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Již podruhé vás zveme 
na Vysočinu. Stále 
je tu co objevovat, 
a i tam, kde už jste 
byli, poznáte opět 

něco nového a zajímavého. Vysočina je jedinečná 
svou rozmanitou nabídkou. Tichá, klidná a malebná 
příroda, množství vznešených památek i místa plná 
života a zábavy. Vysočina určitě stojí za návštěvu!

Jolana Juříčková

redaktorka, obchodní 
ředitelka společnosti 
m-ARK 

Monika Brothánková

copywriterka

Každý máme talent na něco 
jiného a je skvělé, když 
máme to štěstí, objevíme ho 
a v pracovním i v osobním 
životě ho využíváme. 
Často o sobě tvrdím, že nic 

jiného než psát vlastně neumím. Navíc jsem rodačka 
z Havlíčkova Brodu a nejen rodné město, ale celou 
Vysočinu miluji. 
Ačkoliv jsem minulý režim zažila jen v období do svých 
prvních krůčků a souhlasím s tím, že cestování po světě 
rozšiřuje obzory a vzdělává, stojím si za tím, že často 
neznáme krásy, které máme téměř za humny. To 
všechno byly ideální předpoklady kývnout na nabídku 
napsat pro vás 2. ročník Magazínu Vysočina. Věřím, 
že se dozvíte něco zajímavého a přijedete k nám 
na Vysočinu.

Magazíny LOOK AT IT Bratislava región, 
Jeseníky, Pálava a Lednicko-valtický areál, 
Slovácko a Magazín Vysočina

Vždycky když se vydáváme na dovolenou, jsme v očekávání 
zážitků plných emocí. A pokud to má být co nejlepší, nesmíme 
to ponechat náhodě a musíme cestu co nejlépe připravit. Proto 

tu jsou magazíny turistické edice „Look at it!“, aby vás na 
100 stranách inspirovaly a usnadnily vám cestu za nejlepšími 
zážitky. Některé magazíny vychází již 5 let a těší nás, že stále 

rozdávají radost a jsou dobrými rádci vašich výletů či dovolené.

V turistické edici „Look at it!“ vychází každý rok 5–7 titulů. 
Každý titul má svého redaktora, produkci a na práci se podílí

řada grafi ků, fotografů a celá řada externistů. Patří jim poděko- 
vání, stejně tak jako všem partnerům z veřejné i soukromé sféry, 

bez nichž bychom nemohli takto rozsáhlý projekt realizovat. 
Celkem letos vychází přes 10 milionů stran turistických tipů, 

ale také nádherných příběhů o lidech, jejich práci i vášních. 
V digitalizované podobě je najdete na www.lookatit.tips. 

Pohodové cestování přeje

Ivan Marek,
vydavatel turistické edice Look at it!

Plánovat cestu se vyplatí
a magazíny edice „Look at it!“

vám to usnadní! 
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Vysočina je malebná, čistá, klidná, pohostinná, 
prostě jedinečná. A navíc je domovem dlouhé 
řady šikovných lidí, kteří zde žijí. Vysočina má 
co nabídnout.

Máme za sebou 30. výročí sametové revoluce, která 
změnila naše životy. Jak se od roku 1989 proměnila 
Vysočina?
Třicet let žijeme svobodně, což má pro mě osobně velký 
význam. Můžeme volně cestovat a rozšiřovat si rozhled. 
Vzpomeňme na naše první cesty po listopadu 89 do Rakous-
ka, Francie, Švýcarska… Byli jsme z nich v úžasu a přáli jsme 
si mnohé dobré zvyklosti ze světa přenášet i k nám. A stalo 
se. Záhy se začala proměňovat naše města i malé vísky. Pryč 
je někdejší šeď. Dnes máme co světu ukázat. Podívejme se 
na naše opravené památky, ulice, domy, zachovalou přírodu. 
Naše Vysočina patří mezi kraje s nejčistším ovzduším. Máme 
tři památky na Seznamu světového dědictví UNESCO. Žije 
tu spousta šikovných a pohostinných lidí. Díky nim nabízí-
me skvělé služby v cestovním ruchu. To všechno dnes u nás 
návštěvníci obdivují, oceňují a často až závidějí. 

Co se na Vysočině podařilo zlepšit v oblasti cestovního 
ruchu za poslední rok? 
Není toho málo. Já bych však chtěla zdůraznit jedno, co pova-
žuji za významné a mám z toho velkou radost. Daří se nám 
prohlubovat spolupráci s podnikateli. Snažíme se o partner-
ství, abychom z toho měli užitek všichni – turista, podnikatel, 
potažmo celý Kraj Vysočina. Dobře je to vidět na příkladu 
Pivovarské stezky, kterou jsme ve spolupráci s naší organizací 
Vysočina Tourism a pivovary virtuálně otevřeli v roce 2019. 
Pivovarů se zapojilo třináct a hlásí se další – třeba pivovary 
v Polné a Telči. Putování po pivovarské stezce zavede návštěv-
níky do krásných koutů Vysočiny, ochutnají přitom skvělé 
pivo a objeví i něco víc. Některé pivovary jsou například 
spojené s filmem. A pro filmové fanoušky už máme rozjeté 
další zážitkové cestování, tentokrát Vysočinou filmovou. 

Zveme je do míst, kde se točily známé a oblíbené pohádky, komedie 
nebo kde se narodili populární herci či režiséři. Budete se možná 
divit, kolik jich tu máme.
Neméně skvělou zprávou je, že díky programu rakousko-české 
spolupráce INTERREG otevřelo Muzeum Vysočiny Třebíč v roce 
2019 unikátní Centrum tradiční lidové kultury, které propojuje 
čtyři regiony – Dolní a Horní Rakousko, jižní Čechy a Vysočinu. 
Centrum návštěvníkům nabízí poznat živou lidovou kulturu, zvyky, 
tradice a řemesla z obou stran hranice. Připravuje třeba setkání 
kovářů, přehlídku lidových muzik, výstavy, workshopy, řemeslnický 
jarmark a další akce. Návštěvníci Vysočiny se mají na co těšit.

Vysočina se pyšní několika novými tituly – v loňském roce 
byla Stromem roku zvolena Chudobínská borovice, nej-
krásnějším nádražím v ČR Rozsochy na Žďársku. V čem vy 
spatřujete jedinečnost Vysočiny?
Vysočina je klidný a čistý kraj s nádhernou, malebnou přírodou, 
v tom je jedinečná. Je ideálním místem pro všechny, kteří hledají 
v kopcích, lesích, u vody únik z ruchu velkoměsta. Je jako stvořená 
k tuzemské dovolené pro rodiny s dětmi a stejně tak i pro aktivní 
seniory. A co lepšího můžeme udělat pro zdravé tělo i duši, než 
vyrazit do přírody – pěšky či na kole. Vysočina je protkaná kilo-
metry cyklotras i cyklostezek. Zorientovat se v nich návštěvníkům 
pomůže nový tištěný průvodce Cykloregion Vysočina s dvacítkou 
tipů na jednodenní i vícedenní cyklovýlety po zajímavých místech 
regionu. V mobilní aplikaci Cyklovýlety po Vysočině pak návštěvní-
ci objeví výletů více než stovku. Pro příznivce terénní cyklistiky byl 
otevřen velký pumptrack v novoměstské Vysočina Areně. V  roce 
2020 vznikne menší trailové centrum v blízkosti Telče. A když jsme 
u těch titulů, cyklostezka Přibyslav – Sázava má také jeden. Získala 
prestižní ocenění pro nejlepší Evropské zelené stezky – Greenways 
2019. Stojí za to si ji projet, co říkáte?

Co je hlavním turistickým lákadlem Vysočiny pro novou 
sezonu 2020?
Každopádně Vysočina sklářská. Sklářství má v našem kraji tradici 
dlouhou víc než čtyři století. Vysočina je druhou nejvýznamnější 
sklářskou oblastí v České republice. Výrobky z šikovných rukou vy-
sočinských mistrů sklářů reprezentují náš kraj i republiku po celém 
světě. Toho si velice vážíme. Akcí Vysočina sklářská chceme vzdát 
hold všem zdejším sklářským výtvarníkům, umělcům, řemeslní-
kům a nadšencům. Zájem o české sklo ve světě roste a my chceme 
být jeho větší propagaci nápomocni. Přijměte moje srdečné pozvání 
a přijeďte v roce 2020 na Vysočinu sklářskou obdivovat křehkou 
krásu a um našich šikovných lidí. 

Na Vysočině 
žije spousta šikovných lidí

Rozhovor
s Janou Fischerovou, 
náměstkyní hejtmana Kraje Vysočina 
pro oblast kultury, památkové péče, 
cestovního ruchu a mezinárodních vztahů
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Drátenická skála, foto: m-ARK

Petr Vaněk, rodák ze Žďáru 
nad Sázavou, absolvent DAMU 
v oboru herectví alternativního 
a loutkového divadla. Divadelní 
i filmový herec, manžel, otec 
a zcestovalý člověk s nadhle-
dem i pokorou, člověk milující 
Vysočinu, svůj domov.

Točíte v Česku, ještě častěji v zahra-
ničí, hrajete v divadle, moderujete, 
sportujete, organizujete nejrůznější 
akce, a to jsme určitě nevyjmenova-
li vše, co profesně i v soukromí ob-
sáhnete. Máte vůbec čas se podívat 
do rodného Žďáru nad Sázavou?
Neřekl bych, že jsem tak často 
v zahraničí. Ani na Slovensku, 
odkud mi přichází práce poměrně 
často, vlastně nejsem ve významu 
slova ČASTO ani tam. Ať se to týká 
hraní, moderování, organizování 
akcí, pokud nabízená práce nevy-
bočuje extrémně z mých hranic, jdu 
do toho rád. ČASTO mám radost, 
že se můžu živit prací, která mě baví, 
a taky mě těší, že můžu být ČASTO 
na VYSOČINĚ. 

Petr Vaněk
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Vysočina je nádherná 
za každého 
ročního období

Pokračování rozhovoru na str. 8
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Mrzí mě, že Česká republika není 
prošpikována rychlovlaky jako 
ostatní země kolem nás. Myšleno, 
ty země, víc na jihozápad. Jestli bylo 
stylové jezdit autem, je nyní jak 
se říká v kurzu jízda vlakem. Ale 
z Prahy na Vysočinu – dvě a půl 
hodiny? To není praktické. To je 
historické.  Rychlovlaky by pomohly 
celkově naší dopravě v České re-
publice, která je dle mého za hranicí 
snesitelnosti. 

Když zavzpomínáte na dětství, 
jaká místa jste měl ve Žďáře 
a v jeho okolí nejraději? A jsou ně-
které lokality spojené s historkami 
nebo lidmi, na které rád zavzpo-
mínáte?
Bydleli jsme v ulici U Táferny. 
Zámek, ale i klášter jsme měli 
prolezlej všude možně. V té době 
neexistovaly sledovací kamery. 
V mnohém nám to usnadnilo kaž-
dé dobrodružství, protože jsme byli 
zvídaví a chtěli jsme třeba vědět, 
jak to vypadá i na místech, kam se 
nesmělo. 
Dolínky byly spojeny s běžková-
ním, okolní lesy s běháním orien-
tačního běhu nebo s tréninkem 
basketbalu. Nejvíc zadýchaných 
vzpomínek mám s vyběhnutím 
Harusáku nebo kopců v okolí 
Skleného. 

Díky oddílu Vydřat, který vedl 
můj táta a chodila do něho děcka 
z celého okolí, jsme poznávali Krát-
kou, Babín, Salvátor, Sklené, Devět 
skal, okolí Dářka. Troufnu si říci, 
že máme díky rodičům Vysočinu 
prolezlou křížem krážem. Každé 
místo vyvolává vzpomínku. Silnou 
a krásnou. Nyní na ta místa jezdím 
s dcerou a ženou. 
A pak jsou speciální místa, o kte-
rých se nemluví, u surfování se 
tomu říká secret spoty. Tajná místa. 
Nepotkáte tam moc lidí nebo žád-
né. Samotné místo má magickou 
sílu. Takových je v okolí Žďáru taky 
mnoho. Když potřebuji načerpat 
energii, jsem rád, že vím, kam 
můžu vyrazit a kde můžu být sám. 

Pamatujete si na chvíli, kdy jste se 
rozhodl jít studovat DAMU? Byl 
jste takovým tím třídním bavičem, 
který dělal legraci a byl vždy slyšet 
a vidět, nebo vás k profesi vedla 
jiná cesta? 
To nevím, jestli jsem byl třídním 
bavičem. Myslím, že jich tam bylo 
víc. Ale ten největší impulz při-
šel, když jsem odjel s kamarádem 
Pepíkem Novotným opravit střechu 
na statek v Malovicích, kde se 
připravovalo letní představení pod 
taktovkou divadla Continua. 
Celé to dění, ten týden a půl, 
co jsme tam byli, mě absolutně 
pohltilo. Představoval jsem si, že 

asi nějak takhle vypadal woodstock 
nebo hippie doba. V té době jsem 
hrál ochotnické divadlo v Jihlavě, kde 
jsem studoval, ale ten zážitek s diva-
dlem Continuo. Tam jsem se rozhodl.
 
Vidět jsme vás mohli ve vážných fil-
mech, komediích, hrajete v seriálech 
i v divadle. Jaká práce je vaší srdco-
vou záležitostí a co vás na ní těší? 
Pro mě je důležité, aby každý projekt, 
ke kterému jsem přizván, měl něco 
navíc.  Dále nemám rád, když se 
někdo povyšuje nad ostatní nebo křičí 
pouze proto, že není vyrovnanej sám 
se sebou. S takovými lidmi pracovat 
netoužím. Stojím si za tím, že dělat 
chyby je absolutně přirozené a správ-
né. Nejsem stroj, ale člověk. Tvorba 
u divadla nebo filmu je přece hlavně 
dialog mezi režisérem a hercem a dal-
šími důležitými lidmi, bez kterých by 
ten celek nemohl vzniknout. Z auto-
ritativního přístupu nikdy nevzniklo 
nic hezkého. Jenom vředy. A ty 
ve svém životě nepotřebuji. 

Můžete prozradit, na čem aktuálně 
pracujete a kde vás budou moci 
čtenáři vidět nebo potkat? 

Svůj čas nyní věnuji hodně rodině, 
ale také učení se a přípravám na mož-
ných autorských projektech. Jeden je 
pro divadlo, druhý je rozpracovávání 
námětu pro seriál a třetí je kniha pro 
děti. Ale kdy to bude hotovo? To je 
opravdu neurčité. Až to bude, tak 
to bude. Jak říkám, je to o dialogu, 
o štěstí, o trpělivosti. Zároveň bychom 
měli natáčet na Slovensku film, 
který je v něčem velmi podobný Pulp 
Fiction. Scénář je další krásná výzva. 
Držím nám palce, ať to vyjde.

Už nějaký ten pátek jste tátou. 
V roce 2016 se vám narodila dcera 
Josefína. Jak se váš život, případně 
přístup k životu změnil? A na co 
dáváte s ženou při výchově důraz?
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V poslední době si mnohem 
víc uvědomuji strach o planetu. 
Vnímám všechny ty zprávy, které 
se okolo objevují, a cítím nutnost 
změny. Před tím, než se nám naro-
dila Pepina, nebyl ten strach tak in-
tenzivní. Někdy mě musí moje žena 
a rodina až krotit, co jsem schopný 
ve své hlavě vytvořit za katastrofické 
scénáře. Hodně mi s tímto téma-
tem pomáhá můj táta. Ukazuje mi 
druhou stranu mince. Posílá mi 
rozhovory a články, kde je patrné, 
že lidem spousta věcí dochází a že 
se začínají změny dít i tady u nás 
v České republice. 
Přál bych si, abychom k planetě, 
ale i k sobě samotným změnili ty 
nejdůležitější hodnoty, postoje 
v životě. Ty základní jsou laskavost, 
uvědomění si nepostradatelnos-
ti přírody, díky které jsme tady, 
ale i ostatních lidí, díky kterým 
můžeme prožívat ty nejdůležitější 
emoce života. Věnovat se mnohem 
víc rodině je prvotní a nejdůležitější.                                                                                                                  
Jestli platí – jdi příkladem – dělám 
to, jak nejlépe umím.  
A na co dáváme důraz při výchově? 
Když si například názorově nero-
zumíme, nechodíme si to doříkat 
do jiné místnosti. Snažíme se to 
Pepině vysvětlit, že i tohle se někdy 
stane, a i přesto se máme rádi 
a umíme si odpustit.

Hodně se věnujete sportu. Ve Žďáře 
jste hrával basketbal a poslední 
roky vás uchvátil paddleboarding. 
Prý takto objevujete i rybníky 
Žďárských vrchů. Co vás na tom 
přitahuje a jaký je to zážitek „dojet“ 
si doprostřed například Velkého 
Dářka?
Tyhle prázdniny mě vzal kamarád 
Tomáš Měcháček do Hradce Králové 
do wake parku. Jako dárek k naroze-
ninám. Po hodině mě vzali na velký 
vlek. Při startu jsem sebou třikrát 
švihl o hladinu tak silně, že mně 
vypadly špunty z uší a protáhla se 
mi celá páteř o několik centimetrů. 
Pak už to šlo. Za dva dny mě bolelo 
všechno. Ale krásně, intenzivně. :) 
Mám moc rád pohyb, sport. S ka-
marádkou Ivonou Hofmann jsme 
se rozhodli, že pořídíme paddle-
boardy hlavně pro sebe. A pak nám 
došlo, že když už je máme a nebu-
deme třeba jezdit, tak si to můžou 
vyzkoušet i návštěvníci Vysočiny. Je 
jedno, jestli ráno při východu slunce, 
nebo přes den s dětmi, anebo večer 
při západu slunce. Je to jedinečný 
zážitek, který kdo zažije, přeje si ho 
zopakovat. 
Tohle léto mě absolutně nadchnul 
pump track, který nechali postavit 
ve Vysočina Areně v Novém Městě 
na Moravě. Jezdili jsme tam hlavně 
v ranních hodinách. Já na prkně 

s kolečkama, dcera na koloběžce a od-
rážedle. Pár koleček a jste zadýchaní, 
unavení a spokojení. Baví mě, jak se 
Vysočina aréna rozrůstá. Nebaví mě, jak 
je okolí nejen arény zaneseno odpadky, 
které nejspíš upadnou lidem z ruky, poté 
co z nich vymáčknou obsah do svých 
žaludků. To mi přijde zbytečné. Co si 
přivezu, to si odvezu. Pochybuji, že jim 
to padá z rukou i u nich doma. Na na-
šich cestách s přáteli sbíráme odpadky 
tohoto typu i ve větším počtu. Kama-
rádi mají iniciativu Keep it clean. Co je 
k tomu potřeba? Nic, jen chuť se ohnout 
a sebrat něco ze země, co tam nepatří. 
Tahle iniciativa by mohla být podpořena 
nejen místy typu Vysočina Arena, ale 
i samotnými jednotlivci. Stejně jako 
singl tracky, ty by se daly taky rozšířit 
po celé Vysočině. 

Když by měli přijet vaši čeští, případ-
ně zahraniční kolegové, kam byste je 
na Vysočinu pozval. Co by podle vás 
měli v našem kraji vidět?  
Jednoznačně bych je ubytoval buď 
ve Žďáře nad Sázavou v penzionu 
V Kapli, nebo na chalupě na Krátké. 
A pak bychom vyráželi na místa, která 
jsem již zmiňoval. Jaro, léto, podzim, 
zima. Kdykoliv kamkoliv. Vysočina je 
nádherná za každého ročního období. 

Děkujeme za rozhovor!

Foto: Michal Prouza 

Foto: Mafra – Petr Lemberk
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Věže kostela sv. Jakuba jsou zdaleka vi-
ditelnou dominantou a jedním ze sym-
bolů města Jihlavy. Dalším symbolem 
je ježek, který se objevuje v městském 
znaku již počátkem 15. století. 

A hlavním symbolem, díky kterému 
se Jihlava stala královským městem, je 
stříbro. Stříbro se v Jihlavě těžilo zřejmě 
od 40. let 13. století, doly byly přede-
vším v oblasti Starých Hor, ale také 
v okolí Jihlavy. Jedním z nejvýznamněj-
ších kutišť je kutiště na Rounku, které 
bylo v roce 2007 prohlášeno za kulturní 
památku. Na žádné z historických 
hornických map ho ale nenajdete. Je 
dlouhé 135 m, průměr jam je od 1,5 
do 8 metrů, celková hloubka jámy i se 
šachtou je 8 metrů. Svou zachovalostí 
je kutiště v jihlavském horním revíru 
ojedinělé. Jako praktická ukázka vlast-
ního dolování byla nad šachtu v roce 
2019 umístěna přesná kopie středově-
kého vrátku. Vrátek nebo také naviják 
dříve sloužil pro vytahování dřevěných 
věder nebo kožených pytlů s rudou 
ze šachet rudných dolů. Třeba se nám 
jednou poštěstí se do některého z dolů 
i podívat.

Nyní je možné se pod zem podívat 
přímo v centru města a prohlédnout si 
labyrint podzemních chodeb. S těžbou 
stříbra přímo nesouvisí, ale je prav-
děpodobné, že na vzniku se podíleli 
horníci, kteří po vytěžení stříbrných 
dolů přišli o práci. Chodby měly zcela 
praktický význam – skladovalo se zde 
pivo, víno a schovávali se zde lidé při 
nebezpečí. 

Kromě historického podzemí si můžete 
ještě prohlédnout kolektory nebo kryt 
civilní obrany, kde nahlédnete do plně 
vybavené ošetřovny, k vidění je dobová 
spojovací technika, filtry vzduchu, mě-
řáky radiace a zamoření vzduchu nebo 
plynové masky. 

Navštivte 
Jihlavu
STŘÍBRNÉ MĚSTO

Kutiště stříbra, podzemí nebo kryt jsou jen zlomkem toho, 
co můžete vidět v Jihlavě, proto neváhejte a přijeďte do Jihlavy! 

Turistické informační centrum Jihlava
Masarykovo náměstí 2
586 01 Jihlava
tel.: 565 591 847
tic@jihlava-city.cz
www.visitjihlava.eu

Kutiště na Rounku, foto: Jakub Koumar 3×

Kryt civilní obrany

Jihlavské podzemí
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Foto: Martin Vobořil

Hrad Roštejn 
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Doupě 1, 588 56 pošta Telč
tel.: 733 161 817
rostejn@muzeum.ji.cz
Facebook.com/HradRostejn
Instagram.com/hradrostejn 
www.hrad-rostejn.cz

Stálé muzejní expozice umístěné ve dvou architektonicky cenných 
domech, které byly pro tyto účely propojeny, přinášejí ucelený 
pohled na historii i přírodní krásy regionu Českomoravské vrchoviny 
s důrazem na Jihlavsko. Návštěvníkům nabízí moderní a neotřelou 
formou informace o živé i neživé přírodě regionu, o počátcích Jihlavy 
spojených s dolováním stříbra a mincováním a mapují vývoj města 
až do současnosti. Muzeum rovněž celoročně pořádá tematické 
výstavy, přednášky a řadu dalších kulturních a společenských akcí.

Muzeum Vysočiny Jihlava
Moderní, vstřícné, jedinečné

Jihlavské muzeum bylo založeno v roce 1892. 
V současné době sídlí ve třech historických 
objektech na Masarykově náměstí. Od roku 2003 
je Muzeum Vysočiny Jihlava zřizováno Krajem 
Vysočina a se svými pobočkami v Telči, Třešti 
a hradem Roštejnem je největším muzeem v kraji.

Muzeum Vysočiny Jihlava 
příspěvková organizace
Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava
tel.: 567 573 880 
muzeum@muzeum.ji.cz
Facebook.com/muzeumjihlava
www.muzeum.ji.cz

Příroda a historie 
na jednom místě

Roštejn i přes svou nevelkou rozlohu nabízí mnoho zajímavého pro 
malé i velké. Ti první ocení zejména interaktivní trasu bez průvodce, 
kde je možné se pohybovat volně a dotýkat se velkého množství 
instalovaných prvků. Protože je trasa zaměřená na přírodu a my-
slivost, vrcholí její návštěva „lesní hernou“, kde je možné si v praxi 
vyzkoušet vše, co se dá během absolvování prohlídky naučit. Pro 
návštěvníky se zájmem o historii je určena trasa s průvodcem, 
během které se doslova prochází dějinami. Od gotiky a renesance, 
přes baroko až do přelomu 19. a 20. století – každému z těchto 
období je věnována část místností. Ačkoli se jedná o expozici zaříze-
ných hradních interiérů, i zde se nachází velké množství interaktiv-
ních prvků, které „vtahují“ do děje. Skupiny tak mají možnost stát 
se účastníky lovecké hostiny díky videomappingu v hodovní síni 
nebo zhlédnou promítání o historii hradu. Pro sportovně založené 
návštěvníky je eventualitou výstup do věže s miniexpozicí o historii 
objektu. Nepřeberné množství aktivit nabízí i okolní příroda protka-
ná sítí turistických, cyklistických a naučných stezek.

V malebné krajině Jihlavských vrchů mezi histo-
rickými městy Telč a Třešť se nalézá hrad, který 
rozhodně stojí za návštěvu. Po většinu své exi-
stence sloužil Roštejn jako lovecké sídlo a v po-
sledních letech se svými expozicemi k této 
tradici navrací. Přijďte prožít unikátní spojení 
přírody a historie na jednom místě a poznejte, 
jak žil lovecký hrad.

Roštejn 
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Foto: Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.



12 magazín LOOK AT IT

Oblastní galerie 
Vysočiny v Jihlavě

V budově na Masarykově náměstí č. 24 
je umístěna stálá expozice, která v ob-
měnách představuje výběr z vlastních 
sbírek českého umění. Konají se tu 
výstavy zaměřené zejména na umění 
19. a 1. poloviny 20. století. Pozornost je 
věnována i regionální umělecké kultuře.
Výstavy v galerijní budově v Komen-
ského ulici č. 10 představují především 
moderní a současné umění. Sídlí zde 
Galerie Alternativa, která je určena pro 
prezentaci aktuálních uměleckých pří-
stupů, a zvuková galerie IGLOO, která 
poskytuje tvůrčí prostor pro prezentaci 
umělců pracujících se zvukem.
Galerie pravidelně pořádá řadu dopro-
vodných akcí jako komentované pro-
hlídky, přednášky, výtvarné dílny, te-
matické diskuze a workshopy a vydává 

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě sídlí ve dvou renesančních 
měšťanských domech v historickém centru Jihlavy a svojí činností 
se zaměřuje především na umění od 19. století do současnosti.

také vlastní noviny O-kraj, které se zaměřují 
na umění a kulturu zejména na Vysočině.

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Komenského 10 | Masarykovo náměstí 24
www.ogv.cz
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Foto: Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 2×

Jedním z největších „dárečků“ je 
Přehlídka divadelního dokumentu, jejíž 
nultý ročník a založení budoucí tradice 
se odehraje 12.–14. března. 
Slavnostní jsou i tituly, které si divadlo 
naplánovalo. Osudy dobrého vojáka 
Švejka se hrají od února, v květnu je 
premiéra autorské inscenace Martinů – 

Horácké divadlo Jihlava slaví
Horácké divadlo Jihlava oslaví 18. října 2020 osmdesát let od své-
ho založení a celý jeho tvůrčí rok je narozeninový, naděluje svým 
divákům i sobě jeden výjimečný umělecký zážitek za druhým. 
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Česká rapsodie Bohuslavova, kterou 
pro Horácké divadlo připravuje Dodo 
Gombár, velkými divadelními lákadly 
jsou pak Heda Gablerová od Henrika 
Ibsena (premiéra březen 2020) a dra-
matizace Tuláka po hvězdách od Jacka 
Londona (premiéra září 2020). Samotná 
narozeninová oslava se odehraje 
17. října na velké scéně Horáckého diva-
dla a stejně jako na všechny narozenino-
vé tituly jsou na ni diváci srdečně zváni. 

www.hdj.cz
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Jméno slavného hudebního skladatele 
spjatého s Jihlavou Gustava Mahlera 
nesou historické budovy, jejichž zá-
klady tkví už v pol. 13. století. Klášterní 
komplex si na své tváři do dnešní 
podoby přinesl noblesu honosného 
baroka s fragmenty gotiky a renesance. 
Od roku 1993 slouží jako hotel.
Hotel nabízí 33 pokojů, rodinné apartmá 
o dvou místnostech a prezidentské 
apartmá o velikosti a vybavení menšího 
bytu. Hostům i denním návštěvníkům 
je k dispozici vyhlášená restaurace 
s nabídkou jídelního lístku dle aktuální 
roční sezony. 
Jedinečnou atmosféru a genia loci kláš-
tera mají reprezentativní konferenční 
prostory – kongresový sál s klenbami 
a výbornou akustikou a bývalé kláš-
terní refektáře s nástropními malba-
mi a štukovými medailony, vhodné 
k uspořádání společenských večerů, 
obchodních jednání, ale i svateb a oslav. 
Hosté mají na dosah všechny turistické 
cíle Jihlavy. A díky půjčovně kol lze vyu-
žít i síť cyklostezek ve městě a okolí.

Hotel Gustav Mahler
Křížová 4, 586 01 Jihlava
tel.: 567 564 400, 602 525 490
recepce@hotelgm.cz
www.hotelgmahler.cz

Hotel Gustav 
Mahler 

SRDCE JIHLAVY – NA SCHŮZCE 
HISTORIE SE SOUČASNOSTÍ
Bývalý dominikánský klášter – nynější hotel Gustav 
Mahler – v samotném srdci města Jihlavy vás osloví 
nejen jako místo vhodné pro firemní setkání, konfe-
renci, seminář a školení, ale i jako místo pro milovníky 
historie, kultury a turistiky.

Foto: hotel Gustav Mahler

Jihlavský městský park byl vybudován 
na místě hradebního parkánu a pů-
vodních hradeb, které byly v minulosti 
zbořeny. Součástí parku jsou odkryté 
základy bývalé synagogy z roku 1863, 
kterou v březnu 1939 vypálili nacisté.

Centrálním prvkem je socha Gustava Mahlera, 
světově proslulého dirigenta a skladatele, který 
v Jihlavě vyrůstal. Sochu doplňují kamenné plastiky 
ptáků a ryb a jezírko s deseti vodními střiky. Zvlně-
ná travnatá plocha, keře a stromy tvoří příjemnou 
klidovou zónu v historickém centru města. Zají-
mavý pohled na celý park a část města je možný 
z kovové vyhlídkové věže umístěné v historické 
baště opevnění.

Park 
Gustava Mahlera

Benešova ulice 
586 01 Jihlava

Park získal v roce 
2010 titul Prestižní 

stavba Vysočiny, 
autorem sochy 

Gustava Mahlera je 
akademický sochař 

Jan Koblasa.

   
 Gustava 
 Mahlera

   park
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NEZÁLEŽÍ NA TOM, JESTLI JE JARO, LÉTO, PODZIM 
NEBO ZIMA. ZOOLOGICKÁ ZAHRADA JIHLAVA
JE TU PRO VÁS KAŽDÝ DEN V ROCE A MY VÁS 
ZVEME K JEJÍ NÁVŠTĚVĚ! 

Oddychová část – parčík Hokkaido, foto: Zoo Jihlava
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pro celou rodinu!
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V srdci Jihlavy leží zoologická zahrada, z centra 
města deset minut chůze. V zoo na vás čeká více 
než 250 druhů zvířat z celého světa. Zoo se spe-
cializuje na chov kočkovitých šelem, opic a plazů.

Pro malé i velké   
Nepochybně obrovskou výhodou pro rodiny s malými 
dětmi je fakt, že zoo se rozkládá na přibližně 9 hektarech. 
To znamená, že pro malé nožky není „putování“ po zahradě 
příliš únavné a hravě ho zvládnou. Kromě toho cestou vždy 
narazíte na místa, kde si můžete odpočinout, občerstvit se 
a nabrat síly na další zkoumání zahrady. Malí návštěvníci 
ocení i místa, kde si kromě odpočinku mohou i hrát – zoo 
nabízí dětská hřiště. 

Neznámí, ale vzácní 
Menší rozloha jihlavské zoo ji však vůbec neubírá na atrak-
tivitě. Rovněž není místem pouze pro rodiny. Na své si zde 
přijdou i milovníci zvířat, kteří zavítají do zoo příležitostně, ale 
také ti, kteří hledají vzácné druhy zvířat. Kolekce zvířat v Zoo 
Jihlava je bohatá a stále je co vidět, když areálem procházíte. 
Najdete zde ikonická i mezi návštěvníky populární zvířata 
– žirafy, tygry, tapíry, různé druhy opic, medvědy, hrošíky, 
klokany, ale také ptáky – kasuáry, ary, pelikány či plameňá-
ky. Na své si však přijdou i milovníci plazů – ty jistě okouzlí 
Tropický pavilon.     
V jihlavské zahradě můžete spatřit i méně známá zvířata. 
Poznáte například velemyš nebo babirusu? A co třeba hlo-
douna nebo kuskuse? Že vám to nic neříká? Tak to je skvělá 
příležitost navštívit zoo a poznat je blíž. Mnoho druhů zvířat 
je ve volné přírodě ohrožených a nebýt zoologických zahrad, 
tak by z planety úplně vymizely. 
To je také jedno z důležitých poslání moderní zoo – chránit 
ohrožené a vzácné druhy zvířat. V zoo se chovají druhy, které 
potřebují naši pomoc a vedou se pro ně záchovné programy. 
Díky pečlivé práci odborníků se tak dnes můžete podívat na-
příklad na majnu Rotschildovu nebo na bernešku havajskou, 
které se zachovaly jen díky chovu v lidské péči. 

Jsme tu pro vás každý den
Zavítejte do jihlavské zoo a poznejte zvířata z celého světa. Africká 
savana, Australská farma, Shetlandské ostrovy, Asijský pavilon, 
Tropický pavilon, Hacienda Escondido, Malay Medan nebo vesnice 
Matongo. To vše a mnohem víc najdete v srdci Jihlavy, v zoo plné 
zážitků a zvířat.
Mnoho lidí si myslí, že v zimním období je zoo zavřená, opak je 
však pravdou. Je pravdou, že když se řekne „pojďme do zoo“, 
představíme si hezké letní počasí, sluníčko a prázdniny. Málokoho 
už však napadne udělat si výlet do zoo, když je venku chladné po-
časí. A přitom je k tomu ideální příležitost! Mnoho zvířat je aktiv-
ních právě, když venku není horko. Nenechte se odradit chladným 
počasím – zahřát se můžete ve vytápěných pavilonech. 
Proto neváhejte a udělejte si výlet do Zoologické zahrady Jihlava. 
Zjistíte, že zoo je krásná každý den v roce. Také pro vás připra-
vujeme různé akce, sledujte náš web www.zoojihlava.cz nebo 
Facebook a dozvíte se víc.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Zoologická zahrada Jihlava
příspěvková organizace
Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava
tel.: 567 573 730
info@zoojihlava.cz
www.zoojihlava.cz

Pohled na Australskou farmu, foto: Zoo Jihlava 

Hrošík liberijský, foto: Zoo Jihlava

Tropický pavilon je domovem různých zvířat, 
na své si zde přijdou milovníci plazů.

I zima v zoo má své kouzlo, foto: Zoo Jihlava Mládě tapíra jihoamerického narozené 
v září 2019, foto: Martin Pyszsko
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Najdete tu obří labyrint se skluzavkou 
nebo toboganem, můžete prolézat džun-
glí prolézaček a vyzkoušet kanónovou 
střelnici s pěnovými míčky. Na šikulky 
bez strachu z výšek čeká stezka přidrz-
lých opic, vedoucí na sopku a pak spanilá 
jízda dolů po skvělé klouzačce, skokani si 
mohou užít let a přistání na nafukovací 
lebce. Pro malé dobrodruhy je připravena 
pirátská loď, ve které se ukrývá labyrint 
pro pirátí mimina, lodní stěžeň a další 
dobrodružství. Na ty větší čeká závodní 
dráha pirátů silnic, laserová střelnice, air 
hockey a spousta jiného.
Vaše zážitky vám budou připomínat 
fotografi e z rychloskluzavky nebo 
fotostěny na našem kapitánském 
můstku. Odpočinek poskytuje 
komfortní zázemí pro lenošení, 
vybavené sedacími pytli, masážními 

Rodinný park Robinson Jihlava
Pod Jánským kopečkem 5712/38 
586 01 Jihlava
tel.: 727 805 237
info@robinsonjihlava.cz
www.robinsonjihlava.cz

Rodinný zábavní park Robinson nabízí zábavu za každého počasí, 
bez omezení věku. V klimatizovaném areálu na ploše 2500 m2 
objevíte desítky originálních atrakcí přístupných dětem i dospělým.

křesly nebo čtenářským koutkem. 
Samozřejmostí je wi-fi  připojení zdarma. 
Součástí parku je i restaurace s nabídkou 
tradičních jídel, salátů a dětského menu 
a také kavárna Café Budík, kde se serví-
ruje skvělá káva z místní pražírny, horká 
čokoláda, zákusky nebo speciální pralinky 
a na památku si můžete odvézt originální 
reliéfní čokolády.
Prostřednictvím webových stránek 
je možné objednat dokonalou 
narozeninovou oslavu nebo své děti 
přihlásit na příměstský tábor.
Park je ideální místo pro teambuild-
ingové akce a fi remní večírky s pirátskou 
tematikou, kdy ukážete svým obchod-
ním partnerům a zaměstnancům, 
že máte smysl pro humor.
Zábavní park Robinson je skvělou 
volbou pro celou rodinu.

Největší zábavní park na Vysočině
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Jihlavský pivovar Ježek má dnes, 
tak jako v minulosti, postavení silné 
regionální značky, na kterou místní 
nedají dopustit. Jihlava se řadí mezi 
několik málo míst v Čechách, kde počet 
právovárečných a sladovnických domů 
přesáhl stovku. V roce 1860 se zdejší 
společenstvo sladovníků rozhodlo 
založit jihlavský pivovar a svá práva 
várečná do něj vtělit. Pivovar se tak 
stal jediným následníkem jihlavského 
právovárečnictví.
Přestože byl pivovar postaven 
za hradbami historického starého 
města na zelené louce, dnes ho najdete 
v podstatě v centru. Robustní budova 
pivovaru obklopuje přední dvůr, který 
každoročně tvoří dějiště pivní slavnosti 
zvané Den Ježka. Součástí areálu je 
i velmi populární Pivovarská restaurace 
a dominantu pivovaru samozřejmě 
tvoří pivovarské komíny.

Klasika snoubená 
s modernou
Pilířem jihlavského pivovaru je klasická 
varna s tradičním konceptem čtyř hlav-
ních nádob a jedné pomocné. Kombi-
nace použití klasických kvasných teplot 
a tradiční doby ležení v moderních 
CK tancích vede k nezaměnitelnému 
charakteru jihlavských piv. Za pozor-
nost stojí především nefiltrovaný ležák, 
stáčený do sudů přímo z tanků.

Exkurze vám dá 
nahlédnout pod pokličku
Zajímá vás, jak se vyrábí a jak chutná 
jihlavské pivo? Zájemcům o pivovar-
nictví tady nabízí exkurzi. Součástí 
prohlídky je návštěva varny, ležáckých 
sklepů, filtrace a stáčírny lahví. Pokud 
jste plnoletí, samozřejmostí je ochut-
návka nefiltrovaných piv přímo z tanku. 

Pivovar s ježkem 
ve znaku
Ochutnejte piva z Pivovaru Jihlava. Původní receptury, 
silná regionální značka, prvotřídní ječmen a žatecký chmel.

Po exkurzi v pivovaru můžete pokračovat 
návštěvou pivovarské restaurace, kde 
na vás budou čekat všechna jihlavská piva 
a také dobré jídlo. Prohlídky pivovaru se 
konají denně podle dohody. 

Piva jihlavského 
pivovaru
STÁLÁ PIVA:
Šenkovní 10% – poctivá desítka 
z českého sladu a žateckého 
chmele, světlé výčepní pivo
Ježek 11% – světlý ležák, 
představitel chuti a „rodinné 
stříbro“ Pivovaru Jihlava
Ježek 11% nefiltrovaný – 
kvasnicový Ježek je nefiltrované 
pivo s významným podílem 
pivovarských kvasnic

SPECIÁLY:
Velikonoční krasličák – 
speciální 14% zelené pivo
Čertovský speciál 14% – temně 
červené 14% silné pivo s andělskou 
pěnou, mikulášskou plností a čer-
tovskou sílou 

PIVOVAR JIHLAVA

Pivovar Jihlava, a. s.
Vrchlického 2, 586 01 Jihlava
zakaznicky.servis@pivovary-lobkowicz.cz
www.pivovar-jihlava.cz
Rezervace exkurzí na tel.: 800 153 495

Atmosféru oblíbené pivovarské restaurace umocňuje 
zahrada se vzrostlými stromy, foto: Pivovar Jihlava, a. s.

Vrchní sládek a výrobní ředitel Richard Procházka.

Čtyřnádobová varna se skládá z vystírací kádě, rmutové 
pánve (kotle), scezovací kádě a mladinové pánve.

Hlavní budova s dvojicí křídel vytváří prostorný pivovarský dvůr.
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Milovníci přírody uvítají zalesněné kop-
ce a rozkvetlé louky, objevitelé se mo-
hou vydat pomyslným trojúhelníkem 
po památkách zapsaných na Seznam 
světového kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO nebo prozkoumat za-
pomenutou historii hradů, zámků a zří-
cenin. Velké zážitky plné čisté radosti 
čekají na rodiny s dětmi. Jedinečnou 
přírodu, malebné vesničky, zalesněné 
kopce a čistý vzduch pro změnu ocení 
cyklisté i příznivci pěších túr. Vysočina je 
stejně daleko z každého koutu republiky 
a je ideálním místem, kde se dá dobře 
žít a kam se dá přijet na návštěvu za po-
znáním a odpočinkem. 

Na Vysočinu za… 
zdravím a pohybem
Určitě jste slyšeli spojení „Ve zdravém 
těle zdravý duch“. Své o tom věděl 
zakladatel českého junáctví Antonín 

Objevte čistou 
krásu Vysočiny 
ve všech jejích podobách

Benjamin Svojsík, který v roce 1912 vedl 
první skautský tábor nedaleko hradu 
Lipnice. S Vysočinou, respektive Ledčí 
nad Sázavou, od které jen na dohled leží 
Sluneční zátoka, je spojený také Jaroslav 
Foglar.
Symbolem zdraví byly a dodnes jsou 
lázně. Vysočina sice nemá lázeňská 
města, ale zve k návštěvě bývalých lázní 
v Počátkách na Pelhřimovsku. Historie 
lázní je tady spojená s bohatým léčivým 
pramenem sv. Kateřiny, který chráně-
ný kapličkou vyvěrá silným proudem 
ze země pod barokním kostelíkem. 
Dnes tu najdete Resort Svatá Kateřina, 
jedinečné sportovně relaxační zařízení, 
orientující se na pobyty v duchu zdravé-
ho životního stylu. 
Zdraví a aktivní životní styl můžete 
podpořit kdekoliv na Vysočině. Na turis-
tickém portálu Vysočiny  
www.vysocina.eu se inspirujte 
nejrůznějšími pěšími nebo cyklovýlety. 

Čistá, rozmanitá, venkovská, 
opravdová i chutná. To všechno 
pro vás může být Vysočina – 
kraj v samém středu 
České republiky.  
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Lákají vás příběhy zahrad a parků 
z Vysočiny? Navštivte 
www.dozahrad.cz a udělejte si 
přehled míst, která musíte 
navštívit.

Vysočina se pyšní jednou z nejrozsáhlej-
ších sítí jezdeckých tras v Česku a nabízí 
i skvělé zážitky při vodních sportech 
nebo lezení. Skály Žďárských vrchů 
totiž poskytují ideální lezecký terén. 
Určitě by vás neměl odradit členitý terén 
Českomoravské vrchoviny. Přináší nejen 
vhodné podmínky pro zlepšení fyzické 
i duševní kondice, ale zároveň poskytuje 
dechberoucí výhledy, které rozhodně 
stojí za námahu. Co takhle vystoupat 
na Devět skal, Křemešník, Javořici nebo 
Čeřínek a pokochat se jedinečnou krá-
sou čisté přírody Vysočiny?

Na Vysočinu za… 
přírodou
Přírodní bohatství Vysočiny tvoří dvě 
chráněné krajinné oblasti Žďárské 
vrchy, Železné hory, národní přírodní 
rezervace Mohelenská hadcová step, 
Velký Špičák, dále četné přírodní 
rezervace i dva geoparky. Výčet 
najdete v každém popisu Vysočiny. 
Co už vám těžko některý webový 
průvodce předá, je pocit klidu, sepětí 
s přírodou a dojem, že se můžete 
odpojit od každodenního rušného 
života a na okamžik se stát součástí 
něčeho přirozeného, co tady existo-
valo dlouho před námi… Vysočina je 
velmi úzce spjatá s přírodou. Pramení 
tu bezmála deset řek a při putování 
krajinou tohoto čistého kraje objevíte 
bezpočet studánek. VÍTE, ŽE...

Pramenitou vodu z čisté přírody Vysočiny 
poctivě zpracovávají sládci místních pivo-
varů a minipivovarů. K poznání tradičního 
řemesla a k ochutnání kvalitního zlatavé-
ho moku zve Pivovarská stezka Vysočiny. 
www.vysocina.eu/pivovarska-stezka

Na Vysočinu za… 
gastrozážitky
Čistý vzduch a rozmanitá příroda dá-
vají vzniknout výjimečným surovinám 
a chutným výrobkům. Na Vysočině 
fungují nejrůznější farmy, které se 
zaměřují na produkci kvalitního masa, 
mléčných výrobků, na pěstování ovoce 
a zeleniny nebo léčivých bylinných 
směsí. Rodiny s dětmi se mohou vydat 
na Kozí farmu do Ratibořic na Třebíč-
sku. Nedaleko Telče najdete Hospo-
dářský dvůr Bohuslavice s vlastním 
ubytováním a restaurací. Z tradice 
českého venkova vychází rodinná 
farma Němcových z Netína na Žďársku 
a ekologicky hospodaří i na Statku 
Mitrov na Žďársku. Na Vysočině pracuje 
celá řada šikovných farmářů, pěstitelů, 
včelařů nebo jinak šikovných výrobců. 

Orientační přehled si můžete udělat 
v rejstřících Regionální potravina 
a VYSOČINA regionální produkt®. 
Na turistickém portálu Vysočiny 
www.vysocina.eu kromě tipů na vý-
lety a seznamu všech zajímavých míst 
vhodných k návštěvě najdete i recepty 
z Vysočiny.

Žďár na Sázavou, foto: Jaroslav Horák

Devět skal, foto: m-ARK

Mohelenská hadcová step, foto: m-ARK
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Vysočinou prochází hlavní dopravní 
tepna České republiky dálnice D1, což je 
jeden z hlavních argumentů pro fi rmy 
i organizátory oborových kongresů uspo-
řádat akci na Vysočině. Zejména spo-
lečnosti s celorepublikovou sítí poboček 
nebo obchodních zástupců volí pro pra-
covní setkání místa, která jsou z důvodů 
úspory času stejně výhodná pro všechny 
zúčastněné. A to jsou jednoznačně hotely 
nebo penziony na Vysočině.

Po práci legraci aneb 
za zážitky na Vysočinu
Pro fi rmy, které chtějí spojit konference 
s teambuildingy, má Vysočina k dispozici 
rozmanitou nabídku. Zahrnuje aktivní 
trávení volného času včetně nejrůz-
nějších adrenalinových aktivit, jako 

VYSOČINA 
správná volba pro konání 

konferencí a fi remních akcí

jsou airsoft , aquazorbing, bumperball, 
bungee running, landkiting, paragliding, 
lanová centra, paintball, parašutismus, 
snowkiting atp. Vysočina může nabíd-
nout také několik jedinečných zážitků. 
Na vlastní kůži si můžete vyzkoušet 
závodní trať, kterou absolvovali účastníci 
MS v biatlonu v roce 2013, a to v zimě 
na běžkách nebo v létě na kolech nebo 
in-linech. Samozřejmostí jsou v létě 
rybníky a jiné vodní plochy vybízející 
k vodním sportům.

Možnosti Vysočiny 
na webu i v katalogu
Začátkem minulého roku spustila Vyso-
čina Convention Bureau nový, uživatel-
sky přívětivý a efektivní web 
www.vysocina-konference.cz.

Nejen kapacita ubytovacích a konferenčních zařízení, ale hlavně 
výhodná poloha v samém středu republiky láká stále více 
organizátorů konferenčních akcí. 

Jako zájemce o konferenční prostory si 
tak můžete přes jednoduchý vyhledávač 
zadat požadavky na školicí středisko 
nebo hotel, který vám nejvíce vyhovuje, 
a to včetně požadované vzdálenosti 
od dálnice D1. 

Stáhněte si na webu 
www.vysocina-konference.cz 
nový katalog konferenčních zařízení 
na Vysočině, kde přehledně najdete 
aktualizované údaje vhodných pro 
konferenční turistiku a fi remní akce.
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Po práci legraci, foto: Jaroslav Horák

Hotel Zlatý Kříž, Třebíč, foto: Vysočina Tourism
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Nad rybníkem výmluvně pojmenovaným Peklo se tyčí areál 
polenského hradu a zámku. Dominantu města tvoří vnitřní hrad, 
zámecké budovy předhradí, dvě nádvoří, parkán a prostory 
bývalé zahrady.

Městské muzeum Polná
Zámek 486, 588 13  Polná
muzeum@muzeum-polna.cz
Facebook: @muzeumpolna, @hradpolna
www.muzeum-polna.cz
www.infocentrumpolna.cz

Polná

VÍTE, ŽE...
Hrad a zámek jsou opředeny 
pověstmi. Už jste slyšeli 
například o Polenské mumii? 
Více na 
www.muzeum-polna.cz.

Památka, ve které sídlí Městské 
muzeum, Základní umělecká škola, 
Kulturní středisko se společenským 
sálem, Zámecká restaurace 
s ubytováním a kino, se 
datuje do 1. poloviny 13. 
století a dokladuje vývoj 
téměř všech uměleckých 
slohů. Vidět můžete 
část gotického hradní-
ho traktu s renesančně 
upravovaným křídlem, 
dochovanou část gotického opevnění 
– parkán s baštou i barokní zámeckou 
část spolu s kašnou. V tzv. Kunštátském 
sále uvidíte zachované pozdně gotické 
klenby a zbytky renesančních maleb. 
V prostoru hradního parkánu objevíte 
voliéry s dravci a prostor bývalé zahrady 
se proměňuje na letní scénu. Převážně 
v létě se tady konají oblíbené hudební 
i kulturně společenské akce. 
Při návštěvě areálu hradu a zámku 

můžete volit ze čtyř prohlídkových tras. 
První okruh s průvodcem představí 
Lapidárium v hradním sklepení nebo 

lékárnu U Černého orla, 
druhá trasa zve za historií 
polenského hradu, dává 
nahlédnout do Síně rodáků 
i do expozice 1. světové 
války. Trasa Stará škola je 
ojedinělou expozicí školní 
třídy z roku 1866 a v muzeu 
vás čekají například Promě-

ny Polné od 13. do 19. století.

Něco z historie Polné
Nejstarší písemná zmínka o Polné 
pochází z roku 1242. Dokonce ji potvrdil 
sám český král Václav I. Polná je známá 
i díky tzv. Hilsneriádě. Ze záhadné smrti 
Anežky Hrůzové v roce 1899 byl obviněn 
Leopold Hilsner. 
Židovská komunita tvořila významnou 
část obyvatel města. Dodnes tu najdete 

„OKOLNOSTMI SMRTI 
ANEŽKY HRŮZOVÉ SE 
INSPIROVAL REŽISÉR 

VIKTOR POLESNÝ 
A V ROCE 2016 NA-
TOČIL FILM ZLOČIN 

V POLNÉ.“

například synagogu a rabínský dům, které 
společně tvoří Regionální židovské muzeum.
Nepřehlédnutelnou dominantou v samotném 
centru města je barokní chrám Nanebevzetí 
Panny Marie. Odborníci ho řadí mezi nejnád-
herněji vyzdobené církevní stavby v Česku. 
Precizní výtvarné práce italských mistrů 
z Florencie dosahují evropské úrovně.
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Chrám Nanebevzetí Panny Marie, foto: m-ARK

Areál hradu a zámku, foto: František Mach
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Evropský fond pro regionální rozvoj

Rakousko-Ceská republika

EVROPSKÁ UNIE

EVROPSKÁ UNIE
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Titul Historické město roku 2018 získala 
Brtnice především díky třem výrazným 
proměnám. Zarostlé prostranství u zám-
ku se proměnilo v anglický park, dříve 
zanedbaná sýpka dnes slouží k výstav-
ním účelům. A obnovy se dočkal také 
rodný dům Josefa Hoffmanna.

Pozoruhodné 
graffiti v sýpce
Nedaleko brtnického zámku najde-
te postupně renovovanou bývalou 
renesanční sýpku s výstavními prostory. 
Ty ukrývají a návštěvníkům představují 

skvosty od uměleckých kovářů, kteří se 
účastnili tradiční akce Brtnické kovadliny. 
Dále tu objevíte šicí stroje nebo kostýmy 
z tradičního historického morového 
průvodu. Restaurátorům se nedávno 
podařilo odkrýt unikátní graffiti z ob-
dobí 16. až 18. století, které tady zřejmě 
zanechali vojáci. Na stěnách jsou vidět 
hospodářské záznamy, latinské a další 
nápisy i jednoduché obrázky zachycující 
výjevy ze života ve městě. Sýpka nemá 
pravidelnou otevírací dobu, na prohlídce 
je nutné se domluvit v informačním 
centru.

Co ještě ve městě uvidíte ?
Z výšky můžete město spatřit z věže 
zámeckého kostela sv. Karla Boromej-
ského a bl. Juliány. V budově informač-
ního centra sídlí i muzeum. Expozice 
Z dávných i nedávných dob Brtnice 
a okolí se, jak název napovídá, věnuje 
historii i současnosti města. 

Navštivte 
Brtnici
HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2018

Informační centrum Brtnice
nám. Svobody 74
(Dům Valdštejnů)
tel.: 567 571 722, 727 978 049
infocentrum@brtnice.cz
www.brtnice.cz

Městečko leží v údolí stejnojmenné říčky na silnici z Jihlavy 
do Třebíče. Název města je odvozen od míst, kde stávaly včelíny 
neboli brtě. Brtnice se pyšní titulem Historické město roku 2018. 

TIP NA AKCI
Historický morový průvod 
v Brtnici figuruje na národním 
Seznamu nemateriálních statků 
tradiční lidové kultury. Církevní 
průvod se koná každý rok, ten 
kostýmovaný vždy po pěti 
letech a uskuteční se právě letos 
– v roce 2020 na konci srpna.

Brtnická radnice se zasloužila také o čás-
tečnou opravu místního zámku, kterému 
se při pohledu přes židovský most se 
sochami přezdívá Brtnické Hradčany. Nyní 
je ve vlastnictví Spolku Svébyt Brtnice. 
Za zmínku určitě stojí dva mosty s barok-
ními sochami, dva židovské hřbitovy i rod-
ný dům slavného vídeňského architekta 
a designéra Josefa Hoffmanna se stálou 
expozicí dokumentující jeho život i dílo.
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Pohled na radnici a barokní most, foto: archiv města

 Zrevitalizovaná anglická zahrada, foto: archiv města

Paulánský klášter v pozadí s kostelem bl. Juliány a sv. Karla Boromejského (tzv. zámeckým kostelem), foto: m-ARK

Nástěnné malby v sýpce, foto: archiv města
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Při vyslovení města Jemnice si lidé nejčastěji vybaví výrobu 
oblíbeného čaje Jemča nebo také historickou slavnost Barchan. 
Když vás nohy do městečka na Třebíčsku zavedou, navštívit 
můžete zámek, uvidíte zachovalé městské hradby a navíc se 
v létě vykoupete v novém přírodním biotopu. 

Jemnice každoročně v polovině června, 
v neděli po sv. Vítu, ožívá historickými 
slavnostmi Barchan. Je to jedna z nej-
starších historických slavností ve střed-
ní Evropě. Pověst říká, že roku 1312 
musel král Jan Lucemburský vojensky 
zasáhnout proti loupeživým rytířům. 
Svou ženu Elišku Přemyslovnu pone-
chal v Jemnici, kde byla pod ochranou 
jemnických měšťanů. Mohutné hradby 
pak zajišťovaly bezpečí samotnému 
městu. Běh o barchan je součástí 
národního kulturního dědictví. 
Více na www.barchan.cz

VÍTE, ŽE...

Zdejší historii zpracování čaje tady 
od roku 2008 mapuje výstava v měš-
ťanském domě v centru Jemnice. Pokud 
plánujete návštěvu města s dětmi, ur-
čitě byste do svého výletního itineráře 
měli zahrnout jízdu výletním vlakem 
a Pohádkovou stezku aneb putování 
malého Človíčete v Panenské u Jemnice.

Vodní nádrž se 
proměnila v přírodní 
biotop
Na místě původní vodní nádrže 
v údolí řeky Želetavky je od léta 2019 
v provozu zbrusu nový přírodní biotop 
s velkým bazénem a dvěma malými. 
Užijete si tu čistou vodu, děti ocení 
vodní hříbky, tobogan a klouzačku, 
samozřejmostí je občerstvení, toalety 
a nechybí ani sprcha, uzamykatelné 
skříňky, hřiště na plážový volejbal 
a dostatek stinných míst. Biotop je 
zcela přírodní bez jakéhokoliv che-
mického čištění, což ocení především 
alergici. Zimomřivci zase uvítají, že 
přírodní systém, který využívá k čištění 
vody rostliny, nepotřebuje doplňovat 
neustále vodu, a proto se její průměrná 
teplota zvyšuje cca o 2 stupně Celsia.

TIC Jemnice
Husova 2, 675 31 Jemnice
tel.: 721 508 737
tic@mesto-jemnice.cz
www.tic.jemnice.cz

Historická slavnost Barchan, foto: Lukáš Kubart
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Biotop, foto: achiv města
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V Polici budete 
na dosah historii 
20. století

Obec Police
Police 1, 675 34 Police
tel.: 568 445 056
urad@obec-police.cz 
www.obec-police.cz

Pokud vaše kroky povedou po Třebíčsku a navštívíte třeba ne-
dalekou Jemnici, určitě si najděte chvilku a zavítejte také do Po-
lice. Obec s 335 obyvateli zdobí především goticko-renesanční 
zámek, kde najdete jedinečné Muzeum RAF. Minout byste ale 
neměli také židovskou synagogu, židovský hřbitov, památník 
sv. Františka Xaverského nebo památník obětem světových válek.

Vzdejte hold letcům RAF 
a prozkoumejte historii 
zámku
Vůbec poprvé se o zdejším sídle zmi-
ňují doklady z roku 1343. Původní tvrz 
do dnešní podoby zámku přebudovali 
v 16. století Tavíkovští z Tavíkovic 
a v 17. a 18. století rod Berchtoldů 
z Uherčic. V roce 1945 byl zámek zkon-
fiskován a od roku 1996 ho vlastní obec.

Jedním z prohlídkových okruhů zámku je 
od roku 2017 Muzeum RAF, jediná stálá 
expozice tohoto druhu v Česku. Vidět tady 
můžete nejrůznější vojenské předměty, 
mapy, osobní věci, modely letadel, síň slávy 
nebo sál představující řízení leteckých 
operací nad Velkou Británií. Zkrátka vše po-
třebné k tomu, abyste si reálně představili 
nelehké období mezi zářím 1939 a květnem 
1945. Tehdy se totiž naši letci a další vojáci 
postavili postupně na několika místech 
světa nacizmu a fašizmu a bojovali za naši 
svobodu. Muzeum vzniklo jako společný 
projekt obce Police a Nadačního fondu 
maršála RAF Karla Janouška Praha. V rámci 
dalších prohlídkových okruhů můžete obje-
vovat krásy starých motocyklů, obdivovat 
originální štukové výzdoby stropů, části 
původního vybavení zámku a také zcela 
zachovalou zámeckou kapli z 18. století. 
Jedinečný výhled vás čeká na pětipatrové 
hranolové věži.
Nejvýznamnější kulturní a společenskou 
akcí v Polici jsou rodácké sjezdy. Od roku 
1964 se tady organizují v intervalech pěti 
let. Na Štědrý večer více jak 300 let prochází 
obcí průvod ovcí. 

Zámek, foto: archiv obce Police Socha sv. Františka Xaverského, foto: archiv obce Police

Muzeum RAF, foto: archiv obce Police 3×
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Ať už si vyberete jakýkoliv směr, délku 
či náročnost, čeká vás cesta krásnou 
přírodou, poznávání místních pamě-
tihodností a poutních míst i výlety 
do rakouského příhraničí. Pro vyzna-
vače krás fauny a flóry tu mají naučnou 

Podyjí, Česká Kanada, Waldviertel, Thayaland – to jsou unikátní 
turistické oblasti, do kterých to je z Dačic, jednoho z nejstarších 
měst na území jihozápadní Moravy, co by kamenem dohodil. 
Kromě tradičních značených tras vám na místním infocentru 
doporučí další okruhy a stezky, které spojují to nejlepší, co zdejší 
region nabízí.

Infocentrum Dačice
Palackého nám. 1/I
380 13  Dačice
tel.: 384 401 265
info@dacice.cz, www.dacice.cz

VÍTE, ŽE...

stezku po přírodních zajímavostech. 
Milovníci památek by neměli minout 
dačický zámek a návštěvníci rozhleden 
si můžou vyběhnout na renesanční 
věž a prohlédnout si město z výšky. 
Muzeum tu mají tradiční městské, ale 
i soukromé letecké se zajímavou sbír-
kou nejrůznějších exponátů. 
Dačicko je region bohatý na sakrální 
památky. Zdejší krajinu zdobí stovky 
kapliček, křížů, božích muk a návesních 
kostelíků. Dačice mají barokní kostel sv. 
Vavřince, v nedalekém Kostelním Vydří 
zase rozsáhlý klášterní komplex. Tipy, 
na jaká místa se vydat, kdy je nejlépe 
navštívit a jak se k nim dostat, nabízí 
dačické infocentrum. 
Do městečka můžete přijet vlakem, 
autobusem i elektromobilem. Přímo 
v centru města mají nabíjecí stojan. 
Nechybí ani nabíjecí stojany pro 
elektrokola a spousta USB nabíječek 
pro mobily, takže stačí přijmout výzvu 
a zahrát si zábavnou geolokační hru 
o dárky. 
A když už do Dačic zavítáte, využijte 
kulturní akce a potěšte svou mysl. 
Vybere si opravdu každý, stačí sledovat 
kalendář akcí na www.dacice.cz nebo 

Dačice
MĚSTO, KTERÉ DALO SVĚTU KOSTKU CUKRU

Facebook Infocentra Dačice. Největšími 
akcemi roku 2020 bude historická slav-
nost Házení kozla z věže, řezbářsko-
-sochařské sympozium Dačická řežba 
a dvoutýdenní hudebně-divadelní 
festival Dačická kostka.

Letní koupaliště, foto: archiv města

Kostka cukru se zrodila 
v Dačicích? Už v roce 1829 byl 
v nedalekém Kostelním Vydří zřízen 
první řepný cukrovar. Po jeho zániku 
vznikla v Dačicích rafinerie cukru. 
Traduje se, že manželka tehdejšího 
úspěšného ředitele podniku přivedla 
svého chotě na myšlenku, jak jednou 
provždy ulehčit nejen hospodyňkám 
práci s cukrem.

Festival Dačická kostka, foto: archiv města

Foto: archiv města
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Foto: archiv města

Současná podoba „nového zámku“ v Dačicích pochází z 30. let 
19. století, kdy se už tehdy zastaralé barokní sídlo proměnilo 
v pohodlnou rezidenci původem porýnského rodu říšských 
svobodných pánů Dalbergů. Zámek si uchoval svou charakte-
ristickou klasicistní tvář, a i když na první pohled může působit 
stroze, o to větší překvapení čeká uvnitř.

Zámek 
Dačice

Prohlídková trasa zavede návštěv-
níky například do klasicistní haly 
s velkým konzolovým schodiš-
těm považované již v době svého 
vzniku za architektonický skvost 
nebo do secesní knihovny čítající 
na 17 000 svazků. Součástí prohlíd-
ky jsou také autentické šlechtické 
apartmány z přelomu 19. a 20. sto-
letí – byt významného přírodověd-
ce Friedricha Ferdinanda Dalberga 
nebo pokoje patřící jeho snaše 
Karolíně, jež nejdříve působila jako 
vychovatelka dětí Dalbergů a poz-
ději se do rodiny provdala. Mezi 
členy rodu patřila i krásná básnířka 
Terezie Dalbergová, která bohužel 

zemřela v nedožitých 27 letech 
na následky tuberkulózy. Na zámku 
se dochoval Terezin portrét, jehož 
autorem je dnes už proslulý Fran-
tišek Kupka, v době vzniku obrazu 
teprve začínající umělec. K nejzají-
mavějším exponátům zámku patří 
vedle Kupkova obrazu také dětský 
stoleček Františka Josefa I., který 
císař věnoval své vychovatelce Lou-
ise hraběnce Sturmfederové (úzce 
spřízněné s rodem Dalbergů).
K zámku přiléhá desetihektarový 
anglický park s romantickými zá-
koutími nabízející možnost klidné 
procházky a relaxace. Návštěvníci 
jistě ocení stylovou kavárnu Café 

Dalberg situovanou přímo v budově 
zámku, a pokud zatouží po dalších 
kulturních zážitcích, mohou se vypra-
vit do Městského muzea a galerie 
Dačice, které sídlí v jižním křídle 
zámku a nabízí například expozici 
o dačickém vynálezu kostkového 
cukru. Téměř po celou sezonu 
(od dubna do října) na zámku probíhá 
mnoho kulturních akcí – velikonoční 
prohlídky, výstavy, koncerty, divadla, 
jarmarky, barokní dny nebo mimo-
řádné prohlídky do běžně nepřístup-
ných prostor včetně funkcionalistické 
koupelny z 30. let 20. století.

www.zamek-dacice.cz

Fo
to

: M
ěs

to
 D

ač
ice

Foto: Státní zámek Dačice 3×
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nebo na historické slavnosti, kterými 
každoročně provází návštěvníky města 
Zachariáš z Hradce a Kateřina z Vald-
štejna.
Současné město nabízí návštěvníkům 
živé setkání se všemi stavebními slohy 
minulého tisíciletí. Představuje jedineč-
ně zachovaný architektonický komplex, 
jemuž dominuje renesanční zámek 
a náměstí, které jsou od roku 1992 za-
psány na Seznam světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO. Právem 
je Telč každoročně cílem návštěvníků 
z celého světa.

Datum založení města neznáme, nej-
starší dochovaná zmínka o Telči pochází 
z období let 1333–1335. Od roku 1339 
vlastnil město rod pánů z Hradce a pře-
devším zásluhou Zachariáše z Hradce 
se původně vodní pevnost s gotickým 
hradem změnila v půvabné renesanční 
město. 
Město Telč patří mezi vyhledávané 
kulturní destinace, mezi místa, kde pro-
žijete příjemným způsobem volný čas, 
ať už návštěvou historických objektů 
nebo se necháte pozvat na festival, 
koncert, do městské galerie na výstavu 

Nenechte si ujít
Státní zámek, Zámecké podzemí, 
Telčské podzemí a vyhlídkovou věž 
sv. Ducha s interaktivní zábavně-
naučnou expozicí, Telčský dům, Měst-
skou galerii Hasičský dům, Muzeum 
techniky, volnočasový areál Panský 
dvůr, věž sv. Jakuba, rozhlednu Oslednici, 
Expozici historie železniční dopravy.

Architektonické 
poklady v Telči
Mezi klenoty architektury patří dozajis-
ta telčský zámek. Původní gotický hrad 
nechal v 2. pol. 16. století přestavět 
Zachariáš z Hradce v renesanční sídlo. 
Součástí zámeckého areálu je podzemí, 
zahrada a park. Největší pozoruhod-

Telč
SPOJENÍ BOHATÉ HISTORIE 
S JEDINEČNOU ARCHITEKTUROU 
UNESCO

Telč, malebné město uprostřed Českomoravské vrchoviny, třicet 
kilometrů od rakouských hranic, v polovině cesty mezi Prahou 
a Vídní, láká své návštěvníky do již zapomenutých časů. 

Foto: m-ARK
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nost zámku představují renesanční sály 
s nádhernými dřevěnými kazetovými 
stropy. Vzácnou uměleckou památku 
dokládá štuková výzdoba kaple Všech 
svatých (1580). Významná je i městská 
radnice. Jde totiž o jednu z mála ne-
chrámových budov v Evropě s fasádou 
s vysokým řádem. 
Netradiční pohled na architekturu 
města ve spojitosti se zpracováním 
místního kamene – žuly neboli granitu 
– napříč stoletími a stavebními slohy 
nabízí návštěvníkům nový projekt Telč 
– Město a kámen. Na patnácti zastave-
ních poznáte geologii v praxi a zamys-
líte se nad technickými, architekto-
nickými a historickými souvislostmi. 
K vycházkové trase vznikl i průvodce.

Město a historie (2 km)
Město a voda (4 km)
Město a kámen (2 km)
Pověsti z Telče a okolí – 
místa, ke kterým se váže 10 pověstí
Staré Město (4 km) 
Naučná stezka Lipky (5 km) – 
procházka lipovou alejí
Cyklostezka a in-line stezka 
Lipky (3 km) – od zámeckého parku 
směrem k rybníku Roštejn

Geopark Vysočina
Nedaleko od Telče se rozprostírá národ-
ní Geopark Vysočina. Na ploše 205 km2 
najdete území, ve kterém si cení čisté 
přírody, geologických útvarů, historie 
a tradic. Krajinu pod Javořicí, nejvyšší 
horou Českomoravské vrchoviny, tvoří 
mozaika lesů, rybníků a malebných 
vesnic. Symbol geoparku představuje 
Míchova skála a za návštěvu stojí 
i nedaleký Štamberk a kamenné moře. 
www.geoparkvysocina.cz

Veteránská revue (9. 5.) – výstava 
historické dopravní techniky,
www.velocipedy-telc.cz

Folklor v máji (16. 5.) – setkání folklorních 
souborů

Francouzsko-česká hudební akademie 
(4.–14. 7.) – www.akademietelc.cz

Mezi dvěma branami (10.–11. 7.) – retro 
závod automobilů, www.mezi2branami.cz

Prázdniny v Telči (24. 7.–9. 8.) – vícežán-
rový festival, www.prazdninyvtelci.cz

Závody Dračích lodí (25. 7.) – na Štěpnic-
kém rybníku, www.dragonboard.cz

Parní léto (25.–26. 7., 1.–2. 8., 8.–9. 8.) 
výletní jízdy parního vlaku

Historické slavnosti Zachariáše 
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 
(14.–15. 8.), www.telc.eu

Balony nad Telčí (21.–23. 8.) – létání 
horkovzdušných balonů, www.telc.balon.cz

Den otevřených dveří památek 
a charitativní cyklojízda Na kole dětem 
Vysočinou (6. 9.)

Svatováclavské slavnosti (19. 9.) –
slavnost s příjezdem sv. Václava

Mikuláš (4. 12.) – vánoční koledy 
a rozsvícení vánočního stromu

Živý betlém (19.–20. 12.) – s folklorními 
soubory Podjavořičan a Kvítek při DDM Telč

Turistické informační centrum
náměstí Zachariáše z Hradce 10 
588 56 Telč
tel.: 567 112 407-8
info@telc.eu
www.telc.euTelč

VYBRANÉ AKCE 2020

Míchova skála, foto: archiv města

Mezi dvěma branami, foto: m-ARK

Foto: archiv města

Vycházkové trasy
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Pohlednici v životní velikosti pošlete 
jedině z rodného města pana Tau

Věděli jste, že Třešť je rodným 
městem herce Otto Šimánka, jehož 
asi nejznámější rolí byl pan Tau 
ve stejnojmenném seriálu? Připo-
menout si ho můžete na procházce 
za městem, když se vydáte po trase 
křížové cesty. Tady budete mít nejen 
krásný výhled na celou Třešť, ale také 
tu objevíte obří pohlednici. Kovaná 
skulptura vznikla v místní Kovárně 
Na vyhlídce Petra Píši a její součástí 

Třešť

je levitující vykovaná buřinka s dešt-
níkem, které neodmyslitelně patří 
legendárnímu panu Tau. Nechybí ani 
nápis v duchu prvorepublikových 
pohlednic „Pozdrav z Třeště“. Takže 
stačí jen vystoupat po schůdkách, 
vsunout svou hlavu do buřinky, 
stát se reálnou součástí pohlednice, 
na chvíli i filmovou hvězdou a po-
slat originální pozdrav všem svým 
známým.

Turistické informační centrum Třešť
Dům J. A. Schumpetera
Rooseweltova 462/6, 589 01 Třešť
tel.: 567 234 567, info@trest.cz
Facebook.com/MestoTrest 
www.trest.cz

Šestitisícové město Třešť, které leží mezi krajskou Jihlavou 
a renesanční Telčí, byste měli rozhodně zařadit do svého výlet-
ního itineráře. Skrývá totiž řadu „nej“, která stojí za to vidět, 
vyzkoušet, objevit a pořádně si užít.

Betlémy 
jsou v Třešti doma
Vánoční atmosféru můžete v Třešti 
zažít i v létě. Město se totiž pyšní 
více než dvousetletou betlémářskou 
tradicí. Místní muzeum zdobí bet-
lémy celoročně a za návštěvu stojí 
Dřevořezání. To se do města  
5. a 6. července sjedou desítky 
řezbářů, aby návštěvníkům ukáza-
ly šikovné ruce při práci a rozšířily 
třešťský společný betlém o nějakou 
figurku. Vydat se můžete i po tzv. 
Betlémské cestě. Od 26. prosince 
do 2. února se zájemcům otevřou 
místní domácnosti s betlémy. Třešť 
má svá další „nej“. V létě láká k osvě-
žení přírodní koupaliště Malvíny, kde 
vodu čistí samy rostliny a chemie 
tu nemá co dělat. Náměstí dominují 
největší sluneční hodiny svého druhu 
v Evropě, na kterých se navíc mění 
letní a středoevropský čas. A když 
se budete chtít vydat na malou túru, 
za cíl si můžete zvolit 734 m n. m. 
tyčící se nedaleký Špičák.

Synagoga, foto: m-ARK
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Přírodní koupaliště Malvíny, foto: město Třešť

Sluneční hodiny, foto: m-ARK

Betlém, foto: m-ARK



31magazín LOOK AT IT

Je velmi originální a dochovala se víceméně v podobě, kterou jí dal 
před sto padesáti lety pelhřimovský architekt Štěpán Walser. Díky své 
monumentálnosti a orientálním prvkům je v obci nepřehlédnutelná. 
Po válce synagoga sloužila jako sklad, v 90. letech byla prodána sou-
kromému podnikateli. V roce 1997 ji koupila Židovská obec v Praze 
a poté byla Federací židovských obcí zařazena spolu s dalšími devíti 
synagogami do projektu Revitalizace židovských památek a v roce 
2014 otevřena veřejnosti. Nejenže tento architektonický skvost vy-
zývá k prohlídce originálních exteriérů i interiérů, ale také k návštěvě 
stálé expozice s názvem Architektura synagog v českých zemích, 
která zprostředkovává představu o původním kulturním poslání 
synagog jako center života židovských komunit. 
V Nové Cerekvi můžete navštívit i místní židovský hřbitov, který se 
datuje před rokem 1676 a leží nedaleko od synagogy.

Otevřeno: červen–září
út–ne 9.00–12.00, 13.00–17.00

tel.: 733 142 151
synagoga-noce@seznam.cz
www.10hvezd.cz/cs/objekt/nova-cerekev

Stopy židovské kultury a historie objevíte téměř 
v každém městečku nebo obci na Vysočině. Mezi
nejzajímavější židovské památky patří synagoga, 
která zdobí Novou Cerekev.

Po židovských stopách 
za jedinečnou synagogou 

NOVÁ CEREKEV

Foto: m-ARK 2×

Pravidelná linka 
Pardubice - Kyjev 

5x týdně 

Cena letenky 

od 1170 Kč
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Židovské cesty 
procházejí celou Vysočinou

Bohatou, ale především pohnutou historii židovských 
obyvatel připomíná na Vysočině celá řada zajímavých 
míst. Výjimečnost židovských památek reprezentuje 
židovské ghetto v Třebíči zapsané na Seznamu světo-
vého kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Přesto 
na území kraje najdete další pozoruhodné památky 
kdysi početné židovské komunity. Projděte si přehled 
toho nejzajímavějšího, co stojí za vaši pozornost.

Zadní synagoga v Třebíči, foto: Vysočina Tourism 3×

Hřbitov v Lukavci

Židovská čtvrť v Třebíči, foto: Jakub Mertl

Synagoga ve Velkém Meziříčí, archiv města
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Židovská čtvrť 
a židovský hřbitov v Třebíči
Patrně nejnavštěvovanějším odkazem židovské kultury 
na Vysočině je jedna z mála kompletně dochovaných židov-
ských čtvrtí v Evropě a jediná židovská památka zapsaná 
na seznamu UNESCO mimo území Izraele. Dochovalo se 
tady 123 původních objektů, včetně dvou synagog. V Zad-
ní synagoze najdete expozici o historii židovského města. 
Sousední dům Seligmanna Bauera představuje jedinečnou 
expozici bydlení židovské rodiny v meziválečném období 
s hokynářstvím i košer řeznictvím. Spolu s židovskou čtvrtí 
figuruje od roku 2003 na seznamu UNESCO židovský hřbitov. 
Vznikl v 1. polovině 17. století a s jedenácti tisíci hroby a tře-
mi tisíci náhrobky se řadí k největším židovským pohřebiš-
tím v zemi.

Synagoga ve Velkém Meziříčí
Ve Velkém Meziříčí mají hned dvě dochované synagogy. 
Když původní synagoga svou kapacitou nedostačovala, 
postavili na konci 19. století novou. Nad hlavním vstupem 
novogotické halové budovy jsou dodnes k přečtení dva 
hebrejsky psané citáty ze Starého zákona. V současnosti 
nemá zcela důstojné využití, slouží jako tržnice. Už delší čas 
se však jedná o změně.

Rodina Bradyova a Hanin kufřík
V Novém Městě na Moravě na Vratislavově náměstí stojí 
dům č. p. 13, který je spjatý s rodinou Bradyových. Smut-
ný osud jedenáctileté Hany, která zahynula v Osvětimi, 
připomíná pamětní deska na domě. Příběh Hany vypátrala 
zakladatelka Tokijského centra pro studium holocaustu Fu-
miko a do knižní podoby ho zpracovala spisovatelka Karen 
Levine. Ta knihu pojmenovala Hanin kufřík – příběh dívky, 
která se nevrátila.

Gustav Mahler
Slavný skladatel Gustav Mahler pocházel z židovské rodiny. 
Narodil se v Kalištích u Humpolce, své dětství však prožil 
v Jihlavě. V domě, kde vyrůstal, najdete stálé expozice věno-

vané skladateli i jeho rodině. Také se tu konají různé krátko-
dobější výstavy a další kulturní akce. Po Jihlavě vede naučná 
stezka Po stopách Gustava Mahlera a skladatelovo jméno 
nese i jeden z místních parků. Každoročně se ve městě koná 
Hudební festival Mahler Jihlava – Hudba tisíců.

Regionální židovské muzeum v Polné
Ve druhé polovině 20. stol. to vypadalo, že se z polenské 
synagogy stane ruina. Památku z roku 1684 se ale podařilo 
obnovit a otevřít veřejnosti. Dnes tady sídlí Regionální 
židovské muzeum. Z úst průvodce se dozvíte něco o historii 
synagogy i o památkách židovských obcí na Vysočině. Při 
prodloužené trase navštívíte sousední Rabínský dům i hrob 
Anežky Hrůzové v Březině, jejíž jméno je neodmyslitelně 
spjato s obdobím tzv. hilsneriády.

Hilsneriáda
Leopold Hilsner a město Polná se na sklonku 19. století 
stali předmětem zájmu evropských i světových médií 
v souvislosti s případem vraždy švadlenky Anežky Hrůzové, 
jejíž tělo se našlo v lese za městem. Obvinění čelil místní 
židovský mladík Leopold Hilsner. Tehdy se následkem pro-
cesu zvedla velká vlna antisemitismu a do případu se vložil 
i Tomáš Garrigue Masaryk. Událostí se inspiroval dvoudílný 
film Viktora Polesného Zločin v Polné.

Synagoga a židovský 
hřbitov v Třešti
Jako jediná ze synagog u nás se 
ta v Třešti vyznačuje podloubím 
a průčelím. Po požáru v roce 
1824 postavili ve městě novou, 
empírovou. S budovou je spojován 
také Franz Kafka, který tu u strýce 
trávil prázdniny. V přízemí 
můžete vidět stálou expozici 
Zaváté stopy, která mapuje historii 
židovské obce v Třešti. Expozice 
v prvním patře se věnuje životu 
Franze Kafky.

Synagoga i Židovské město v Humpolci
Synagogu i pozůstatky židovského města můžete navštívit 
ve skanzenu Zichpil v Humpolci. Postupně rekonstruovaná 
synagoga stojí uprostřed židovské čtvrti, které se dodnes 
říká Židovské město. Původně se jednalo o kompaktní ghet- 
to tvořené asi třiceti domy, s malým náměstím a několika 
uličkami. Severovýchodní část ghetta byla zbořena, ale 
většina domů se v přestavbách dochovala.
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Synagoga v Třešti, foto: Vysočina Tourism
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Místo motorů slyšíte zpěv ptáků, vlnění trávy 
a šumění stromů. Resort Svatá Kateřina, oáza 
klidu v sepětí jehličnatých lesů v nadmořské 
výšce 730 metrů, asi půl hodiny pěší cesty 
od Počátek, je místem, které nabádá na chvíli 
zpomalit, vypnout mobilní telefon a odsunout 
notebook a všednodenní povinnosti. 

Místo, kde se zhluboka nadýchnete a občerství vás 
lesem provoněný vzduch. Protáhnete tělo na driving 
rangi, jízdou na koni nebo na lekcích jógy. Oddáte 
se rukám masérů a ájurvédským terapiím. Uvolníte 
tělo ve vyhřívaném bazénu, sauně nebo páře ve well-
ness & spa. Pochutnáte si na gurmánském a zdravém 
jídle a dopřejete si čas jen sami pro sebe.

Historie místa
Pod barokním kostelíkem Svaté Kateřiny vyvěrá ze 
země léčivý pramen. Podle doložených historických 
pramenů tady od počátku 16. století byly lázně proslulé 
léčivou vodou. V malebném prostředí lázní a jejich 
okolí hledal inspiraci spisovatel Julius Zeyer, který tu 

během roku 1877 napsal román Dobrodružství Madrá-
ny. V 50. letech dvacátého století se lázně proměnily 
na dětskou ozdravovnu a postupně až do začátku no-
vého milénia areál chátral. To se začalo měnit s rokem 
2005, kdy lázně koupil soukromý majitel a začal budo-
vat Resort Svatá Kateřina, sportovně relaxační zařízení, 
orientující se na pobyty ve zdravém životním stylu.

Ájurvéda v srdci Evropy
Resort je rájem a kolébkou ájurvédy. O hosty se stará 
proškolený profesionální tým indických lékařů, tera-
peutů a kuchařů z věhlasného resortu Kairali v indic-
ké Kerale. Svatá Kateřina přináší opravdu autentické 
a komplexní ájurvédské služby ve spojení s prostředím 
čisté vysočinské přírody a nyní také s novými prostory, 
Ájurvédským pavilonem. Ten tady v duchu východních 
kultur postavili v roce 2019. Coby dřevostavba se „vzná-
ší“ ve vzduchu na 105 mohutných žulových pilířích 
pocházejících z nedalekého lomu. Originální stavba 
architekta Jakuba Tejkla ze studia Architektura 1 získala 
titul v prestižní soutěži Stavba roku 2019.
Hosté si v pavilonu užívají ájurvédské i wellness 

Resort 
  Svatá 
  Kateřina

Harmonie našla své jméno
Foto: Resort Svatá Kateřina
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a nechybí multifunkční sál, sál na tanec a posilovna, 
využít můžete dva antukové tenisové kurty, multi-
funkční hřiště na volejbal, nohejbal nebo badminton, 
fotbalové hřiště nebo golfový driving range.  
K dispozici je půjčovna golfového vybavení, jízd-
ních kol, běžek, sněžnic nebo stolní tenis. Resort má 

vlastní jízdárnu. Začátečníci se mohou 
s koňmi seznamovat pod dohle-
dem trenéra, pokročilí volí vyjížďky 
do okolní přírody a romantické před-
stavy pro změnu naplní jízda v kočáru 
nebo na saních tažených koňským 
spřežením. 

Kamenný kruh druidů
Resort je výjimečný ještě jednou raritou. V roce 2014 
tu vyrostl největší kromlech v Česku, který je novo-
dobou replikou megalitické stavby. Má pomoci lidem 
v jejich duchovním vývoji a zlepšení zdraví. Kruh se 
skládá z 33 kamenů (menhirů) umístěných v pravi-
delném kruhu o obvodu 108 metrů. V jeho středu je 
umístěn 34. kámen, který je 717 metrů nad mořem. 

procedury v daleko vyšším standardu a soukromí, než 
tomu bylo v minulosti. První část pavilonu je věnována 
autentické ájurvédě. Nachází se tady terapeutické míst-
nosti Agni, Jala, Vayu, Satya a Ananda, pracovna ájur-
védského lékaře, atrium s diskrétními terasami a prosto-
rově velkorysá relaxační zóna s výhledem do lesa.
Druhá část pavilonu se zaměřuje 
na spa. Nabízí vyhřívaný bazén s ně-
kolika hydromasážními lehátky, dva 
moderní whirlpooly, saunu s panora-
matickým výhledem do přírody, slu-
neční terasu, páru a Kneippův chodník.  
Chybět nemůže ani meditační zahrada 
s vodopádem a sochami hinduistických 
bohů, kde se přenesete devět tisíc kilometrů na vý-
chod a pět tisíc let do minulosti, do kolébky ájurvédy, 
indické Keraly.

Relaxujte pohybem
Rádi odpočíváte aktivně? Pak se v Resortu Svaté Kate-
řiny rozhodně nebudete nudit. Vybírat můžete ze sed-
mi místností na jógu, kardio aktivity, kondiční lekce 

Resort Svatá Kateřina 
Svatá Kateřina 327 
394 64 Počátky 
tel.: 565 456 801, 724 557 922
info@katerinaresort.cz 
recepce@katerinaresort.cz
www.katerinaresort.cz

RESORT JE VYHLÁŠEN VÝTEČ-
NOU A ZDRAVOU KUCHYNÍ. 
NAJDETE ZDE RESTAURACI, 

POSEZENÍ V ORANŽERII 
S VYHLÍDKOU DO OKOLNÍ 
PŘÍRODY NEBO PŘÍMO NA 

TERASE U JEZÍRKA. 

VÍTE, ŽE...
V areálu se nachází kostel 
sv. Kateřiny. Jeho vznik úzce 
souvisí s historií starobylých 
lázní sv. Kateřiny, kde jako lé-
kař pracoval otec bratří Čapků 
i strýc Franze Kafky.

Kostel sv. Kateřiny

Největší kromlech v Česku

Foto: Resort Svatá Kateřina
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První písemná zmínka o Žirovnici 
pochází z roku 1358. V roce 1854 byla Ži-
rovnice povýšena na město. O deset let 
později se Žirovnice u nás i v zahraničí 
proslavila výrobou perleťových knoflíků, 
která zde byla v roce 1864 zavedena 
Josefem Žampachem a záhy téměř zcela 
vytlačila původní tkalcovství.
Historie města je spjata s historií 
zámku, který stojí na místě původního 
gotického kamenného hradu. Mezi jeho 
první majitele patřili na počátku čtrnác-
tého století páni z Hradce, později páni 
z Ústí. Od roku 1485 přešla Žirovnice 
pod panství kutnohorského rodu Ven-
celíků z Vrchovišť. Ti nechali celý hrad 
přestavět a vyzdobili ho freskami, které 
dnes patří k jedinečným historickým 
kulturním památkám střední Evropy. 
Z erbu Vencelíků byl převzat i nynější 
městský znak, stříbrný jednorožec 
v modrém poli.

Dnešní Zámecký areál Žirovnice 
je tvořen třemi objekty.
Zámek s expozicemi Nástěnných 
gotických maleb z 15. století a expozicí 

Město Žirovnice se nachází na jihozápadním okraji Českomorav-
ské vrchoviny. Spolu s jednotlivými místními částmi (Cholunná, 
Štítné, Stranná, Litkovice a Vlčetín) má necelé tři tisíce obyvatel. 

Turistické informační centrum
Zámecký areál Žirovnice
Branka 1 (I. nádvoří zámku Žirovnice)
394 68 Žirovnice
tel.: 565 494 095
tic@zirovnice.cz 
www.zirovnice.cz

Květiny na šlechtickém sídle. V další 
části zámku je Galerie Jana Havlíka 
s malbami akademického malíře Jana 
Havlíka, objekty z měkkého lipového 
dřeva akademického sochaře Karla 
Hlavy, grafiky Pavla Roučky a knižní 
ilustrace od akademického malíře 
Františka Severy a prodejní E-Galerie. 
Špýchar s expozicí Venkovských tradic 
a řemesel uchvátí rozsáhlým kera-
mickým souborem Čtyři roční období 
– život na vesnici a Pivovar s expozicí 
Knoflíkářství a perleti, expozicí Histo-
rických šicích strojů a expozicí Ukázka 
pivovarnictví.

V Žirovnici si přijdou na své milovníci 
historie, ale i vyznavači pěší turistiky, 
cykloturistiky (Naučná stezka po pa-
mětihodnostech Žirovnicka), houba-
ření či rybolovu. Město Žirovnice je 
vyhledávaným rekreačním místem, kde 
můžete najít široké kulturní, společen-
ské a sportovní vyžití. 

Bližší informace najdete na webové 
stránce města www.zirovnice.cz. 

ŽIROVNICE
Perleťové město

Špýchar s expozicí Venkovských tradic a řemesel

Kaple – votivní obraz rodiny Václava Vencelíka

ll. nádvoří 
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Pelhřimov
V západním výběžku Českomoravské vrchoviny leží vznešené město 
Pelhřimov. Překrásné náměstí, muzea, skvostné historické domy, 
městské brány, zbytky opevnění i zámek… Gotika, renesance, baroko 
a kubismus – úchvatná mozaika stavebních slohů potěší
i překvapí každého návštěvníka. 
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Ve stopách více než stoletého Musejního spolku připomíná 
dnes nejen pelhřimovskou minulost Muzeum Vysočiny sídlící 
ve městě hned ve třech expozičních objektech.

Muzeum Vysočiny Pelhřimov 
příspěvková organizace
Masarykovo náměstí 12, 393 01 Pelhřimov
tel.: 565 323 184
muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz 
www.muzeumpe.cz

Bývalý zámek pánů z Říčan s neza-
měnitelnou červeno-bílou fasádou hostil 
dlouhá staletí úřadovny městské rady 
a také okresního soudu. Návštěvníka 
zde uchvátí zejména Freskový sál, který 
je největším světským prostorem s fres-
kovou výzdobou ve městě. Radniční 
místnosti a salonky přibližují životní styl 
měšťanů na konci 19. a začátku 20. stol. 
Mezi unikáty této části patří i třípatro-
vý dort z roku 1885. Podstatnou část 
zámeckých prostor pak zabírá sbírka 
artefaktů dvou významných umělců, 
medailérů a sochařů Josefa a Zdeňka 
Šejnostových. 
Pro potřeby městské rady a soudu 
vybudovaná šatlava byla, jako druhý 

muzejní objekt, zrekonstruována a zpřístup-
něna veřejnosti včetně mučírny a vězeňské 
kaple v historických prostorách podle 
dochovaných dokumentů. 
Třetím objektem je domeček děkana 
Msgre. Františka Bernarda Vaňka 
v Děkanské zahradě. Instalovaná stálá 
výstava upomíná na působení tohoto 
významného kněze a mecenáše, jenž 
zanechal v Pelhřimově nesmazatelné stopy 
na poli kulturním, sportovním i občanském. 

Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Fo
to

: M
uz

eu
m

 V
ys

oč
in

y 
3×

Foto: Muzeum Vysočiny 3×

Hrad Kámen
Kámen č. 1, 394 13 Kámen
tel.: 565 426 609, 721 846 931
hrad.kamen@muzeumpe.cz 
www.hradkamen.cz
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Hrad, s názvem příznačně odvozeným od místa na němž stojí, 
vyrostl v pol. 13. stol. Když se ho roku 1523 ujal na 200 let 
významný český rod Malovců z Malovic, dostal gotický hrad 
renesanční a raně barokní tvář. Dnes už jeho interiéry odpovídají 
dobovému vkusu a stylu majitelů z přelomu 19. a 20. stol. Mimo 
jiné k nim patří i jedinečná kolekce loveckých trofejí. 

Na trase z Pelhřimova do Tábora nelze minout 
pozoruhodné černé skalisko z hadce. Snad bylo už 
od starověku milníkem cest, posledních sedm století 
ale na jeho temeni trůní vznosný palác hradu Kámen.

Hrad Kámen

Od roku 1974 je na hradě umístěna obsáhlá expozice historických 
motocyklů, vybudovaná ve spolupráci s Národním technickým 
muzeem v Praze, soukromými sběrateli a výrobci motocyklů. 
Kámen je tak nejstarším muzeem jednostopých vozidel ve střed-
ní Evropě. Oku technika zalahodí zejména elegantní motocykly 
předválečného Československa ČZ 500 nebo Čechie 600, které 
jsou klenoty sbírky. 
Návštěvnicím hradu je určen ucelený soubor historických kočár-
ků a kolébek v malé výstavní síni a v interiérových expozicích. 
Hrad obepíná nádherný park kombinující původní stromovou 
zahradu s alpiniem a malou vinicí za využití teplého klimatu skály. 
Kámen vás na vaší návštěvě může jen mile překvapit. 

Foto: m-ARK
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Ladné křivky a elegantní obrazce 
muchovského stylu vstoupily do jed-
nolitých fasád renesančně barokního 
náměstí v roce 1913, kdy ho obohatil 
nový secesní hotel Slávie. Secese vnes-
la do historických tváří měst „art nou-
veau“, jak zní její francouzský název, 
tedy ornamentiku a dekoraci, a stala se 
lékem na jednotvárnou „průmyslovou 
ošklivost“ nastupující moderní doby.
Nasát typickou atmosféru přelomu 
století, kdy posezení u kávy nebo 
skleničky vína a likéru náleželo k dob-
rému jménu a mravům, mohou hosté 
v restauraci i Pizzerii & Café, které si 
uchovaly svůj původní charakter. A ne-
jen to. Setkání u kavárenského stolku 
pod oknem s výhledem na náměstí 
vždy patřilo dlouhým debatám, dispu-
tacím a přátelským přím, z nichž často 
vzešly činy hodné následování.
Dnes hotel Slávie nabízí ubytování 
v devíti pokojích po modernizaci 
ve čtyřhvězdičkové kvalitě. Z bohatého 
jídelního lístku si vyberou domácí, 
ale zkrátka nepřijdou ani milovníci 

Hotel Slávie
Masarykovo náměstí 29
393 01 Pelhřimov
tel.: 565 321 540
info@hotelslavie.eu
www.hotelslavie.eu

Pestrá nabídka tradiční české kuchyně a domácích moučníků 
v příjemném prostředí stylové restaurace a překrásný výhled 
na malebné pelhřimovské náměstí s kašnou – to je elegance zre-
konstruovaného secesního hotelu Slávie. Přijďte se přesvědčit!

Hotel Slávie
JAK CHUTNÁ SECESE

gastronomie ostatních zemí. Mistři 
rozpálených pánví dokážou připravit 
skoro cokoliv. A kuchyně je vynikají-
cím doplňkem programů, jež je možné 
v hotelových prostorách uspořádat. 
Např. sál ve dvorním traktu tvoří dvě 
místnosti oddělené velkými vitrážo-
vými prosklenými dveřmi a pojme až 
70 osob. Hodí se zejména pro svatby, 
firemní večírky, školní srazy nebo 
sváteční a smuteční obědy. 
Až přijedete do Pelhřimova, nespě-
chejte. Zastavte se před portálem 
hotelu Slávie, prohlédněte si dílo 

pelhřimovského stavitele Jana Kotrnocha, 
chvíli obdivujte výtvarné detaily mezi 
okny a teprve potom vstupte. Budete 
vítáni a bude o vás dobře postaráno.
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Filmaři už ji objevili, v minulých 
letech tady natočili hned několik 
snímků. Turisty pro změnu lákalo 
téma roku 2019 Vysočina Filmo-
vá. Stihli jste ji objevit? Pokud ne, 
naplánujte si výlet po stopách fi lmů 
tohoto krásného čistého kraje letos.

Vysočině vládnou 
pohádky
Určitě jste už slyšeli, že legendár-
ní Postřižiny se točily v Daleši-
cích v areálu místního pivovaru. 
Na zámku v Telči panoval dobrý 
král Miroslav v pohádce Pyš-
ná princezna, hrad v Ledči nad 
Sázavou se stal útočištěm fi lmové-
ho štábu jedné z nejúspěšnějších 
pohádek poslední doby Anděl 

Páně 2 a točila se tady i pohádka 
Čertí brko, na hradu Lipnice nad 
Sázavou se odehrává pohádka Čert 
ví proč a ve Šlakhamru v Hamrech 
nad Sázavou vznikal fi lm Špunti 
na vodě.
Filmaři Vysočinu obsadili také 
v loňském roce. Za organizační 
podpory Vysočina Film Offi  ce, 
která je pro fi lmaře pomyslnou 
vstupní branou do regionu a spo-
lehlivým kontaktním místem, vzni-
kala na Vysočině pohádka Princez-
na zakletá v čase. Padesátičlenný 
tým pod vedením režiséra Petra 
Kubíka strávil čtyři dny v lomech 
u Lipnice nad Sázavou. Na dohled 
od Lipnice leží Samota Křemen, 
která své interiéry a exteriéry také 

propůjčila fi lmu. Natáčelo se tady 
několik epizod detektivního seriálu 
Dáma a Král s Terezou Hofovou, 
Janem Cinou, Miroslavem Donuti-
lem a Evou Holubovou v hlavních 
rolích.

Festivaly ve znamení 
fi lmů a dokumentů
Vysočina je domovem také dvou 
významných festivalů spojených 
s audiovizuální tvorbou. V kraj-
ském městě Vysočiny se každo-
ročně koná Mezinárodní festival 
dokumentárních fi lmů Ji.hlava 
a Bystřice nad Pernštejnem zve 
na Start Film Festival. Ten je 
určený všem, kteří stojí na startu 
vlastní umělecké tvorby a chtějí to 

Vysočina 
láká fi lmaře
VYDEJTE SE ZA FILMOVÝMI MÍSTY

Vysočina je jako stvořená pro fi lmová plátna. Tvůrčí štáby české 
i zahraniční produkce mohou vybírat z nepřeberného množ-
ství lokalit. Je libo krásnou čistou přírodu, hluboké lesy, skalní 
výčnělky nebo říční údolí? A co takhle selské stavení, mlýn, statek 
nebo naopak rozlehlý hrad, lovecký hrádek či zámecké zahrady? 
To vše a ještě mnohem více nabízí Vysočina. 

Pokud vás zajímají další fi lmová 
místa, prozkoumejte webové 
stránky www.fi lmvysocina.cz, 
kde najdete přehled fi lmů natáče-
ných na Vysočině a popis konkrét-
ních lokalit.
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Muzeum Tatry v Bystřici, foto: Tomáš Kopečný

Zámek Úsobí, foto: Vysočina Film Offi  ce 
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dotáhnout do úspěšného cíle, jako 
například středoškolští studenti 
audiovizuální tvorby. Na své si ale 
v malebném městě na východě 
Žďárska přijdou všichni milovníci 
mladé filmové tvorby.
To Mezinárodní festival dokumen-
tárních filmů Ji.hlava není třeba 
představovat. Dnes největší událost 
svého druhu ve střední a východní 
Evropě, slavnost autorského doku-
mentárního filmu, se zrodila v hla-
vách několika studentů jihlavského 
gymnázia v roce 1997. Od té doby 
do Jihlavy přijížděly nejprve stovky 
a v posledních letech už tisíce divá-
ků, režisérů, umělců, producentů, 
filmových odborníků i novinářů, 
aby mohli společně několik dnů 
myslet filmem.

Oba festivaly Kraj Vysočina i jeho 
organizace na podporu cestovního 
ruchu Vysočina Tourism podporují 
a několikátým rokem s jejich orga-
nizátory spolupracují. 

V Pelhřimově otevřeli 
filmový ateliér
Film má na Vysočině tradici. 
Z nejrůznějších koutů kraje pochá-
zejí významné filmové osobnosti. 
Na známé rodáky upozorňuje na-
příklad Pelhřimov, kde se narodili 
bratři Lubomír a Oldřich Lipští. 
Ve městě mají vlastní MÚZYum 
Lipských a jen rok nové lákadlo 
v podobě Natáčecího ateliéru – 
Ať žijí duchové. Na jedné straně 
místnosti je v životní velikosti 
filmový štáb Oldřicha Lipského, 

Na Vysočině najdete zajímavá 
muzea, která si rádi půjčují filmaři. 
Například součástí expozice muzea 
ve Svratce je obchod Jednota z ob-
dobí minulého režimu a v Bystřici 
nad Pernštejnem zase mají muzeum 
Tatry, kde si filmoví tvůrci rádi 
půjčují vozidla k natáčení. 

Vysočina Film Office
Bc. Michaela Králová
tel.: 731 597 613 
info@filmvysocina.cz 
www.filmvysocina.cz

druhé straně vévodí fotografie hradu 
Krakovec, kde se „Duchové“ natáčeli. 
Kromě toho máte možnost stát se 
součástí filmu a pořídit si na památku 
fotografie, které si následně stáhnete 
na  www.pelhrimovsko.cz v sekci 
Fotopointy. A ještě filmový tip na zá-
věr. Nad městem Třešť se můžete 
vyfotit v obří kovové pohlednici, 
jejíž součástí je levitující vykovaná 
buřinka s deštníkem, které neodmys-
litelně patří legendárnímu panu Tau. 
Připomíná slavného rodáka – herce 
Ottu Šimánka.

TIP NA VÝLET

Foto: Vysočina Film Office MÚZYum Lipských, foto: Vysočina Film Office
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Muzeum Tatry v Bystřici, foto: Tomáš Kopečný Muzeum Svratka, foto: Tomáš Kopečný

Zámek Úsobí, foto: Vysočina Film Office 
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Klášterní areál se nachází na Vysočině přímo v srdci České 
republiky, v obci Želiv jen zhruba 10 kilometrů vzdálené 
od dálnice D1 a exitu 90 Humpolec. Se svými zahradami je 
příjemnou zónou klidu skýtající odpočinek. 
Zajímavá místa objevíte i v jeho okolí, které je 
protkané cyklostezkami a pěšími trasami. Za-
vedou vás například k přehradě Trnávka, kde 
vodáci využívají slalomový kanál, nebo k jedné 
z nejstarších přehrad v Česku, k nádrži Sedlice 
a její malebné hrázi. Z Želiva vede k hrázi a po-
dél nádrže červeně značená turistická trasa.

Duchovní potěcha
Stejně tak jako v minulosti je i dnes klášter 
centrem duchovního života. Bratři v čele 
s opatem Jáchymem tady žijí v komunitě 
a kromě duchovní činnosti spravují také ma-
jetek kláštera. V sezoně se každý den konají 

Premonstrátský 
klášter Želiv

SE SANTINIHO BAROKNÍ PERLOU A NEJEN 
DUCHOVNÍMI POŽITKY

pravidelné prohlídky konventu kláštera s přilehlým kostelem 
Narození Panny Marie, který po požáru na počátku 18. století 
přestavěl významný český architekt Jan Blažej Santini. 

Hlavní pozornost přitahuje klášter, ale neměly 
by vám uniknout ještě další památky. Santini 
zanechal svůj rukopis nejen na původně 
románském klášterním chrámu, přestavoval 
také hřbitovní kostel sv. Petra a Pavla a v rohu 
hřbitova navrhl okrouhlý altán.
Klášter pravidelně ožívá i kulturními akcemi. 
Přes léto se tu pořádají nejrůznější koncerty 
nejen duchovní hudby a vystupují tu osobnos-
ti našeho duchovního i světského života.

Plnohodnotné zázemí 
pro objevitele historie
Pokud vyhledáváte české církevní památky 
a rádi byste klášter v Želivě navštívili, nemu-

„PIVA V ŽELIVĚ NAZÝVAJÍ 
JMÉNY OPATŮ, A TAK 
MŮŽETE OCHUTNAT 

HAŠTAL, GODŠALK, VITUS 
NEBO QUESTENBERG.“

Foto: Stanislav Hula

Varny pivovaru, foto: m-ARK

Želivský klášter má za sebou bouřlivou minulost 
plnou požárů, rozkvětu, ale i komunistického útlaku. 
Dnes je z něj komplex, který nabízí nejen duchovní 
služby, ale také prohlídky, ubytování v hotelu 
a gastrozážitky v restauraci, kde čepují pivo 
z klášterního pivovaru.
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SE SANTINIHO BAROKNÍ PERLOU A NEJEN 
DUCHOVNÍMI POŽITKY

síte složitě hledat ubytování. Kdo chce zůstat déle a užívat si 
klidu a překrásné přírody, má možnost se ubytovat ve sta-
robylém křídle kláštera. Po citlivé rekonstrukci historických 
pokojů sídla opata premonstrátského kláštera pro nabídku 
Klášterního hotelu vzniklo 31 pokojů vybavených replika-
mi dobového nábytku.
Do areálu nově zrekonstruovaného želivského kláštera, kte-
rý svou historii píše už více než 870 let, patří také klášterní 
pivovar a klášterní restaurace.
Pivo se v premonstrátském klášteře začalo vařit už ve 
14. století a duchovní ho tady vařili až do roku 1907, kdy 
klášter včetně pivovaru vyhořel a výroba piva se na téměř sto 
let přerušila. Do té doby, než kanonie premonstrátů v roce 
2003 založila Klášterní pivovar Želiv. V pivovaru se vyrábí 
nefiltrovaná a nepasterizovaná piva, tradiční i speciály. 
Originálním dárkem pro fanoušky zlatavého moku může být 
zážitkové vaření piva nebo prohlídka pivovaru s degustací. 
Pivo z místního pivovaru můžete ochutnat i v Klášterní 
restauraci. Na jídelním lístku najdete typicky česká jídla, 
jako je například svíčková, pečená kachna, hovězí líčka 

Klášterní hotel 
tel.: 737 467 388
Facebook.com/ResortKlasterZeliv/
www.hotelklasterzeliv.cz

Klášterní pivovar
tel.: 727 813 192
Facebook.com/klasternipivovarzeliv/
www.pivovarzeliv.com

na černém pivě nebo sladkovodní ryby. Příznivci kvalitní gast-
ronomie pro změnu ocení speciality připravené s použitím piva 
z vlastního pivovaru i netradiční dezerty. 

Klášter v Želivě je to pravé 
pro pořádání konferencí i svateb
Nově zrekonstruované historické prostory v areálu kláštera nabí-
zejí prostor pro akce od menších schůzek, přes větší prezentace, 
až po kongresy s kapacitou do 190 účastníků. Uzavřenost celého 
areálu zaručuje soukromí a diskrétnost pro jednání a firemní akce.
Využít můžete jednací salonek, kongresový sál, v letních měsících 
pak oblíbený prostor zahrad před klášterem.
Citlivě zrekonstruované prostory a kvalitní služby ocení i bu-
doucí novomanželé, kteří se poohlížejí po ideálním místě, kde 
si řeknou své „ano“. Klášter zajišťuje kompletní svatební servis 
a uspořádání jak civilní, tak církevní svatby na klíč.

VÍTE, ŽE...
V 50. letech 20. stol. 
se klášter proměnil 
v internační tábor pro 
nepohodlné kněží 
a řeholníky. Poté 
se stal pobočkou 
psychiatrické léčebny 
v Havlíčkově Brodě 
a budova chátrala až 
do revoluce.

Návštěvnické centrum
tel.: 725 448 291
centrum@zeliv.eu

Interiér chrámu, foto: Stanislav Hula Foto: m-ARK

Interiér restaurace, foto: m-ARK

Foto: Stanislav Hula

Varny pivovaru, foto: m-ARK Foto: Stanislav Hula
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Tajemstvím úspěchu jsou podle slov 
majitelky Alexandry Kasperové nejen 
nádherně zrekonstruované prostory 
objektu, jehož historie se datuje až 
do 13. století. Dnes jsou to především 
skvělí lidé, kteří s láskou slouží hostům 
a snaží se jim při jejich pobytu dělat 
radost. Hosté oceňují nejen zrevitali-
zovaný anglický park kolem zámku, 
ale i zdařilou stavební rekonstrukci 
a památkovou obnovu budovy.  Nád-
herným designově čistým interiérům 

vévodí scénografický koncept – obrazy 
starých mistrů ožívají na velkoplošných 
tapetách v pokojích, vzácné fresky ze 
zámecké kaple zas ožívají ve vstupní 
hale.  Hotel má 19 prostorných pokojů 
a apartmá, knihovnu a salonky, které 
zdobí vzácné štukové ornamenty. 
V nejstarších prostorách zámku pod 
klenbami se nachází restaurace Hono-
ria, kde vaří pod vedením šéfkuchaře 
Michaela Zapalače českou kuchyni 
v novém svěžím provedení. Navíc dnes 

Chateau Herálec
První pětihvězdičkový hotel na Vysočině se již po sedmi letech 
od otevření stal nejoblíbenějším luxusním hotelem v České 
republice. Navíc jej největší cestovatelský portál TripAdvisor 
zařadil mezi 10 nejlepších zámeckých hotelů světa, stejný rating 
udělil heráleckému skvostu i CNN Travel. Čím to je, že tento 
zámecký hotel boduje nejen u hostů, ale i u odborné veřejnosti? 

už téměř stoprocentně z produktů od regio-
nálních dodavatelů,  mnohé si dopěstují 
sami v zeleninové zámecké zahradě 
Le Potager a na zámeckém poli pod sýpkou. 
Pečou zde i vlastní chléb a pečivo, domácí 
koláče, ovoce sbírají ve vlastním sadu.
Pro ty, kteří rádi odpočívají, jsou na zámku 
Spa by L’Occitane. Pod klenbami si zde za-
plavete v bazénu,  k dispozici jsou čtyři sauny, 
vířivka ve věži, v Silencáriu s výhledem 
do anglického parku lze odpočívat a zároveň 
dýchat vůni sušených bylinek z Herbária. 
Procedury L’Occitane nabízí ve třech masáž-
ních místnostech a jsou skutečným zážitkem.

Zámecký hotel Chateau Herálec
Herálec 1, 582 55 Herálec
tel.: 569 669 111 / 734 822 640
reception@chateauheralec.com
www.chateauheralec.com 

BOUTIQUE HOTEL 
& SPA BY L’OCCITANE
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Chcete si z Vysočiny odvézt netradiční zážitek a jste milovníci 
zlatavého moku? Pak se nechte inspirovat Pivovarskou stezkou 
Vysočiny, kterou pro vás připravila krajská destinační společ-
nost Vysočina Tourism. 

Po Vysočině 

VÍTE, ŽE...
· v pivovaru v Želivě nazývají piva jmény 
  opatů – Godšalk, Vitus, Haštal?
· v areálu dalešického pivovaru mají 
  muzeum rakousko-uherského pivovarnictví?
· v Radešíně na Žďársku je nejvýše položená 
  chmelnice v Česku?
· pivo Harrach v Jelínkově vile točí do pivního 
  skla ze sklárny v Bohdalově na Vysočině?
· pivo z rodinného minipivovaru Kozlíček 
  v Horních Dubenkách získalo certifikát 
  a je regionálním produktem?
· havlíčkobrodské pivo Rebel může užívat 
  ochranné označení České pivo?
· Bernard za své pivo sbírá nejrůznější 
  světová ocenění? Naposledy za Bohemian   
  Ale Zlatou medaili 2019 z Londýna 
  (World Beer Awards).

  www.vysocina.eu/pivovarska-stezka

Virtuální stezka spojuje gastronomický 
zážitek s poznáváním čisté přírody 
Vysočiny a představuje regionální pivo-
vary. Navštivte všechny nebo některé 
z nich, vydejte se po stopách poctivého 
řemesla, které pracuje s regionálními 
surovinami nejen z Vysočiny, a objev-
te nejčistší kouty kraje, kde pramení 
čistá voda – neopomenutelná přísada 
kvalitního piva.
Partnery stezky jsou jak tradiční velké 
pivovary, tak i minipivovary s origi-
nální pivní nabídkou z celé Vysočiny. 
Vyberte si například pivovar v Jelínkově 
vile ve Velkém Meziříčí, kde vaří pivo 
Harrach a v místní restauraci při-
pravují rybí speciality, prozkoumejte 
sklepy Rodinného pivovaru Bernard 
v Humpolci nebo zavítejte do sladovny 
více než 185 let starého měšťanského 
pivovaru v Havlíčkově Brodě. Pivo s pří-
během objevíte v Kamenici nad Lipou. 
V Pivovar Kamenice se proměnil dlouho 
chátrající objekt, když se Milan Houška 

rozhodl budovu zrekonstruovat. A po-
vedlo se, projekt získal titul Stavba roku 
Kraje Vysočina 2018. Dnes tady můžete 
ochutnat sládkovy experimenty nebo 
se zúčastnit pivních workshopů. 
Za zmínku stojí také Klášterní pivovar 
v Želivě. Mimořádné je jeho zážitkové 
vaření piva.
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Pivovar Dalešice, foto: Vysočina Tourism 

Foto: Vysočina Tourism 

STEZKOU ZA TRADICÍ 
PIVNÍHO ŘEMESLA
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Široko daleko je Humpolec známý pivovarem 
a často se o něm mluví v souvislosti s neda-
lekou dálnicí D1. K návštěvě vybízí židovská 
synagoga, která je nyní v majetku českosloven-
ské církve husitské. Město se také pyšní dvěma 
významnými osobnostmi. Zatímco Hliníka si 
vymysleli pánové Zdeněk Svěrák a Ladislav 
Smoljak, slavný rodák, antropolog a lékař Aleš 
Hrdlička má ve městě své muzeum. 

Muzeum světoznámého antropologa je od roku 2019 zbrusu 
nové s celou řadou zajímavých interaktivních prvků. Expozice 
našla místo v prostorách muzejní budovy na Horním náměstí, 
kde nahradila po třicet let vystavené původní exponáty. Když 
ji spolu s dětmi navštívíte, hodně se toho zábavnou formou 
dozvíte o genetice, evoluci, anatomii člověka, antropologii 
jako vědě, ale také o životě samotného Aleše Hrdličky a na-
vštívíte i indiánskou vesničku. Odpovíte si na otázku, proč 
někdo umí srolovat jazyk nebo proč má zrovna modré oči. 
Dominantami anatomické expozice jsou obří modely ucha 
a srdce, velkým lákadlem je socha pravěkého člověka v život-
ní velikosti, od které se line opravdová vůně kouře a ohně.

Další expozice Muzea 
Dr. Aleše Hrdličky
Národopisná expozice se světnicí 
venkovského stavení 19. století

Expozice loutek s deseti 
pohádkovými scénami s 80 loutkami 

Jak se žilo, jak se šilo, expozice 
přibližuje práci švadlen a ševců

Expozici PEKLO vytvořili žáci 
výtvarného oboru ZUŠ Gustava 
Mahlera v Humpolci. Vypráví 
o pokladech, permonících a čertech.Humpolec

Město světoznámého 
českého antropologa Městské kulturní a informační 

středisko v Humpolci
Havlíčkovo náměstí 91
396 01 Humpolec
tel.: 565 532 479
mekis@infohumpolec.cz
www.infohumpolec.cz
www.mesto-humpolec.cz

Do Humpolce 
i za sportem
Další novinkou v Humpolci je 
discgolfové hřiště Podhrad. Hru 
si může zdarma vyzkoušet každý. 
Stačí jen speciální disk podobný 
frisbee, který si zapůjčíte v info-
centru na Havlíčkově náměstí. 
V létě se osvěžíte na koupališti 
Žabák nebo vyrazíte na někte-
rou z cyklotras v okolí. V zimě 
si pro změnu můžete vybrat ze 
70 km běžeckých tras. Pohled 
z výšky skýtá věž hradu Orlík nad 
Humpolcem nebo věž kostela sv. 
Mikuláše, a když budete chtít zažít 
něco jedinečného, kromě návštěvy 
slavného HLINÍKária si půjčte 
dvojkolo nebo skákací boty.
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Foto: archiv MěKIS 2×

Synagoga, foto: Roman Šulc
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Moderní hotel v retro stylu okouzlí útulnými 
pokoji s kapacitou až 91 osob.

Přijďte ochutnat naše sezonní speciality
domácí kuchyně z kvalitních surovin, které

vryjí do srdce každého našeho hosta tu 
pravou chuť venkovské krajiny.

Ideální volba pro vaše firemní školení 
či společenskou akci do 90 osob ve středu 
republiky s možností prohlídky pivovaru.

Najdete nás v klidném historickém centru
města Humpolce s dobrou dojezdovou 

vzdáleností mezi Prahou a Brnem z dálnice D1.

www.hotelkotyza.cz

Foto: Hotel Kotyza

Městské kulturní a informační 
středisko v Humpolci
Havlíčkovo náměstí 91
396 01 Humpolec
tel.: 565 532 479
mekis@infohumpolec.cz
www.infohumpolec.cz
www.mesto-humpolec.cz

Velmi zajímavým způsobem byla obnovena vyhlídka z hradní věže Orlíku 
nad Humpolcem. Do torza 22 m čtyřhranného zbytku věže a zdiva gotic-
kého hradu bylo vestavěno ocelové točité schodiště, čímž vznikla originál-
ní hradní rozhledna. Díky tomu na návštěvníky čeká překrásný kruhový 
výhled nejen na město Humpolec a hrad Lipnici, ale i na všechny okolní 
vrchy – Blaník, Křemešník, Čeřínek, Javořice, Melechov. 
Za pozornost a prohlídku stojí i celý hrad, jehož počátky spadají do 
poslední třetiny 14. století. 

www.rozhlednovymrajem.cz/orlik/ 
www.castrum.cz/hrad-orlik/

Romantická 
zřícenina s unikátní 
rozhlednou

HRAD ORLÍK
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Historie
Novodobá historie humpoleckého 
pivovaru se začala psát 26. října 1991, 
kdy Stanislav Bernard, Josef Vávra 
a Rudolf Šmejkal vydražili zkrachova-
lý humpolecký pivovar v malé privati-
zaci. Začali si plnit sen o vybudování 
pivovaru, který bude nejenom vařit 
poctivé české pivo, ale bude mít i svůj 
názor. Prvních deset let po privatizaci 

Bernard je pivo, které ozdobí vaši osobnost. A čím jste odlišnější, 
tím více se k vám bude hodit. Bernard je totiž jako vy. Neohlíží 
se po ostatních a vaří pivo po svém – bez pasterizace, z nejčistší 
vody, z vlastního sladu a kvasnic uprostřed lesem provoněné 
Vysočiny. Díky tomu vytváří harmonii vyvážené hořkosti, 
lahodné plnosti a chmelové vůně. Bernard je oblíbeným pivem 
lidí, kteří si chtějí opravdu pochutnat a jdou stejně jako Bernard 
svou vlastní cestou. Je životním stylem, kultem … 

Rodinný pivovar Bernard

(pivovar byl vydražen za pětinásobek 
účetní hodnoty a technologicky byl 
tzv. po smrti) bojoval pivovar doslova 
o přežití. Díky kvalitě piva, servisu 
a postupnému budování značky se 
podařilo tento sen splnit. Bernard 
se stal celostátně známou značkou 
a pojmem.
Současní majitelé pivovaru Stanislav 
Bernard a Josef Vávra však mají další 
sen – aby se značka Bernard stala 
značkou kultovní, a aby se tento sen 
mohl splnit, nepřetržitě investují 
do jeho rozvoje. 

Nepasterované pivo 
Bernard
Ve sklepích Rodinného pivovaru  
Bernard, v samém srdci Českomoravské 

vrchoviny, kvasí a zraje pivo Bernard. 
Je vyrobeno z nejčistší vody, vlastního 
humnového sladu a kvasnic, uprostřed 
lesem provoněné Vysočiny. Díky tomu 
vytváří harmonii vyvážené hořkosti, 
lahodné plnosti a chmelové vůně.
Vlastní cestou k poctivému českému 
pivu – to byl cíl, který si spolumajitelé 
Stanislav Bernard a Josef Vávra v mi-
nulosti vytyčili a díky kterému si i dnes 
můžete vychutnat lahodné pivo vyrobené 
tradičním postupem, bez využití nešetr-
né tepelné pasterizace, která negativně 
ovlivňuje chuť i vůni piva. Po několika 
týdnech zrání v ležáckém sklepě při  

Rodinný pivovar Bernard, foto: Markéta Navrátilová

Stanislav Bernard a Josef Vávra, foto: archiv pivovaru
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Exkurze
Nahlédněte za dveře pivovaru 
a přesvědčte se, kam se pivovar 
od roku 1991 posunul. Prohlídky 
se konají ve všední dny nebo 
soboty a rezervovat si je můžete 
na prohlidka@bernard.cz nebo 
telefonním čísle 565 300 201. 
Součástí prohlídky je exkur-
ze po pivovaru s průvodcem 
a ochutnávka nepasterizovaného 
piva Bernard.

Stáčení 0,75l lahví Bohemian Ale, foto: Markéta Navrátilová

Varna, foto: Markéta Navrátilová

Patentní lahve, foto: Markéta Navrátilová

teplotě 2–3 °C je pivo zfiltrováno 
nejdříve na tzv. křemelinovém filtru 
a následně na speciálním mikrofiltru. 
Ten dokáže zachytit veškeré nežádoucí 
mikroorganismy a zároveň uchovat 
přirozenou chuť piva. Díky tomu se 
vám na stůl dostává to nejlepší, co 
sládek ve svém pivovaru může nabíd-
nout – čerstvé nepasterizované pivo 
ve své nejčistší podobě. 

Svrchně kvašené speciály
Než se na území dnešního Česka 
začalo vařit pivo spodně kvašené, 
převažovalo pivo pšeničné, kvašené 
svrchně. S příchodem ležáku u nás 
tato piva upadla téměř v zapomnění, 
zatímco v Německu, Rakousku, Belgii, 
Irsku či Anglii jsou běžnou součástí 
každodenního života. 

ALE je svrchně kvašené pivo 
z ječného sladu. Jeho historie sahá až 
do středověku a pro jeho výrobu se po-
užívá speciální typ svrchních kvasnic, 
které oproti kvasnicím spodním mění 
cukry na alkohol a oxid uhličitý při 
vyšších teplotách a zároveň dodávají 
pivu ovocný nádech. Kromě toho jsou 
vůči alkoholu odolnější, díky čemuž 
dokážou pivo více prokvasit, a dosáh-
nout tak vyššího obsahu alkoholu. 
Svrchně kvašené speciální pivo 
Bernard Bohemian Ale lze v nad-
sázce nazvat „sektem mezi pivy“. 
Dokvašuje totiž přímo v lahvi, a to 
díky kvasnicím, které jsou do lahve 
během stáčení přidány. I přes svých 
8,2 % alkoholu má svěží ovocnou vůni 
a čistou sladovou chuť se špetkou 
pikantního koriandru a jemnou hřeji-
vostí v doznívání. 
Druhý svrchně kvašený speciál Ber-
nard India Pale Ale okouzlí svůdným 
aroma, které pohladí citrusovými 
tóny kontrastujícími se silnější hoř-
kostí a 5,6 % alkoholu. O pohlcující 
ovocnou vůni se starají netradičně 
pouze české chmely.
S těmito na českém trhu unikátními 
pivy se můžete těšit na výjimečný 
zážitek, který se zcela vymyká tomu, 
na co jste byli až doposud zvyklí.

www.bernard.cz
www.TesteSe.cz
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Gustavův otec Bernard obchodoval 
s lihovinami, a když se oženil s dcerou 
bohatého obchodníka, koupil v obci 
dům číslo 9 s hostincem. Sami si může-
te vyzkoušet, jak se v takovém domě 
žilo, dnes totiž slouží podobně jako 
v 19. století. V Mahler penzionu si mů-
žete složit hlavu, ochutnat kulinářské 
umění a nebo si poslechnout koncert 
v komorním sále. Na Kaliště nezapo-
mínají ani organizátoři Gustav Mahler – 
Festival Hudba tisíců. Pravidelně tu po-
řádají doprovodný program. V loňském 
roce rodný dům skladatele ozdobila 
výstava fotografi í a k výročí slavného 
rodáka zazněl koncert orchestru z Velké 
Británie.

K obci patří malebné místí části Podivice, 
Holušice, Staré Hutě a Háj a z jejich okra-
jů je výhled až k legendárnímu Blaníku. 
Na návsi můžete nahlédnout do kostela 
sv. Jana Křtitele a zajímavé zastavení 
na vás čeká u pamětního kamene v lese 
u Starých Hutí u cesty do Rejčkova.

Obecní úřad Kaliště
Kaliště 92, 394 51 Kaliště
tel.: 565 546 522
www.obeckaliste.cz
www.mahler-penzion.cz
www.mikroregionzalesi.cz
www.mahler2000.cz

Navštivte 
Mahler penzion

Myšlenka objekt zrekonstruovat se zrodila 
v roce 1995 a práce začaly o tři roky později. 
Dnes vám penzion s restaurací nabídne 
příjemné prostředí, rodinnou atmosféru, 
chutnou českou i světovou kuchyni a určitě 
oceníte uzavřený dvůr s terasou ideální pro 
grilování nebo zahradní oslavy. Penzion 
vyhledávají fi rmy pro svá školení i večírky 
a skvělé zázemí tu mají pro rodinné oslavy 
nebo také svatby. Penzion představuje 
výjimečné spojení klidu, možností relaxace 
a skvělé světové kuchyně. 

Rodiště hudebního skladatele Gustava Mahlera leží na Vysočině, 
severozápadně od města Humpolec. Rodina Mahlerových se sem 
přestěhovala v roce 1827.

Mahler penzion
Kaliště 9, 394 51 Kaliště
tel.: 737 191 550
mahler.penzion@gmail.com
www.mahler-penzion.cz

Býval to zájezdní hostinec a říkalo 
se mu Hospoda U Papriky. 
Zároveň se tady v červenci roku 
1860 narodil skladatel Gustav 
Mahler. To vše dům předurčovalo 
k úspěchu také dnešních dní. 

Vžijte se do 
světoznámého 
skladatele

Do Kaliště se můžete vydat třeba 
na kole. Vede tudy trasa cyklový-
letu Z Humpolce krajinou Gustava 
Mahlera.
Více na www.vysocina.eu. 

Kostel sv. Jana Křtitele, foto: m-ARK

Kaliště 
se chlubí slavným rodákem 
a malebnou přírodou

TIP NA CYKLOVÝLET

Mahler penzion, foto: m-ARK

Mahler penzion, foto: m-ARK
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Vžijte se do 
světoznámého 
skladatele

Symbolem města je erb s leknínovými 
listy, ale také hrnčířská tradice, památ-
ky židovské kultury i novodobá tradice 
kovoprůmyslu. Město z výšky spatříte 
z hradní věže, ze které je také krásný 
výhled na nejvyšší kopec v okolí Me-
lechov a nedaleký hrad Lipnici. Přímo 
ve městě stojí za návštěvu židovská sy-
nagoga a židovský hřbitov s náhrobky 
rodiny Mahlerů, kostel sv. Petra a Pavla, 

Ledeč nad Sázavou

mariánské sousoší a socha Mistra Jana 
Husa na Husově náměstí nebo Lesopark 
Šeptouchov se známou pověstí O Hátě 
Šeptouchovské.

Foglarova Sluneční 
zátoka a Stvořidla
Kousek od města, proti proudu řeky leží 
Sluneční zátoka. Tady tábořil slavný skaut 
a spisovatel Jaroslav Foglar. Na kole, 
pěšky nebo místní lokálkou se vydejte 
do přírodní rezervace Stvořidla. Balvanité 
až skalnaté koryto řeky má v těchto mís-
tech prudký spád a vytváří nezaměnitelné 
peřeje. Stovky balvanů jsou roztroušeny 
nejen v řečišti, ale i po okolních stráních.

Nejstarší šlechtický 
hrad v Čechách
První zmínky o ledečském hradě pochází 
ze 12. století. Jeho jméno vzniklo od-
vozením jména Ledek neboli Ledkův 
hrad. Dnes je hrad v soukromých rukou 
a pro svůj autentický vzhled si ho oblíbili 

Malebná Ledeč nad Sázavou se rozkládá v krásném Posázaví 
po obou březích řeky Sázavy. Objevíte tady celou řadu historic-
kých památek, kterým vévodí hrad na vápencovém ostrohu nad 
řekou Sázavou. Nedalekou Sluneční zátoku si oblíbil a záhy ji 
také proslavil spisovatel Jaroslav Foglar.

čeští i zahraniční fi lmaři. Navštívit tu můžete 
expozice mapující historii města a řemesla, 
muzeum historických hodin, děti zase zaujme 
sbírka plyšových medvídků a nechybí ani 
jediné české Muzeum Jaroslava Foglara. Nej-
novější okruh je interaktivní expozice sklářství.

· Ráj vodáků řeka Sázava 
  (ve městě je k dispozici půjčovna lodí)
· Zřícenina hradu Chřenovice
· Zřícenina tvrze Melechov
· Přírodní památka Čertův kámen
· Sklářská huť Jakub Tasice
· Stanice ochrany fauny Pavlov

Turistické informační centrum
Ledeč nad Sázavou
Husovo náměstí 60
584 01 Ledeč nad Sázavou
tel.: 569 721 471
www.ledecsko.cz

VÍTE, ŽE...
Hradní věž měří 32 metrů 
a na její vrchol vystoupáte, 
když zdoláte přesně 111 schodů. 

Hrad, foto: m-ARK Muzeum hodin, foto: archiv města

Kostel sv. Petra a Pavla, foto: m-ARK

Stvořidla, foto: archiv města

Muzeum Jaroslava Foglara, foto: archiv města

  Zajímavosti v okolí

MĚSTEČKO V POSÁZAVÍ SE STOPAMI JAROSLAVA FOGLARA
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Jedním z nejlákavějších míst ve Světlé 
nad Sázavou je zámecký areál. His-
torie zámku spadá do 14. století, ale 
teprve od roku 2014 je otevřen široké 
veřejnosti. Na zámku v autentických 
renesančních, barokních a empirových 
prostorách jsou otevřeny dvě krásné 
expozice, dále dva dětské okruhy, stálá 
výstava, únikové místnosti pro mládež. 
Zámek rovněž nabízí ubytování v luxus-
ních apartmánech a útulnou kavárnu. 
Na zámek navazuje rozsáhlý upravený 
anglický park, který se rozkládá na le-
vém břehu řeky. Není divu, že si ho před 
osmi lety vybrali pořadatelé tradičního 
letního hudebního festivalu Sázava-
fest. Do té doby festival vystřídal řadu 
lokalit. Potom ale organizátoři objevili 
Světlou, získali od představitelů města 
zelenou a usídlili se ve zdejším parku. 
Je tady opravdu krásně. Travnaté plochy 
se střídají se skupinami stromů, které 
ve vzdálenější části přecházejí do sou-
vislého lesního porostu. V areálu najdete 
stinná zákoutí s lavičkami, kvetoucí keře, 
dva rybníky s můstky a plastikami čerta 
a anděla na hrázích. Je to zkrátka ideální 
místo k odpočinku a relaxaci nebo 
k pořádání festivalu. Jeho návštěvníci si 

Světlá nad Sázavou je malebné městečko ležící na středním 
toku řeky Sázavy. Turistům nabízí hned několik možností, jak 
se zabavit. K vidění je různorodá architektura, starobylý kos-
tel, zámek, mystické podzemí i hřbitov z napoleonských válek. 
Za návštěvu stojí i regionální sklárny. Široko daleko je Světlá 
známá jako dějiště populárního hudebního festivalu Sázavafest, 
kterým město ožije vždy v závěru července.

Foto: T. Bartůsek

Zámek, foto: M. Soukup

Světlá 
nad Sázavou
(nejen) dějiště populárního 
Sázavafestu
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totiž přírodní prostřední pochvalují. 
Také proto je Sázavafest rok od roku 
úspěšnější a počet návštěvníků roste. 
Koncem července tu bude účinko-
vat celá řada známých kapel růz-
ných žánrů a diváci se mohou těšit 
na skvělý zážitek, protože Sázavafest 
v roce 2020 oslaví dvacetileté jubi-
leum. Přijeďte to oslavit!

Prozkoumejte 
světelské záhady
Pokud festival nestihnete nebo si 
budete chtít na chvíli od hudebních 
vystoupení odpočinout a prozkoumat 
místní zajímavosti, určitě vás Světlá 
příjemně zaměstná. Přitahují vás ta-
juplná místa, která mohou být spjatá 
se záhadnými silami? Pak rozhodně 
sestupte do světelského podzemí. 
Dodnes můžeme jen hádat, k jakému 
účelu středověké chodby sloužily. 
Podle místních pověstí propojova-
ly město, pokračovaly pod řekou 
Sázavou k světelskému zámku a vedly 
až k sedmi kilometrům vzdálenému 
hradu Lipnice nad Sázavou. Průzkum 
rozsahu chodeb stále pokračuje, 
v roce 2016 pod náměstím objevili 
další staré chodby.
Dalším tajemstvím opředeným mís-
tem je hřbitov z napoleonských válek. 

KyTICe – Kulturní zařízení 
Světlá nad Sázavou
Infocentrum
náměstí Trčků z Lípy 16
582 91 Světlá nad Sázavou
tel.: 569 496 676, 775 653 884
kytice@svetlans.cz
Facebook.com/kyticesvetla
www.kyticesvetla.czH
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Až dvanáct set vojáků z francouz-
sko-rakouských válek bylo údajně po-
chováno na neoznačeném pohřebišti. 

Světelsko, 
sklářský region
Pokud se chcete vnořit do dob dávno 
minulých a zavzpomínat na řemeslo, 
které je s regionem neoddělitelně 
spjato, naplánujte si exkurzi do jedné 
z místních skláren. Přímo ve Světlé nad 
Sázavou je např. Aurum – Crystal s.r.o. 
nebo Crystalite Bohemia a. s., která 
vyrábí především nápojové a deko-
rační sklo. 
V nedalekém Josefodole funguje sklár-
na Caesar Crystal Bohemiae, a. s., která 
výrobou ručně foukaného a brouše-
ného čirého i přejímaného křišťálu 
udržuje světelskou tradici. I sem je 
možné nahlédnout a podívat se pod 
ruce šikovným sklářům.
Ve Světlé nad Sázavou se koná každým 
rokem Sympozium broušení skla, které 
pořádá další velká firma Bohemia Ma-
chine s.r.o. Soutěží zde čeští i zahranič-
ní brusiči skla, designéři i další sklářští 
odborníci, své umění předvádí také 
studenti středních sklářských škol. 

Na kole, pěšky, na lyžích 
nebo vlakem
Pokud cestujete s kolem a rádi 
prozkoumáváte okolí dovolenko-
vého místa ze sedla, máme pro vás 
dobrou zprávu. Nověji vybudovaný 
úsek cyklostezky ze Světlé do Smrčné 
uspokojí všechny příznivce cyklistiky. 
Vydat se můžete také na hrad v Lipnici 
nad Sázavou, do Ledče nad Sázavou 

nebo do Habrů. Síť značených turistických 
tras vás zavede na další krásná místa. 
Mezi Světlou a Ledčí se nachází přírodní 
rezervace Stvořidla, kde řeka teče hlubo-
kým údolím a vytváří četné peřeje a slapy. 
Vydat se můžete po stopách Jiřího Wolkera 
nebo absolvovat 12kilometrovou trasu k Pa-
mátníku zrušení roboty a užít si krásnou 
přírodu v okolí města. V zimě k pohybu 
přímo vyzývá sjezdovka Kadlečák. Pokud 
počasí přeje, dobré podmínky pro lyžování 
tu najdou sjezdoví lyžaři, snowboardisté 
i běžkaři. Sáňkovat a bobovat můžete 
na upraveném přilehlém svahu. Světlá je 
také místem, kde začíná i končí legendár-
ní Posázavský pacifik. Trampy převážel už 
na počátku 20. století. V současnosti můžete 
využít jeho pravidelnou trasu nebo historic-
ké a sváteční jízdy.

Světelské podzemí, foto: J. Kocourek
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V současné Evropě existují dvě základní 
formy státního zřízení – republika 
a monarchie. Obě formy prošly dějinným 
vývojem a dnes už se liší v zásadě 
jenom ve způsobu dosazení hlavy státu. 
S jistotou lze však říci, že dědičné krá-
lovské rodiny s omezenými výkonnými 
pravomocemi jsou lepšími představiteli 
státu než jakýmkoliv způsobem volení 
prezidenti z řad politiků, herců nebo 
podnikatelů. Jednoznačně to dokazuje 
obrovská popularita královských rodin 
v zemích, kde se monarchie udržela 
do dnešních dnů. Tyto státy jsou zároveň 
prvotřídní moderní demokracie.
Při vyhlášení samostatnosti našeho 
státu 28. 10. 1918 nebyla forma státního 
zřízení určena. Čekalo se zejména na ná-
zor našich exilových politiků v zahra-
ničí. Republikánská forma byla přijata 
pouhým prohlášením až 14. listopadu 
1918 na 1. schůzi Národního shromáždění 

československého. Dnes 
již nelze jednoznačně 
zjistit, zdali chtěl lid tehdy 
samostatné království, nebo 
samostatnou republiku. Vznikem 
republiky nezanikl současně náš krá-
lovský rod. Byl pouze vytěsněn z účasti 
na politickém dění naší země, zbaven 
osobního majetku a poslán do vyhnan-
ství. Velkou ostudou novodobých před-
stavitelů našeho státu je fakt, že nikdo 
z nich do dnešních dnů nenalezl odvahu 
alespoň k urovnání vztahů s naším krá-
lovským rodem. Toto tvrzení umocňuje 
fakt, že se jedná o přímé pokrevní potom-
ky zakladatelů českého státu. Posláním 
spolku je tedy popularizovat myšlenku 
návratu dědičného krále na český trůn. 
Tohoto zdánlivě nedosažitelného cíle se 
snažíme dosáhnout především vzděláva-
cí, badatelskou a osvětovou činností, 
pořádáním národopisných a kulturních 

Spolek pro obnovu 
Českého království 

Spolek pro obnovu Českého království
Pohleď 31, 582 91 Světlá nad Sázavou
tel.: 776 771 203, ceskekralovstvi@seznam.cz
www.spolekproobnovuceskehokralovstvi.cz

                                                                                       

Selské muzeum 
Michalův statek 

v Pohledi

akcí a v neposlední řadě činností publicis-
tickou. Se členy spolku se může veřejnost 
setkat na významných národních akcích, 
jako je např. Národní svatováclavská pouť 
ve Staré Boleslavi nebo přímo v Selském 
muzeu Michalův statek v Pohledi. Právě 
zásluhou členů spolku byl Michalův statek 
prohlášen roku 2014 národní kulturní 
památkou a v jeho blízkosti byl v roce 2016 
odhalen pomník s bustou Františka Josefa 
I., jako první nově instalovaný po roce 1918 
v českých zemích. 

je registrované společenství občanů, kteří aktivně 
působí na veřejné mínění s cílem vyvolat seriózní 
debatu o změně formy státního zřízení českého státu.

Selské muzeum, sídlící v budovách národní kulturní památ-
ky Michalův statek, je jediné tohoto typu v Kraji Vysočina. 
Svým návštěvníkům nabízí reálný pohled do života selské 
rodiny v období před zrušením poddanství v českých 
zemích (1648–1848). Rod Michalů, jehož jméno statek nese, 
byl na tomto místě usedlý nepřetržitě již od konce 16. sto-
letí až do roku 2000, kdy celý objekt odkoupila 
od původních majitelů obec Pohleď. Hlavním po-
sláním muzea je zachovat odkaz selského stavu 
jak v oblasti materiální, tak především v oblasti 
duchovní. Kromě klasických prohlídek se na stat-
ku pořádají i akce zaměřené na významné svátky, 
např. Vánoce, Velikonoce a svatojánskou noc.
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Selské muzeum Michalův statek
Pohleď 16, 582 91 Světlá nad Sázavou
tel.: 776 771 203
www.michaluvstatek.cz
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Obec se pyšní nejen bohatou a za-
jímavou historií, slavným rodákem 
a několika památkami, významná je tu 
i současnost. Žijí tu aktivní lidé, a tak se 
není čemu divit, když tu například vždy 
každoročně pořádají velmi oblíbenou 
plavbu netradičních plavidel po Sázavě, 
tzv. Babickou neckiádu, volejbalový, 
nohejbalový a soft tenisový turnaj, 
výlovy rybníků a mnoho dalších akcí 
pro děti i dospělé. V obci také působí 
ochotnický divadelní spolek. 

V roce 2019 v Okrouhlici vyrostla nová 
moderní základní škola, která nahradila 
už dosluhující 138 let starou budo-
vu obecní školy, ve které se narodil 
malíř Jan Zrzavý. Součástí nové školy je 
v prostorech schodiště obří nástěnný 
obraz s interaktivními prvky vytvořený 
přímo pro školu česko-mexickým uměl-
cem Richardem Cortésem. Velkoplošný 
obraz, tzv. mural, začíná v Okrouhlici, 
pokračuje přes odraz obrazů rodáka 
Jana Zrzavého a končí mapou světa. 
Obsahuje spoustu známých i méně 
známých prvků a odkazů na různé 
fenomény matematické, geometrické, 

fyzikální, chemické i historické, včetně 
např. interaktivní slunečnice vyrábějící 
točením elektřinu. Mají tu sportov-
ní hřiště, přírodní zahradu a nově 
u příležitosti výstavby školy tu zasadili 
pamětní lípu, k jejímž kořenům uložili 
časovou schránku, která, až bude ten 
správný čas, připomene počátky  
21. století budoucím generacím. 

Před obecním úřadem najdete umělec-
kou pamětní stélu věnovanou okrouh-
lickému pánu, Ruprechtovi z Okrouh-
lice, který připojil svou pečeť k listu 
české šlechty proti upálení Mistra Jana 
Husa v Kostnici, a v parčíku u obchodu 
pomník obětem válek.

Okrouhlice
IDYLICKÉ RODIŠTĚ MALÍŘE 
JANA ZRZAVÉHO

K Okrouhlici patří také obce 
Babice, Dolní Chlístov, Horní 
Chlístov, Olešnice, Vadín a Valečov.

Obec Okrouhlice leží při středním toku Sázavy, na původní 
obchodní stezce mezi Havlíčkovým Brodem a Světlou nad Sázavou. 

Pokud jste cyklisté, do Okrouhlice vás z Hav-
líčkova Brodu zavede cyklotrasa č. 19 přes 
Klanečnou a Vadín. Tady můžete sesednout, 
občerstvit se v hospodě Na Staré poště, 
zavítat do rodného domu Jana Zrzavého 
a prohlédnout si obrazy staré Okrouhlice. 
V těsném sousedství obecního úřadu se lze 
pokochat historickou vilou Gora, kde bývala 
výroba dýmek a ateliér Jana Zrzavého a dnes 
se na ní nachází pamětní deska. Na kole pak 
můžete pokračovat po nové asfaltce na Ba-
bice až k rybníku Ředkovec, kde je oblíbené 
rekreační středisko, a dále jet například 
do Lipnice nad Sázavou. A v zimě na vás 
čeká upravená běžecká trasa s napojením 
na 50 km tras Havlíčkobrodska.

Naučná stezka krajem 
Jana Zrzavého
Dvaadvacet kilometrů dlouhá stezka vznikla 
jako poděkování a pocta velkému rodákovi, 
malíři Janu Zrzavému. Začíná v Okrouhlici 
a povede vás přes Vadín, Krásnou Horu, 
Lipnici, Babice a Olešnici zpátky do Okrouh-
lice. Trasa zahrnuje deset zastavení s infor-
mačními tabulemi, které zdobí reprodukce 
malířových obrazů. 

Nová základní škola, 
foto: m-ARK

Okrouhlice, foto: m-ARK
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www.obec-okrouhlice.cz

Interaktivní slunečnice 
vyrábějící světlo, 
foto: archiv obce

Vila Gora, foto: m-ARK
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Počátky sklářství na Vysočině sahají nejméně do 16. století. Z písemných zmínek víme, že tehdy 
na Žďársku vznikaly a postupně také zanikaly první sklárny. Sklářství se v našem čistém kraji 
udrželo až do současnosti a stále tady pracují mistři skláři, kteří se pyšní originálními výrobky 

a české sklo prezentují na prestižních výstavách. Prozkoumejte taje tohoto uměleckého řemesla, 
třeba i prostřednictvím návštěvy některé ze sklářských hutí Vysočiny.

OBJEVTE KRÁSU ČESKÉHO SKLA VYROBENÉHO NA VYSOČINĚ

Sklářské 
řemeslo 

je na Vysočině doma nejméně čtyři století

AGS sklo, foto: Jaroslav Svoboda AGS 3×
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Na Vysočině můžete navštívit řadu míst, která dodnes při-
pomínají historii sklářství na Vysočině, ale v řadě případů 
novodobé dějiny sama píší. Stále totiž v tomto čistém kraji 
pracuje několik výjimečných sklářů, které zná celý svět. 
Z historických skláren, jejichž pozůstatky se dochovaly a je 
možno je navštívit, je to Huť Jakub v Tasicích nedaleko 
Ledče nad Sázavou. Provoz tady spustili v roce 1796. Své 
jméno Jakub získala díky seriálu Synové a dcery Jakuba 
skláře, který se ve sklárně natáčel roku 1985. Od roku 2014 
je Národní kulturní památkou ČR a jako sklářský skanzen 
je otevřený všem zvídavým návštěvníkům. 
Přímo v Ledči nad Sázavou, na hradě, se počátkem června 
otevře pro letošek speciálně připravená expozice Histo-
rie sklářství na Vysočině, v jižních Čechách a Dolním 
Rakousku. Představí život a hlavně práci několika sklář-
ských rodů. Přiblíží přírodní původ sklářských materiálů 
s cílem ukázat, že sklo není jen výrobek člověka, ale že skla 
různých typů se vyskytují i v přírodě. Uvidíte zmenšený 
funkční model stoupy na drcení křemene nebo částečnou 
rekonstrukci sklářské pece. Lákadlem bude také historický 
obchod se sklem, kde se vám představí nejen sortiment, ale 
také místa, kam vysočinské sklo putovalo v rámci Evro-
py i Ameriky. Dále se tady pomocí interaktivních prvků 
seznámíte s prací a životem brusičů. Nebudou chybět 
koláže novinových článků a dobové filmové záběry sklářské 
výroby z období po 2. světové válce, kdy došlo k zásadním 
společenským a výrobním změnám. Celou expozici oživí 
výrobky dodnes uznávaných sklářských výtvarníků, jako 
byli Heinrich Hoffman nebo Josef Švarc a Josef Pravec, 
jejichž práce byla světově ceněna a stala se také součástí 
výstav Expo v Bruselu nebo Montrealu.
Na návštěvu Expozice historického evropského skla zve 
zámek Světlá nad Sázavou, kde uvidíte unikátní sbírku 
více než tisícovky předmětů historického skla zapůjčeného 
z depozitárních sbírek Uměleckoprůmyslového musea 
Praha. Zaujme produkce českých sklářů, ale také práce 
z evropských skláren. 

Po stopách sklářského řemesla a jeho historie, za Příběhem 
krajiny pod Čtyřmi palicemi, se můžete vydat Milovskou 
naučnou stezkou, která leží u Milov ve Žďárských vrších.

Sledujte ruce šikovných 
sklářů z Vysočiny
Vidět tavení, foukání skla a mistry skláře při práci je oprav-
dový zážitek. Ten vám nabídnou například v malé vesničce 
Karlov, kde si Jaroslav Svoboda, který v minulosti pracoval 
jako mistr sklář ve Škrdlovicích na Žďársku, otevřel v roce 
1990 vlastní sklárnu.  
Jmenované Škrdlovice mají dlouhou historii sklářské výroby 
spojenou s rodinou Beránků. Na jejich úspěch navazuje 
nová Sklářská huť U Hrocha, která se zaměřuje na glass 
turistiku. 

V pivovaru Kamenice nad Lipou připomínají dávnou 
slávu sklářských mistrů limitovanou edicí sklářského 
piva – Kamenickou sklářskou 8˚. Vzhledem k vysokým 
teplotám a mimořádné ztrátě tekutin a minerálů měli 
skláři smluvní právo pít pivo při práci. Sklář spotřebuje 
při své běžné práci více energie než ocelář. 

VÍTE, ŽE...
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Úspěšní současníci 
a jejich neuvěřitelné příběhy
Z karibského Portorika přesídlil na Vysočinu a ve dvaatři-
ceti koupil dvě stě let starou sklárnu. Jan Rabell, zakladatel 
značky Brokis, se zamiloval do skla a záře jeho světel sahá 
z Janštejna na Jihlavsku do celého světa. Právě tady vznikají 
designová svítidla, která se vozí do osmdesáti zemí světa 
a zdobí nejznámější showroomy v Evropě. Specialitou zdej-
ších mistrů je opálové a barevné sklo. Jan Rabell také přišel 
s myšlenkou vyvinout novou technologii na zpracování 
střepů, které byly doposud jen odpadem. Formou upcyk-
lace mění v Janštejně střepy na inovativní barevné skle-
něné desky BROKISGLASS. Ty jsou dále široce použitelné 
v architektuře, ale i designu – vznikají z nich například opět 
originální svítidla.
Další zajímavostí je, že sklo na Vysočině je spojené s vnu-
kem Otty Wichterle, který je známý vynálezce kontaktních 
čoček. Martin Wichterle sice zdědil slavné příjmení, ale 
úspěšné firmy buduje sám. Ve sklářském průmyslu se ocitl 
náhodou, když před zhruba šesti lety finančně vstoupil 
do české sklárny. Bohemia Machine ze Světlé nad Sázavou 
pod značkou Bomma vyrábí originální svítidla. 

Krajská destinační 
agentura Vysočina 
Tourism vyhlásila 
rok 2020 rokem 
Vysočiny sklářské. 
Představí nejen 
historii a současnost 
sklářství na Vysočině, 
ale chystá se celá řada 
zajímavých akcí spoje-
ných s tímto umělecky 
čistým řemeslem. 

9. 5. 2020 – 4. jarní skláření – Huť Jakub Tasice – 
sklářský skanzen, tradiční akce s ukázkami sklářského 
řemesla 
12. 4.–10. 5. 2020 – Vysočina Sklářská – CityPark 
Jihlava - ucelená přehlídka skláren, výtvarníků 
i sklářských škol s doprovodným programem
21. 5.–30. 8. 2020 – výstava Současné sklářství  – 
OGV Jihlava – výstava ateliérového skla, současného de-
signu a prací sklářských výtvarníků z Vysočiny, Jižních Čech 
a Dolního Rakouska 
2. 6. – zahájení stálé expozice Sklářství na Vysočině 
na hradě Ledeč nad Sázavou
30.–31. 5. 2020 – Kouzelné zahrady na zámku Žďár 
nad Sázavou – tradiční víkend otevřených zahrad 
na zámku, tentokrát obohacený o výstavu skla a skleněné 
instalace v zahradách
5.–6. 6. – Sympozium broušení skla a Den otevřených 
dveří ve společnosti Bohemia Machine s.r.o. ve Světlé 
nad Sázavou
6. 6. Zámecký sklářský den na zámku ve Světlé nad 
Sázavou – prezentace skláren, sklářský jarmark, výtvarné 
dílny a gastrofestival
12. 6.–30. 8. – výstava Současné sklo na Žďársku – 
Horácká galerie NMnM (+ edukační programy pro ZŠ, 
stálá expozice z tvorby prof. Jaroslava Svobody)
20. 6. 2020 – Tasice – vernisáž výstavy k seriálu 
Synové a dcery Jakuba skláře, beseda s protagonisty se-
riálu, ukázky živé výroby skla (trvání výstavy do 30. 9. 2020)
27.–28. 6. 2020 – Sklářský jarmark na hradě 
v Ledči nad Sázavou – tradiční staročeská pouť tentokrát 
tematicky věnovaná sklářům – ukázky sklářského řemesla, 
sklářská pec, bohatý doprovodný program ke stálé expozici 
Sklářství na Vysočině
26. 9. 2020 – Bienále Akademie Světlá nad Sázavou, 
DOD sklárny Crystalite Bohemia, Svatováclavská 
pouť ve Světlé nad Sázavou
2. pol. září – listopad 2020 – Skleněná krása ze sbírek 
jihlavského muzea – Muzeum Vysočiny Jihlava

Bomma, foto: Bohemia machine
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CAESAR CRYSTAL BOHEMIAE, foto: Vysočina Tourism

Sklářské akce
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VÍTE, ŽE...

Studují tady například budoucí průmys-
loví designéři, restaurátoři, řezbáři, ale 
také umělečtí kováři, truhláři, zlatníci 
nebo skláři. Vzdělávají se v moderně vy-
bavených učebnách, využívají speciálně 
vybavené dílny a ateliéry. Státní škola je 
jednou ze tří uměleckých škol v Česku 
s akreditací MŠMT k výuce vysokoškol-
ských uměleckých oborů. Kromě VOŠ, 
čtyřletého Gymnázia a oboru Sociální 
činnost a Ošetřovatel se tady orientují 
na výuku výtvarných oborů uměleckých 
řemesel formou čtyřletého maturitního 
studia i tříletých učebních oborů zamě-
řených na zpracování skla, keramiky, 

RODINNÉ 
STŘÍBRO KRAJE VYSOČINA 
Akademie – VOŠ, Gymnázium 
a SOŠUP Světlá nad Sázavou 
Světelskou akademii najdete v krásném prostředí u řeky Sázavy. 
Areál školy představují nově zmodernizované budovy, ale také 
exteriéry s parkovou úpravou a sochařskou výzdobou. Součástí 
školy je sklářská huť a čtyři výstavní galerie.

kamene, kovu a dřeva. V areálu můžete 
obdivovat práce studentů a po předcho-
zí domluvě školu včetně dílen a ateliérů 
navštívit kdykoliv. Brány tady otevírají 
například na začátku října na Den ote-
vřených ateliérů. 

Akademie - Vyšší odborná škola, 
Gymnázium a Střední odborná škola 
uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou
Sázavská 547, Světlá nad Sázavou
tel.: 569 452 441, 730 571 908
skola@akademie-svetla.cz
www.akademie-svetla.cz
www.gymnazium-svetla.cz
www.kamenosocharilipnice.cz

Obory zabývající se kamenem 
a umělečtí kováři mají dílny 
v odloučeném pracovišti v krásném 
prostředí pod hradem Lipnice nad 
Sázavou.

Foto: archiv školy 2×

Od roku 1990 je historické jádro města 
chráněnou památkou. Brod má hned 
dvě radnice. Ve výklenku na staré radnici 
stojí kostra proradného hlásného Hnáta. 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie z konce 
13. století zdobí originální věžní hodiny, 
které mají místo dvanácti číslic čtyřia-
dvacet. Zajímavá je středověká Štáflova 
chalupa a k procházce přímo vyzývá 
rozlehlý park Budoucnost. Brod se pyšní 
řadou známých osobností. Gymnázium 

Havlíčkův Brod
MĚSTO VE STŘEDU EVROPY

Město Havlíčkův Brod
Městské informační centrum
Havlíčkovo náměstí 57
580 01 Havlíčkův Brod
http://mic.muhb.cz

Kuriozitou Havlíčkova Brodu je 
Střed Evropy podle Járy Cimrmana, 
posvěcený herci stejnojmenného 
divadla v roce 2000.

V centru města můžete navštívit Havlíčkův dům, kde sídlí Muzeum 
Vysočiny. To zve k návštěvě expozice o životě známého novináře 
a spisovatele Karla Havlíčka Borovského. Právě po této osobnosti se 
původně Německý Brod od roku 1945 jmenuje.

tu navštěvovali Josef Dobrovský, Bedřich 
Smetana nebo Jan Zrzavý. Narodil se tu 
skladatel Jan Václav Stamic nebo hokejové 
hvězdy Josef Augusta a Jaroslav Holík.

Foto: m-ARK
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Nadregionálními tématy muzea jsou ži-
vot, dílo a odkaz novináře Karla Havlíčka 
s vlastní expozicí přímo v sídle muzea 
a vývoj sklářství na Vysočině. Právě 
tvorba skla významně ovlivnila dění 
v kraji, především na Pacovsku, Žďársku 
a Světelsku, a aktuálně se těší významné 
badatelské činnosti: výzkum probíhá 
na poli historickém – sklářské rody, zanik-
lé hutě, a uměleckém – brusírny, designo-
vé sklo, umělecká tvorba jednotlivých 
sklářů. Výsledky bádání mohou zájemci 
spatřit na dvou velkých výstavách během 
léta 2020 v Jihlavě, kde bude prezentace 
sklářských umělců, a na hradě v Ledči nad 
Sázavou v expozici o historickém vývoji 
profese. V budově muzea též probíhají 
pravidelné tematické výstavy a akce.

Více na www.muzeumhb.cz

Muzeum Vysočiny 
Havlíčkův Brod
Muzeum je otevřeno všem zájemcům z řad laické i odborné 
veřejnosti, kteří se zajímají o historii Havlíčkobrodska. 

Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě, foto: m-ARK
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TIP NA VÝSTAVU
SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM
V roce 2020 proběhne letní prezentace 
děl ze sklářského sympozia ve Světlé 
nad Sázavou a na konci prázdnin po-
páté v řadě tavba ve středověké replice 
sklářské pece.
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Jedna ze tří krajských galerií sídlí v maleb-
ném měšťanském domě na havlíčkob-
rodském náměstí, kde sousedí s Muzeem 
Vysočiny. Každého návštěvníka upoutá 
klenutá výstavní prostora v přízemí, 
ve které kromě aktuální výstavy může 
spatřit i kamenná ostění z dob gotiky 

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 

v Havlíčkově Brodě

magazín LOOK AT IT

Havlíčkovo nám. 18, 580 01 Havlíčkův Brod

www.galeriehb.cz

a renesance. Stálou ozdobou galerie je 
část barokního oltáře sv. Kříže od Ignáce 
Rohrbacha, jehož instalace prostupuje 
dvěma patry a evokuje tak chrámový 
prostor. Galerie pořádá pravidelné 
krátkodobé autorské i tematické výstavy 
a v části prvního patra disponuje stálou 

expozicí, v níž představuje své sbírkové fondy 
zaměřené na české umění 20. a 21. století 
s důrazem na papírový materiál. Součástí fondu 
je i rozsáhlá sbírka ilustrací od renomovaných 
českých ilustrátorů příležitostně prezentovaná 
v rámci stálé expozice. Ve výstavní sezoně roku 
2020 nebudou chybět známá jména českého 
výtvarného umění, např. Eduard Ovčáček, 
Renáta Fučíková, ale i jména regionální – rodina 
Škrabánkova či obrazy s vtipnou pointou 
od malíře humoru Pavla Matušky.
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Muzeum Vysočiny 
Havlíčkův Brod

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod funguje 
na Vysočině více než 185 let a k regionu patří 
stejně nerozlučně jako REBEL, společná 
značka pro jeho piva. 

Nezávislý regionální pivovar patří mezi poslední pivovary 
v České republice vlastněné českým majitelem. Ročně 
vyprodukuje kolem 100 tisíc hl piva.

Pivovar založili v roce 1834, a tak v Brodě vaří pivo nepřetr-
žitě již 186 let. Piva značky Rebel vznikají tradiční technologií, 
kvasí v otevřených spilkách a zrají při nízké teplotě v ležác-
kých sklepích. Jejich kvalitu pravidelně oceňují na tuzemských 
i zahraničních degustačních soutěžích, kde získávají pres-
tižní ocenění. Zásadním historickým milníkem pro „tvář“ 
pivovaru bylo sjednocení všech názvů piv havlíčkobrodského 
pivovaru pod společnou značku REBEL, se kterou se zákaz-
níci na trhu setkávají více než 40 let. 

Jak se v Brodě vaří pivo, mohou příznivci zlatavého moku 
zažít v rámci komentovaných prohlídek. Navíc možnost 
ochutnat ležák přímo z tanku je jedním slovem nezapome-
nutelná. Exkurze je možná po domluvě kterýkoli den na tel. 
čísle 569 495 250 nebo na e-mailu exkurze@hbrebel.cz.

Pestrý výběr piv a upomínkových předmětů najdete v pod-
nikové prodejně hned u hlavní brány do pivovaru. Pokud 
chcete požitek z piva spojit také s chutným jídlem, vyberte 
si jednu z brandových restaurací pivovaru. Přímo u pivova-
ru navštivte Pivovarskou restauraci, na havlíčkobrodském 
náměstí restauraci REBEL Na Rynku, v nedalekém Žďáře 
nad Sázavou REBEL Na Farských nebo pražskou restauraci 
REBEL Wings. Ve všech případech vás potěší kvalitní kuchyně 
a nadstandardní nabídka čepovaných piv REBEL. 

Přidáme-li pestrou nabídku sezonních pivních speciálů, 
každoroční pivovarské slavnosti, podporu regionálních spor-
tovních oddílů, je jisté, že REBEL patří mezi atraktivní místa 
na Vysočině, která stojí za to navštívit.

Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s.
Dobrovského 2027
580 01 Havlíčkův Brod 
www.hbrebel.cz

PIVNÍ TRADICE 
NA VYSOČINĚ

Pivovarská stezka Vysočiny zvala 
loni k návštěvě 13 pivovarů z Vysočiny. 
Havlíčkobrodský Rebel mezi nimi jako 
jednu ze zastávek najdete i letos.

REBEL
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Rádi byste si užili cyklotoulky Vysočinou, ale 
je pro vás komplikované dopravovat vlastní 
kolo? Ideální možností je vypůjčit si ho v ně-
které z půjčoven ČD Bike, kterých je na Vyso-
čině hned několik. Najdete je v Novém Městě 
na Moravě, Telči, Světlé nad Sázavou, v Třebíči 
a Žďáru nad Sázavou. Kola si můžete vypůjčit 
po předchozí domluvě i ve stanicích Havlíčkův 
Brod a Jihlava. 

Pokud plánujete výlet, na jehož konci je jiná destinace než vý-
chozí, nevadí. Bicykly je možné vrátit v kterékoli půjčovně ČD 
Bike, a to nejen na Vysočině. S koly zapůjčenými v Kraji Vyso-

čina můžete zajet až 
do Jihočeského kraje 
a vrátit je v půjčov-
nách ČD Bike, které 
najdete na nádra-
žích v Jindřichově 
Hradci, Českých 
Velenicích, Veselí 
nad Lužnicí, Třeboni, 
a Třeboni lázních. 
Vybírat můžete 
z trekingových kol 
v dámské a pánské 
verzi, z dětských 
kol a půjčit se dají 
i dětské cyklose-
dačky. Každé kolo 

Půjčovny kol Českých drah 
POZNEJTE VYSOČINU ZE SEDLA KOL ČD BIKE

je vybavené nosičem, brašnou pod rámem s nezbytným lepením 
a sadou nářadí. 
Vydat se na výlet s vypůjčeným kolem ČD je velmi pohodlné 
a přináší to řadu výhod. Kromě toho, že se nemusíte vždy vracet 
na místo startu, přijde vhod bezplatná přeprava zapůjčených kol 
v regionálních spojích a rychlících na všech tratích v kraji.

A na čem pojedete? 
K dispozici jsou kvalitní kola s předpisovou výbavou a pravidel-
ným servisem. Při jejich zapůjčení je nezbytné podepsat nájemní 
smlouvu, předložit jeden osobní doklad (občanský, řidičský průkaz 
nebo cestovní pas), zaplatit půjčovné a složit vratnou kauci. 
Cena za kolo na den vychází 180 Kč, pokud jste držiteli In Karty. 
Zákazníci Českých drah, kteří jsou zaregistrovaní do věrnostního 
programu ČD Body, si za 50 bodů můžou vyzvednout voucher 
k bezplatnému jednodennímu zapůjčení jízdního kola.

Navštivte www.cd.cz/cdbike.

Telč, foto: m-ARK

Brána Matky Boží, foto: m-ARK
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V Areně ale nemusíte jen fandit. 
Na tradici MTB závodění navazují 
novoměstské stezky pro horská 
kola. Podle úrovně a schopností si 
ze singletrekových stezek vybere 
každý. Najdete tady nenáročné, 
zábavné a bezpečné stezky pro děti, 
přírodní stezky pro handicapované 
cyklisty sjízdné na handbiku, ale 

Šikovná aplikace Cyklovýlety 
po Vysočině nabízí desítky tipů 
na výlety po celé Vysočině. 
Aplikaci stáhnete pro platformy 
Android i iOS, její vyhledání vám 
usnadní přiložené QR kódy.

Že cyklisté jsou na Vysočině jako doma, dokazuje mimo jiného 
tradiční květnový Světový pohár horských kol ve Vysočina 
Areně v Novém Městě na Moravě.

také skutečně náročné traily pro 
zkušené bikery. Pamatujte, černá 
stezka je nejobtížnější, naopak 
modrá, oranžová a červená jsou 
ideální pro všechny typy sportov-
ců. Nejnovější atrakcí v areálu je 
takzvaný pumptrack. Jde o krátké 
tratě se speciálně tvarovaným 
povrchem, které navazují na sou-
sední terénní tratě pro rekreační 
bikery.

Vysočinu křižují dálkové 
i místní cyklotrasy
Na Vysočinu můžete přijet dálko-
vou trasou EuroVelo 13, lemující 
hranice bývalé železné opony. 
V příhraničních obcích Slavonice 
a Hluboká na cyklotrasu navazují 
dvě regionální stezky s označením 
16 a 26. Obě směřují do Jihlavy, 
a spojují tak krajskou metropoli 
s rakouským regionem Waldvier-
tel. Stezka č. 26 spojuje Jihlavu – 
Třebíč – Raabs a projíždět budete 

Cestou necestou…
Vysočinou 

Foto: Vysočina Tourism 3×

NA KOLE

Telč, foto: m-ARK

www.vysocina.eu  
www.ev13.eu

údolím řeky Jihlavy nebo třeba 
Jaroměřicemi nad Rokytnou. Trasa 
16 zase vede přes Třešť, Telč až 
do Slavonic. Na webu www.ev13.eu 
se inspirujte naplánovanými výlety.
Za projížďku stojí i kratší úseky 
vyhledávaných cyklostezek, které 
protínají jen část Vysočiny. Jednou 
z nich je téměř deset kilometrů 
dlouhá stezka spojující Přibyslav 
a Sázavu. Vznikla v roce 2011 
po trase zrušené železnice. Vloni 
získala významné ocenění pro 
nejlepší Evropské zelené stezky – 
Greenways 2019.
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Název města pravděpodobně 
pochází z pověsti, podle které 
v oblasti bohaté na ložiska kvalitní-
ho jílu založili město hrnčíři. První 
zmínky o Hlinsku sahají až do 
14. století, kdy tady stávala hrn-
čířská osada. V novodobé historii 

se město stalo centrem sportu, 
kultury, průmyslu a čím dál častěji 
řemesel, což výstižně dokazuje 
často používaný slogan Hlinsko 
– brána do krajiny tradic. Slogan 
podtrhují zvyky, které se v regionu 
drží až do dnešních dní. Nejvý-

znamnější je bezesporu masopust. 
Pokud však nestihnete předpostní 
veselí, rozhodně si do výletního 
itineráře zaznamenejte barokní 
radnici z 18. století, Ježdíkův dům 
pokrytý malbami podle návrhů La-
dislava Skřivánka, nejstarší stavbu 
ve městě – tvrz, kostel Narození 
Panny Marie se vzácnou křtitelnicí, 
Husův sbor a další.

Masopustní veselí 
na seznamu UNESCO
Po několik generací obyvatelé 
na Hlinecku udržují obyčej, při 
kterém ožívají tradiční masky a zvy-
ky. Pro svoji jedinečnost fi gurují 
Vesnické masopustní obchůzky 

Město, které leží v těsném sousedství Kraje Vysočina, najdete 
v pomyslném středu České republiky na železniční trase mezi 
Pardubicemi a Havlíčkovým Brodem. Malebnosti městečku 
dodává jeho ideální poloha. Nachází se totiž na rozhraní dvou 
chráněných krajinných oblastí Železných hor a Žďárských vrchů. 
Krásná příroda není jediným specifi kem tohoto regionu. V Hlin-
sku a jeho okolí objevíte mnoho zachovalých lidových staveb 
v čele s Památkovou rezervací Betlém. Na Seznamu nemate-
riálního kulturního dědictví lidstva UNESCO pak od roku 2010 
najdete masopustní obchůzky na Hlinecku. 

Hlinsko
BRÁNA DO KRAJINY TRADIC
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Poděbradovo náměstí, foto: I. Rillich

Skanzen na Veselém Kopci, foto: P. Plisková
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Co navštívit v Hlinsku a okolí?

Turistické informační centrum
Památkovou rezervaci Betlém
Veselý Kopec
Městské muzeum a galerii
Sjezdovku pod silnicí
Oddychové trasy města Hlinska 
(Pohádková, Lázeňská a Matulova)
Pivovar Rychtář
Peklo na Čertovině
NKP Ležáky
Rozhlednu Vojtěchov 
Rozhlednu Zubří

a masky na Hlinecku od roku 
2010 na reprezentativním Seznamu 
nemateriálního kulturního dědic-
tví lidstva UNESCO. Obchůzek se 
můžete zúčastnit například v obcích 
Studnice, Vortová, Hlinsko-Blatno, 
Hamry, na Veselém Kopci nebo 
přímo v hlineckém Betlémě.

Betlém – poklad 
v podobě místní lidové 
architektury
Přímo ve středu města stojí skvost 
místní lidové architektury, a to 
Památková rezervace Betlém. První 
zmínka o něm pochází z roku 
1731. Nejintenzivnější výstav-
ba převážně roubených domků 
probíhala od poloviny 18. století 
do poloviny století následujícího. 
Jako první roubenky obývali drob-
ní řemeslníci, později tady byd-
leli dělníci. V době rozkvětu čítal 
Betlém na dvě stě staveb a do dneš-
ních dní se jich zachovala zhruba 
desetina. Chaloupky, které se 
podařilo zachránit, se v roce 1995 
staly památkovou rezervací lidové 
architektury. V letech 2011 až 2012 
prošel Betlém revitalizací.
Při procházce Betlémem vás pro-
vedou informační panely. Do ně-
kolika objektů můžete vstoupit 
s průvodcem a vyslechnout si 
příběh od vzniku Betléma po jeho 
současný život. Provádět vás budou 
bohatě vybavené expozice, které 
odrážejí život drobných řemeslníků 
a ukazují život původních obyvatel. 

Turistické informační centrum Hlinsko
Čelakovského 561 (Betlém)
539 01 Hlinsko
tel.: 731 697 418, ic@hlinsko.cz
Facebook.com/hlinecko 
www.hlinsko.cz

V domě č. p. 178 se konají výstavy 
a vzdělávací programy, v domku 
č. p. 561 našlo sídlo Turistické infor-
mační centrum s podkrovní expo-
zicí dřevěných hraček z Hlinecka. 
Rodiny s dětmi ocení také nedaleké 
dětské hřiště. V dalších objektech 
pak najdete řemeslné dílny. Chlou-
bou je hlavně Tkalcovna, kde se daří 
zachovávat výroba textilních tka-
ných výrobků, a to hlavně věhlasně 
známé hlinecké žinylky.
Pokud do Betléma zavítáte, dopo-
ručujeme návštěvu stálé Expozice 
masopustních masek a obchůzek 
z Hlinecka. Obchůdek se suvenýry 
na vás čeká v krámku Bylinka a po-
sedět můžete v příjemné kavárně 
nebo ve stylové hospůdce. Zajíma-
vostí je, že tady objevíte i prodejnu 
hudebních nástrojů s funkčním 
orchestrionem.
Betlém představuje přirozené cent-
rum setkávání a také ideální místo 
pro pořádání různých akcí. K těm 
největším patří v jarních měsících 
Svatojiřský jarmark, během léta 
pohádky, koncerty pro malé i velké 
diváky, dále tradiční Dny dřeva 
nebo Adámkovy folklorní slavnosti. 
V září můžete navštívit Svatováclav-
ský jarmark a věhlas široko daleko 
si získaly i vánoční akce v době 
adventu.

Aktuální otevírací dobu a vstupné 
Betléma a nedalekého Veselého 
Kopce najdete na  
www.nmvp.cz/vysocina.

Památková rezervace Betlém Masopustní veselí, které je na seznamu UNESCO, foto: P. Plisková 2×
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Telč, foto: m-ARK

V malebné krajině Žďárských vrchů leží Svratka. 
Nejde jen o řeku protékající Vysočinou, ale také 
o město. Původně starobylá osada dostala název 
podle klikatící se říčky, která až do nedávna tvo-
řila zemskou hranici mezi Čechami a Moravou. 

Město i celé Svratecko zve za jedinečnými zážitky. Vybírat 
můžete z kilometrů značených turistických a cyklistických 
tras. Na své si tady přijdou příznivci skal. V okolních lesích se 
totiž tyčí hned několik skalních útvarů, jako je například Devět 
skal, Zkamenělý zámek, Dráteničky nebo Malinská skála. 
Z nich mnohé jsou ideálními horolezeckými terény. Milovníci 
golfu pro změnu uvítají devítijamkové hřiště, které vzniklo už 
v roce 1949, a je tedy jedním z nejstarších v Česku. A do třetice 
sportu zdar. V roce 1954 tady otevřeli jedinou přírodní rych-
lobruslařskou dráhu u nás, na které začínala také olympijská 
vítězka a rodačka ze Žďáru nad Sázavou Martina Sáblíková.
Přímo ve Svratce uvidíte domy řemeslníků z 18. století. 
U potoka Řivnáče se totiž zachovala stará část města, zvaná 
Račana, se souborem roubených domků. Na náměstí objevíte 
kašnu se sochou Houbaře. Tu městu v roce 1938 věnoval jeho 
rodák sochař Antonín Odehnal. Nejcennější památkou je ale 
kostel sv. Jana Křtitele. Pochází ze 13. století, zdobí ho dvě 
dochovaná románská okna a zvonice s dřevěným patrem 
a třemi zvony, z nichž nejstarší je Maria z roku 1480. 

Svratka
MĚSTO, KDE SE ZRODILA TRADICE 
ČESKÉHO RYCHLOBRUSLENÍ

Navštivte období 1. republiky
V budově hasičské zbrojnice sídlí Městské muzeum a galerie, 
zaměřené na období první republiky. Projdete tady malým 
městem z 30. let minulého století. Nahlédnete do světnice 
kovodělníka i do kůlny se zemědělským nářadím, posedíte 
v dobové školní lavici, zavítáte do spořitelny, ševcovské dílny, 
do truhlářství nebo nakoupíte v koloniálu. 

Městské muzeum 
Svratka
U Zbrojnice 347
592 02 Svratka
tel.: 777 224 205
www.svratka.cz

Součástí expozice je také 
obchod Jednota tak, jak 
vypadal v 70. a 80. letech 
20. století. To abyste si 
připomněli, co bylo i nebylo 
v obchodech k dostání.
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Skvělé na tom všem je, že historické 
dominanty spojuje pomyslný troj-
úhelník. Přitom vzdálenost mezi nimi 
je přibližně 40 km a můžete je tak 
pohodlně navštívit během jediného ví-
kendu. Památky ve městech UNESCO 
potěší nejrůznější typy turistů. Ať už 
jste milovník historie, obdivovatel 
architektury nebo rodina s dětmi.
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou 
je unikátním uměleckým dílem a ne-
pochybně nejosobitějším počinem ge-
niálního českého architekta s italskými 
předky Jana Blažeje Santiniho-Aichla 
ve stylu barokní gotiky. Jeho historii 
odhaluje moderní Muzeum nové gene-
race na tamějším zámku. 
Na druhém vrcholu pomyslného 
trojúhelníku na vás dýchne historie 
centra města Telč, kterému se přezdívá 
Moravské Benátky. Právem se řadí 
k jednomu z nejkrásnějších měst České 
republiky s měšťanskými domy s rene-
sančními a barokními štíty a podlou-
bími a s renesančním zámkem, který 
obklopuje pohádkový park. 

Inspirativní bude jistě i Třebíč. Město 
zve k návštěvě jedné z mála kompletně 
dochovaných židovských čtvrtí v Evro-
pě a jediné židovské památky UNESCO 
mimo území Izraele. Spolu s čtvrtí 
byl na seznam UNESCO zapsán také 
židovský hřbitov, dále areál bývalého 
benediktinského kláštera (dnes budova 
zámku) s bazilikou sv. Prokopa. Vyso-
čina představuje čistou krásu památek 
světového dědictví UNESCO, u kterých 
je důležité se zastavit a nechat na sebe 
působit odkaz minulosti. Vyčleňte si proto 
několik dní nebo si na Vysočině naplánuj-
te prodloužený víkend a dopřejte si vše, co 
Vysočina nabízí.

*UNESCO je organizace OSN pro 

vzdělání, vědu a kulturu a je jedna z 15 

mezistátních odborných organizací OSN. 

Mimo jiného vybírá nejrůznější kulturní 

a přírodní památky po celém světě a zapi-

suje je na Seznam světového dědictví.

Vysočina má 
jedinečný trojúhelník 
památek UNESCO
Česko se pyšní čtrnácti památkami zapsanými na Seznam 
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 
Vysočinu zdobí hned tři z nich. Je tak krajem s nejvyšší 
koncentrací těchto celosvětově významných památek. 

Na zámku v Třebíči sídlí krajské 
Muzeum Vysočiny Třebíč. Po rozsáhlé 
rekonstrukci v letech 2010 až 2013 tady 
vznikl prostor pro čtyři expozice, které 
zpracovávají témata spojená s Třebíčí 
a širším regionem Třebíčska. Zámek 
v roce 2018 rozšířil komplex památek 
UNESCO ve městě.

www.telc.eu
www.zelena-hora.cz
www.zamekzdar.cz
www.trebic.cz
www.visittrebic.eu

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře, foto: m-ARK

Bazilika sv. Prokopa v Třebíči, foto: m-ARK

Telč, foto: m-ARK
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Na okraji CHKO Žďárské vrchy leží město obklopené
pohádkovou přírodou plnou lesů a rybníků. 

Centrum představuje náměstí s bý-
valou renesanční radnicí a barokním 
trojičním sloupem. Zároveň ho zdobí 
přestavěná budova bývalé tvrze a gotic-
ký kostel sv. Prokopa. Druhá část města 
s historickými památkami se rozpro-
stírá kolem zámku – bývalého cister-
ciáckého kláštera. A na vše pak dohlíží 
poutní kostel sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře. Čeká vás tady neza-
pomenutelná architektura, zajímavé 
památky a rozmanité sportovní zážitky.

Žďár 
nad Sázavou
Hvězda Vysočiny s památkou UNESCO

Památka UNESCO 
na Zelené hoře
Do svého originálního projektu 
zapracoval architekt J. B. Santini 
pětkovou symboliku, když se nechal 
inspirovat legendou o Janu Nepomuc-
kém, kterému se nad tělem objevila 
svatozář s pěti hvězdami. O tři sta let 
později láká Žďár návštěvníky z celého 
světa na skvost barokní architektury 
– poutní kostel sv. Jana Nepomuckého 
zapsaný na seznamu UNESCO. 

Vyšlápněte si po Žďáru 
a jeho okolí
Žďár nad Sázavou je jako stvořený 
pro toulání se ulicemi nebo okolní 
přírodou. Při procházce městem byste 
kromě památek neměli vynechat ani 
některou z restaurací s českou i svě-
tovou kuchyní. A po dobrém jídle si 
dopřejte třeba i skvělé pivo z místního 
pivovaru, který najdete přímo na ná-
městí ve skvostné rezidenci Veliš, 

nebo si vyberte některou z pohodových 
kaváren na nedalekém Havlíčkově 
náměstí.
Na procházku se vydejte například 
na Naučnou stezku okolo Zelené hory 
a za návštěvu stojí i rekreační areál Pilák. 
Pokud máte rádi cyklistiku, originálními 
cíli se mohou stát sochy Michala Olšiaka 
rozmístěné po okolní krajině. Při své cestě 
poznáte, jak vypadá takový Hamroň nebo 
Mamlas. Dalších cyklotras i pěších tras 
je v okolí celá řada. V zimě běžkaři pro 
změnu ocení „Bílou magistrálu Vysočiny“. 

Rekreační areál Pilák, foto: m-ARK

Dolní hřbitov podle projektu J. B. Santiniho, foto: m-ARK
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VÍTE, ŽE...

Informační turistické centrum 
Stará radnice, náměstí Republiky 24
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: 566 628 539
 tic@zdarns.cz

Nákupní taška síťovka 
pochází ze Žďáru? Vymyslel 
ji Vavřín Krčil, který dnes 
dohlíží na náměstí 
Republiky. Objevíte ho?

www.zdarns.cz | www.dkzdar.cz 
www.zelena-hora.cz 
www.pilak.cz 

Žďárský zámek je místem, kde se propojuje živá historie s okol-
ní přírodou. Neobyčejně zajímavé dějiny tu psali cisterciáčtí 
mniši už od 13. století, geniální architekt Jan Blažej Santini nebo 
současní majitelé zámku, rodina Kinských. Ti zde v návaznosti 
na pestrou minulost budují živé, tvořivé a přátelské prostředí. 

Zámek Žďár nad Sázavou
BAROKNÍ HARMONIE UPROSTŘED PŘÍRODY

V průběhu celého roku můžete začít 
svůj den na zámku poznáním jeho 
historie i současnosti v zážitkovém 
Muzeu nové generace. Věřte, že celá 
vaše rodina se bude těšit na další a další 
exponát. Po komentované prohlídce 
areálu Po stopách Santiniho už je čas 
vyrazit na Zelenou horu a naučnou 
stezku kolem zámku. Svůj den zakon-
čete v Barokní galerii s originály sbírek 

Národní galerie. Nezapomeňte na od-
měnu v zámecké kavárně a obchůdku 
se suvenýry. Dobrá zpráva nakonec – 
otevřeno je zde po celý rok!

www.zamekzdar.cz  
Facebook: zamekzdar
Instagram: zamekzdar

TIP NA VÝLET
Vyrazte na některou zámeckou 
akci – večerní prohlídky, Velikonoce, 
Kouzelné zahrady, mezinárodní 
festival KoresponDance, 
Den venkova, Vánoční trhy 
a mnoho dalších.

Zámek Žďár nad Sázavou, foto: m-ARK
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Modelové království
Suterén žďárského Domu kultury 
ukrývá od roku 2011 jedinečné králov-
ství. Na ploše 50 m2 najdete železniční 
stanici Žďár nad Sázavou se strojíren-
skou fi rmou Žďas, hradem Pernštejnem 

a dalšími typickými stavbami Žďár-
ska. Celých devět let místní nadšenci 
pracovali na stavbě krajiny a doplňovali 
vozový park, až dnes kolejiště nabízí po-
hled na 600 metrů kolejí a má přes 160 
výhybek, po kterých se prohání až 70 
vlakových souprav. Zároveň se chystá 
elektrifi kace žďárského nádraží. Novin-
kou je také leporelo s technickými údaji 
a zajímavými scénkami zobrazenými 
na mapce kolejiště. www.mkzdar.cz
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Býval hospodářským dvorem, sídlem 
purkrabího, hejtmana i nejvyššího mís-
todržícího Moravské země. Roku 1903 
přebudoval starosta Žďáru Otokar Veliš 
zájezdní hostinec na noblesní secesní 
hotel. Měšťanský dům na náměstí ale 
prošel i těžkým obdobím. Desítky let 
v něm sídlily různé prodejny a postup-
ně chátral. Nový majitel, lesnická firma 

Rezidence Veliš
náměstí Republiky 64, Žďár nad Sázavou
info@rezidencevelis.cz, www.rezidencevelis.cz

Obnova hotelu Veliš byla 
oceněna jako Počin roku 2018 
Kraje Vysočina v oblasti péče 
o kulturní památky.

Někdejší vyhlášený hotel Veliš dlouho chátral, až ho koupili 
současní majitelé, kteří chtěli dům s příběhem, ale našli v něm 
poklad. Příběhy zašlých sedmi staletí, které dům vypráví, může-
te slyšet i vy. To když se zastavíte s přáteli na sklenku vína, šálek 
kávy nebo na půllitr zdejšího piva. Bývalý hotel Veliš je kamen-
nou kronikou města Žďáru. 

ULRICH - ŠPLÍCHAL, v roce 2015 zahájil 
rekonstrukci a výsledkem je Rezidence 
Veliš s překrásně obnovenou secesní 
fasádou, s kavárnou, řemeslným pivo-
varem, vinotékou, cukrárnou i hrnčíř-
skou dílnou, ateliérem a 15 byty.

Středověké malby 
v Masarykově pokoji
V prvním patře domu najdete Masary-
kův pokoj. Bývala tu renesanční kaple 
cechovních mistrů, později noblesní 
apartmá secesního hotelu Veliš, které 
hostilo profesory, senátory a ministry 
včetně budoucího prezidenta T. G. 
Masaryka. Stavební práce tu pod vrstvou 
novodobých omítek odkryly renesanční 
výzdobu z 16. století. Prošla rukama re-
staurátorů a jedinečné místo dnes slouží 
pro příležitostné výstavy nebo k prohlíd-
kám pro předem ohlášené skupiny.

Foto: Jan Slancar

Foto: Jan Slancar

Foto: Rezidence Veliš
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Bývalý hotel Veliš 
JAKO ZA STARÝCH ČASŮ
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NOVOMĚSTSKO

Jedna z nejkrásnějších 
částí Vysočiny

Nové Město na Moravě 
je vlídné město s novorene-
sančním zámkem, Horác-
kým muzeem, galerií, ale 
také s jedinečnou Vysočina 
Arenou a lyžařskou 
sjezdovkou. V okolí pak na 
návštěvníky čekají stovky 
kilometrů běžeckých stop, 
cyklotras a pěších túr 
v krajině plné lesů, skal 
a kouzelných scenérií.

Malínská skála, foto: m-ARK Vysočina Arena, foto: m-ARK
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Formou stálých expozic prezentuje 
galerie průřez vlastními sbírkami čes-
kého výtvarného umění. Samostatné 
expozice jsou věnovány novoměst-
ským rodákům Janu Štursovi a Vincenci 
Makovskému. Obrazová expozice 
představuje ve čtyřech sálech tvorbu 
malířů 20. století úzce spjatých s regi-
onem Vysočiny. V zámeckém kabinetu, 
věnovaném historii galerie, je k vidění 

Horácká galerie 
V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

zrestaurovaný původní zámecký mobi-
liář, doplněný o dlouhodobou výstavu 
Štursových aktů. V roce 2019 galerie 
otevřela novou stálou expozici s ná-
zvem Od portrétu k monumentu, která 
nabízí pohled na klasicizující linii českého 
sochařství prostřednictvím autorů Josefa 
Mařatky, Václava Žaluda, Karla Pokor-
ného a Františka Hořavy. Nedílnou 
součástí galerijních expozic jsou výstavy 

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě sídlí v prostorách 
bývalého zámku na Vratislavově náměstí. 

věnované sklářské tvorbě. Horácká ga-
lerie vlastní ve svých sbírkách jedinečný 
a rozsáhlý soubor škrdlovického skla. 
V současnosti je v zámecké mansardě 
dlouhodobě instalována expozice 
zaměřená na výběr z díla profesora 
Jaroslava Svobody.    

www.horackagalerie.cz
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Dodnes tu vyrábí ručně tvarované hutnické 
sklo, jako jsou vázy, mísy, svícny nebo lampy. 
To vše v různých barevných provedeních a ve-
likostech. Významné místo patří individuální 
tvorbě autorských originálů.
Pokud vás zajímá tajemství ruční výroby skla, 
využijte možnost prohlédnout si sklárnu zblízka. 
Exkurze můžete navštívit vždy v pracovních 
dnech v dopoledních časech. Nejenže se 
podíváte pod ruce 
šikovných sklářů, ale 
navíc si budete moci 
vyzkoušet malování 
na sklo a vlastnoručně 
si vytvořit originální 
památku na návštěvu 
sklárny. V Karlově 
najdete uměleckou ga-
lerii s prodejnou, takže 
pokud vás originální 
sklo zaujme, můžete si 
ho odvézt domů.

Se skláři vyrůstal, stal se sklářským mistrem a později se 
s velkou vervou pustil do navrhování vlastních kolekcí. Po roce 
1990 si Jaroslav Svoboda splnil svůj sen a v malé vesničce Karlov 
na Českomoravské vysočině nedaleko legendárního rybníka 
Velké Dářko si otevřel vlastní sklárnu. 

Sklářská huť a galerie
Jaroslav Svoboda AGS
Karlov 31, 591 01 Karlov
tel.: 566 659 152
agsvoboda@iol.cz
Facebook.com/agsvoboda
www.ags-svoboda.cz

JAROSLAV SVOBODA AGS

Sklárna 
           V SRDCI VYSOČINY

Foto: Jaroslav Svoboda AGS 2×
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Foto: Jaroslav Svoboda AGS 2×

VÍTE, ŽE...

HOTEL SKI
Vlachovická 1000
592 31 Nové Město na Moravě  
tel.: 724 556 818
recepce@hotelski.cz
Facebook: @ski.nmnm

Okolí hotelu protínají běžecké 
a cyklistické tratě v délce 15 km, 
které v létě využívají bruslaři nebo 
lyžaři na kolečkových lyžích.

Zážitky uprostřed krásné přírody plné 
jedinečných míst čekají po celý rok také na 
rodiny s dětmi nebo seniory, kteří tady 
mohou na jaře, v létě nebo na podzim 
prožít krásný prodloužený víkend. Pokud 
podobný relax zvažujete, mohly by vás zau-
jmout pobytové balíčky hotelu šité na míru. 
Vybírat můžete například z Rodinného 
pobytu, Svatomartinského pobytu nebo 
třeba balíčku Na kole do ski hotelu. Nemusí 
být 30 °C, abyste navštívili například zámek 
Žďár nad Sázavou s UNESCO památkou 
kostelem sv. Jana Nepomuckého na Ze-
lené hoře, hrad Pernštejn nebo Vírskou 
přehradu. 
Také zima je na Novoměstsku přímo po-
hádková. Na dohled od hotelu je upravená 
sjezdovka Harusův kopec s dvousedač-
kovou lanovkou. V okolí využijete desítky 
kilometrů strojově upravovaných běžec-
kých tras. Když zrovna nebude přát počasí, 
volit můžete mezi wellness centrem, fi tness 
centrem nebo masážemi přímo v hotelu. 
A po sportovních výkonech si zaslouženě 
vyberete něco chutného z hotelové ku-
chyně, která nabízí krajové české speciality 
i pokrmy mezinárodní kuchyně.

Hotel SKI
Správná volba pro fi remní 
večírek nebo rodinný víkend
V samém srdci Vysočiny, na okraji Nového Města na Moravě přímo 
u Vysočina Areny najdete Hotel SKI. Tento zajímavý tip ocení milovníci 
procházek, cyklistiky i ti, kteří chtějí vypnout svůj mobilní telefon a re-
laxovat v lesích nebo u rybníka. Hotel SKI je také ideálním místem, kde 
uspořádat fi remní konferenci, školení nebo vánoční či novoroční večírek. 
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Foto: m-ARK

Wellness, foto: Hotel SKI
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Na dohled od Nového Města 
na Moravě leží sjezdovka 
na Harusově kopci. Moderní 
lyžařský areál ocení přede-
vším rodiny s dětmi, které 
si chtějí v bezpečí a se všemi 
dostupnými službami užít 
správnou lyžovačku.

Sjezdovku o délce 550 metrů s pře-
výšením 110 metrů obsluhuje dvou-
sedačková lanovka, která za hodinu 
přepraví na 1400 lyžařů. Děti využí-
vají třicet metrů dlouhý lanový vlek, 
u kterého funguje i místní lyžařská 
škola. Vynikající podmínky tu mají pro 
pokročilé lyžaře i začátečníky, naučit 
se tady můžete na snowboardu. Pří-
mo u sjezdovky je prostorné parko-
viště a samozřejmostí je občerstvení. 
Když je přírodního sněhu pomálu, 
přijdou na řadu moderní sněžná děla 
a sjezdovku si bere do parády rolba. 
Jedinečné zážitky na vás čekají při 
večerním lyžování a oblíbený je také 
Karneval na Harusáku.

tel.: 776 777 999
offi  ce@skisnowpark.cz
Facebook: @skiharusak.cz
www.skiharusak.cz

za sněhem 
do rodinného areálu
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Vybírat můžete z desítky kopců v celém 
regionu, kde naši předkové vybudovali 
ideální zázemí pro sjezdové lyžování. 
Region je se všemi nižšími i vyššími 
kopci, lyžařskými školičkami a zázemím 
u sjezdovek ideální volbou pro rodiny 
s dětmi nebo pro začínající lyžaře. 

Harusův kopec v Novém 
Městě na Moravě
Na sjezdovku se pohodlně dostanete 
sedačkovou lanovkou. Děti využijí malý 
vlek a začínající lyžaři a snowboardisté 

ocení místní školu. Vynikající podmínky 
tady najdou školní lyžařské kurzy. Vy-
hledávanou atrakcí je večerní lyžování 
a svah každoročně ožívá karnevalem.
www.skisnowpark.cz

· Nadmořská výška: 741 m  
· Umělé zasněžování
· Délka sjezdovky: 550 m  
· Osvětlení 
· Obtížnost: modrá – začátečníci
· Dětský vlek · Půjčovna lyží
· Lyžařská škola 
· Občerstvení

Ski areál Fajtův kopec 
u Velkého Meziříčí
Ideální volba pro rodiny s dětmi a školní 
výcvikové kurzy. Na své si tady přijdou 
příznivci lyží i snowboardu, kteří si od-
počinou a osvěží se ve skibaru alpského 
typu nebo v restauraci a při večerním 
lyžování si užijí pohled na romanticky 
nasvícenou rozhlednu. Každý rok 
místní lyžařská škola pořádá v lednu 
třívíkendový kurz pro 85 dětí. Sezonu 
tady pravidelně uzavírají maškarním 
plesem na lyžích.

· Nadmořská výška: 550 m  
· Umělé zasněžování
· Délka sjezdovky: 330 m  
· Osvětlení

Přesto, že Vysočina nemá hory, k zimním sportům je jako 
stvořená. Sama je totiž jednou velkou vrchovinou o průměrné 
výšce něco málo přes 500 metrů nad mořem. 

  na Vysočině

Naučte se     lyžovat

IDEÁLNÍ KOPCE 
PRO RODINY 
A LYŽAŘE 
ZAČÁTEČNÍKY

Luka nad Jihlavou, foto: m-ARK
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VĚDĚLI JSTE?
Zakladatel alpské lyžařské 
techniky Mathias Žďárský se pře-
kvapivě narodil v Kožichovicích 
na Třebíčsku. Vymyslel a nechal 
si patentovat odpružené ocelové 
vázání, které se stalo prototypem 
dnešních lyžařských upínacích 
systémů. V rodné obci ho připo-
míná pamětní deska.

· Obtížnost: červená – středně pokročilí 
· Dětský vlek 
· Půjčovna lyží
· Lyžařská škola · Občerstvení
www.skivm.cz

Ski areál Šacberk 
u Jihlavy
Na okraji Jihlavy v městské části Zborná 
na vrchu Rudném najdete severně 
orientovanou sjezdovku Šacberk. Svah 
má nejprve náročnější charakter pro 
zkušenější lyžaře a poté je pozvolnější 
pro začátečníky. Děti využijí dětský vlek 
i lyžařskou školu. 
Dospělí zase ocení noční lyžování 
a všichni pak nověji vybudovanou re-
stauraci. Pro zájemce je po telefonické 
domluvě k dispozici lyžařská škola.
www.sacberk.cz

· Nadmořská výška: 613 m  
· Umělé zasněžování
· Délka sjezdovky: 380 m  
· Osvětlení
· Obtížnost: červená – středně pokročilí 
· Dětský vlek
· Lyžařská škola · Občerstvení

Ski areál Křemešník
Uprostřed krásné přírody nedaleko 
Pelhřimova na vrchu Křemešník a jeho 
jihozápadní straně svahu se rozprostírá 
lyžařský areál. Občerstvíte se u poklad-
ny nebo v restauraci hotelu Křemešník, 
zhruba 100 metrů od horní výstupní 
stanice vleku. Od roku 2011 tady fun-
guje Lyžařská a SNB škola Křemešník. 
Kvalifikovaní instruktoři učí individuál-
ně nebo skupinově.
www.skikremesnik.cz

· Nadmořská výška: 765 m  
· Umělé zasněžování
· Délka sjezdovky: 370 m
· Osvětlení
· Obtížnost: modrá – začátečníci 
· Lyžařská škola 
· Občerstvení

Čeřínek sport park
Lyžařský areál na vrchu Čeřínek ne-
celých 20 kilometrů od Jihlavy je pro 
lyžování ideálním místem. Najdete ho 
uprostřed lesů, v čisté přírodě Vysočiny. 
Svah se dvěma vleky je orientován jiho-
západním směrem. V blízkosti vleku se 

můžete ubytovat. Delší vlek je vhodný 
pro zkušenější lyžaře, kratší, novější 
z roku 2005, si oblíbili začínající snow-
boardisté, lyžaři a děti, případně školy.
www.cerinek.cz/ski/

· Nadmořská výška: 760 m  
· Umělé zasněžování
· Délka sjezdovky: 600 m  
· Osvětlení
· Obtížnost: modrá – začátečníci 
· Lyžařská škola s půjčovnou
· Občerstvení

Baby vlek Třebíč – 
Pod Kostelíčkem
Na Třebíčsku, moravské části Vyso-
činy s nižší nadmořskou výškou, moc 
sjezdovek neobjevíte. Jednu, velmi 
specifickou však ano. Baby vlek jezdí 
na Strážné hoře na okraji Třebíče. Svah, 
který je určený výhradně pro lyžování 
dětí, tu dosněžují. Vaše ratolesti tady 
absolvují své první lyžařské krůčky, ať 
už za vašeho doprovodu nebo přímo 
v místní lyžařské školičce.
www.skiarealbabytrebic.cz

· Nadmořská výška: 410 m  
· Umělé zasněžování
· Délka sjezdovky: 150 m  

· Lyžařská škola
· Obtížnost: modrá – začátečníci 
· Půjčovna dětských lyžařských setů
· Občerstvení

Přehled všech sjezdovek fungujících 
na Vysočině včetně odkazů na jejich 
webové stránky najdete na turistickém 
portálu www.vysocina.eu. 
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Městys Jimramov
náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov
mestys@jimramov.cz
www.jimramov.cz

 
si oblíbili 

filmaři

Jimramov protíná žlutá, čer-
vená i modrá turistická značka 
v CHKO Žďárské vrchy. Už 
od roku 1920 je ideálním vý-
chozím bodem pro pěší turis-
ty, kteří ocení krásnou přírodu 
a mohutné skály. Centrum 
zdobí domy různobarevných 
fasád a samotné historické 
jádro je památkovou zónou. 
To všechno Jimramov před-
určilo k tomu, že je vyhledáva-
ným místem filmařů.

V Jimramově se točil jeden z nejúspěšnějších 
seriálů Četnické humoresky. V lázeňské město 
se městys proměnil v seriálu Četníci z Luhačo-
vic, zamilovali se tady do sebe Eliška a Tomáš 
v pohádce O kominickém učni a dceři cukráře 
a známá ulička Kostelní se objevuje ve filmu 
Zlatý podraz. 
Obec je také rodištěm slavných mužů. Na ná-
městí v bývalé škole si můžete v Síni rodáků 
prohlédnout stálou expozici věnovanou životu 
a dílu Jana Karafiáta, autora slavných Broučků. 
Své místo tu mají i další významní rodáci – bratři 
Mrštíkové, autoři Maryši, nebo také Karel Slaví-
ček. Katolický kněz byl od roku 1716 misionářem 
až v daleké Číně, kde působil přímo na císařském 
dvoře. Pro svou zdatnost v přírodních vědách se 
stal oblíbencem samotného císaře.

Síň rodáků, foto: m-ARK 2×
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Malebný 
Jimramov

Plastika broučka, foto: m-ARK

Ve stopách dávných česko-moravských 
obchodních cest se tady protínají sou-
časné turistické trasy jak cyklistické, tak 
lyžařské. Po celý rok region nabízí vyžití 
prostřednictvím sportovních aktivit, 
ale také kulturních akcí. Sněžné má dvě 
obrazové galerie, zdobí ho dva historické 
kostely a leží uprostřed krásné přírody. 

Hotel Záložna v minulosti hostil řadu 
známých osobností, malířů a básníků. 
Také dnes po modernizaci je centrem 
kulturního dění. V hotelové restauraci 
ochutnáte českou kuchyni připravenou 
z čerstvých surovin a ubytovat se tu 
může až 70 hostů. Hotel je ideálním 
místem po pořádání společenských akcí, 

Hotel SNĚŽNÉ 
Užijte si dovolenou v srdci Žďárských vrchů

Na náměstí nejvýše položeného 
městyse na Českomoravské 
vrchovině najdete Hotel Sněžné – 
Záložna, a to už bezmála sto let.

Hotel má moderní wellness s vířiv-
kou pro 12 osob, finskou saunou 
a odpočinkovou zónou. Vybírat 
můžete i z několika masáží.

Hotel Sněžné
592 03 Sněžné 73
tel.: 778 770 270
info@hotel-snezne.cz
www.hotel-snezne.cz

svateb nebo oslav. Rodiny s dětmi zase uvítají 
dětský koutek a hernu. Zkrátka ideální místo 
pro všechny, kteří se chtějí vydat za zajíma-
vostmi překrásného kraje nejvyšších hor 
Vysočiny a poznat okolní přírodu i památky.

Hotel Sněžné, foto: m-ARK

Foto: Hotel Sněžné 2×
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All-in-one
Noblesní budova hotelu čiší historií 
šlechtického letoviska ze 16. století 
a spojuje půvab minulosti s kom-
fortem doby současné. Pokoje 4* 
standardu, služby hotelové restaurace, 
salonky pro firemní i společenské 
akce, luxusní wellness, stodola, nové 
víceúčelové hřiště s umělým povrchem 
a 3,5 ha uzavřený areál se zatravněným 
dvorem a rybníkem na samotě dělají 
z Líšenského Dvora resort poskytující 
nadstandardní soukromí pro pracov-
ní i společenské akce, pro nerušené 
relaxace i romantické snění.

Kongres i svatba
Prostor hotelového sálu s krbem a te-
rasou je vybaven kompletní technikou 
a umožňuje variabilní uspořádání 
kongresového typu až do 50 osob. Pro 

Líšenský Dvůr, s.r.o.
Mgr. Eva Hlavenková
www.lisensky-dvur.cz

* * * * UBYTOVÁNÍ V SRDCI VYSOČINY
Kongresový a wellness hotel Líšenský Dvůr naleznete na jižním 
úbočí Buchtova kopce uprostřed Žďárských vrchů. Místa 
mimořádně čisté přírody a svěžího vzduchu nesou příznačný 
přídomek Srdce Vysočiny.

Hotel Líšenský Dvůr

menší kolektivy nebo jednání poslouží 
dva salonky. Velké skupiny a neformální 
firemní akce zase uvítají uzpůsobenou 
Kongresovou stodolu. Všechny prostory 
hotelu rovněž poslouží jako ideální mís-
to pro kompletní svatební servis od ob-
řadu až po novomanželské apartmá. 

Pro děti i seniory 
aktivity i relax
Rodiny s dětmi, páry nebo senioři 
využijí zvýhodněné balíčky pobytů. 
Na děti jsme připraveni vybavením po-
kojů i dětskými koutky, vnitřní hernou 
i venkovním hřištěm. Rybník u hotelu 
je k dispozici pro sportovní rybaření 
nebo v zimě k bruslení. Pro večerní 
či odpolední zábavu je k dispozici 
ohniště na opékání. A malí dobrodruzi, 
kteří chtějí přespat v přírodě, mohou 
využít i chatičky.

…wellness na závěr
Ať máte za sebou cyklistiku v okolních 
kopcích, pěší výšlap, v zimě běžkařskou 
trasu či sjezdování nebo pouze přijedete 
unaveni po pracovním týdnu, wellness 
centrum se třemi saunami, vířivkou 
a relaxačními prostorami oceníte vždy.

Foto: Líšenský Dvůr
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Ráj Vysočiny
Ne nadarmo se Bystřicko na Vysočině spojuje s rájem. Navazuje na západněji položené Žďárské 

vrchy, kde pramení zdejší řeky a odkud do regionu přitéká řeka Svratka, jejíž hluboké kaňonovité 
údolí kontrastuje s okolními téměř horskými vrcholy. Najdete tu čistý vzduch, krásnou přírodu, 

unikátní architekturu, a když budete chtít, nepotkáte celý den ani živáčka.

BYSTŘICKO

Zřícenina hradu Zubštejn, foto: m-ARK
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Centrum EDEN, foto: archiv města

Krajina v okolí Bystřice nad Pernštejnem, foto: archiv města
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Celá Hornosvratecká vrchovina s přírod-
ním parkem Svratecká hornatina přímo 
vyzývá k toulkám přírodou. Objevovat 
můžete hrady, zříceniny, lidové stavby 
i malebné vesnice. Jednou z nejkrásnějších 
hradních zřícenin je Zubštejn. Nedaleko 
od něj je Pyšolec a Aueršperk. Dominan-
tou zdejších památek je pohádkový hrad 
Pernštejn, který se nad městysem 
Nedvědice tyčí bezmála osm století 
a za celou svou historii ho žádní dobyva-
telé nikdy nepokořili. 
Své stopy v regionu zanechala také du-
chovní architektura. Jednou z nejstarších 
památek Bystřicka je kamenný kostel 
sv. Michaela archanděla ve Vítochově. 
Podle legendy raně gotický kostelík ne-
chal vystavět svatý Metoděj, který ho měl 
osobně vysvětit. Od kostela se naskýtají 
krásné výhledy do okolí, čehož si všimli 
i fi lmaři. Natočili tady jeden díl televizního 
seriálu Paměť stromů a také píseň Mrtví 
z televizního fi lmu Slunovrat. Svůj odkaz 
tu zanechal i architekt Santini v podobě 
kostela sv. Václava ve Zvoli a pozdně 
barokní kostel sv. Bartoloměje pro změnu 
zdobí obec Rozsochy.
Pokud se rádi vydáváte po stopách na-
šich prababiček, Bystřicko zve k návštěvě 
Vesnické památkové zóny v Ubušínku 
a za povšimnutí stojí i dřevěné mosty 
v Černvíru a v Nedvědici i dřevěná lávka 
ve Švařci. 

Bystřický park miniatur
Vysočina má svůj jedinečný park minia-
tur. Roste v Bystřici nad Pernštejnem 
nedaleko vlakového nádraží. S nápadem 
na vybudování parku přišel starosta měs-
ta, Karel Pačiska, společně s Vladimírem 
Cisárem, ředitelem městského muzea. 
V květnu 2018 začal výtvarník a modelář 
Zdeněk Brachtl vytvářet první model. 
Postupně prostor parku zaplňují minia-
tury hradů, klášterů a jiných památek 
z okolí řeky Svratky, kterou představuje 
malý potůček, protékající celým parkem. 
V měřítku 1:50 můžete obdivovat hrad 
Čepička, hrad Loučky, hrad Černvír, hrad 
Lomnice, klášter Porta coeli v Předklášteří 
a nově hrady Pernštejn a Zubštejn. 
Zároveň vás mohou stavby na první 
pohled splést, protože nevypadají jako 
nyní, ale jako v dobách své největší slávy, 
tedy ve 14. či 15. století. Letos v parku 
vyrostou další čtyři modely, ale také pro-
dejní stánek, rozhledna a další zábavné 
prvky pro děti a dospělé, například hřiště 
na pétanque.

Centrum EDEN je ráj 
zábavy a poznání
Centrum vzniklo na okraji Bystřice nad 
Pernštejnem proměnou původního hra-
běcího statku Mittrowských v blízkosti 
vlakového nádraží. Areál se skládá ze tří 
částí. První z nich je historický Panský 
dvůr, kde se nachází pivovar, kovárna, 
stolárna, krtinec se zábavními prvky pro 
děti, zelená lékárna nebo ukázka bytu 
správce panství. Na Panský dvůr nava-
zuje Horácká vesnice s replikami staveb 
z 19. století, ve kterých je zachycen život 
jak chudých řemeslníků (pazderna, tkal-
covna, hrnčířská dílna, babka kořenářka, 
včelař), tak honosný statek a mlýn. 
Můžete tady s celou rodinou, i se psy 
na vodítku, strávit celý den a vyzkoušet 
si řemesla našich předků, pomlít mouku 
nebo jen tak poležet na seně v pazderně. 
Na vesnici patří i domácí zvířata, která 
jsou zde ochočena a je dovoleno se s nimi 
mazlit a krmit je.
Z historie do budoucnosti se přenesete 
díky moderní futuristické stavbě Ekopa-
vilonu, kde se ve čtyřech patrech dozvíte 
vše o šetrném přístupu k životnímu pro-
středí, recyklaci odpadů, koloběhu vody 
v přírodě a dalších zajímavostech. 

Více informací na 
www.centrumeden.cz nebo 
Facebook: centrumeden

Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 1
Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 590 387/8
info@bystricenp.cz

TIP NA VÝLET
Krajina Bystřicka nabízí pestrou paletu 
výletů, dobrodružství a zážitků.
Inspiraci najdete na webu bystricko.cz 
v sekci Trasy a Výlety nebo Příroda 
a památky.

V malé obci Vír mají v zimě jeden 
unikát. Uměle vytvořenou ledovou 
stěnu s nejvyšším ledopádem 
v Česku i v celé Evropě. Výška skály 
je 45 metrů, přičemž délka jednot-
livých lezeckých cest se pohybuje 
v rozmezí od 15 do 25 metrů. 

www.bystricenp.cz
www.bystricko.cz
www.centrumeden.cz
www.muzeumbystricko.cz

Park miniatur, foto: archiv města
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Obec Vír nabízí unikátní sportovní 
zážitky celý rok. V zimě se mění 
skalní věže pod přehradou 
v jedinečnou ledovou stěnu, 
celoročně slouží návštěvníkům 
několik zajištěných via ferrat, okolní 
terén je rájem pro horská kola a díky 
přehradě se může obec pochlubit 
i vlastním vodáckým kanálem. Jen 
malý výčet aktivit, které zdejší region 
nabízí. To vše zasazené do nádherné 
přírody Vysočiny.
Test centrum a půjčovna Adrex Base 
Camp vznikl z nadšení provozovatelů 
pro různé outdoorové sporty 
a z touhy koncentrovat kvalitní 
vybavení a služby pod jednu střechu.
Aktuálně jsou k zapůjčení exkluzivní 
biky od českých „garážových“ 
značek. Tyto zakázkové stroje 
doplňují dětská kola. Letos přibudou 
elektro kola Scott, Giant, Ghost 
a Rock Machine. Nejvíce zájemců 
však lákají do Víru via ferraty. 
Půjčovna disponuje 25 ferratovými 
a 15 ledolezeckými sety, odborné 
proškolení je samozřejmostí. 
Komplexní služby doplňuje info 
centrum, občerstvení, servis kol 
a outdoor shuttle pro kola a lodě.

Adrex Base Camp
Vír 173 
tel.: 566 566 566
abc@adrex.cz
otevírací doba: Po–Ne 9–18 h
Facebook: AdrexBC, www.adrex.cz

Test centrum a půjčovna 
sportovního vybavení ve Víru

Foto: Tom Nováček, Robert Šimice, Petr Kašpar

Jedna z nejvýše položených přehrad v České 
republice leží na řece Svratce, na rozhraní 
Žďárských vrchů a Nedvědické vrchoviny. 
Betonová hráz přehrady je ukotvena 
ve svazích skalnatého údolí v malebné 
přírodní scenérii.

Nádrž poskytuje zdroj pitné vody, a proto je 
koupání, rekreace i rybolov zakázán. Nicméně Vír 
a jeho okolí určitě za návštěvu stojí, ať už samotná 
přehradní hráz s krytou kolonádou a informačními 
tabulemi, nebo Svratecká vodohospodářská naučná 
stezka a cyklotrasa Okolo Vírské přehrady o délce 
25 kilometrů. Kromě krásné přírody i skalních 
vyhlídek se stojí za to podívat na Vírský mlýnek 
s pohyblivými postavičkami nebo mohutnou 
zříceninu gotického hradu Dalečín.

www.virvudolisvratky.cz/virska-prehrada

VÍR
VODNÍ     PŘEHRADA

Foto: m-ARK
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Zdejší pohostinnost sahá hluboko 
do minulosti. Vznik Velké Bíteše souvisel 
s křižovatkou dálkových cest a Bítešští 
už ve středověku využívali řady privilegií 
včetně práva várečného. Městská pa-
mátková zóna zahrnuje prostor uvnitř 
hradeb, které se datují do 15. století 
a váže se k nim pověst, že mocné kame-
ny pomáhali nosit obři siláci. Z hradeb se 
sice dochovaly jen nepatrné zbytky, ale 
jejich pozůstatky patří k nejnavštěvova-
nějším místům Velké Bíteše, stejně jako 
další dominanta města – kostel sv. Jana 
Křtitele s pěti zvony, z nichž největší je 
Velký zvon vážící 1 950 kg. Oblíbené je 
městské muzeum i zrekonstruované 
Masarykovo náměstí.

Po Bítešsku 

Po Bítešsku 
za přírodou a sportem
Pokud preferujete procházky do pří-
rody, na Bítešsku můžete navštívit 
Heřmanov s nalezištěm tzv. heřmanov-
ských koulí, přírodní park Údolí Bílého 
potoka nebo přírodní památku Olšo-
veček. K vidění jsou i památné stromy 
ve Skřinářově a Lesním Hlubokém. 
Region přeje také cykloturistice. 
Na svých výletech se vydejte například 
po stopách smírčích kamenů. V každé 
ze čtyřicítky obcí Bítešska najdete 
alespoň malou zajímavost v podo-
bě zvoničky, smírčího kamene nebo 
božích muk. Osová Bítýška návštěvníky 
zaujme farním kostelem sv. Jakuba se 
zahradou a zámkem Osová, který ze 
dvou stran obklopují rybníky.

Facebook: Bitessko.com
www.bitessko.com

Velká Bíteš
moravská část Vysočiny plná tradic
Folklor, tradice a pospolitost. To jsou základní znaky, spoju-
jící nejvýznamnější akce ve Velké Bíteši. Vždyť kdo by neznal 
Tradiční bítešské hody?! Na Bítešsku se stále něco děje, od plesů, 
masopustů, poutí až po koncerty a výstavy. Přidejte jedinečná 
místa, atraktivní možnosti pro cyklo i pěší, ideální polohu k dál-
nici D1 a není co řešit, region může být přesně tím místem, kam 
příště vyrazit na prodloužený víkend nebo dovolenou.

červen  Bítešská pouť 
září  Tradiční bítešské hody 2020 
12. září    Folklorní festival 
                 Setkání na Podhorácku  
 

TIP NA VÝLET
Kolem devíti bývalých mlýnů 
v okolí Vlkova, Křoví a Velké Bíte-
še vede naučná stezka s názvem 
Už ty mlýny doklapaly. Začít 
můžete přímo ve Velké Bíteši, 
u budovy základní školy v ulici 
Sadová – v přírodní učebně.

Kostel sv. Jana Křtitele, foto: archiv města

Bítešské hody, foto: archiv města

Foto: m-ARK

Chodník slávy, foto: archiv města
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  Nejvýznamnější akce 
  ve Velké Bíteši v roce 2020
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Marnivě proměnlivá, romanticky zasněná, jemně krásná i drsně 
chladná – jako žena východní bašty Vysočiny. Malebné krajině za-
oblených vrchů dominují hluboké kaňony a strmá údolí řek Jihlavy, 
Oslavy a Chvojnice. Teplé lesy vybíhají na vyhřátá romantická skaliska, 
a širokými údolími s rybníky se vinou křišťálově čisté potůčky. Stužky 
písčitých cest a stezek zvou k procházkám i velkým výletům, rybaření, 
trempování a odpočinku duše i těla. Ve vzácné harmonii se zde spojují 
příležitosti pro radosti ve všech ročních obdobích. Vítejte v jedinečném 
koutu země, kde se prolíná krajinná kompozice vytvořená správci ná-
měšťského panství s nejdivočejší přírodní scenérií, jakou umí vymode-
lovat řeky ve skalách Vysočiny. Vítejte na Náměšťsku.

Náměšť 
nad Oslavou

Foto: m-ARK
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Harmonie přírody 
a historie
Náměšť nad Oslavou jako malebné 
městečko je srdcem oblasti s boha-
tým kulturním dědictvím a rozma-
nitou přírodou. Hlavní dominantu 
města, původně gotický hrad ze 
13. století pánů Meziříčských 
z Lomnice, nechali Žerotínové pře-
stavět na renesanční zámek podle 
italských vzorů. V 18. století za rodu 
Haugwitzů prošel barokními 
úpravami a stal se střediskem umění 
a hudby. Po roce 1945 byl zkonfis-
kován a adaptován na reprezentační 
sídlo prezidenta Edvarda Beneše 
a posléze zpřístupněn veřejnosti. 
U městského centra překlenuje řeku 
Oslavu „moravský Karlův most“, 
kamenný barokní klenot s 20 so-
chami vedoucí na náměstí, který se 
řadí k nejvýznamnějším mostním 
stavbám na Moravě. O historii měs-
ta hovoří i kostel sv. Jana Křtitele, 
barokní špitálek sv. Anny s kaplí 
a hrobka Haugwitzů, posledních 
majitelů náměšťského panství. 
Na náměstí Městské muzeum nabízí 
dvě stálé expozice – Ateliér náměšť- 
ského fotografa Ondřeje Knolla 
a Papírníkovu tiskárnu se starými 
fotografickými a tiskařskými stroji 
z poč. 20. století. Unikátní je i nové 
Řeznické muzeum Jana Pavlíčka 
s množstvím exponátů řemesla. 
Všechna významná místa města 
propojuje Kulturní promenáda – 
krásná značená procházka s výkla-
dem o pamětihodnostech města.
Více než dvousetletou bohatou  

Informační centrum
Masarykovo nám. 100
675 71 Náměšť nad Oslavou
tel.: 568 620 493
info@namestnosl.cz
www.mks-namest.cz

hudební tradici města evokují 
pravidelné zámecké koncerty, 
ale zejména množství populár-
ních hudebních festivalů, jako 
je festival world music Folkové 
prázdniny, mezinárodní hudební 
festival 13 měst Concentus Mora-
viae, festival křesťanské hudby 
Náměšťfest či soutěž trampské 
hudby Náměšťská placka. 

Foto: m-ARK

Foto: Jirka Polehla

Foto: Jirka Polehla

Foto: Kamila Berndorff
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Počátky dnes oblíbeného výletního 
místa jsou spjaté s hraběnkou Marií 
Brigitou Malabaila de Canal, rozenou 
Chotkovou, která si Dukovany na konci 
18. století zvolila pro vybudování svého 
letního sídla.  
Za minulého režimu na zámku fungo-
valo doškolovací centrum veterinářů 
a po revoluci se opuštěný objekt dostal 
do majetku obce. Ta uvítala zájem tře-
bíčského podnikatele Richarda Horkého 
památku koupit a navrátit jí zašlou 
slávu. A opravdu, sídlo se od roku 2015 
proměnilo k nepoznání. Přímo v zámku 
se můžete ubytovat v některém z 16 
luxusních dvoulůžkových pokojů. Sály 
zdobené freskami spolu s přilehlými 
salonky a anglickým parkem představují 
ideální zázemí pro konání svateb, rodin-
ných oslav nebo školení. 

 
Zažijte návrat do 
období klasicismu
ZÁMEK DUKOVANY

V zámecké restauraci na vás čeká gast-
ronomický zážitek v podobě poctivých 
českých jídel. Zatímco v létě je v provo-
zu venkovní terasa ve stínu staleté lípy 
s výhledem do parku, v zimě posedíte 
u krbu s plápolajícím ohněm. Nemů-
žete vynechat prohlídku hraběnčiných 
komnat s průvodcem, která vás zavede 
i do freskového sálu Pantehon či 
dámského budoáru. Prohlídky probíhají 
po celý rok. 
Cyklisté jsou na zámku vítáni, kro-
mě úschovny mohou hosté využít 
i půjčovnu elektrokol. A pokud hledáte 
doporučení, kam se na kole z Dukovan 
vypravit, noví zámečtí pánové vám 
ochotně poradí. Za zmínku určitě stojí 
nedaleká Dalešická přehrada, zříceni-
na Rabštejn či unikátní Mohelenská 
hadcová step.
 

Spojení venkovské pohody a aristokratické vznešenosti nabízí 
malebný zámek na Třebíčsku. Klasicistní památka byla léta ve-
řejnosti uzavřená, ale nyní již pátou sezonu vítá turisty, zamilo-
vané páry i jednotlivce toužící po klidu a relaxaci. A je ideálním 
výchozím bodem pro (cyklo)výlety do okolí.

TIP NA AKCI
Neděle 10. 5. Zámecké narozeniny – 
akce pro rodiny s dětmi

Středy 22. 7., 29. 7., 5. 8. a 12. 8. – 
Letní kino v zámeckém parku

Sobota 14. 11. Zabijačka & košt pálenek

Neděle 13. 12. Vánoce na zámku

Zámek Dukovany
675 56 Dukovany 1 
tel.: 739 348 915
info@zamekdukovany.cz 
www.zamekdukovany.cz

Foto: m-ARK

Foto: Zámek Dukovany 4×

S VÝLETNÍ LODÍ HORÁCKO 
NA HLADINU DALEŠICKÉ PŘEHRADY
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Foto: Zámek Dukovany 4×

V zimě ostré skály a strmé břehy přikryté 
bílým sněhem se na jaře zazelenají mladým 
listím, v létě mají žlutý nádech od slunce 
a na podzim září všemi barvami, které se 
čarokrásně odráží na vodní hladině. Vzduch 
prosycuje křik kachen, divokých hus, volavek, 
kormoránů, čápů i labutí. Občas se na obloze 
objeví i majestátné kroužení dravců. 

Dalešická přehrada vznikla před 40 lety v místě 
nejhezčího údolí na Vysočině, a to jí z velké části 
zůstalo dodnes.
Až na svých toulkách potkáte na rozhraní Jižní 
Moravy a Vysočiny klikaté, fj ordu podobné zrcadlo 
vodní hladiny Dalešické přehrady, neváhejte s ná-
stupem na palubu lodi HORÁCKO. Z jiného místa 
totiž obdivovat proměnlivou krásu všech zákoutí 
přehrady nelze. A jelikož přehrada nikdy nezamrzá, 
můžete tu jako s jedinou lodí v ČR plout po hladině 
v každé roční době. 
V zimě vyplouvá výletní loď při nedělních hodino-
vých plavbách z Kramolína pod Wilsonovu skálu 
a zpět. Od dubna pak pluje po celé přehradě v délce 
13 km. Loď pro 115 cestujících s otevřenou horní 
palubou a uzavřenou dolní i s lodním barem pluje 
mezi pěti přístaviští nebo jen na vyhlídkový okruh. 
Všude se můžete nalodit i s vaším kolem. Anebo 
si loď pronajmout i pro fi remní akci, školní výlet, 
večírek, svatbu či oslavu.

Lodní doprava 
na Dalešické přehradě
tel.: 723 190 709
info@dalesickaprehrada.cz
www.dalesickaprehrada.cz

Za každého počasí, 
v každé roční době…
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S VÝLETNÍ LODÍ HORÁCKO 
NA HLADINU DALEŠICKÉ PŘEHRADY

Dominantu Hrotovic představuje 
původně renesanční zámek z konce 
16. století, dnes v  barokní podobě. 
Zámeckou kapli zdobí zrekonstruovaná 
jedinečná fresková výzdoba. Obnovou 
prošla fasáda zámku a zrekonstruované 
tu mají i nádvoří.
Za návštěvu rozhodně stojí Muzeum 
Hrotovicka, které mimo jiného předsta-
vuje nejvýznamnějšího rodáka malíře 
Františka Bohumíra Zvěřinu.
Nejstarší budovou ve městě je původně 
románský kostel sv. Vavřince. Tragickou 
událost nedávné historie pak dokládá 

uprostřed náměstí kamenný kříž a na čel-
ní straně zámku pomník. Připomínají 
tragédii z 8. 5. 1945, kdy tady zemřelo 114 
místních a 36 sovětských vojáků.

Středověký 
odkaz Mstěnic
Nedaleko Hrotovic leží zaniklá stře-
dověká ves s tvrzí, prvně zmiňovaná 
v roce 1393. Stála tady už za dob Velké 
Moravy. Od 60. let na místě probíhal 
dlouhých 40 let trvající archeologický 
výzkum, který zásadním významem 
odhalil život středověké vesnice. 

Hrotovice
Na okraji Českomoravské vrchoviny, dvacet kilometrů od Třebíče, 
leží Hrotovice. Město zve k návštěvě několika zajímavostí včetně 
pozůstatků nedaleké zaniklé středověké vsi s tvrzí. Muzeum Hrotovicka

nám. 8. května 2, 675 55 Hrotovice
icentrum@hrotovice.cz
www.hrotovice.cz
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Zbytky středověké vesnice, foto: archiv města                                    
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Spletité osudy Židů  
zrcadlí uličky v jejich čtvrti
Město zve k návštěvě židovské 
čtvrti, která patří mezi nejkom-
pletnější v Evropě. Poznáte ji podle 
typických úzkých uliček mezi 
domy, romantických náměstíček, 
verand a balkonů. Ze 108 docho-
vaných staveb v lokalitě Zámostí 
je významná Zadní synagoga. 
Slouží jako výstavní a koncertní 
síň. Na ženské galerii si můžete 
prohlédnout model židovské čtvrti 
tak, jak vypadala v roce 1850. 
Hned vedle Zadní synagogy stojí 
Dům Seligmanna Bauera, který je 

dnes židovským muzeem. Před-
stavuje bydlení židovské rodiny 
v meziválečném období s expozicí 
košer řeznictví.
Za návštěvu rozhodně stojí také 
Pamětní síň Antonína Kaliny ved-
le TIC Zadní synagoga. Připomíná 
třebíčského rodáka, který v kon-
centračním táboře Buchenwald 
zachránil více než 900 židovských 
chlapců. V roce 2019 město otevře-
lo novou Expozici Děti Antonína 
Kaliny, které dominuje Strom ži-
vota – unikátní umělecká kovářská 
a pasířská práce mistrů a studentů 
střední průmyslové školy. Listy 
stromu nesou vytepaná jména 
zachráněných chlapců.
Spolu s čtvrtí byl na seznam 
UNESCO zapsán také židovský 
hřbitov. S jedenácti tisíci hroby 
a třemi tisíci dochovanými náhrob-
ky se řadí k největším židovským 
pohřebištím v zemi.

Třebíč 

Pokud spojíte seznam památek UNESCO s Vysočinou, určitě vám 
na mysli vyvstane Třebíč. Malebné 36tisícové město, které se 
rozkládá v jihozápadní části Českomoravské vrchoviny na obou 
březích řeky Jihlavy. Třebíč se pyšní celou řadou jedinečných pa-
mátek, ale také významnou, často smutnou historií, která na vás 
v centru města, ale také v židovské čtvrti rozhodně dýchne.

MĚSTO BOHATÉ HISTORIE A PAMÁTEK UNESCO
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Oživené židovské město, foto: m-ARK
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Dokonalost se  
ukrývá v detailu
Další částí třebíčské památky 
UNESCO je bazilika sv. Proko-
pa, která vyrostla v době, kdy 
se k nebi začaly vzpínat první 
gotické katedrály, a představuje 
jedinečné prolnutí evropských 
vlivů na pomezí románského 
a gotického slohu. Zdobí ji řada 
výjimečných stavebních prvků 
jako například mohutné arkády, 
osmidílná klenba nad kněžištěm 
nebo gotická krypta, která patří 
k nejcennějším částem baziliky. 
Původně benediktinský klášter 
byl v 16. století přestavěn na zá-
mek a změnil se v sídlo světské 
vrchnosti Pernštejnů, Osovských 
a Valdštejnů. I ten figuruje na se-
znamu světového kulturního dě-
dictví a dnes v něm sídlí Muzeum 
Vysočiny Třebíč.
V Předzámčí najdete interaktivní 
expozici nazvanou Cesty časem, 
která nabízí poznání třebíčské 
historie a historických řemesel. 
Sami si tady můžete vyzkoušet 
práci starých mistrů, a to za do-
provodu dvou historických postav 
třebíčských měšťanů, kronikáře 
Suchenia a kupce Calligardiho.
Novinkou je od roku 2019 pro-
hlídková trasa bývalého kláš-
terního areálu. Okruh prochází 
venkovními i vnitřními prosto-
rami. Prohlédnete si baziliku sv. 
Prokopa, seznámíte se s budovami 
benediktinského opatství i s ži-
votem řeholníků v klášteře a také 
nahlédnete do zámecké ledovny.

Zámostí – multikulturní festival (rock, pop, 
alternativní žánry)

Slavnosti růžového vína – pohodové 
sobotní odpoledne plné lahodného vína 
a kvalitní gastronomie 
Svatoprokopská pouť – tradiční třebíčská 
lidová pouť 

Oživené židovské město – víkendový 
návrat do období I. republiky 
Šamajim – festival židovské kultury 
Slavnosti Tří kápí – velkolepá oslava bohaté 
historie Třebíče 
Bramborobraní – přehlídka folklorních 
souborů 
Svatomartinské slavnosti – slavnostní pří-
jezd sv. Martina, který věští zimu a blížící se 
Vánoce s celodenním kulturním programem

Co ještě v Třebíči 
vidět a zažít?
Památky UNESCO lákají ná-
vštěvníky nejen z Evropy, ale také 
cestovatele z celého světa. Ti často 
nestihnou vidět všechny krásy a za-
jímavosti, které Třebíč nabízí, a to 
je škoda. Pokud tedy vyšetříte čas, 
objevte spolu s námi další místa, 
která stojí za to vidět a užít si je.
Přímo v centru města na Karlově 
náměstí, které je se svou rozlohou 
2,2 ha jedním z největších v Česku, 
najdete historický stereoskop Kai-
serpanorama. Přístroj, který dříve 
udivoval třetím rozměrem fotogra-
fie, uvidíte v Malovaném domě. 
Ten zdobí sgrafitová fasáda a patří 
mezi nejkrásnější a nejznámější 
historické domy v Třebíči. 
Pokud chcete mít město jako 
na dlani, vystoupejte na městskou 
věž nebo ještě výše – na rozhled-
nu na Pekelném kopci, kam vede 
značená stezka. Za návštěvu také 
stojí vodojem Kostelíček.
Světovým unikátem je stálá Ex-
pozice Franta, která prezentuje 
darovaná díla od třebíčského rodá-
ka, světoznámého malíře a sochaře 
Františka Mertla. Největší science 
centrum na Vysočině vyrostlo 
v areálu Borovinských závodů. 
V interaktivním vzdělávacím cent-
ru Alternátor můžete vidět a zažít 
experimenty s různými přírodními 
jevy a navíc uvidíte unikátní pro-
jekci na kouli. Milovníci vodních 
radovánek pro změnu ocení Aqua-
park Laguna, v létě pak venkovní 
koupaliště na Polance.

www.visittrebic.eu  

Bazilika sv. Prokopa, foto: m-ARK

Pohled na městskou věž z židovské čtvrti, foto: archiv města

Zadní synagoga, foto: m-ARK

Slavnosti Tří kápí, foto: m-ARK

  Pravidelné kulturní akce
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Pro návštěvníky zámku jsou připraveny 
čtyři stálé expozice: Svět neživé pří-
rody představuje sbírku mineralogickou, 
petrografi ckou a soubor tektitů. Svět 
portálů a bran připomíná dějiny církev-
ních řádů v Třebíči i s osudy duchovních 
ve 20. století. 
Lidé-Místa-Osudy ukazuje nejcennější 
sbírkové předměty uměleckohistorické, 
etnografi cké, botanické i zoologické. 
Valdštejnové na Třebíči přináší pohled 

Muzeum Vysočiny Třebíč
Zámek 1, 674 01 Třebíč
tel.: 568 408 890
muzeum@muzeumtr.cz
www.muzeumtr.cz

na přítomnost rodu Valdštejnů v Třebíči, 
a to především na přelomu 19. a 20. století. 
V rámci této trasy je představena i část 
jedinečné sbírky dýmek.

Muzeum Vysočiny Třebíč sídlí na třebíčském zámku. Celý zámecký areál je 
společně s bazilikou sv. Prokopa, židovskou čtvrtí a židovským hřbitovem 
na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Foto: Muzeum Vysočiny Třebíč

Muzeum Vysočiny Třebíč

V třebíčské židovské čtvrti v domě zapsaném na seznamu památek 
UNESCO najdete v Česku vůbec první stylový whisky bar. Ochut-
nat tady můžete single malt whisky, která od svého ofi ciálního 
vzniku, roku 2014, sbírá jednu prestižní světovou cenu za druhou.

Kolem roku 2007 se rodí plán otevřít 
bar s whisky v historickém centru 
Třebíče. „Proč bych si měl whisky 
nechat dovážet? Poctivá česká whisky 
z Vysočiny by byla unikát,“ napadlo 
zakladatele, současného master blen-
dera Tomáše Dyntara. Tým se postupně 
rozrůstá o mistry svých řemesel a v roce 
2014 je fi rma ofi ciálně na světě pod 
značkou TREBITSCH old town distillery. 
Jemnou a vyváženou chuť sladšího 

ZRAJE V TŘEBÍČI
Mimořádná česká     
whisky                 
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charakteru s kvalitou moravského sladu, 
české rašeliny a panenských dubových 
sudů oceňují nejen milovníci kvalitního 
alkoholu, ale především profesionálové 
z oboru. Whisky z Třebíče se pyšní zlatou 
medailí z prestižní mezinárodní soutěže 
konané v Londýně a z nejprestižnější 
soutěže vín a destilátů v Hongkongu 
a Číně si odvezla dvojitou zlatou medaili. 
Kvalitou a chutí chce patřit mezi nejlepší 
ve světovém měřítku.

Trebitsch Holding SE
Na Příkopě 988/3
110 00 Praha 1
www.ceskawhisky.cz
www.trebitsch.com

VÍTE, ŽE...
Mezinárodní certifi kát vydaný v roce 
2018 Židovskou obcí Praha potvrzuje, 
že se třebíčská single malt whisky 
vyrábí v židovské košer kvalitě.
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Třebíč je město plné historie, jedinečné archi-
tektury a památek UNESCO. Ne každý ale ví, 
že návštěvou Třebíče by vaše putování po krá-
sách moravské části Českomoravské vrchoviny 
rozhodně nemělo skončit. Ať už jste milovníci 
přírody, přijeli jste odpočívat nebo plánujete pěší 
či cyklovýlety, jste správně. Tato turistická oblast 
zahrnuje Třebíčsko, Náměšťsko, Hrotovicko, 
Jaroměřicko, Moravskobudějovicko a Jemnicko. 
Tady všude na vás čekají daleké rozhledy, přírod-
ní krásy, výjimečné památky i skvělé pivo a víno.

Pokud se váš výletní itinerář často skládá z památek, 
rozhodně byste se na Třebíčsku měli zastavit v Jaromě-
řicích nad Rokytnou a v Náměšti nad Oslavou. Prv-
nímu ze jmenovaných měst dominuje rozsáhlý barokní 
zámek. Doklad renesančního stavitelství na Moravě 
na vás pro změnu čeká v Náměšti nad Oslavou. 

Moravské Budějovice 
zdobí chrám sv. Jiljí 
a v Jemnici zase najdete 
původně gotický kostel 
sv. Víta z 15. století, pod 
kterým se nacházejí 
zpřístupněné podzemní 
prostory.
Cílem výletů může být 
také rozhledna na Pekel-
ném kopci nebo jedna 

z nejstarších rozhleden na Moravě – Babylon nedaleko 
Dalešické přehrady. A právě tato desítky kilometrů 
rozlehlá vodní plocha láká ke koupání, kempování 
nebo k plavbě výletní lodí Horácko. Romantické místo 
dokreslují příkré zarostlé stráně a na nich historii 
připomínající zříceniny. To vše protínají mnohakilo-
metrové turistické cesty i cyklotrasy.
Stále oblíbenějšími se stávají gastrozážitky. Osvěžit se 
můžete v Pivovaru Dalešice, který je známý díky Po-
střižinám Jiřího Menzela. Jediné vinařství na Vysočině, 
Vinařství Sádek, pak leží na samém okraji Třebíčska. 
Projít si tady můžete unikátní naučnou vinařskou 
stezku a putování zdejšími vinicemi zakončit degustací 
místních vín.

Další zajímavá místa a tipy na výlety najdete na 

www.destinace-trebicsko.cz

Třebíčsko
moravská Vysočina 
Kraj památek UNESCO, 
Dalešické přehrady 
i piva z Postřižin

Dalešický pivovar, foto: m-ARK

Jediné vinařství na Vysočině, Vinařství Sádek, foto: Petr Lemberk
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Rozhledna Babylon, foto: m-ARK

Jemnice, kostel sv. Víta, foto: archiv města Jemnice
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Celý hotel prošel v letech 2014–2016 
kompletní rekonstrukcí a dnes tady 
kromě jednolůžkových až třílůžkových 

Hotel Atom Třebíč
Velkomeziříčská 640/45, 674 01 Třebíč
tel.: 739 348 914, recepce@hotelatom.cz
www.hotelatom.cz

Uspořádejte fi remní akci 
ve městě památek UNESCO

Třebíč je díky své dobré dostupnosti a nedaleké dálnici D1 vyhle-
dávaným místem pro pořádání konferencí. Stačí sjet na Exitu 141 
(Velké Meziříčí) a za dvacet minut jste u hotelu Atom. Najdete 
ho v severní části města, odkud je to do srdce židovské čtvrti 
příjemnou procházkou zhruba 1500 metrů.
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pokojů i nadstandardních apartmánů 
můžete využít moderní zázemí pro 
konference, školení, večírky a další 

rozmanité akce. Společenský sál s ka-
pacitou 250 osob díky systému mobil-
ních příček podle potřeby rozdělíte až 
na šest samostatných učeben. 
Samozřejmostí je technický servis 
i chutné občerstvení z místní kuchyně. 
Pracovní setkání pak můžete zpestřit 
originálním doprovodným programem. 
Co třeba ochutnat lokální speciality 
nebo navštívit některou z mnoha míst-
ních památek zapsaných na Seznam 
světového dědictví UNESCO?
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Aquapark Laguna a wellness Laguna na-
bízí největší relax na Vysočině. K dispozici 
je bazén nepravidelného tvaru s plochou 

téměř 200 m2 a hloubkou 120 cm se 
spoustou vodních atrakcí: divoká řeka, 
houpací kolébka, chrliče vody, masážní 

a vířivá lůžka, dvě vířivé vany a podmoř-
ská jeskyně s akváriem. Venkovní bazén 

se slanou vodou. Dominantou je třetí nej-
delší tobogan v ČR, 132 m. Wellness nabízí 

komfort a odpočinek v šesti různých 
saunách, třech odpočívárnách a dvou 

venkovních terasách. K rehabilitaci lze 
využít Kneippův chodník nebo infralavice.

Nejlepší zábava
a relaxace široko 

daleko!
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Mládežnická 1096, Třebíč
tel.: 605 302 075  

www.lagunatrebic.cz

   Aquapark 
    LAGUNA

Velké Meziříčí
MĚSTO POD DÁLNIČNÍM MOSTEM

Turistické informační 
centrum Velké Meziříčí
Radnická 1, 594 13 Velké Meziříčí
tel.: 566 781 047, ic@velkemeziri.cz
www.turistikavm.cz
www.velkemezirici.cz

Hned ze dvou míst můžete Velké Meziříčí spatřit z výšky. 
První pohled znají téměř všichni, kteří jezdí po dálnici D1. 
Pohled z ptačí perspektivy skýtá i věž kostela sv. Mikuláše.

Nesměrské údolí, foto: m-ARK

Stačí vystoupat 153 schodů na ochoz a užít si vyhlídku na centrum, historické 
domy a spatřit i rozhlednu na Fajtově kopci ve tvaru šroubovice DNA. Ve věži 
na vás čeká výstava historických fotografií, 3D model města a byt věžníka, který 
měl v dávných dobách za úkol střežit město shora.
Velké Meziříčí leží na soutoku Oslavy a Balinky. V podobě zámku, renesanční 
radnice nebo barokní kašny si město zachovalo svou historickou podobu. 
Za zmínku stojí také židovská čtvrť, kde se dochovalo 63 domů včetně dvou 
synagog a hřbitova. Ten má tvar pětiúhelníku a 1306 náhrobních kamenů 
připomíná místní obyvatele 
židovské víry. 
Do čisté přírody Vysočiny vás pro 
změnu zavedou naučné stezky 
Balinského a Nesměřského údolí 
a máme i ověřený tip pro cyklisty. 
Velké Meziříčí protíná tematická 
nadregionální cyklistická trasa 
Mlynářská stezka.
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Ekocentrum Chaloupky Baliny sídlí 
v zemědělské usedlosti uprostřed 
přírodního parku Balinské údolí v malé 
obci Baliny nedaleko Velkého Mezi-
říčí. Z Velkého Meziříčí sem dojdete 
podél říčky Balinky, cestu vám zpestří 
interaktivní naučná stezka. Volně pří-
stupná bezbariérová zahrada refl ektuje 
potřeby lidí s handicapem. Herní prvky 
lákají rodiny s dětmi. Organizovaným 
skupinám nabízíme zážitkové progra-
my s prvky zahradní terapie, při kterých 
využíváme i bezbariérové zázemí 
budovy ekocentra.

www.chaloupky.cz/baliny
baliny@chaloupky.cz

Ekocentrum 
Chaloupky 
Baliny

Foto: Chaloupky o.p.s., 2× 

Hotel a minipivovar Jelínkova vila se 
nachází ve Velkém Meziříčí v srdci 
Vysočiny. Na místě, kde po dlouhá 
staletí stával velký mlýn a později vila 
továrníka Karla Jelínka, dnes najdete 
romantický hotel s historickými pokoji, 
relaxační zónou s bazénem a saunou, 
školicími sály pro vaše akce a útulnou 
rybí restaurací, kde dosud tiše klape 
mlýnské kolo. Ryby tu majitelé ucho-
vávají unikátním způsobem – živé 
ve sklepení v průtočné říční vodě, 
abyste na stůl dostali jen to nejlepší 
a nejčerstvější rybí maso. Lahodné 
jídlo můžete zapít přímo zde uvařeným 
pivem Harrach, které vás osloví jemnou 
vůní, plnou chutí a bohatou pěnivostí.
Zavítejte do Jelínkovy vily, budovy 
prosycené historií a jemnou sladovou 
vůní piva…

www.jelinkovavila.cz

Jelínkova vila
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Velké Meziříčí

Balinské údolí, foto: m-ARK
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Rokem vzniku 1893 se muzeum řadí 
k jedněm z nejstarších na Moravě. 
Jeho sbírky zrcadlí nejen historii, ale 
také společenský a kulturní život města 
i celého regionu. Kvůli budování dálnič-
ního mostu Vysočina se muzeum 
v 80. letech začalo specializovat 
na pozemní komunikace a dnes si ve 
2. patře zámku můžete prohlédnout 
expozici Cestou necestou aneb 
Od cest k dálnicím.
Začněme s prohlídkou však pěkně 
po pořádku. V přízemí zámku se na-
chází výstavní síň, kde se několikrát 
za rok obměňují výstavy. V prvním 
patře si prohlédnete stylově zařízené 
pokoje a seznámíte se s historií budovy 
i s jednotlivými majiteli. V salonech 
na vás čeká několik zajímavostí, na-
příklad smuteční náhrdelník císařovny 
Marie Terezie. Samostatná expozice se 

Historie, slavní rodáci 
i unikátní fresky

Od 13. století se na skále nad Velkým Meziříčím vzpíná zámek 
a v něm od roku 1948 sídlí muzeum. Tehdy se sbírky historické, 
etnografické a přírodovědné rozšířily o zámecký mobiliář. Nic 
na tom nezměnil ani fakt, že památku v roce 1995 restituovala 
hraběcí rodina Podstatzkých-Lichtensteinů.

věnuje hraběti Harrachovi a sarajev-
skému atentátu.
Druhé patro zámku zdobí například 
výstava Ve znamení sedmi per, která 
mapuje dějiny Velkého Meziříčí. Zároveň 
tu můžete obdivovat sbírku kubistic-
kého nábytku. Připomíná jeho majitele, 
významného rodáka a předního mate-
matika a fyzika dr. Františka Závišku. 
Další výstava představuje slavného 
rodáka a letce Jana Čermáka. Přírodo-
vědnou část muzejních sbírek reprezen-
tuje výstava Od albitu k žule a otevřený 
depozitář zase prezentuje sbírku ptáků, 
vyskytujících se v regionu na počátku 
20. století.
Muzeum pořádá celou řadu zajímavých 
a hodně navštěvovaných akcí. Nenechte 
si ujít například noční prohlídky zámku 
v rámci celostátního Festivalu muzejních 
nocí nebo zářijové historické slavnosti.

Muzeum 
Velké Meziříčí

Muzeum Velké Meziříčí
Zámecké schody 1200/4
594 01 Velké Meziříčí
tel.: 566 522 773, 778 777 169
muzeumvm@muzeumvm.cz
www.muzeumvm.cz
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Foto: m-ARK

V roce 2016 restaurátoři obnovili 
unikátní fresky nalezené v přízemí 
jihovýchodní části zámku. Od roku 
2017 je Rytířský sál s freskovou 
výzdobou z konce 13. století zpří-
stupněný veřejnosti.

VÍTE, ŽE...

magazín LOOK AT IT
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Princip hry discgolfu vychází z klasic-
kého golfu a je velmi jednoduchý. Cí-
lem je projít discgolfové hřiště tvořené 
devíti až osmnácti jamkami s co možná 
nejnižším počtem hodů discgolfovým 
diskem podobným frisbee. Každá jam-
ka začíná na výhozišti a končí v disc- 
golfovém koši, kam je potřeba disk 
vhodit. Hráč se z výhoziště svými hody 
ke koši postupně přibližuje, po do-
končení jamky si zapíše počet hodů 
a přesune se na jamku následující. 

Jamek je nejčastěji devět nebo osm-
náct a jsou umístěny v městských 
parcích, lesoparcích, suchých poldrech 
či zámeckých areálech. Dohromady 

tvoří jakýsi vycházkový okruh. Proč 
vycházkový? Protože hra discgolfu 
není nic jiného než procházka s ob-
časným hozením discgolfového disku. 
A právě zde lze spatřovat další faktor 
přispívající k rozvoji discgolfu. Nemu-
síte totiž být žádný sportovec, abyste 
si hru užili. Naopak, discgolf jde často 
lidem, kteří se klasickým sportům 
tolik nevěnují – rozhodující je zde totiž 
soustředění a přesnost. 
V úvodu jsme zmínili, že je discgolf 
skvělý rodinný sport. Málokterý sport 
totiž dokáže najednou zabavit školáka, 
puberťáka, rodiče i babičku s dědou. 
V začátcích jsou šance všech naprosto 
vyrovnané, málokdo dokáže disk 

napoprvé hodit dále než čtyřicet 
metrů. Rodinný turnaj se pak často 
rozhoduje v konečné fázi, kdy je disk 
potřeba vhodit do řetězů discgolfo-
vého koše. A zde přichází na řadu 
ono zmíněné soustředění a přesnost. 
Životní zkušenost a rozvaha pak často 
vítězí nad mládím a dravostí. 

Velkou výhodou discgolfu je i jeho 
finanční nenáročnost. Ve většině pří-
padů je vstup na hřiště zdarma, výjim-
kou jsou hřiště komerční, která zase 
bývají lépe udržovaná. Ke hře vám 
stačí jediný discgolfový disk, často si 
ho můžete zdarma nebo za drobný 
poplatek zapůjčit buď přímo u hřiš-
tě nebo v turistickém informačním 
centru. Buďte připraveni na vratnou 
zálohu okolo 200 až 300 korun. Ti, 
kteří již discgolfu propadli, používají 
na různé hody různé disky, které se 
liší tvarem, váhou a trajektorií letu. 
Pro případný nákup doporučujeme 
internetový obchod na adrese 
www.prodiscgolf.cz. 

Skvělý rodinný sport
Minigolf hrál v našich končinách snad každý, po velkém boomu 
na přelomu tisíciletí se rozvoj klasického golfu zastavil, discgolf 
se však rozvíjí tempem bez nadsázky raketovým. Vždyť u nás 
od roku 2011 vzniklo již 106 veřejných discgolfových hřišť! 
Discgolfová vlna se nevyhnula ani Vysočině, kde je možné si 
tento rodinný sport vyzkoušet hned na sedmi místech. 

DISCGOLF
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Věděli jste, že se v discgolfu i soutěží? 
Turnajů se u nás každý rok uskuteční 
na sto padesát a organizačně je zašti-
ťuje Česká asociace discgolfu. Většina 
z těchto akcí je vhodná i pro začína-
jící hráče a jejich seznam lze nalézt 
na webu www.idiscgolf.cz. V rámci 
Evropy patří čeští hráči k naprosté 
špičce, v roce 2018 dokonce získal náš 
reprezentant Bohdan Bílek zlatou me-
daili z mistrovství Evropy juniorů! 

DiscGolfPark Kunšovec, 
Velké Meziříčí
· první discgolfové hřiště
  na Vysočině (r. 2012) 
· půjčovna disků v turistickém 
  informační centrum

Náš tip: Ideální hřiště na protažení 
těla při cestě po D1.

Discgolfové hřiště 
hotel Luna, Kouty 
u Ledče nad Sázavou
· hřiště kombinuje jamky v lese 
  a v otevřené ploše okolo rybníka
· vstup na hřiště je zpoplatněn, platí   
  se na recepci hotelu Luna, kde funguje 
  i půjčovna disků

Náš tip: Hladina rybníku Homole je 
na některých jamkách nebezpečně 
blízko. Plavky s sebou!

DiscGolfPark Třešť, 
Zámecký hotel Třešť
· těžší hřiště v krásném zámeckém parku
· z důvodu rekonstrukce hotelu je 
  půjčovna disků mimo provoz, 
  je potřeba mít vlastní

Náš tip: Na 4. jamce se na chvíli 
zastavte a pohlédněte vzhůru do korun 
majestátních modřínů.
 
DiscGolfPark Hostačov, 
Chateau Hostačov
· královské hřiště českého discgolfu     
  a jediné osmnácti jamkové hřiště  
  na Vysočině
· vstup na hřiště zaplatíte v recepci 
  hotelu, kde funguje i půjčovna disků

Náš tip: Po hře se nezapomeňte 
zastavit v zámecké restauraci, místní 
kuchyně je vyhlášená! 

DiscGolfPark Podhrad, 
Humpolec
· hřiště v krásném prostředí lesoparku 
  Podhrad
· disky lze zapůjčit i zakoupit 
  v turistickém informačním centru

Náš tip: Devět jamek bylo málo? 
Vyběhněte si na zříceninu hradu Orlík 
na kopci přímo nad hřištěm. 

DiscGolfPark Lhota-
Vlasenice
· lesní hřiště u malebné obce Vlasenice, 
  které je vybaveno altánem 
  a dětským hřištěm
· půjčovna disků není k dispozici, 
  je potřeba mít vlastní vybavení

Náš tip: V nedaleké Kamenici nad 
Lipou nedávno znovuotevřeli původní 
pivovar. Kromě výtečného piva nabízí 
i zážitky ve formě workshopů a exkurzí.

Discgolfové hřiště Pilák, 
Žďár nad Sázavou
· krátké hřiště vhodné pro rodiny s dětmi
· půjčovna disků v přilehlém občerstvení

Náš tip: Toto sympatické hřiště lze 
v pohodě obejít i s kočárkem.

Foto: Discgolf

www.discgolfpark.cz
www.prodiscgolf.cz
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Zámek Jaroměřice nad Rokytnou

Kostel v Havlíčkově Borové

Bukový les u Štoků

Bledule u Staré Říše

Otakárek fenyklový

Kvetoucí sakury v Jihlavě
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Kdy jste zjistil, že focení je to, čím chcete trávit svůj 
volný čas? A pamatujete, na co nebo na koho jste 
v prvních fotografických počinech zaměřil svůj 
hledáček?
Moje první krůčky k fotografování vedly ještě přes 
černobílý film. Na vysoké škole místo studia matemati-
ky jsem často trávil večery v temné komoře a pokoušel 
se proniknout do tajů fotografie. Bavilo mě pozorovat, 
jak fotka vzniká, a tomu přizpůsobovat i focení. Tedy 
vlastně opačný postup toho, jak je to obvyklé dnes. 
V té době také začal vycházet časopis pro amatérské 
fotografy, kde zveřejňovali nejlepší zaslané fotografie 
různých témat. Po několika úspě-
ších v soutěži mě fotografie pohltila 
definitivně. A to zejména fotografie 
přírody všech forem.

Jste profesionálním fotožurnalistou. 
Fotíte pro jeden z českých zpravo-
dajských deníků. Je velmi odlišné 
fotit pro články kolegů žurnalistů, 
nebo se realizovat sám v přírodě? 
Najdete si v obou případech to, co 
vás na práci baví?
Rozdíl je to velký. Fotografování 
do novin je většinou o lidech, ak-
tuálních situacích ze života. A právě 
to, že může člověk od lidí a civilizace 
uniknout do přírody, dává možnost 
relaxace a odpočinku. Focení je pro-
středek, jak se přírodě ještě víc přiblížit a pochopit ji. 
Pro focení přírody je také podstatná znalost meteoro-
logie. Aby fotka získala něco navíc, měla by budit emo-
ce, což u přírody znamená vyhledávat situace v drsněj-
ších podmínkách, jako je třeba bouřka, sněžení, slunce, 
vítr. Úspěch a kvalita záběrů souvisí také s časem 
pořízení. Určitě nejlepší vznikají v ranních a večerních 
hodinách, což vyžaduje brzké vstávání nebo naopak 
pozdní příjezdy domů. 

Pak mnohdy na mě čeká sladká odměna v podobě 
zajímavé fotografie.

V závěru roku 2015 jste založil facebookovou strán-
ku Vysočina Life and Nature, která má okolo 21 tisíc 
fanoušků. S jakým záměrem jste stránku zakládal a jak 
vás těší takový zájem příznivců, kteří vaše fotografie rádi 
sledují? 
Velký zájem fanoušků mě samozřejmě těší, ohlasy jsou 
velké, a to nejen z Vysočiny. Je zajímavé sledovat diskuse 
pod fotkami, kde si lidé sdělují zkušenosti či zážitky z da-
ného místa na fotce. Že zde vyrůstali, byli na dovolené či 

poznali svou první lásku. Je potěšující, 
že se zde politika a problémy světa 
moc neřeší. A možná právě to byl 
záměr, proč tuto stránku založit. Aby 
lidé neřešili jen negativní věci, kterých 
je kolem nás spousta. A že jich je už 
tolik, to se mi na začátku ani nesnilo…

Jste rodák z Vysočiny, kde jste se 
vlastně narodil? A máte na Vysoči-
ně vyloženě oblíbené místo, které je 
vám nejbližší, a kde například fotíte 
nejraději?
Narodil jsem se vlastně úplně na po-
mezí Vysočiny, v Pacově, což byl v té 
době ještě Jihočeský kraj. Dětství jsem 
prožil nedaleko v Obratani a je tedy 
jasné, že okolí mám dodnes velice rád, 

i když se tam už tolik nedostanu. Na Vysočině je ovšem 
nespočet míst, kam se rád vracím, patří mezi ně Novo-
městsko, Jimramovsko, Žďár nad Sázavou, přírodní park 
Třebíčsko, údolí velkých řek Oslava, Sázava, Jihlava… 
a tak bych mohl pokračovat s výčtem krásných míst. 
Bohužel poslední dobou trošku trpím, když vidím, jak se 
mění krajina necitlivými zásahy člověka a samozřejmě 
také smutnou kůrovcovou kalamitou. Věřím, že i naše 
Vysočina má šanci se oklepat a vzpamatovat z nejhoršího.

Petr 
           Lemberk

VYSOČINA V HLEDÁČKU FOTOGRAFA

Brtnické uličky
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Drátenická skála a Blatiny Stehlíci ve Vlachovicích

Hrad PernštejnRybník u Jezdovic

Zlatý voči u Lipnice nad SázavouKostel sv. Ignáce v Jihlavě
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