
Tajuplná podzemí Vysočiny

Přitahují vás tajuplná místa, která
mohou být spjatá se záhadnými si-
lami? Pak si naplánujte cestu a pro-
zkoumejte podzemí měst našeho
autentického kraje. V jihlavském
podzemí objevíte tajemnou světél-
kující chodbu a ve Světlé nad Sáza-
vou a v Telči zase zjistíte, co tradují
místní legendy. Navíc je část histo-
rických sklepů zpřístupněná a v ně-
kterých najdete zajímavé expozice.
Vydejte se na Vysočině po stopách
historie a dejte si přitom pozor
na duchy!

Jihlavské podzemí
Jihlavské podzemí je druhou nej-
větší sítí podzemních chodeb
na území Česka. Je dlouhé 25 kilo-
metrů, a za třicetileté války sloužila
jedna z chodeb jako úniková. Chod-
by vznikly vzájemným propojením
sklepů, které byly od konce 13. sto-
letí tesány ve skále, a sloužily napří-
klad k uskladnění piva. Unikátem
je fosforeskující chodba – v roce 1978
ji objevili amatérští speleologové.
Po nasvícení zelenkavě světélkuje.
Město letos pro návštěvníky připra-
vilo novinku – prohlídkový okruh
krytem civilní obrany.
www.jihlavskepodzemi.cz

Za legendami do Světlé
nad Sázavou
Dobrodruzi ocení prohlídku podze-
mí v malebném městě na řece Sáza-
vě. Dodnes můžeme jen hádat, k ja-
kému účelu středověké chodby
sloužily. Podle místních pověstí pro-
pojovaly město, pokračovaly pod ře-
kou Sázavou k světelskému zámku

a vedly až k sedm kilometrů vzdále-
nému hradu Lipnice nad Sázavou.
Průzkum rozsahu chodeb stále po-
kračuje, v roce 2016 pod náměstím
objevil dvě staré chodby.
www.kyticesvetla.cz

Telčské chodby měly vést
na Roštejn
Nejen pod většinou domů na ná-
městí Zachariáše z Hradce, ale také
pod částí zámeckého areálu byste
našli středověká sklepení. Sklepy by-
ly propojené spletitými chodbami
– jejich zpřístupněná část je dlouhá
150 metrů. Klikaté telčské katakom-

by sloužily většinou jako skladovací
prostory, ale někdy se také stávaly
posledním úkrytem telčských oby-
vatel před nepřáteli. Proto jsou
opředeny legendami.
Podle jedné z nich mohli obránci
města uprchnout z města právě ně-
kterou z těchto chodeb a jedna

prý vedla až na vzdálený hrad
Roštejn… www.telc.eu
Další tipy na výlety po Vysočině na-
jdete na turistickém portále
www.region-vysocina.cz.

@regionvysocina
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Křížem krážem Vysočinou na kole 2018
Šlápněte do pedálů na Vysočině a vydejte se na osmi-
denní cyklistické putování „Křížem krážem Vysočinou
na kole 2018“. Letošní jedenáctý ročník, který opět při-
pravuje příspěvková organizace Vysočina Tourism,
se uskuteční ve dnech 6.–13. července 2018. Akci
odstartujeme v pátek z Masarykova náměstí v Jihlavě
v 9.00 hodin a během následujících dnů se skrz Vysočinu
přesuneme až do Dalešického pivovaru. Je čistě na vás,

zda se vydáte pouze na některé úseky nebo se pokusíte
zdolat celou trasu, a najet tak až 460 km. Zajištěno je ta-
ké doprovodné vozidlo, které poskytuje zázemí během
cesty a pro omezený počet účastníků je tak zajištěn svoz
z Jihlavy na start etapy a odpoledne zase zpět do Jihlavy.
Akce se koná za finanční podpory Skupiny ČEZ.
Podrobný rozpis etap včetně mapky a dalších informací
najdete na www.vysocinounakole.cz.
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