
třeba i palírny s možností exkurze 
a ochutnávky. Chcete-li zkusit wes-
ternové ježdění, navštivte Qranch 
v Bezděkově (www.qranch.cz). 
Poskytuje dospělým i dětem od 
10 let výuku westernového ježdění 
a vyjížďky pro začátečníky i pokro-
čilejší jezdce. Ti se mohou vydat na 
koni například k prameni řeky Dyje 
nebo na hrad Roštejn. Na Třebíčsku 
v Horním Újezdu je Jezdecký klub 
Viki (https://jkvikihorniujezd.wbs.cz). 
Nabízí výuku jízdy na koni pro děti 
i dospělé a vyjížďky do přírody 
včetně plavení koní v rybníku. 
Celoročně zde funguje dětský 
jezdecký kroužek, v létě dětské 
jezdecké tábory. Mezi tradiční akce 
tu patří podzimní Hubertova jízda, 
Den otevřených dveří nebo Setkání 

s koňmi. Na Pelhřimovsku byste ne-
měli vynechat Resort Svatá Kateřina 
(www.katerinaresort.cz), kde najdou 
sportovní vyžití a množství volnoča-
sových aktivit celé rodiny s dětmi. 
Jeho součástí je i stáj s koňmi 
určenými pro rekreační využití uby-
tovaných klientů. Nabízí zde výuku 
jízdy na koni a vyjížďky. V zimě je tu 
při dostatku sněhu možnost provo-
zování skijöringu (jízda na lyžích za 
koněm vedeným jezdcem). A víte, 
že ve Svaté Kateřině najdete i pa-
rádní ájurvédský pavilon? Užijte si 
pobyt v něm a čerpejte energii díky 
programu sestavenému dle zásad 
ájurvédské medicíny. Vyjížďky do 
okolí Křemešníku si zase užijete na 
Farmě Hrnčíř (www.farma-hrncir.cz). 
Sportovní stáj je zaměřená na chov 

a výcvik teplokrevných i chladno-
krevných koní a celoročně nabízí 
výuku jízdy na koni a vyjížďky do 
krajiny. Na rodinném Ranči Na Špici 
(www.rancnaspici.cz) na Havlíčkob-
rodsku zažijete výuku i vyjížďky do 
krajiny v předhůří Železných hor. 
Ranč pořádá dětské letní tábory 
na koních, v zimě skijöring. Kromě 
jezdeckých táborů se děti mohou 
zúčastnit tábora Králičí hop či 
zimního lyžování. A navštivte také 
sedlářství ve staré škole (www.
sedlarstvi.info) v Horní Rozsíčce na 
Žďársku a zkuste putování vozem 
nebo historickým kočárem. Kromě 
toho jsou ve zdejší nabídce také 
vyjížďky pro zkušené jezdce. Může-
te si přitom prohlédnout sedlářství 
s ruční výrobou sedel, brašen, 
opasků, peněženek, pouzder na 
brýle a dalších kožených doplňků 
tradičními postupy, a to včetně 
dílny, kde se šijí historické stany 
(gotické, vojenské, westernové). 
Za westernovými koňmi, turistikou 
s vozem, vyjížďkami, na dětské 
dobrodružné a jezdecké tábory 
vyrazte do zábavního parku Šikland 
(www.sikland.cz) ve Zvoli. Můžete 
tu strávit rodinnou dovolenou mezi 
zvířátky. Děti se setkají s oslíkem 
Matějem, kravičkou Rézou, bizony 
a koňmi, uvidí 18 pávů a tygřici Miu. 
Další informace a pozvánky najde-
te na webu www.vysocina.eu.

Najdete tu hustou síť hipotras 
Na Vysočině je 864 km dlouhá síť 
hipotras. Procházejí napříč krajem 
převážně po lesních a polních 
cestách a navazují na jezdecké 
stezky v okolních regionech. 
Jezdecké stanice rozmístěné po 
hipostezkách poskytují turistům 
a jezdcům ubytování i ustájení 
koně. Vysočinskou síť tvoří dvě 
červené páteřní stezky od jihu na 
sever: Jihlavsko–Havlíčkobrodsko 
a Třebíčsko–Žďársko. Modrá stezka 

propojuje Třebíčsko–Jihlavsko až 
k hranici s Jihočeským krajem. 
Zeleně a žlutě jsou značeny 
propojky hlavních jezdeckých tras. 
K těmo cestám navigují směrovky 
s názvem Jezdecká stezka Kraje 
Vysočina. Jezdeckou stanici lze 
najít vždy přibližně po 20 až 30 km 
jízdy na značených stezkách. 
K vyznačení cest pro koně se pou-
žívají čtvercové značky s barevným 
kolečkem uprostřed, umisťují se 
do výše očí jezdce na koni. 

Jezdecké stanice nabízejí 
svezení i ubytování
Na následujících řádkách pro vás 
vybíráme některé jezdecké stanice. 
Na Jihlavsku byste určitě neměli 
přehlédnout Hospodářský dvůr 
Bohuslavice (www.hospodarsky-
dvur.cz). Nabízí hiporehabilitace, 
vodění na koni, svatby, focení 
se zvířaty, doprovodný program 
pro děti se svezením na poní-
cích, rodinnou dovolenou mezi 
zvířátky, návštěvu minizoo nebo 

Text a foto: Vysočina Tourism

Nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. Své o tom vědí „koňáci“. Ověřit si prav-
divost známého rčení však mohou i ti, kdož jezdci nejsou. Proč nezkusit dosud nepoznané? 
Blízký kontakt se zvířetem, navíc tak inteligentním a vznešeným, jakým je kůň, vás přenese 
do jiného světa. A vyjížďka spolu s ním nádhernou přírodou Vysočiny dá zapomenout na 
všechny trable a starosti. To je ta správná očista pro vaši hlavu i tělo. Tak odhoďte strach, 
obavy z neznáma a vyberte si to nejlepší místo pro vaši dovolenou a odpočinek. Na Vyso-
čině najdete spoustu jezdeckých stanic, které uvítají zkušené i nezkušené, rekreační jezdce 
i naprosté začátečníky. Všechny nabízejí ubytování, byť některé jen pro nenáročné zájemce. 
Dostane se vám té správné péče, základního výcviku, poznáte nadšence, kteří bez koní 
nedokážou žít, a pro sebe třeba objevíte nového koníčka, který vás chytne a už nepustí.

Projeďte Vysočinu na koni
Síť hipotras na Vysočině čítá celkem 864 km
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Jezdecké stanice se na značených stezkách nachází vždy po 20 až 30 km

Objevte kouzlo turistiky na koni, na Vysočině k tomu máte ideální podmínky 

Mapa KČT: č. 44 – Želivka a Pel-
hřimovsko-sever; č. 45 – Železné 
hory; č. 46 – Havlíčkobrodsko; 
č. 48 – Žďárské vrchy; č. 77 – Jihlav-
ské vrchy a Pelhřimovsko-jih;  
č. 78 – Česká Kanada a Slavonicko; 
č. 79 – Jihlavsko; č. 80 – Třebíčsko; 
č. 84 – Velkomeziříčsko.     
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na umělé stěně, ale také třeba 
mazlení s oslíky na spřáteleném 
ranči a jízdu na koni. Farma Poříčí 
vás ubytuje na posedu a k tomu 
nabídne bohatou snídani či 
piknik, v Treehouse Stvořidla je 
zase mimořádným zážitkem spaní 
na stromě. Pokud se v přírodě 
chcete i něčemu novému přiučit, 
na Turistatku Javořice můžete 
proniknout do stříhání ovocných 
stromků.

Užijte si pobyt plný chutí
Exkurzi v pivovaru nabízejí třeba 
Jelínkova vila, hotel Brixen v Ha-
vlíčkově Brodě (pivovar Rebel) 
nebo klášter Želiv, kde si navíc 
uvaříte vlastní pivo a ochutnáte 
sládkovy dobroty. Objevování 

malebných zákoutí Třebíče 
i s prožitkem chutí a vůní nabízí 
balíček, který vás seznámí se 
židovskými tradicemi. S průvod-
cem projdete židovskou čtvrť pod 
ochranou UNESCO, ochutnáte 
oběd připravený dle tradičních 
židovských receptur, košer vína 
i židovské cukroví. 

Nechte se hýčkat
Po výšlapech malebnou přírodou 
Žďárských vrchů si na mnoha 
místech můžete užívat relax a we-
llness – třeba v hotelu Medlov, 
OREA Resortu Devět skal nebo 
v penzionu Klokočí. Masáže, 
saunu, vířivky a další příjemné 
zážitky nabízejí také hotel Harmo-
ny v Třešti, hotel Podlesí, zámek 

Valeč i hotel Fabrika v Humpolci. 
Tak co říkáte, vyberete si? Veškeré 
pobytové balíčky plné nevšed-
ních zážitků najdete na turistic-
kém portále www.vysocina.eu. 
Všude dobře, na Vysočině nejlíp!

Pojďte přírodě blíž 
Je vaším snem vlastnit farmu? 
Vyzkoušejte farmářsko-řemeslný 
pobytový týden na Farmě Tasov. 
A určitě s sebou vezměte děti. 
Kromě skvělé kuchyně si společ-
ně užijete cestu za pokladem, kr-
mení zvířat, dobrovolné nocování 
venku, stanete se dřevorubcem 
i pekařem. Pokud zvolíte Panský 
dvůr Telč, získáte pro děti neo-
mezený vstup do herny a lezení 

Text a foto: Vysočina Tourism

Chcete vyzkoušet jízdu v traktoru, stát se dřevorubcem, zkusit spát na posedu nebo na 
stromě, jezdit na koni, péct a ochutnávat židovské cukroví či si raději uvařit vlastní pivo? 
Anebo ze všeho nejvíc toužíte relaxovat a nechat se hýčkat? Vysočina nabízí spoustu pří-
jemných i netradičních zážitků. Mnozí ubytovatelé navíc přemýšlejí, čím by svým hostům 
zpříjemnili pobyt na Vysočině. A přicházejí se skvělými nápady, z nichž si vybere snad 
každý. K běžnému pobytu můžete získat balíček s rozličnými aktivitami navíc.

Vyrazte na Vysočinu  
za nevšedními zážitky

Vydejte se vstříc zážitkům i s dětmi, na Vysočině jsou malí turisté vřele vítáni
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Panský dvůr Telč nabízí také umělou lezeckou stěnuSpaní na stromě můžete zažít v Treehouse Stvořidla

Mapa KČT: č. 44 – Želivka a Pel-
hřimovsko-sever; č. 45 – Železné 
hory; č. 46 – Havlíčkobrodsko; 
č. 48 – Žďárské vrchy; č. 77 – Jihlav-
ské vrchy a Pelhřimovsko-jih; č. 78 
– Česká Kanada a Slavonicko;  
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