebo vánoční.
Jindřichohradecké místní dráhy vypravují nostalgické parní vlaky z jihočeského Jindřichova Hradce do Obrataně na Vysočině a zastavují také například v Kamenici nad Lipou, Černovicích nebo
Stříteži.

Jak vypadá takový Mamlas, se dozvíte, když se rozhodnete
udělat malý cyklovýlet po sochách žďárského umělce, sochaře Michala Olšiaka. V okolí Žďáru nad Sázavou i v dalších
místech po Vysočině vytvořil plastiky z betonu, které objevíte v lesích i v centrech obcí. Například se můžete vydat
z Polničky přes areál Pilské nádrže (tzv. Pilák), do Račína až
k přehradě Velké Dářko zpět do Polničky, kde na děti čeká
areál Salón Expres Vagón. Nebo zvolit cyklovýlet ze Žďáru
do osm kilometrů vzdálené Sázavy a v Hamrech nad Sázavou objevit sochu Hamroně nebo v blízkosti technické památky Šlakhamr Mamuta. www.olsiak.cz 22 23

Motoráček v Jemnici
akcích několikrát do roka, nebo v průběhu prázdnin –
vždy v sobotu a v neděli.
Legendou mezi výletními vlaky je Posázavský pacifik,
který převážel trampy už na počátku 20. století. Vysočinu protíná původní železniční trať 212 z Čerčan do Světlé
nad Sázavou. Kromě pravidelného provozu můžete využít historické a sváteční jízdy.

SVD-JZM
Kosmákova 73
676 02 Moravské Budějovice
Tel.: 724 256 182
e-mail: svd-jzm@seznam.cz
www.svd-jzm.cz
20
Facebook: @jemnickadrah

Spolek Posázavský pacifik
Nádražní 25
257 22 Čerčany
Tel.: 777 170 666
e-mail: posazavsky.pacifik@seznam.cz
www.posazavsky-pacifik.cz 21
Facebook: Posázavský Pacifik

Nekrásnější pohled na scenérie zalesněných kopců Vysočiny i staleté památky je z výšky – z vyhlídek, věží a rozhleden.
Jednou z novějších rozhleden Vysočiny je na Pekelném kopci poblíž
Třebíče. Vnitřkem prochází točité ocelové schodiště a na vrcholu
na vás čeká vyhlídková terasa, ze které, při dobré viditelnosti, zahlédnete i vrcholky Alp.
Rozhledna Babylon u Náměště nad Oslavou je jedna z nejstarších
a nejkrásnějších rozhleden s freskami se znameními zvěrokruhu
ve vyhlídkovém patře rozhledny. Uvnitř věže je i dnes původních
105 dubových točitých schodů. Po nich vystoupáte do vyhlídkové
místnosti, která je 18 metrů nad zemí. Při dobré viditelnosti je
možné zahlédnout Alpy anebo Bílé Karpaty.
Turistické informační centrum Třebíč – Národní dům
Karlovo náměstí 47, 674 01 Třebíč
Tel.: 568 610 021, 775 707 503
e-mail: info@mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu 24
Facebook: @visittrebic

Rozhledna Pípalka
Obec Kramolín
Kramolín 10, 675 77 Kramolín
Tel.: 568 645 317
e-mail: obec.kramolin@seznam.cz 25
www.obeckramolin.cz
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Přírodní krásy čisté Vysočiny

Přírodní krásy
čisté Vysočiny

Vysočina je zelenou oázou, klidným a čistým ostrovem v srdci České republiky.
Čekají na vás rozsáhlé skalní masivy, přírodní parky, rybníky, přehrady, hluboké
lesy i říční údolí, a hlavně stovky kilometrů značených tras pro cyklisty a pěší.
Z Jihlavských vrchů ční nejvyšší hora Vysočiny Javořice (837 m) – (26). Jen o metr nižší je vrchol Devět
skal ve Žďárských vrších, které jsou stejně jako Železné hory chráněnou krajinnou oblastí.
Žďárské vrchy můžeme bez nadsázky označit za nejrozmanitější část Českomoravské vrchoviny. Jsou
pramennou oblastí několika řek a téměř polovinu území pokrývají hluboké lesy, ze kterých vystupují skalní
rulové útvary. Za návštěvu mimo jiného stojí Žákova hora, skalní útvar Čtyři palice (27) u obce Křižánky, rybníky Velké Dářko (28), Medlov nebo Sykovec.
Chráněná krajinná oblast Želené hory se na Vysočině
rozkládá kolem Chotěboře a Ždírce nad Doubravou.
Mezi obcí Bílek a městem Chotěboř najdete přírodní
rezervaci – skalnaté údolí řeky Doubravy (29). Úzký,
strmý kaňon řeky Doubravy je zmenšeným obrazem
obřích kaňonů nacházejících se jinde ve světě. Údolí
je však neméně krásné, romantické a tajuplné.

Vyhledávanou přírodní rezervací jsou také Stvořidla
(31) u Ledče nad Sázavou, kde si na své přijdou zkušení vodáci i suchozemští milovníci přírody. Minout
byste neměli Sluneční zátoku s památníkem spisovatele Jaroslava Foglara, který se na místě inspiroval
a napsal knihu Hoši od Bobří řeky.

Stvořidla

Prales Žákova hora
Také na Jihlavsku objevíte krásnou přírodu. Vrch Čeřínek (30) s přírodním parkem stejného jména leží
asi deset kilometrů západně od Jihlavy. Oblíbeným
výletním místem je skalnatý vrch na hřebeni Čertův
hrádek a samotný Čeřínek vyhledávají v létě pěší turisti a v zimě hlavně lyžaři. Tato oblast, kde se nacházejí významné geologické jevy, je součástí Geoparku
Vysočina. K návštěvě láká zřícenina hradu Štamberk
a v její blízkosti kamenné moře, lomy s mrákotínskou
žulou nebo třeba Míchova skála poblíž vrchu Javořice. Na okraji geoparku v lesích mezi Telčí a Třeští se
tyčí původně lovecký hrádek Roštejn.
Chráněná krajinná oblast Železné hory

Přírodní krásy objevíte i na Třebíčsku a Pelhřimovsku.
Nejvyšším vrcholem Pelhřimovska je Křemešník (765 m)
– (32), kde byla v roce 1985 vyhlášena stejnojmenná
přírodní rezervace. Na kopce, louky a lesy můžete pohlédnout z výšky – na vrchu totiž stojí rozhledna Pípalka a okolo vrchu vede Naučná stezka Křemešník.
Příroda Třebíčska je zase známá jedinečným unikátem – národní přírodní rezervací Mohelenská hadcová step (33). Nejznámější step na území Česka se rozkládá nedaleko Jaderné elektrárny Dukovany a unikátní je svou flórou i faunou, se kterou vás seznámí
stejnojmenná naučná stezka.

Mohelenská hadcová step
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Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 144/3
586 01 Jihlava, Česká republika
e-mail: info@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
www.vysocina.eu
Facebook: @regionvysocina
Instagram: @regionvysocina
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