Vysočina

foto: archiv Vysočina Tourism

Jedním z oblíbených turistických cílů na Vysočině je vrch Křemešník

Vysočina, kraj čisté krásy
Text a foto: Vysočina Tourism

Vysočina se rozprostírá po zvlněných hřbetech Českomoravské vrchoviny v samém středu
České republiky, na pomezí Čech a Moravy. Návštěvníky okouzlí svým nedotčeným přírodním
bohatstvím, čistým životním prostředím i množstvím historických památek. Kraj protíná hlavní
dopravní tepna Česka, dálnice D1, díky čemuž je skvěle dostupný. Turisté zde najdou hned tři
města s památkami UNESCO, klid řídce osídlené krajiny poseté malými městy a malebnými vesničkami, chráněná území i četné přírodní rezervace a hlavně pohostinnost místních lidí.
Krajina Vysočiny místy dosahuje
nadmořské výšky přes osm set
metrů. Nejvyšší horou je Javořice
(837 m) v Jihlavských vrších
a v těsném závěsu za ní se tyčí do
nadmořské výšky 836 m nejvyšší
bod Žďárských vrchů, Devět skal.
Zdolat obě hory není až tak náročné, stejně jako vystoupat na další
oblíbené vrcholy – Křemešník nebo
Čeřínek v Křemešnické vrchovině.
Odměnou za to jsou úžasné výhledy do malebné krajiny. Žďárské vr-
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chy patří spolu s Železnými horami
k chráněným krajinným oblastem.
Milovníky zvířeny a květeny jistě
potěší i návštěva národních přírodních rezervací Mohelenská hadcová
step a Velký Špičák.
Metropolí Vysočiny je Jihlava,
nejstarší královské horní město
v českých zemích, jež protíná někdejší česko-moravská zemská hranice. Jihlava má jen zhruba 50 000
obyvatel. Třicet tisíc lidí přesahuje
ještě Třebíč, dvacet tisíc Žďár nad

Sázavou a Havlíčkův Brod, ostatní
města Vysočiny jsou menší.
Díky zachovalé krajině patří Vysočina
k oblastem s nejzdravějším životním
prostředím. Dle statistik se zde lidé
dožívají v průměru vyššího věku než
v jiných částech České republiky.
Vysočina je tedy ideální destinací
pro ozdravné pobyty a odpočinkovou dovolenou.

Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči

Vysočina má tři města
s památkami UNESCO
Text a foto: Vysočina Tourism

Vysočina je jediný kraj v České republice, který se pyšní hned třemi městy s památkami
zapsanými na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Najdete je
v Telči, Třebíči a ve Žďáru nad Sázavou. Návštěvou pomyslného trojúhelníku památek si
můžete zpříjemnit jakékoliv měsíce roku, včetně těch zimních, a stihnete vše pohodlně
a v klidu, třeba i během jednoho víkendu.
Telč

Kdo poprvé spatří historické jádro
Telče omývané vodou rybníků,
okamžitě pochopí, proč je město
nazýváno „moravskými Benátkami“. Právem se už roku 1992
dostalo na Seznam světového
dědictví UNESCO. Centrum vzniklo spojením zámku a města a patří
k nejcennějším památkovým re-

zervacím Moravy. Mezi chlouby
Telče patří kromě renesančního
zámku také gotický kostel sv. Jakuba Většího a především barokní
jezuitský areál s kostelem Jména
Ježíš. Pohled na trojúhelníkové
náměstí lemované pastelově
zbarvenými průčelími renesančních a barokních domů stojí za to.
Je totiž doslova pohádkový!

Tip na výlet
Spojte návštěvu Telče s nedalekým
hradem Roštejn, ležícím uprostřed
přírodní rezervace. Dominantou
hradu je sedmiboká gotická věž
vysoká 45 m s dohledností několik
desítek kilometrů, za příznivých
podmínek až do Alp. V roce 2018
byly na Roštejně otevřeny dvě
nové expozice s tématem historie
myslivosti a lovectví.
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Téma
Zelená hora, Žďár nad
Sázavou

Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na travnaté Zelené
hoře u Žďáru nad Sázavou zase
bere dech svou konstrukcí vycházející z geometrie kruhu. Tento
unikát patří mezi nejvýznamnější
stavby barokní gotiky architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela,
jenž obvykle tvořil své stavby
pouze za použití kružítka. To je
velmi dobře znát i na této stavbě,
jejíž tvar pěticípé hvězdy je dán
průniky kružnic. Pětka se tu však
objevuje i na dalších místech.
Stavba je přístupná pěti vchody
a v chrámu je pět kaplí s pěti
oltáři. Všudepřítomné číslo má
připomínat legendu o Janu Nepomuckém, podle níž se v místě
jeho utonutí objevila koruna

Třebíč

Soubor třebíčských památek
UNESCO tvoří židovské město
se hřbitovem, renesanční zámek
a bazilika sv. Prokopa. Těsné
sousedství židovského ghetta
a křesťanské baziliky dokládá
vcelku bezkonfliktní soužití

z pěti hvězd. Vnitřní prostor kostela budí dojem, jako by byl budovaný a nesený pouze světlem,
coby symbolem Boží přítomnosti.
Vyzařuje tak naprosto jedinečnou
atmosféru...

Tip na výlet
V obci Karlov nedaleko Žďáru
nad Sázavou je sklárna Jaroslava
Svobody. V pracovních dnech
v dopoledních hodinách tu lze
navštívit sklářskou huť i rozsáhlou
vzorkovnu. Zájemci si při tom mohou vyzkoušet malbu na sklo.

Zelená hora s kostelem sv. Jana Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou

dvou náboženství, jejichž vztah
v minulosti prošel dramatickým
a bolestivým vývojem. Bazilika
v románském slohu s gotickými
prvky patří ke skvostům středověkého stavitelství. Nedaleko
od ní je vstup do židovské čtvrti,
jež je mimořádně zachovalým

dokladem židovské kultury
na Moravě a dosud i jedinou
židovskou památkou mimo území
Izraele samostatně zapsanou na
Seznamu UNESCO. V minulosti
zde žily téměř dva tisíce židů,
před 2. světovou válkou tři stovky,
z nichž se jich po válce vrátilo
jen několik. Třebíčská židovská
čtvrť dnes patří mezi urbanisticky
nejzachovalejší v Evropě.
Tip na výlet
Čas strávený v jihovýchodní
části Vysočiny si můžete zpestřit
plavbou výletní lodí Horácko po
Dalešické přehradě, během které
se můžete kochat čarokrásným
okolím. Vyzkoušejte i další aktivity
na vodní hladině, třeba plavbu na
paddleboardu.

Třebíčská bazilika sv. Prokopa
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Vysočina je druhou nejdůležitější sklářskou oblastí u nás

Vysočina zve turisty
k rozžhaveným sklářským pecím
Text a foto: Vysočina Tourism

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

Kraj Vysočina je druhou nejdůležitější sklářskou oblastí v České
republice. Nad jiné však vyniká
pestrostí sklářské produkce, která
jde do celého světa. Vždyť zdejší
skláři vyrábějí doslova vše, od
skleniček a užitkového skla přes

tavené plastiky, vitráže, mozaiky,
vánoční ozdoby až po šperky
z Tiffany vitráží nebo vinutých
a foukaných perel. Vyvíjejí nové,
ekologicky šetrné technologie
a recyklovatelné materiály s využitím v designu i architektuře. Už
jste někdy byli přímo ve sklářské

huti? Cítili jste žár z rozpálené
pece a pozorovali skláře v rozhalené košili, kterak noří píšťalu do
pánve, nabírá roztavenou sklovinu, fouká a točí píšťalou a pod
jeho šikovnýma rukama pomalu
roste křehká křišťálová krása? Je
to dechberoucí zážitek! Foukání
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Téma
do píšťal, broušení či malování
skla, to vše lze vidět živě, přímo
ve sklářských hutích během dnů
otevřených dveří, říjnových Dnů
otevřených ateliérů na Vysočině
či v rámci každodenních exkurzí.
Nejen vidět, někde je dokonce
možné leccos z toho i vlastnoručně vyzkoušet a odnést si domů
jedinečný suvenýr vlastní výroby.
Muzea a galerie Vysočiny pořádají výstavy z historie sklářského
řemesla i současné tvorby mistrů
sklářů. Expozice skla najdete i na
zámku ve Světlé nad Sázavou
a na hradě v Ledči nad Sázavou.
Otevřeny jsou i ateliéry světových
výtvarníků.

Kam za sklářstvím

Sklářství má na Vysočině více než
čtyřsetletou tradici. Dnes zde najdete asi dvacítku skláren, z nichž
nejvíc jich je na Světelsku. Jejich
věhlas možná není takový, jako
těch severočeských, nicméně
zdejší produkce je podstatně
pestřejší a rozmanitější. Vyrábějí
většinou ručně foukaný olovnatý
křišťál čirý či přejímaný, broušený,
zlacený nebo malovaný. Působí
zde celá řada samostatných
sklářských umělců a řemeslníků,
kteří vytvářejí tavené plastiky,
broušené a malované sklo, vitráže,
mozaiky či foukané a vinuté
perly. Sklárna Crystalite Bohemia
ze Světlé nad Sázavou se řadí
k největším v České republice.
Sklárna Janštejn je zase největším výrobcem ručně foukaných
skleněných částí svítidel v ČR,
které tvoří zejména pro Brokis.
Vysočinskou pozoruhodností je
malá sklárna Františka Nováka
z Dobronína, která se specializuje na výrobu dokonalých
replik sklenic a pohárů z období
2.–18. století. Umělecké tavené
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plastiky tvoří Jaroslav Svoboda
v Karlově, skleněné mozaiky zase
Ateliér Kasalý. Na glass turistiku
je zaměřena sklárna U Hrocha
ve Škrdlovicích. Putování za
sklářským řemeslem a současně
malebnou přírodou nabízí naučná stezka Příběh krajiny pod
Čtyřmi palicemi. Unikátem je
pak zdejší Huť Jakub v Tasicích,
architektonicky nejhodnotnější
a nejstarší česká a současně
evropská sklárna. Byla budována
od konce 18. do konce 20. století. Je národní kulturní památkou
a v současnosti je provozována
jako sklářský skanzen. Byla v ní
dodržena tzv. teorie posledního
dne, kdy veškeré podstatné
výrobní zařízení a nářadí zůstalo
ve všech objektech na stejných
místech, kde bylo v době ukončení výroby. Zajímavostí je, že se
zde v polovině 80. let minulého
století natáčel seriál Synové
a dcery Jakuba skláře, v němž

předobrazem hlavní postavy
byl slavný rod Rücklů. O oživení
věhlasné značky Rückl se snaží
vnuk známého vědce Otty Wichterleho Martin Wichterle, který je
spoluvlastníkem vysočinské sklárny Bomma, výrobce moderních
designových svítidel. Sklářský
rod Rücklů se pojí s Vysočinou
i jinak než jen seriálem. Antonín
Rückl založil sklárnu ve Včelničce,
jejíž specialitou byl zlacený granát, tedy červené sklo se zlatým
dekorem. K návštěvě Včelničky
mohou zájemci využít třeba i jindřichohradeckou úzkokolejku.
Jedna její trasa vede Vysočinou
se zastávkami právě ve Včelničce
a Kamenici nad Lipou, jejíž muzeum má v depozitáři včelnické
sklo a pivovar vaří Kamenickou
sklářskou osmičku.

Cyklostezka využívá starou, zrušenou železniční trať

Šlápněte do pedálů
na cyklostezce Přibyslav–Sázava
Text a foto: Vysočina Tourism

Téměř deset kilometrů dlouhá cyklostezka spojující Přibyslav a Sázavu loni získala jedno
z prestižních ocenění pro nejlepší Evropské zelené stezky – Greenways 2019.
Havlíčkobrodsko
Národní kulturní památka Huť
Jakub Tasice, www.sklarnatasice.cz
Hrad Ledeč nad Sázavou,
www.hrad-ledec.cz
Zámek Světlá nad Sázavou,
www.zameksvetla.cz
Sklárna Aurum Crystal,
www.aurum-crystal.cz
Sklárna Bomma, www.bomma.cz
Sklárna Crystalite Bohemia,
www.crystalite.org
Sklárna Valner Glass,
www.valnerglass.com
Sklárna Caesar Crystal Bohemiae,
www.caesar-crystal.cz
Sklárna Crystal Glamour,
www.crystalglamour.cz
Jihlavsko
Sklárna Janštejn a Brokis,
www.brokis.cz

Sklárna Kryf, www.sklarnakryf.cz
Sklárna Merry Crystals,
www.merry-crystals.cz
Muzeum Josefa Hoffmanna,
www.moravska-galerie.cz
Ateliér Kasalý, www.kasaly.com
Žďársko
Sklárna Glass Art Princ,
www.glassprinc.zdarsko.cz
Sklárna Jaroslav Svoboda AGS,
www.ags-svoboda.cz
Sklářská huť U Hrocha,
www.uhrocha.com
Horácké muzeum v Novém Městě
na Moravě, www.nmnm.cz
Horácká galerie v Novém Městě
na Moravě, www.horackagalerie.cz
Naučná stezka Příběh krajiny pod
Čtyřmi palicemi,
www.obeckrizanky.cz

Cyklostezka Přibyslav–Sázava patří
k nejoblíbenějším na Vysočině.
Podle statistik ji od dubna do září
navštíví téměř patnáct tisíc návštěvníků měsíčně, ať už se jedná
o cyklisty, in-line bruslaře, pěší,
anebo vozíčkáře, v zimě pak běžkaře. Byla dokončena v roce 2011
a je dlouhá 8855 m s převýšením
pouhých 56 m. K její stavbě byla
využita více než sto let stará železniční trať, jež byla součástí dráhy
z Brna do Prahy. Dnes se na místě
této trati nachází asfaltová trasa,
která se vine po náspech zrušené
železnice v malebném biokoridoru
horního toku řeky Sázavy, lesem,
polem i zářezy ve skalách. Oživuje

ji devět mostů z dřevěných trámků,
jež překlenují řeku Sázavu. K odpočinku během jízdy slouží místa
s lavičkami, stolky a jednoduchým
zastřešením. Cyklostezka začíná
v Přibyslavi u vlakového nádraží
a končí na okraji obce Sázava, na
křižovatce se silnicí č. 352. V Sázavě se dá pokračovat vedlejšími
ulicemi obce k vlakovému nádraží
(stanice Sázava u Žďáru) a zpět
do Přibyslavi se vrátit vlakem. Na
obou koncích cyklostezky lze putovat dál po místních cyklotrasách.

Délka trasy je 8855 m s převýšením 56 m
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Krásná místa v Česku

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou
foto: archiv Vysočina Tourism

Téma
sedmnáctimetrová hranolovitá věž.
Celý areál je v průběhu roku volně
přístupný veřejnosti. V letních
měsících je možno zúčastnit se
komentovaných prohlídek a výstupu na věž zříceniny, jejíž vrcholek
nabízí úchvatný výhled. Cyklisté
mohou využít cyklotrasu Jihlava–
–Třebíč–Raabs.

Zřícenina hradu Orlík
u Humpolce

Zřícenina hradu Lipnice nad Sázavou

Zříceniny hradů lákají
milovníky tajemna
Text a foto: Vysočina Tourism

Jak asi vypadal hrad v době své největší slávy? Jací lidé žili v jeho zdech? Co všechno jim
osud naložil na bedra? A jaký ráz měla okolní krajina? Řádili v ní loupeživí rytíři? Mnoho otázek člověku přijde na mysl, když stane uprostřed více či méně rozbořených zdí někdejších
hradů a nasává atmosféru místa. Všechny romantické duše s bujnou představivostí, jež baží
po příbězích s tajemstvím, si na zříceninách přijdou na své. A Vysočina jim má co nabídnout.
Zřícenina hradu Lipnice nad
Sázavou

Lipnický hrad byl vystavěn
kolem roku 1310 na skalnaté
vyvýšenině mezi dvěma kopci,
aby jako strážný hlídal celé
širé okolí, město Brod s jeho
stříbrnými doly a kupecké stezky.
Mezi charakteristické rysy hradu
patří rozsáhlé obytné paláce
i monumentální věže. Gotická
kaple sv. Vavřince patří mezi unikáty, jelikož je spojená s událostí
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vysvěcení prvních husitských
kněží v Českém království. Hrad
Lipnice patřil českým králům
i mnoha významným šlechtickým
rodům a jeho slávu ukončil až
požár v roce 1869. Rekonstrukce
se ujal ve 20. století Klub českých
turistů. Lipnický hrad obestírá
spousta záhad. Dokladem je
řada pověstí, jež se s ním pojí –
O zazděné Kateřině, O pokladu
a třetím kříži, O černém muži či
O Samsonovi.

Zřícenina hradu Rokštejn
u Brtnice

Zřícenina hradu Rokštejn je jednou
z největších hradních zřícenin na
Vysočině, která se tyčí na skalnatém návrší nad malebným údolím
říčky Brtnice. První zmínky o hradu
jsou datovány již k roku 1289.
Během husitských válek byl hrad
pobořen a dodnes se dochovaly
dvě torza hradních paláců a zbytky
hospodářských budov. Dominantou a největším lákadlem je ovšem

Počátky hradu Orlík můžeme
datovat na konec 14. století. Byl
užíván významnými šlechtickými
rody, avšak ve 30. letech 17. století
došlo k jeho opuštění. Bohatou
historii hradu návštěvníkům
přiblíží hradní muzeum, kde jsou
vystaveny archeologické nálezy.
K vidění je černá hradní kuchyně,
v níž byla rekonstruována chlebová pec. Od roku 2014 lze vystoupat na hradní věž díky nově postavené rozhledně. Hrad byl využit
i filmaři při natáčení pohádky Jak
se budí princezny. Pro návštěvníky
zříceniny hradu Orlík bývá v létě
připraveno několik představení,
setkávají se zde šermíři, hudebníci
a divadelníci.

Zřícenina hradu Zubštejn
u Bystřice nad Pernštejnem

Původní název hradu je Kámen.
Byl vybudován na protáhlém
skalnatém hřebenu na pravém
břehu Svratky nedaleko města
Bystřice nad Pernštejnem. První
dochovaná zpráva pochází z roku
1344 a zanedlouho je již evidován
v listinách jako Zubštejn. Hrad využíval významný rod pánů z Pernštejna. Poslední zmínka, kdy byl
hrad obydlen, je z roku 1522. Do
dnešních dní se dochoval zbytek
severní vstupní věže a velká část
hradního paláce. I k Zubštejnu se
váže několik pověstí – O pokladu

Zřícenina hradu Rokštejn u Brtnice

Zřícenina hradu Dalečín u Bystřice nad Pernštejnem

ve zřícenině, O tajné chodbě
a O duchu nešťastné Blaženky.

Zřícenina hradu Dalečín
u Bystřice nad Pernštejnem

Zřícenina gotického hradu Dalečín
se tyčí nad řekou Svratka nedaleko
města Bystřice nad Pernštejnem.
Hrad byl vlastněn pány z rodů
Tasovců a z Pernštejna a po husitských válkách se stal doupětem
loupežníků. V roce 1519 byl vyvrácen vojskem, které vedl moravský
zemský hejtman Artleb Vranovský

z Boskovic. Od té doby chátral
a pustl. Návštěvníci tu mohou
spatřit vnější zeď kruhového hradního paláce, která se dochovala
v téměř původní výšce, proto
i dnes působí monumentálně.
Archeologové zde v roce 2008
našli unikátní kbelcovou přilbu ze
14. století, která je k vidění v Městském muzeu v Bystřici.
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Přehlédněte Vysočinu z výšky
Text a foto: Vysočina Tourism

Výhled po krajině Vysočiny, na její města, vesnice, řeky a mosty, kopce i údolí a někdy dokonce až za hranice naší země poskytují četné rozhledny. Například Alpy lze při dobrých podmínkách spatřit z druhé nejstarší rozhledny v České republice, z Babylonu u Kramolína, ale také
z originální dvoušroubovice na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí. Z jiných lze zase dohlédnout
na památky ze Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Na Vysočině
najdete tři desítky rozhleden a vyhlídkových věží. Navštivte je a získejte trochu nadhledu.
Karasín

Původní rozhledna na hoře
Mařenka nedaleko Štěměch na
Třebíčsku sloužila od roku 1941.
V 50. letech minulého století
se však při silné bouři zřítila.
Nahradila ji nová, kombinací
obvodového pláště z kamene
a kovové konstrukce schodiště
s dřevěnými prvky unikátní stavba vysoká 31 m. Na jejím vrcholu
je zastřešené vyhlídkové molo,
k němuž vede 156 schodů. Název
Mařenka připomíná pověst o Marianě neboli Mařence, kterou zde
zamordovali loupežníci v roce
1689. V blízkosti věže se nachází
smírčí kámen s křížem.

Oslednice

Součástí ocelové konstrukce rozhledny Oslednice je točité schodiště se 175 schody a s vyhlídkovým
ochozem ve výšce 31,2 m, odkud
je krásný výhled na Telč. K rozhledně se lze dostat z náměstí
Zachariáše z Hradce po žluté
turistické značené trase ulicemi
Na Parkaně, Masarykovou, Slavíčkovou, pod železniční viadukt
a dále lesem.

Pípalka
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Blízko obce Sázava kdysi stával
maják, který byl kvůli silné korozi
během 2. světové války zlikvidován. Poté zde byla dočasně
dřevěná rozhledna. Dnešní
přístupná věž je vysoká 42 m,
přičemž vyhlídkový ochoz se
nachází ve výšce 24 m. Návštěvníci
tu musí zdolat 140 schodů. Okolo
rozhledny vede dálková cyklistická
trasa a cesta k rozhledně je značena i pro pěší turisty.

Mařenka

Nedaleko Bystřice nad Pernštejnem stojí rozhledna Karasín.
Uvnitř vyhlídkové věže se nachází
restaurace, přičemž celý objekt je
navržen jako bezbariérový. K rozhledně směřují turistické stezky,
ale je možné přijet sem i autem.
Nechybí zde piknikové posezení
ani dětské hřiště.

Rozhledna na Křemešníku stojí
v nadmořské výšce 765 m a vede
na ni 205 schodů. Konstrukce je
vysoká 50 m, lidé se dostanou
na plošinu ve výšce 40 m. Zde je
k dispozici silný dalekohled a za
příznivého počasí lze zahlédnout
zříceniny hradů Lipnice a Roštejn,
vrcholy Čeřínku, Špičáku a Javořice, Žďárské vrchy, dokonce
i Krkonoše nebo Šumavu.

Rosička

Rozhledna Mařenka

Babylon

Rozhledna Babylon stojí na Zeleném kopci u Kramolína poblíž
Dalešické přehrady v nadmořské
výšce 491 m. Je druhou nejstarší rozhlednou v České republice.
Postavit ji nechal hrabě Jindřich

Vilém Haugwitz v roce 1831.
Mohutná kamenná empírová rozhledna dnes měří 25 m. Na vrchol
vede 105 původních dubových
schodů. Při dobré viditelnosti je
možné zahlédnout Alpy anebo
Bílé Karpaty.

Rozhledna na Fajtově kopci

Pekelný kopec

Pekelný kopec kousek od Třebíče zdobí od roku 2014 nová
rozhledna s půdorysem ve tvaru
Davidovy hvězdy, která symbolicky navazuje na třebíčské památky UNESCO. Na zdejší vyhlídkový
ochoz vede 125 schodů a jsou
z něj krásné výhledy nejen na
okolní krajinu, ale při dobrých
podmínkách také na náměšťský
zámek či Moravské Budějovice.

dvousetletá, přičemž současná
rozhledna měří 59 m. Návštěvník, který vystoupá po kruhovém
schodišti na ochoz, se ocitne
ve výšce 38 metrů nad zemí
a celkem 804 metrů nad mořem.
Zdolat zde musíte 201 schodů.
Za ideálních podmínek je možné
spatřit dokonce páru z jaderné
elektrárny v Dukovanech, ale
i Jeseníky, nejvyšší horu Moravy
(Praděd) a vzácně i Krkonoše.

Horní les

Fajtův kopec

Historie rozhleden na kopci
Horní les u Rovečného je téměř

dvoušroubovici DNA a je vysoká
36 m. Rozhlednu originálního tvaru, která je navíc v noci zajímavě
osvětlena, navrhl uznávaný architekt Václav Hlaváček speciálně pro
Fajtův kopec ve Velkém Meziříčí.
Na její ochoz vede 175 schodů.
Vyhlídková věž nabízí nevšední
pohled na dálniční most, dva
železniční viadukty a při výjimečně
dobré viditelnosti spatříte dokonce i Alpy.

Ocelová rozhledna na Fajtově
kopci svým tvarem připomíná
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lomy. Objevili je i filmaři, kteří
zde točili pohádku Princezna
zakletá v čase. Lomy totiž nabízejí
jedinečnou podívanou – do jejich
stěn sochař vytesal třímetrové
reliéfy ucha, úst a očí, které se
staly Národním památníkem
odposlechu.

Do dalešického pivovaru
za Maryškou

Že se česká filmová klasika podle
novely Bohumila Hrabala, totiž
Postřižiny, točila v Dalešicích
a v dalešickém pivovaru, to není
žádná novinka. Ale že historie
dalešického pivovaru sahá až
k roku 1609, to asi každý neví.

Pivovar během staletí měnil majitele, až byl roku 1977 uzavřen
a chátral. Pak jej však objevil Jiří
Menzel pro svůj film. Nicméně
svou někdejší pivovarskou slávu
začal nabírat až po roce 1999,
kdy jej získali v dražbě nynější
majitelé, kteří mu postupně
vracejí podobu z období první
republiky. Otevřeno je zde také
muzeum rakousko-uherského
pivovarnictví, kde se dozvíte
o vaření piva mnohé. Krom toho
můžete v pivovarské restauraci
ochutnat sudové nepasterizované
pivo, ale i spoustu dalších dobrot.
A závěrem se můžete ubytovat
v pivovarském hotelu, abyste na

druhý den vyrazili třeba na vodu
Dalešické přehrady. Lodí proplujete kolem Wilsonovy skály, na jejímž vrcholu jsou nepatrné zbytky
středověkého hradu, až doplujete
do Kramolína, skoro k samotné
k rozhledně Babylon na Zeleném
kopci. Milovníci techniky si jistě
nenechají ujít prohlídku nitra hráze nebo také exkurzi do nedaleké
jaderné elektrárny Dukovany. A ti,
kteří dávají přednost přírodě, si
jistě rádi vyšlápnou po naučné
stezce unikátní Mohelenské hadcové stepi.

Kostel Narození Panny Marie v Želivě

Spojte skvělý výlet,
oblíbený film a ochutnávku
piva v jedno
Text a foto: Vysočina Tourism

Který Čech si rád nepochutná na dobrém pivu? Desítky velkých známých pivovarů i minipivovarů na Vysočině ho ročně uvaří hektolitry. Stačí jen vyrazit po jakési virtuální pivovarské
stezce, ochutnávat a přitom poznávat i krásy čistého Kraje Vysočina. V blízkosti pivovarů je
navíc spousta zajímavých míst a atraktivních cílů, které zaujaly i filmaře. A skvělé přitom je,
že občerstvení je tak blízko. Mnohé pivovary totiž mají své restaurace, kde nabízejí vedle
různých vzorků zlatavého moku i vynikající jídlo. A některé i velký kus historie k tomu...
Z želivského pivovaru do
pohádky

Klášter premonstrátů v Želivě je
národní kulturní památkou a vyhledávaným turistickým cílem.
Není to málo a není to vše. Ke
klášteru patří i ubytování, pivovar
a restaurace, krom toho ještě lesy,
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polnosti, rybníky a kostel Narození Panny Marie, který po požáru
na počátku 18. století přestavěl
významný český architekt Jan
Blažej Santini-Aichel. V klášterním
pivovaru lze ochutnat tradiční nepasterizovaná a nefiltrovaná piva.
Kdo chce zůstat déle a užívat si

klidu a překrásné přírody, může
se ubytovat ve starobylém křídle
kláštera, kde v minulosti přebýval
opat. Z Želivi můžete vyrazit na
výlet do Lipnice nad Sázavou.
Zde najdete nejen monumentální
středověký hrad, ale v jeho blízkosti i úžasné zatopené žulové

Pivovar v Dalešicích

Rozhledna Babylon u Kramolína
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