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Kraj Vysočina

Kraj
rozkvetlých luk

V ysočina se pyšní celou řa-
dou významných rodáků 
a za zhlédnutí rozhodně 

stojí i jedinečná architektura 
nejen z období první repub-
liky. Přírodní podmínky však 
rozptýlily obyvatele Vysočiny 
do více než tisíce sídel, která 
propojuje hustá síť silnic. Pro 
Vysočinu jsou charakteristické 
malé vesnice nepříliš vzdále-
né od místního centra. Lidé si 
tak užívají venkovského bydle-
ní a možnosti měst mají vždy 

na dosah. Přírodní bohatství 
Vysočiny tvoří chráněné krajin-
né oblasti Žďárské vrchy, Želez-
né hory, dále národní přírodní 
rezervace Mohelenská hadcová 
step, Velký Špičák a četné pří-
rodní rezervace.

Historie zanechala na Vyso-
čině množství památek, z nichž 
tři – historické centrum Telče, 
poutní kostel sv. Jana Nepo-
muckého na Zelené hoře u Žďá-
ru nad Sázavou, Židovské město 
a bazilika sv. Prokopa v Třebíči 

– figurují na Seznamu světo-
vého kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO. 

Procházka pod zemí
Metropolí Vysočiny je Jihlava, 
nejstarší horní město českých 
zemí, které patřilo ve středově-
ku k nejbohatším městům čes-
kého království, a to především 
díky těžbě stříbra. 

Atrakcí města je bezesporu 
podzemí, jehož chodby dosahu-
jí celkové délky 25 km. Vzniklo 
vzájemným propojováním stře-

dověkých sklepů. Chodby vyra-
žené ve skále v několika úrov-
ních se táhnou téměř pod všemi 
domy kolem hlavního náměstí 
a vedou až 18 metrů hluboko. 
Druhý největší podzemní laby-
rint v Česku ovšem proslavila 
zejména fosforeskující chodba 
– když průvodce zhasne světlo, 
její zdi záhadně světélkují. 
• jihlava.cz

jihlava pro děti
Zoologická zahrada se v Jihlavě 
nachází se v údolí říčky Jihlávky 
a v areálu se rozprostírají vodní 
plochy, zalesněné svahy, louka, 
ale také skály. Vše je v bezpro-
střední blízkosti centra města. 

Zoologická zahrada se stala do-
movem exotických zvířat a na-
jdeme zde také silně ohrožené 
druhy. Specializací ZOO je pře-
devším chov kočkovitých šelem, 
opic a také plazů. Roku došlo 
k vybudování unikátní africké 
vesnice Matongo, která dodává 
zahradě exotický nádech. Rok 
co rok se návštěvnost zvyšu-
je a zahrada se modernizuje. 
V současné době se můžete ko-
chat pohledem na 600 zvířat 
ve 125 druzích. ZOO se může 
chlubit největší kolekcí dráp-
katých opic na území České 

Zážitek pro celou rodinu

Čistá, rozmanitá, venkovská, 
opravdová i chutná. To všechno 
pro vás může být Vysočina – 
kraj v samém středu České 

republiky. Přírodní typy uvítají zalesněné kopce, 
rozkvetlé louky a nedotčená koryta řek, objevitelé se 
můžou vydat pomyslným trojúhelníkem po památkách 
UNESCO nebo prozkoumat zapomenutou historii hradů, 
zámků i zřícenin. 

republiky. Volně přístupný je 
výběh koz kamerunských v již 
zmiňované vesnici Matongo.
• zoojihlava.cz

Na výlet do kopců
Název Kraje Vysočina souvisí 
s jeho polohou, rozkládá se totiž 
na podstatné části Českomorav-
ské vrchoviny, vyvýšené zvlněné 
krajiny mezi oběma historický-
mi zeměmi České republiky. 

Outdoor Resort Bře-
zová představuje 

zážitkový resort pro rodiny, 
letní tábory i školy. Je v sou-
časnosti největším zážitko-
vým a adrenalinovým centrem 
na Vysočině. Nalézá se 10 km 
od Třebíče, v blízkosti lesa, 
rybníku i luk. Rozkládá se 
na 13 hektarech a díky to-
muto obrovskému prostoru 
nabízí maximální vyžití v mo-
derním a stylovém zázemí při-
způsobeném pro dané cílové 
skupiny, které ročně využijí ti-
síce návštěvníků od čtyřletých 
až po seniory. Resort Březová 
nabízí ubytování, stravování 
a v neposlední řadě i pestré 
programové zajištění rozlič-
ných akcí, táborů, rodinných 

zážitkových výletů nebo 
školních akcí. Každoročně 
jsou zde inovovány zážitkové 
i adrenalinové aktivity, stejně 
jako doprovodné programy ve-
dené profesionálními instruk-
tory, navíc se celý areál díky 
velkým investicím stále mění 
a vylepšuje. Je možné vyzkou-
šet čtyřkolky, vysokolanové 
centrum, bungee trampolíny, 
bungee running, free fall, 
paintball, airsoft, lukostřelbu, 
rafty, lezecké stěny, démonic-
kou lanovku, jízdu na koních, 
strašidelnou věž, vzduchovou 
trampolínu, několik unikát-
ních tematických dětských 
hřišť a mnoho dalšího.
• brezova.istan.cz
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Ta dosahuje nadmořské výšky 
přes osm set metrů ve dvou vý-
razných masivech, Žďárských 
vrších na severu kraje a Jihlav-
ských vrších na jihozápadě. Nej-
vyšší vrchol – Javořici (837 m) 
najdete v Jihlavských vrších, 
v těsném závěsu je vrchol De-
vět skal ve Žďárských vrších 
(836 m).

Trojúhelník památek 
UNESCO na Vysočině
Vysočinu zdobí hned tři pa-
mátky UNESCO, které spojuje 
pomyslný trojúhelník. Histo-
rické centrum zapsané na Se-
znam světového kulturního 
dědictví najdete v Telči, poutní 
kostel sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře ve Žďáře nad 
Sázavou, kde probíhá rozsáhlá 
rekonstrukce a židovskou čtvrt, 
židovský hřbitov i baziliku sv. 

Prokopa v Třebíči. Vysočina je 
krajem s nejvyšší koncentrací 
těchto celosvětově významných 
památek. Skvělé na tom navíc 
je, že všechna tři města mají co 
nabídnout nejen milovníkům 
historie, obdivovatelům archi-
tektury, ale výlety plné zábavy si 
ve městech UNESCO na Vyso-

čině, zvláště pak v Telči a jejím 
okolí užijí i rodiny s dětmi.
O tři sta let později Vysočina 
láká na skvost barokní archi-
tektury – poutní kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře 
ve Žďáře nad Sázavou a jeho his-
torii odhaluje i moderní Muze-
um nové generace na tamějším 

inzerce

Třebíčské památky jsou jako 
živý skanzen. Město zve k ná-
vštěvě jedné z mála komplet-
ně dochovaných židovských 
čtvrtí v Evropě a jediné židov-
ské památky UNESCO mimo 
území izraele. 

Spolu s čtvrtí byl na se-
znam UNESCO zapsán 

také židovský hřbitov, který 
se s jedenácti tisíci hroby 
řadí k největším židovským 
pohřebištím v zemi. Další částí 
třebíčské památky UNESCO 
je bazilika sv. Prokopa, která 

vyrostla v době, kdy se k nebi 
začaly vzpínat první gotické 
katedrály, a představuje je-
dinečné prolnutí evropských 
vlivů na pomezí románského 
a gotického slohu. Na sezna-
mu figuruje také bývalý vald-
štejnský zámek, kde dnes sídlí 
Muzeum Vysočiny Třebíč. Měs-
to a jeho okolí však uspokojí 
nejen milovníky historie a kul-
tury ale také milovníky přírody 
- Třebíč se nachází v jedné 
z ekologicky nejčistších oblastí 
České republiky. Malebný ráz 
zdejší krajiny a čistá příroda 
vytvářejí vhodné podmínky pro 
relaxaci i aktivní odpočinek 
v podobě turistiky či cyklotu-
ristiky.

Přírodní park Třebíčsko
Je typickou vysočinskou 
krajinou. Čistou, drsnou, 
mystickou. V okolí je roztrou-
šena řada bludných balvanů, 
skalek, lesíků, remízků, pra-
menů, říček a víc než patnáct 
rybníků. Mikroregion Horácko, 
se kterým se park překrývá, je 

považován za jeden z nejeko-
logičtějších v republice. Park 
je protkán turistickými stezka-
mi a okruhy.

Věda pro děti
V Třebíči v ekotechnickém 
centru je unikátní projekční 
koule, která simuluje přírodní 
a vesmírné úkazy. Takových 
je na světě jenom osm. Eko-
technické centrum Alternátor 
v Třebíči je jediné science cen-
trum na Vysočině. Sídlí v are-
álu bývalé Baťovy. Centrum 
je rozděleno do pěti expozic. 
Navštívit je mohou malé děti 
i dospělí. Mimo to se tu koná 
i řada doprovodných akcí, ze-
jména pro školy a školky.
• www.trebic.cz

inspirativní Třebíč

Třebíčská bazi-
lika se zámkem
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zámku. Do svého originálního 
projektu zapracoval architekt 
J. B. Santini pětkovou symbo-
liku, když se nechal inspirovat 
legendou o Janu Nepomuckém, 
jemuž se nad tělem objevila ko-
runka s pěti hvězdičkami.

Moravské Benátky
O několik kilometrů jižněji 
na vás dýchne historie centra 
města Telč, jemuž se přezdívá 
Moravské Benátky. Právem se 
řadí k jednomu z nejkrásnějších 
měst České republiky s měš-

ťanskými domy s renesančními 
a barokními štíty a podloubími 
a s renesančním zámkem, kte-
rý obklopuje pohádkový park. 
Městečko si oblíbili filmaři, 
kteří tady natočili například 
Pyšnou princeznu nebo Z pekla 
štěstí. Pohádkové zážitky proto 
čekají i na rodiny s dětmi. Při 
prohlídce Telčského domu ná-
hlednou do světa legend, skřít-
ků a historických příběhů a ur-
čitě je zabaví i nová interaktivní 
expozice ve věži sv. Ducha.
• www.telc.eu 

Zdravý region
Významné kulturní i sportov-
ní akce dokazují, že Vysočina 
má často až celosvětový dosah. 
Hostí například Světový pohár 
horských kol nebo Světový po-
hár v biatlonu ve Vysočina Are-
ně v Novém Městě na Moravě, 
z kulturních akcí pak například 
Mezinárodní hudební festival 

Vysočina je vyhledávanou 
atraktivní filmovou loka-

litou. Vždyť kdo by neznal 
legendární Postřižiny točené 
v Dalešicích na Třebíčsku 
v areálu místního pivova-
ru. Na Vysočině se ale také 
natočilo hned několik zná-
mých pohádek. Na zámku 
v Telči panoval dobrý král 
Miroslav v pohádce Pyšná 

princezna, hrad v Ledči nad 
Sázavou se stal útočištěm 
filmového štábu jedné z nejú-
spěšnějších pohádek poslední 
doby Anděl Páně 2 a na hradu 
Lipnice nad Sázavou se točila 
pohádka Čert ví proč. Vydejte 
se s námi po stopách filmové 
Vysočiny.
• www.vysocina.eu/temata/
vysocina-filmova

rok 2019 – Vysočina filmová

Praha + StředočeSký kraj 

Pivovar prosla-
vený filmem 
Postřižiny

Petra Dvorského v Jaroměřicích 
nad Rokytnou.

Vysočina se může pochlubit 
čistým životním prostředím. 
Je takovým zdravým ostrovem 
mezi třemi aglomeracemi – 
pražskou, brněnskou a vídeň-
skou. I díky tomu se jako první 
z krajů České republiky stal čle-
nem organizace zdravých měst 
a regionů.

Vysočina je místem, kde se 
dá dobře žít, pracovat, podnikat 
a kam se dá přijet na návštěvu 
za poznáním a odpočinkem.
• www.kr-vysocina.cz

Zábavní areál v přírodě
Dětský přírodní zábavní areál 
Salón Expres Vagón se nachází 
v Polničce u Žďáru nad Sázavou. 
Vede sem cyklostezka ze Žďá-
ru a je to na trase směr Velké 
Dářko. Rodiče si posedí u ob-
čerstvení a děti mohou dovádět 
na vláčku, autíčkách, skákacím 
hradu, čtyřkolkách, vodních 
člunech a zastřílet si ze vzdu-
chových děl. Dále mají možnost 
svézt se na lanovce, vydovádět 
se na kolotoči, houpačce nebo 
prolézačce. Děti, co milují zví-
řátka, si nakrmí kozy, prasátka, 
morčata, ptáčky a zajíčky.
• www.vagonpolnicka.cz

Pro neposedné děti
Ve Dvoře Střítež u Třebíče se na-
lézá venkovní hřiště, živá zvířa-
ta, krytý zábavní park s labyrin-
tem, skluzavkami, tobogánem, 
trampolínami a dalším.
Děti si tu mohou hrát, zaspor-
tovat si a ověřit svoji šikovnost.
Park je tvořen venkovním dět-
ským hřištěm a krytou vytápě-
nou halou, kde jsou umístěny 
různé atrakce jako třeba zasí-
ťovaný herní systém – labyrint, 
aréna pro nejmenší děti, pozná-
vací prostor – laboratoř, dráha 
se šlapacími autíčky, lezecká 
stěna nebo trampolíny.

Venkovní část je vybavena mul-
tifunkčním dětským hřištěm se 
skluzavkou, tobogánem, pro-
vazovým žebříkem a dřevěnou 
lezeckou stěnou. Dopadová plo-
cha je vyplněna oblázky. Dále je 
zde umístěna sestava se sklu-
zavkou, lezeckou stěnou, šplhací 
tyčí a lanovou konstrukcí.
• www.detskyzabavnipark.cz
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Ukažte dětem 
vaše hračky

Na jižním konci Příseky, 
která tvoří součást 

obce Brtnice, stojí menší 
třípatrový zámek. Jádrem 
budovy je pozdně rene-
sanční tvrz s věží. V zámku 
Příseka můžete v unikát-
ním muzeu nostalgicky 
vzpomínat, s čím jste si 
jako malí hráli a nadšeně 

dětem ukazovat, jaká 
autíčka jste vlastnili. Ně-
které z hraček možná ještě 
někde máte schované… 
A je na co koukat. Deset 
tisíc exemplářů přehledně 
vyrovnaných ve vitrínách. 
Plechová autíčka, mecha-
nické hračky, série KDN, 
Směr, Igra, tanky, letadla, 
malá plechová dráha na klí-
ček… Krásným zakončením 
prohlídky muzea je stylově 
zrekonstruovaná kavárna 
v areálu zámečku. Kro-
mě příjemného posezení 
u kávy jsou zde vystaveny 
archiválie společnosti 
Abrex a zároveň modely její 
současné produkce.
• www.muzeumauticek.cz


