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Vysočina je třetí nejrozlehlejší 
kraj v České republice s třetí 

nejmenší hustotou zalidnění. Ryze 
venkovský a pohostinný. Oplývá 
nádhernou přírodou a rozmanitou, 
malebnou krajinou, která se 
obzvlášť na podzim kouzelně 
vybarví. Pár neotřelých tipů, kam 
se v tomto období vydat, by se vám 
mohlo hodit a věřte, že na nich 
rozhodně nenarazíte na namačkané 
davy turistů.

Zavítejte do zelených Žďárských 
vrchů, chráněné krajinné oblasti. 
Objevíte husté lesy plné hub, 
z nichž ční skály, jež přímo vyzývají 
k pokoření. Jsou to naše osmistovky 
s nejvyšším vrcholem Devět skal 
(836 m n. m.). Odměnou za jejich 
zdolání jsou dechberoucí výhledy 
do krajiny. V tom okamžiku hodíte 
všechny starosti za hlavu a zbyde 
jen klid v duši a nezapomenutelný 
zážitek. Lákavým turistickým cílem 
v této oblasti je i Vírská přehrada 
s Chudobínskou borovicí, novým 
Evropským stromem roku.

Přesuňme se ze Žďárska na 
Třebíčsko a je tu další velká 
vodní plocha: Dalešická přehrada 
s kouzelnou Kozlovskou 
podkovou, již zde vytváří řeka 

Jihlava. Lze se kolem ní projít po 
svých nebo její hladinu brázdit 
na palubě lodi Horácko. A blízký 
dalešický pivovar, hlavní to 
kulisa Menzelových Postřižin, 
poskytne nezbytné zázemí 
k odpočinku a občerstvení. Odtud 
pak není daleko ani do Národní 
přírodní rezervace Mohelenská 
hadcová step, která láká svým 
neopakovatelným reliéfem 
terénu a ojedinělou 
faunou i flórou. 

Vrch Křemešník 
na Jihlavsku, jeden 
z nejvyšších na 
Českomoravské 
vrchovině, zase 
návštěvníky vtáhne 
svou neopakovatelnou, 
trochu tajemnou, 
přímo mystickou atmosférou. Je to 
známé a mnoha pověstmi opředené 
poutní místo usazené v prostředí 
lesů, kde osvěžení nabízejí 
křišťálově čisté studánky. 

Svatá Kateřina, kde se stékají 
léčivé prameny, leží u Počátek 
na Pelhřimovsku. A víte, že tam 
najdete i české Stonehenge? 
Tajemný kruh druidů, novodobou 
repliku megalitické stavby, 
tvoří třiatřicet kamenů stojících 
v pravidelném kruhu o průměru 
108 metrů. Je to magické místo 
doslova nabité energií.

Už jste se procházeli údolím 
řeky Sázavy, které si oblíbili skauti 
v čele s Jaroslavem Foglarem? 
Znáte jejich kouzelnou Sluneční 
zátoku? A nebo údolí řeky 
Doubravy, kde naprostý klid ruší 
jen šumící voda a zpěv ptactva. 
To vše můžete projít při návštěvě 
Havlíčkobrodska. A nevynechejte 
ještě jedno zdejší pozoruhodné 
místo – zatopené Lipnické 

lomy s Národním 
památníkem 
odposlechu, jenž 
zaujal i filmaře. Tvoří 
ho obrovská, ve skále 
vytesaná Ústa pravdy, 
Bretschneiderovo 
ucho a Zlaté oči.

Vysočina je úžasná 
za každého počasí, 

pěšky, na kole i koňmo, v létě 
i v zimě. Ale dostihne-li vás tu přeci 
jen i nějaký ten sychravý den, nevadí. 
Můžete se zahřát u žhnoucí sklářské 
pece v některé ze zdejších sklářských 
hutí. Skvělou příležitostí jsou Dny 
otevřených ateliérů na Vysočině 
3.–4. října, kdy veřejnost zvou 
k návštěvě umělci rozličných oblastí 
kumštu, i skláři. Otevřou se sklárny 
v Okrouhlici, Dobroníně, Horních 
Dubenkách, Karlově, Škrdlovicích 
i Huť Jakub v Tasicích. Tiffany vitráže 
můžete omrknout v Dolní Cerekvi, 
Stařči a Křižanově, malování na sklo 

Dovolená nekončí,

příroda Vysočiny
je nejlepší lék na podzimní splín

Letošní rok je poněkud nestandardní. Lidé 
si nejsou jistí, kam vyrazit za zážitky, na 
dovolenou, kde si užít klid a odpočinek 
v bezpečí. Čistá příroda je v tomto případě 
bezesporu nejlepší volbou. A takovou nabízí 
Vysočina. Kraj na pomezí Čech a Moravy.

v Chotěboři a sochařskou sklářskou 
práci ve Žďáru nad Sázavou. 
Kompletní program najdete na  
www.vysocina.eu.

Vysočina má co nabídnout, 
co říkáte? Navíc, k podzimním 
pobytům na Vysočině můžete 
využít slevy na ubytování 1 000 Kč 
na osobu, jež kraj nabízí až do 
31. října. Mrkněte na slevy.
vysocina.eu. Předplatitelům, 
věříme, přijdou vhod i tematické 
vklady, které obdrželi. ■

Kozlovská podkova

q u Přírodní rezervace Údolí Doubravy 
působí romanticky i tajuplně.


