
Šlápněte do pedálů na 
cyklostezce Přibyslav–Sázava

Téměř 10 kilometrů dlouhá cyklostezka spo
jující Přibyslav a Sázavu získala v roce 2019 jedno 
z prestižních ocenění pro nejlepší Evropské zelené 
stezky – Greenways 2019.

Cyklostezka Přibyslav–Sázava patří k nejoblíbe
nějším na Vysočině a podle statistik ji od dubna do 
září navštíví téměř 15 tisíc návštěvníků měsíčně, ať 
už se jedná o cyklisty, inline bruslaře nebo pěší. Byla 
dokončena v  roce 2011. Je dlouhá 8 855 m s  pře
výšením pouhých 56 m. Trasa se vine po náspech 
zrušené železniční trasy v  malebném biokoridoru 
horního toku řeky Sázavy.

Na kole můžete objet 
i Vysočinu sklářskou

Vysočina sklářská zve návštěvníky k rozžhave
ným pecím velkých skláren i malých hutí, k ochut
návkám historie i současnosti sklářského řemesla. 
Nabízí výstavy, živé ukázky skláření, dětskou hru, 
výtvarné dílny a jarmarky.

Viděli jste již někdy skláře při práci? Pokud ne, 
přišli jste o hodně. Je totiž fascinující sledovat, jak 
noří dlouhou píšťalu do rozpálené pece, nabírá 
z pánve tekoucí sklovinu, fouká do píšťaly, točí s ní 
a zručnýma rukama tvaruje křišťálovou krásu. Po
kud přijedete na Vysočinu, můžete takovou sklář
skou huť navštívit a vše vidět na vlastní oči. Více na 
www.vysocina.eu/temata/sklarska.

Na kole projeďte Vysočinu
Vysočina nabízí nepřeberné množství nejrůznějších cyklostezek, které 
nepochybně uspokojí i ty nejnáročnější turisty. Zároveň můžete během svých 
cyklotoulek obdivovat také práci i um českých sklářů na Vysočině.

Na Vysočině můžete objevovat krásnou přírodu

Cyklostezka Přibyslav–Sázava patří mezi nejoblíbenější

Kalendář akcí Vysočiny sklářské 2020
12. 4. – 10. 5.   Vysočina sklářská v City Parku v Jihlavě, ucelená přehlídka skláren, výtvarníků  

i sklářských škol
2. 6.  Zahájení stálé expozice Sklářství na Vysočině na hradě v Ledči nad Sázavou
6. 6.  Zámecký sklářský den na zámku ve Světlé nad Sázavou
20. 6.   Vernisáž výstavy k seriálu Synové a dcery Jakuba skláře v Huti Jakub v Tasicích.  

Živou ruční výrobu v Tasicích lze navštívit 4. 7. , 18. 7. , 1. 8. , 15. 8.
3.–4. 10.   Dny otevřených ateliérů na Vysočině, kdy lze navštívit i některé sklářské provozy

Vysočina Tourism, p. o.
Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava
www.facebook.com/regionvysocina
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www.vysocina.eu Práce sklářů si zaslouží obdiv

Poznejte Vysočinu ze sedla svého kola
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KAM na výlet

21


