Vysočinou

s dětmi

P

ohodová a domácká Vysočina je doslova rájem pro rodiny s dětmi od těch
nejmenších, přes výrostky až po téměř dospěláky. Navštivte Vysočinu, vydejte se po kraji a užijte si s námi ta nejlepší místa pro děti aktivní, sportovně založené, které potřebují vybít energii, nebo spíše hloubavé, prahnoucí po poznání. Rádi společně tvoříte? I pro vás máme tipy, kam vyrazit. Vydejte
se do pohádky, za zvířátky, dobrodružstvím vstříc.
Ze sedmi desítek dětských cílů na Vysočině, které jsme pro vás sestavili, si zcela
jistě vyberete. U každého najdete navíc další tipy na zajímavá místa v okolí.
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Zoologická zahrada Jihlava
Zoo najdete v příjemném prostředí zalesněného údolí
řeky Jihlávky. Je velká tak akorát, rozhodně se v ní nebudete trmácet dlouhé hodiny od výběhu k výběhu. A přesto tu na vás čeká asi tisícovka zvířat pěti kontinentů –
Evropy, Afriky, Ameriky, Asie a Austrálie. Specialitou
zoo je chov kočkovitých šelem, opic a plazů.
Při návštěvě zahrady vás překvapí a zcela jistě pobaví volně pobíhající drápkaté opičky – náramně zvědaví tamaríni pinčí. Ani některá další zvířata nejsou za
mřížemi, ale třeba jen na ostrůvku ve vodě. Ocitnete se
tak v blízkém kontaktu s nimi. Snad žádné dítě neodolá
mnohým atrakcím – tobogánu, lanovce, lezecké stěně,
prolézačkám či hře na piráty na velké dřevěné lodi zvané
Noemova archa. K sobě do výběhu je zcela jistě zlákají
i krotké kozy kamerunské.
Krom toho jihlavská zoo nabízí řadu zážitkových programů, jako jsou komentovaná krmení, prohlídky s průvodcem, zoologem, umožňuje stát se na den chovatelem.
Občerstvení návštěvníkům poskytují četné stánky, kavárny i hospůdka. V zoo tak můžete strávit náramně pohodový den.
Březinovy sady 5642/10
586 01 Jihlava 1
+420 567 573 730
zoojihlava.cz

V okolí:
jihlavské
podzemí,
Rodinný park
Robinson, Vodní
ráj Jihlava

Pavlov 54
584 01 Ledeč nad Sázavou
+420 734 309 798
stanicepavlov.cz

Záchranná stanice Pavlov
Poraněná zvířata nebo opuštěná mláďata z Vysočiny putují do Záchranné stanice Pavlov
u Ledče nad Sázavou. A za nimi tam mohou
zamířit i rodiny s dětmi. Potěší vás na 70 stálých zvířecích obyvatel expozice. Dozvíte se
mnohé o záchraně zvířat, o jejich ohrožení
v naší krajině nebo o záchranných programech určených našim ohroženým druhům.
V expozici jsou dravci, pěvci i vodní ptáci
žijící u nás. Ze savců tam žije například
norek evropský, vydra říční, liška obecná nebo kuna skalní. Můžete i sami pomoci třeba adopcí zvířat. Máte možnost
strávit se svými dětmi ve stanici kus
prázdnin, neboť prostory zrekonstruovaného ekocentra nabízejí
ubytování a bezbariérový pobyt.
V okolí: hrad
Můžete posedět u rybníka a obLedeč n. S., Stvořidla
jevovat krásná přírodní zákoutí
na Sázavě s možností
s mokřady a jezírky. Poklidsjíždění řeky, hrad
né okolí vyzývá k procházkám
Lipnice, zámek
a celodennímu pobytu v přírodě.
Světlá n. S.

Dvorní zookoutek U Pipinga
Zookoutek chová exotická i domácí zvířata včetně
V okolí: zámek
ohrožených druhů a živočichů vyžadujících zvláštní
Jaroměřice n. R.,
péči. Všechna zvířátka jsou téměř na dosah, některá –
památky UNESCO
např. minikozičky, oslíky a minipony – si lze i pohladit,
v Třebíči
další – třeba mývaly či dikobrazici Vendulku – můžete
nakrmit z ruky. Uvidíte sovy (výry velké i virginské, sovu
pálenou, sýčka), želvy, skunka, klokana, hejno nandu
pampových, ale také třeba miniprasátka. A pokud přijdete
ve vhodnou denní dobu, spatříte i veverky. Skupiny od dvou do
max. 12 osob provázejí zkušení ošetřovatelé zvířat, dobrovolníci, kteří vám vysvětlí vše o daném druhu, případně
odpoví na vaše dotazy. Komentovanou prohlídka lze
absolvovat v období od června do října, a to pouze po
předchozí domluvě.
Popovická 786
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
+420 731 407 080
dvornizookoutek.cz

Hospodářský dvůr
Bohuslavice
Jste milovníci koní? Pak navštivte jezdecké centrum v Bohuslavicích u Telče, kde můžete jezdit
na koni, oslu či poníkovi nebo vyzkoušet jízdu
s bryčkou. Děti nadchne malá zoo s hospodářskými zvířaty, jako jsou koně, kozy, drůbež, ovce, osli,
ale i jelen, lamy, pávi, exotické ptactvo a jiné drobné zvířectvo. Mezi zvířátky můžete strávit dovolenou, neboť hospodářský dvůr nabízí ubytování
v penzionu. Pobyt si můžete zpestřit i rybařením,
návštěvou venkovní posilovny a malé děti mají
k dispozici hřiště s originálními atrakcemi. Zájemci mohou zkusit tvořit novoříšskou keramiku.

Bohuslavice 10
588 56 Telč
+420 725 513 029
hospodarskydvur.cz

V okolí: Památka
UNESCO v Telči,
rozhledna Oslednice,
Velkopařezitý rybník

Džekův ranč
Za koni i dalšími zvířaty můžete vyrazit na
ranč na pomezí Žďárských vrchů a Železných
hor. Nabízí ubytování i stravování. Zkušení
instruktoři jízdy na koni zaučí všechny začátečníky, kteří by si chtěli zkusit, jaký je pohled
na svět z koňského hřbetu. A ti, kteří už tomu
propadli, mohou vyrazit na vyjížďky po malebném okolí – a to nejen v sedle, ale i v kočáře.
Ve volném čase se děti zabaví návštěvou obory s ovcemi, berany, slepicemi, daňky, oslem
i čínským prasetem.

Žďárská 22
582 63 Ždírec nad Doubravou
+420 561 110 747
dzekuvranc.cz

V okolí: Království
loutek ve Vojnově
Městci, Čertův stolek,
skalní vyhlídka v údolí
řeky Doubravy

Farma Hrnčíř
Chce se vaše dítě (od 10 let) naučit jezdit na
koni a vy s ním? Na farmě Hrnčíř získáte základní výcvik ať už jste naprostí začátečníci
i pokročilejší. Pod dohledem zkušeného instruktora jezdectví to zkusíte nejprve na lonži, pak ve skupině, dle počasí v hale nebo venku. Zdatnější pak mohou vyrazit na vyjížďku
do přírody, či se zúčastnit tradiční Hubertovy
jízdy. Okolí farmy je obklopeno krásnou přírodou, takže výletů si užijete do sytosti.

Proseč pod Křemešníkem 4
393 01 Pelhřimov
+420 728 945 686
farma-hrncir.cz

V okolí: lanové
centrum Křemešník,
rozhledna Pípalka

Q RANCH u pramene Dyje
Dovolená v koňském sedle pro úplné začáteč- Pavlov – Bezděkov, 589 01 Třešť
níky i pokročilé jezdce, výcvik na jízdárně,
+420 739 030 607
vícedenní pobyty zaměřené na weswww.qranch.cz
ternové ježdění. Zkušenější jezdci
pak mohou vyrazit na šestihodinový výlet na hrad Roštejn, to
V okolí: betlémy
už bude zážitek. Mimo ježdění
Třešť, paddleboardy,
se děti zabaví třeba dováděním
Lipky Telč
v zorbingových koulích.

Chadimův mlýn
Na rodinné ekofarmě uslyšíte krávy, kozy, drůbež, zažijete krmení zvířectva, ocitnete se u babičky na dvorku. V původní mlýnici můžete zhlédnout mlynářské
stroje z počátku minulého století, třeba i mlecí kameny s hasačertem. Dozvíte se víc o mlynářském řemesle
i historii mlýna.
Horní Dubenky 33
588 52 Horní Dubenky
+420 724 374 167
www.chadimmlyn.cz

V okolí: zřícenina
Štamberk, rozhledna
Oslednice, cyklotrasy
po okolí
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Dům přírody Žďárských vrchů
V malebné obci Krátká, která je ves- Krátká 2
nickou památkovou rezervací, 592 03 Sněžné
v opraveném historickém stat- +420 774 512 790
ku sídlí ekocentrum s mo- dumprirody.cz
derní expozicí 21. století. Ta
V okolí: pěší a cyklo
ukazuje vývoj místní krajiny a přírody v průběhu věků.
okruhy Žďárskými
Představuje oblast v obdobích před příchodem člověka,
vrchy
během středověké kolonizace, rozvoje místního průmyslu, kolektivizace, ale také pohled do budoucnosti. Vnímat ji
budete všemi smysly.
V ekocentru se děti mohou pustit i do poznávání přírody pomocí badatelských batůžků, dalekohledů, navigačních přístrojů,
buzol, map, lup i klíčů k určování přírodnin. Takové výukové programy tam
totiž pořádají. Taky spoustu akcí během roku. A protože tady si všichni váží
přírody, podporují také šetrnou turistiku. Tak přijďte nejlépe pěšky nebo na
kole či koloběžce. Auta můžete nechat na Třech Studních či v Novém Městě na
Moravě.

Centrum Eden
Vydejte se s dětmi do Bystřice nad Pernštejnem na bývalý statek za poznáváním toho,
jak se dříve žilo a hospodařilo na venkově.
Můžete zde vyzkoušet různá lidová řemesla, poznat život na vesnici v 19. století,
pohladit a nakrmit domácí zvířata,
a dokonce se i seznámit s nejmodernějšími technologickými vychytávkami. Budete vtaženi do děje,
vše si můžete ohmatat, očichat,
vyzkoušet, vyfotit. Prostě poznávání zábavnou formou.
Dokonce tu najdete i jízdárnu
s možností výcviku, dětské
hřiště, bludiště a další zajímavosti. Centrum pořádá
během roku spoustu tematických akcí.
Nový dvůr 318
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
+420 566 788 400
centrumeden.cz

V okolí:
zřícenina
Zubštejn, rozhledna
Karasín, vyhlídka
Hraběcí stolek,
Vírská přehrada

Muzeum Jaroslava Foglara
V okolí: záchranná
Muzeum na hradě v Ledči nad Sázavou je věnované
stanice živočichů
spisovateli, který pozitivně ovlivnil mnoho generací
Pavlov, Národní
rozvojem skautingu i svými dobrodružnými knihapamátník odposlechu
mi. Vedl skautský oddíl ve Sluneční zátoce řeky Sáv lomech u Lipnice nad
zavy nedaleko ledečského hradu, kde sbíral inspiraci
Sázavou, hrad Lipnice
k jedné ze svých nejznámějších knih Hoši od Bobří
řeky. V muzeu objevíte kompletně zdokumentovaný
život i dílo slavného spisovatele, nasajete atmosféru
Stínadel, prozkoumáte Ježka v kleci, vyfotíte se s Rychlými šípy a ocitnete se v táboře Hochů od Bobří řeky. Ale nevynechejte ani prohlídku celého hradu
a jeho dětského okruhu s výstavou Hradní 701
plyšových medvídků a keříkovým la- 584 01 Ledeč nad Sázavou – Horní Ledeč
byrintem. Na nádvoří hradu vás jistě +420 731 612 460
muzeumjaroslavafoglara.cz
zaujme 32 metrů vysoká věž.

V okolí:
Míchova skála,
Velký a Malý
Pařezitý rybník,
Javořice 837 m n. m.,
podzemí v Telči,
výstava betlémů
v Třešti

Hrad Roštejn
Blízko Telče je hrad Roštejn. Vstoupíte dovnitř a přenesete se do života v loveckém sídle. Přímo rodinám
s dětmi je věnovaná interaktivní expozice
o přírodě, lovectví a myslivosti. Zavítáte do
nočního lesa, ožijí před vámi stopy zvířat, setkáte se s jelenem i netopýrem,
prolezete mraveništěm, vyzkoušíte
lovy beze zbraní. Lesní hernu si
s dětmi jistě užijí i dospělí, stejně
jako hodovní síň, kde usednete
k prostřenému stolu a díky videoprojekci před vašima očima ožije hradní hostina. Sály
vypadají, jako kdyby je jejich
obyvatelé jen na chvíli opustili. A až se vydovádíte, ze
sedmiboké hradní věže přehlédnete Jihlavské vrchy.
Doupě 1
588 56 Telč
+420 739 382 901
hrad-rostejn.cz

Naučná stezka Šebeň

V okolí:
rozhledna
Fajtův kopec,
zámek a muzeum
Velké Meziříčí,
Dědkovská hora,
zábavní areál
Šikland

Máte doma malého entomologa?
Pak naučná stezka v lesích u Dobré Vody, kde je nejvíce mravenišť
v České republice, je to pravé pro
vás. Mravenčích staveb je tu víc
než 1200, a to na ploše zhruba 133
hektarů. Na tříkilometrové trase jsou doslova na každém
kroku. Z informačních panelů se dozvíte zajímavosti z mravenčí
říše, čím se živí, jak se rozmnožují, anebo také to, že jich v mraveništi žijí miliony a dokáží ho postavit třeba za měsíc. Zdejší výskyt lesních mravenců patří
k největším ve střední Evropě. Stezka začíná u obce Jívoví u Křižanova, 600 m
po staré silnici směrem na Radenice.

TIC Velké Meziříčí
Radnická 29/1
594 13 Velké Meziříčí
+420 566 781 047
turistikavm.cz

Geopark Vysočina

V okolí:
3 naučné stezky
Mikroregion Telčsko
Ráj kameníků – rozkládá se
geoparkem (4, 8
nám. Zachariáše z Hradce 4
na území, které se táhne
a 13 km) provedou
588 56 Telč
od Telče až na nejvyšší vrzajímavými místy –
+420 737 355 485
chol Vysočiny – Javořici.
Roštejn, obory Roštejnská
Jeho
dominantou
i
srdcem
geoparkvysocina.cz
a Roštýnská, Míchova
je Míchova skála – dvě
skála, Javořice, Velký
zvětralé skalní věže vysoké asi 13 m. Traduje se, že nea Malý Pařezitý
daleko ní byl roku 1829 zastřelen poslední vlk Jihlavských
rybník
vrchů. Symbolem celého území je kamenická tradice, těžila
se tu žula. V Mrákotíně můžete navštívit muzeum kamenictví
a podzemí. Mezi Lhotkou a Řásnou narazíte na zříceninu Štamberk
i na kamenná moře. Pohádkové je historické jádro Telče (UNESCO) i podzemí. Děti
si užijí singletraily v Lipkách i lanové centrum a hernu v Panském dvoře.

Nesměřské a Balinské údolí
Obě údolí řek Oslavy na vý- TIC Velké Meziříčí
chodě a Balinky na západě Radnická 29/1
Velkého Meziříčí propojují 594 13 Velké Meziříčí
naučné stezky s interak- +420 566 781 047
tivními prvky pro děti. turistikavm.cz
Vyrazit na ně můžete přímo z města. V údolí Nesměř vás čeká (3 km) putování světem bezobratlých, při němž si můžete porovnat svoje smysly
s chutí, zrakem, čichem, hmatem i sluchem vybraných živočichů. Takže třeba nahmatáte svět žížal, zahrajete si s kobylkou,
podíváte se na svět okem motýlice. Balinským údolím na druhém
konci města vede další (5 km) stezka s interaktivními prvky pro děti. Dozvíte
se z nich o rybách, stromech i tajemném jezírku, dravcích či mlýnech, pramenech a studánkách. Skončíte v Balinách na zahradě Ekocentra Chaloupky sídlícího v opraveném statku. Je tam spousta atrakcí, které si vaše děti náramně
užijí. Obě stezky vedou malebným prostředím podél řek a lze je projít pěšky
i projet na kole, s kočárkem či na běžkách.

V okolí:
zámek
a muzeum
Velké Meziříčí,
rozhledna Fajtův
kopec, vyhlídková
věž kostela
sv. Mikuláše
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Muzeum nové generace Žďár nad Sázavou
Muzeum nové generace je otevřené celoročně Zámek 8/8
(podle aktuální otevírací doby). Skupiny nad 10 591 02 Žďár nad Sázavou
osob prosíme, aby se objednávaly min. několik +420 564 565 231
hodin předem na tel. 732 384 312. Příběhem bý- zamekzdar.cz
valého cisterciáckého kláštera, dnešního zámku rodiny Kinských, vás provede cisterciácký mnich
spolu s holčičkou. Dostanete sluchátka a se svými průvodci
V okolí:
se vydáte do temného středověku, do barevného baroka
vodní nádrž
nebo se pustíte po stopách slavného architekta Santiniho.
Pilská, Zelená hora,
Interaktivní expozice protkaná multimediálními prvky
Salon Expres Vagon –
vás zaručeně vtáhne do děje a rázem se ocitnete v jiném
Polnička, na kole kolem
světě. Seznámíte se s prostým životem mnicha, skrze kaPiláku a Velkého
leidoskop poznáte blíže období barokního rozkvětu a proDářka
niknete do matematických tajů Poutního kostela sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře.

Cesty časem Třebíč
Interaktivní expozice zá- Zámek 1, 674 01 Třebíč
jemce přenese do stře- +420 601 567 581
dověku. Seznámí s prací mkstrebic.cz
středověkých stavitelů, se visittrebic.eu
založením města Třebíč,
jehož vývoj posléze představí v průběhu staletí. Mnohé si
můžete vyzkoušet, třeba ovládat středověký jeřáb či zaučit se
v tradičních řemeslech coby tovaryš. A když si návštěvu správně načasujete, můžete se zúčastnit některé z tradičních akcí, které se v expozici konají (karneval, dětský den).

V okolí:
Alternátor –
ekotechnické
centrum,
Mozkoherna
a zámek v Třebíči

V okolí:
hrad Orlík, Zóna
umění 8smička
Humpolec

Muzeum dr. Aleše Hrdličky Humpolec
V antropologické expozici muzea zhlédnete neandrtálce v životní velikosti a spolu s ním se seznámíte s vývojem člověka. Vyzkoušíte si přístroje,
které antropologie využívá. Mimo to však interaktivní expozice nabízí i obří model srdce nebo ucha,
které lze důkladně prozkoumat. Antropolog Aleš Hrdlička však byl i odborníkem na život indiánů. V expozici tak najdete i indiánskou vesničku se Siuxem,
Apačem a Čerokí. Děti si mohou osahat indiánské hračky, hudební nástroje
nebo zbraně.
A pohádková expozice loutek, ta potěší ty úplně nejmenší, kteří si v dětském
koutku mohou s některými loutkami a maňásky pohrát.

Horní náměstí 273
396 01 Humpolec
+420 565 532 115
infohumpolec.cz

Informační centrum Třešť
a Schumpeterův dům
Rooseweltova 462/6
589 01 Třešť
+420 567 224 537
trest.cz/trestske-betlemy
betlemy-trest.cz

V okolí:
Pozdrav z Třeště
(obří kovaná
pohlednice)

Betlémy v Třešti
Více než 200 let starou tradici stavění betlémů
v třešťských rodinách ukazuje stálá expozice
Spolku přátel betlémů v Třešti i místní expozice Muzea Vysočiny v Schumpeterově domě. Další
betlémy bývají každoročně k vidění v třešťských
domácnostech od 26. prosince do 2. února. Pokud
si návštěvu Třeště naplánujete v červenci, můžete
se zúčastnit tradiční akce Dřevořezání, při níž se
do města sjedou řezbáři, kteří tvoří nové figurky
do společného betléma. Vznikla tak třeba svatá
rodina v nadživotní velikosti, která stojí na louce
u třešťského potoka.

Stará polenská škola
Městské muzeum Polná
Vezměte své děti do školních škamen, v nichž
usedali prapradědečci a praprababičky. Najdete je
na ojedinělé výstavě školní třídy z roku 1866. Ta
dokumentuje školství od poloviny 18. do konce 19.
století. Krom úplného interiéru třídy s lavicemi,
tabulí, učebnicemi, atlasy, globusy, výkresy a dobovými školními potřebami nahlédnete i do kabinetu přírodnin, bytu učitele nebo černé kuchyně.
Zajímavá je přírodovna s fyzikálními přístroji,
mineralogickou sbírkou a s vycpanými zvířecími
exponáty, z nichž nejznámější je dvouhlavé tele.

Poděbradova 77
588 13 Polná
+420 567 212 336
muzeum-polna.cz

V okolí: cyklostezka
Přibyslav – Sázava,
jihlavské podzemí

Huť Jakub Tasice
Golčův Jeníkov

Chotěboř

Ledeč
nad Sázavou

Světlá
nad Sázavou

Humpolec

Úzkokolejka
Jindřichův Hradec – Obrataň

Hasičské muzeum
Přibyslav

Havlíčkův
Brod

Přibyslav

Muzeum veterán Tatra klub
v Bystřici nad Pernštejnem
Šlakhamr Nové Město

na Moravě
Žďár
nad Sázavou
Bystřice

nad Pernštejnem

Polná

Pacov

Modelové království Žďár

Pelhřimov

Počátky

Velké Meziříčí

Jihlava

Muzeum
motocyklů
Kamenice
Lipou
na nad
hradě
Kámen

Alternátor
ekotechnické
centrum Třebíč

Třešť

Muzeum autíček
Telč

Třebíč

Velká Bíteš

Náměšť
nad Oslavou

JE Dukovany

Jaroměřice
nad Rokytnou
Hrotovice
Jemnice

Moravské
Budějovice

Za
poznáním
techniky

Šlakhamr
Bývalý vodní mlýn v malebném údolí řeky Sázavy Technické muzeum v Brně
nabízí expozici zaměřenou na železářskou a kovář- Hamry nad Sázavou 322
skou tradici na Žďársku. Dozvíte se, 591 01 Žďár nad Sázavou 1
jakým způsobem žili středověcí +420 602 225 243
železáři, kde a jak získávali zá- technicalmuseum.cz
V okolí: Zámek
kladní suroviny ke své práci
Žďár nad Sázavou,
– tedy dřevo, dřevěné uhlí a železo. Jaké tvořili výrobky
Pilská vodní nádrž,
a co jim při práci pomáhalo. Uvidíte chod vodního kola,
Zelená hora, Salon
bucharu i dalších zařízení a dozvíte se spoustu techExpres Vagon –
nických i historických zajímavostí a něco ze života poPolnička, na kole kolem
sledních
obyvatel hamru.
Piláku a Velkého
Dářka

JE Dukovany
Prozkoumejte naši druhou největší jadernou elek- Dukovany 269
trárnu zábavnou formou. V jaderné elektrárně jsou Informační centrum
pro zájemce připraveny dva kino- 675 50 Dukovany
sály i názorné trojrozměrné +420 561 105 519
modely reaktoru, reaktorové- cez.cz
V okolí:
ho bloku či ukázka ukládání
Rozhledna
použitého paliva. Dozvíte víc ze základů jaderné fyziBabylon, lodí
ky a o jaderné bezpečnosti. Informační centrum elekHorácko po
trárny je vybaveno špičkovou audiovizuální technikou.
Dalešické přehradě,
S průvodci se můžete vydat i na exkurzi do provozu.
Alternátor

Modelové království Žďár
Projeďte Vysočinu vláčkem jedním Dolní 183/30
z největších modelových kole- 591 01 Žďár nad Sázavou 1
jišť v republice. Spatříte reál- +420 603 742 409
né stanice, budovy i krajinné mkzdar.cz
V okolí:
prvky, tedy třeba žďárské
Muzeum nové
nádraží, stanici v Novém Městě na Moravě i zastávku
generace Žďár n. S.,
v Hamrech nad Sázavou. Koleje se vinou kolem Zelené
Zelená hora
hory a modelu kostela sv. Jana Nepomuckého, pernštejnského hradu, vítochovského kostelíčku i hotelu Ski.
A to vše na bezmála 55 metrech čtverečních. Je to zážitek
pro malé i velké.

Tipy na výlet: JE
Dukovany, nitro
hráze Dalešické
přehrady

Alternátor
ekotechnické centrum
Třebíč
Jediné science centrum na Vysočině. Chcete vidět parní
lokomotivu, dozvědět se, jak pracoval parní stroj a k čemu
sloužil? Ekotechnické centrum vám nabídne odpovědi, a
dokonce i možnost složit si takový stroj na velkém dotykovém panelu. Nadchne vás i unikátní projekční koule,
která simuluje vesmírné a přírodní úkazy. Takové zařízení je jen na deseti místech v Evropě.

Tomáše Bati 1083
674  01 Třebíč 1
+420 733 673 006
alternator.cz

V okolí: na kole
po cyklostezce
Přibyslav – Sázava,
údolím Sázavy až
k Žižkově mohyle

Husova 300
582 22 Přibyslav
+420 569 484 050
chh.cz

Hasičské muzeum Přibyslav
Muzeum hasičské techniky najdete na přibyslavském zámku. Uvidíte i regionální expozici o archeologii, repliku husitských zbraní nebo Žižkovu síň.

Muzeum motocyklů na hradě Kámen
Muzeum jednostopých motorových vozidel na Muzeum Vysočiny Pelhřimov,
hradě Kámen je otevřeno od roku 1974, jeho pobočka Hrad Kámen
expozice tak patří mezi nejstarší Kámen 1
svého druhu u nás. Nyní v ní 394 13 Kámen
najdete unikátní historic- +420 565 426 609
ké motocykly z přelomu 19. hradkamen.cz
V okolí:
a 20. století, dokonce i voPelhřimovské
dící motocykl z roku 1910. Nejčetnější jsou tu Jawy a ČZ
peklo, Muzeum
z předválečné i poválečné produkce, ale i další značky.
rekordů a kuriozit
Výstava
potěší malé stejně jako velké obdivovatele moPelhřimov
tocyklů.

V okolí:
zřícenina
Rokštejn

Zámek Příseka
Příseka 18
588 32 Brtnice
+420 565 556 845
muzeumauticek.cz

Muzeum autíček
Těšte se na téměř kompletní sbírku autíček a modelů vyrobených na území
Československa ve dvacátém století. Jde o zhruba 10 tisíc vesměs vzácných
exponátů, především pak modelů autíček různých velikostí a materiálů vyrobených nejen v dalších zemích evropského kontinentu, ale i USA, Číny a Japonska. Nechybí tu tatrovky, škodovky, mechanická tramvaj, miniaturní tank
nebo cisterna na mléko i sportovní letadlo.

V okolí:
Centrum Eden,
vodní nádrž Vír

Muzeum veterán Tatra klub
Bystřice nad Pernštejnem
V depozitu veteránů bystřického Tatra klubu
uvidíte nejen veterány, ale i šlapací autíčka,
hračky a tematické doplňky pro malé i velké
automobilisty.

Na Příkopech 1397
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
+420 603 506 442
malirstvi.jihlavsko.com

V okolí:
geografický střed
ČR v Číhošti, hrad
Ledeč nad Sázavou

Huť Jakub Tasice
Sklářský skanzen je Národní kulturní památkou
ČR. Historické, industriální budovy sklárny jsou
mimořádně zachovalé a zůstávají tak unikátním
dokladem sklářské výroby v 18. a 19. století. A co
je skvělé, sklárna dosud žije a vy si tak krom exkurze můžete užít i občasné ukázky výroby skla
a další akce.

Tasice 1
584 01 Ledeč nad Sázavou
+420 564 566 165
sklarnatasice.cz

Úzkokolejka
Jindřichův Hradec – Obrataň
Svezte se úzkokolejnou lokálkou po kolejích počátek trasy v Jindřichově Hradci
s rozchodem pouhých 76 cm mezi jižními Nádražní 203/II
Čechami a Vysočinou. Šestačty- 37701 Jindřichův Hradec
řicet kilometrů tratě spojuje +420 384 361 165
již od roku 1906 Jindřicho- jhmd.cz
hradecko s Kamenicí nad
Lipou, Černovicemi a oblastí západního výběžku ČeskomoV okolí:
ravské vrchoviny. Lokálka nabízí také svezení historickýMuzeum hraček
mi vlaky v čele s parními lokomotivami, které jezdí pro vev Kamenici
řejnost podle jízdního řádu, je možné ale i vypravení vlaku
nad Lipou
na přání. Speciální vlaky jezdí i o masopustu, na Velikonoce,
Den železnice, o sv. Martinu, Mikuláši či na Silvestra.

Golčův Jeníkov

Chotěboř

Ledeč
nad Sázavou

Sklárny v Karlově
a Škrdlovicích

Světlá
nad Sázavou
Havlíčkův
Brod

Humpolec

Pacov

Zóna umění
8smička Humpolec

Nové Město
na Moravě

Přibyslav

Žďár
nad Sázavou

Horácká galerie

Bystřice
nad Pernštejnem

Polná

Pelhřimov

Velké Meziříčí

Jihlava
Kamenice
nad Lipou

Velká Bíteš
Počátky
Počátky

Třešť

Třebíč
Telč

Náměšť
nad Oslavou

Jaroměřice
nad Rokytnou
Hrotovice
Jemnice

Moravské
Budějovice

Za
tvořením

Sklárna AG Svoboda
Karlov 31
591 01 Žďár nad Sázavou 1
+420 566 659 152
ags-svoboda.cz
Sklářská huť U Hrocha
Škrdlovice 272
592 21 Škrdlovice
+420 603 742 629
uhrocha.com

Sklárny v Karlově a Škrdlovicích
Pojďte na prohlídku sklárny, galerie, na exkurzi do sklářské
huti, brusírny a nebo přímo na workshop, kde si vyzkoušíte některé sklářské techniky. Vezmete do ruky sklářskou
V okolí: Muzeum
píšťalu a zkusíte, co to obnáší postavit se k rozžhavené
nové generace Žďár
peci a vyfouknout baňku. Můžete malovat na sklo. A domů
n. S., naučná stezka
si odnesete originální výrobek, ať již vlastnoručně vyroKrajinou pod Čtyřmi
bený nebo zakoupený od mistra skláře.
palicemi

Zóna umění 8smička Humpolec
Zónu 8smičku najdete v komplexu bý- Nadační fond 8smička
valé textilní továrny, moderně zrekon- Kamarytova 97
V okolí:
struovaném na kulturní místo propo- 396 01 Humpolec
hrad Orlík,
jující industriální prostory s uměním +420 565 650 906
Stonetown
a odpočinkem. Mimo výstav a dalších 8–18 let
akcí nabízí i sobotní rodinné výtvarné 8smicka.com
dílny s lektorem – zaměřené třeba na malování, architekturu, šití, práci se sklem a jinými materiály, sezonní aktivity,
například stavění draků, prostě společné kreativní tvoření všeho druhu. A zakončit je můžete v kavárně.

Horácká galerie
V okolí:
Pasecká
skála,
Drátenická
skála, Pilská
vodní nádrž

Výtvarné dílny Horácké galerie jsou Vratislavovo nám. 1
pro společné tvoření vybaveny 592 31 Nové Město na Moravě
hrnčířskými kruhy, keramic- +420 566 654 211
kými pecemi, grafickým lisem horackagalerie.cz
a dalšími potřebami pro širokou
škálu uměleckých technik. S dětmi můžete zavítat třeba do
keramické či smaltovací dílny, zkusíte malovat sklem, vyrobit
Tiffany vitráž, grafické techniky linoryt či suchou jehlu a nebo
tvůrčí fotografování. A to vše po předchozí domluvě.

HorskéGolčův
káry Jeníkov
na Kadlečáku Chotěboř

Ledeč
nad Sázavou

Světlá
nad Sázavou

Humpolec

Pacov

Cyklostezka
Přibyslav – Sázava
Přibyslav

Havlíčkův
Brod

Lanové centrum
na Křemešníku

Nové Město
na Moravě

Žďár
nad Sázavou

Na kole kolem Piláku
a Velkého
Dářka
Polná

Pelhřimov

Ferraty a traily
ve Víru

Na kole z Jihlavy
až na Rokštejn

Singletrailový areál
Lipky

Bystřice
nad Pernštejnem

Velké Meziříčí

Jihlava
Kamenice
nad Lipou
Počátky

Cyklo Aréna
Vysočina

Velká Bíteš

Třešť

Panský dvůr Telč
Třebíč
Telč

Outdoor resort
Březová
Jemnice

Náměšť
nad Oslavou

Jaroměřice
nad Rokytnou
Hrotovice

Moravské
Budějovice

Za
pohybem

Lanové centrum na Křemešníku
Centrum zve k lezení a šplhání děti Křemešník 4
všech věkových kategorií. Je to- Nový Rychnov
tiž rozděleno na dětský park 393 01 Pelhřimov
(5 překážek, od 3 let), junior +420 565 303 430
V okolí: Ivaniny
park (6 překážek + 2 lanovky, nakremesniku.cz
rybníčky, Stříbrná
od 7 let) a vysoký překážkostudánka, Sluneční
vý okruh (15 vysokých překážek + 6 lanovek, od 15 let).
paseka, kaplička
Až se všichni dostatečně vydovádí, mohou se posilnit
Nejsvětější Trojice
a vydechnout si v místním hotelu, který nabízí dětské
u zázračné studánky,
hřiště s prolézačkami a kuličkami, hrad se skluzavkou,
rozhledna Pípalka
trampolíny, houpačky i pískoviště.

Cyklostezka Přibyslav – Sázava
Je celá vaše rodina zapálená do cyk- TIC Přibyslav
listiky nebo preferujete jízdu na Bechyňovo náměstí 45
in-line bruslích? Pak si užijete 582 22 Přibyslav
parádní cyklostezku, jež vede +420 569 484 361
V okolí:
po staré železniční trati údo- kzmpribyslav.cz
Šlakhamr,
lím řeky Sázavy. Je dlouhá téStará polenská
měř devět kilometrů a naprosto
škola
pohodová, bez kopců, s převýšením pouhých 56 metrů,
povrch je asfaltový, udržovaný. Na trase jsou tři odpočívadla. V zimě ji mohou využít i běžkaři, je sjízdná i na malém množství sněhu.

V okolí:
obrázková
cesta lesem
Ochoza

Cyklo Aréna Vysočina
Singletracky aneb úzké jednostopé stezky pro Sportovní klub Nové Město
horská kola s ostrými zatáčkami, rychlými na Moravě
sjezdy i terénními vlnami vás zabaví v novo- Vlachovická 1200
městské cykloaréně. Najdete zde technicky ne- 592 31 Nové Město na Moravě
náročné, zábavné a bezpečné stezky sjízdné na +420 728 055 396
dětských kolech, přírodní stezky pro handica- vysocina.bike
pované sjízdné na kolečkovém křesle či handbiku i skutečně náročné traily pro zkušené bikery. Trailů je k dispozici celkem
6 a děti zvládnou všechny vyjma jediného, jenž je pojat jako imitace trati světového poháru.
První zkušenosti s jízdou v terénu mohou děti získat na novém pumptracku,
který je ve Vysočina Aréně otevřen od roku 2019.

Singletrailový areál Lipky
Tři traily pro začátečníky a střed- TIC Telč
ně pokročilé jezdce v celkové nám. Zachariáše z Hradce 10
délce 2,9 km jsou v Lipkách 588 56 Telč
k dispozici od roku 2020. +420 567 112 407
V okolí:
Nejdelší Lipka trail (1290 telc.eu
rozhledna
m) vede roklí s potůčkem,
Oslednice, hrad
Březinka trail (655 m) je vhodný pro začátečníky a nejRoštejn
menší děti a poslední Na Vrších trail (945 m) zabaví i zkušenější jezdce, je členitý, plný zatáček, se dvěma černými
sekcemi. Traily jsou doplněny odpočinkovými místy a informačními tabulemi.

Panský dvůr Telč
Volnočasový areál v Panském dvoře Slavatovská 86
láká děti i dospělé na lezeckou stě- 588 56 Telč
V okolí:
nu. Ty odvážnější i na lanový park +420 564 403 780
Míchova
s překážkami, které je nutno pře- panskydvurtelc.cz
skála, pramen
konat pomocí horolezeckých ceDyje Panenská
pínů. Čeká vás tak zážitek, skoro jako byste zdolávali leRozsíčka,
dový útes. A k tomu samozřejmě občerstvení v restauraci či
Javořice
kavárně a dětské hřiště pod střechou pro nejmenší.

Na kole z Jihlavy až na Rokštejn
Vydejte se na kole od jihlavské zoo po cyklostezce podél TIC Brtnice
řeky Jihlavy až ke zřícenině hradu Rokštejn u Brtnice. Široká 376
Cestou si můžete udělat zastávku v Lukách nad Jihla- 588 32 Brtnice
vou a vyzkoušet pumptrack, jehož 195 metrů dlouhou +420 567 571 722
trať
s klopenými zatáčkami, boulemi vysocina.eu
a terénními vlnami si zaručeně brtnice.cz
užijete a vaše děti si nacvičí drV okolí:
žení rovnováhy na kole. Po občerstvení v místní hoskoupaliště Luka
půdce Kolnička už hurá na zříceninu Rokštejn, kde při
nad Jihlavou,
pěkném počasí přehlédnete krajinu z hradní věže. Po
Zoologická
prozkoumání zříceniny se vydejte zpět vlakem z nedazahrada Jihlava
leké zastávky v Přímělkově. Celá trasa je dlouhá 23 kilometrů téměř po rovině, takže ji zvládnou i malé děti.

Ferraty a traily ve Víru
Sportovně založené a od- Údolí sportu a IC Vír
vážné rodiny s dětmi zve- Vír 173,
me do údolí řeky Svratky na 592 66 Vír
lezení po skalních stěnách +420 566 566 566
i jízdu na kole upravenými či udolisportu.cz
přírodními traily.
trailyvir.cz
Ferraty: U Vírské přehrady najdete dvě via ferraty, tedy lezecké trasy zajištěné ocelovým lanem a železnými stoupacími prvky, díky kterým jinak neprůstupné skalní útvary zdolá i středně zdatný turista. Obtížnost obou zajištěných
cest na Jezerní i Ledové stěně je uváděna v rozmezí B–C, tedy mírně obtížná až
obtížná, přičemž sestup je vždy lesní pěšinou. V zimě tu lze zkusit i ledolezení. Ledová stěna je nejvyšším ledopádem v České
V okolí:
republice a vůbec nejvyšším uměle vytvořeným ledovým
vyhlídka
útvarem v Evropě. Výška skal je cca 45 metrů, přičemž
Klubačice, Hraběcí
délka jednotlivých lezeckých cest se pohybuje v rozmezí
stolek, zříceniny
15–25 metrů. Lezení horních partií stěny je z důvodu bezPyšolec, Aueršperk,
pečnosti umožněno pouze zkušeným horolezcům mimo
Zubštejn, rozhledna
běžnou otevírací dobu.
Karasín
Traily: Ve Víru najdete i tři traily – Havlův, Klubačice,
Zubštejn – s náročností lehká až středně obtížná a délkou
od 0,72 km po 3,7 km a sjezdem 100–254 m.

Na kole kolem Piláku a Velkého Dářka
Skvělé vyžití pro cyklisty nabízí oko- Turistické informační centrum
lí Pilské nádrže. Lemuje ji cyklo- náměstí Republiky 294/24
V okolí:
stezka, která je současně Santiniho 591 01 Žďár nad Sázavou
sklárny
cyklotrasou. Cestu můžete zahájit +420 566 628 539
v Karlově
v rekreačním areálu Pilák, kde vám zdarns.cz
a Škrdlovicích
zapůjčí kola i koloběžky. Šlápnete
do pedálů kolem nádrže s výhledem na krajinu Žďárských vrchů,
do níž jsou zakomponovány betonové sochy Michala Olšiaka, třeba Hraniční kámen hned na začátku cesty s moravskou orlicí
z jedné a českým lvem z druhé strany. Symbolizuje totiž hranici mezi
Čechami a Moravou, ač přímo na ní nestojí. Kousek od Pilské nádrže
v Polničce narazíte na přírodní dětský areál Salón expres, kde
se vaše děti svezou vláčkem po úzkokolejné železnici. Odtud
zamíříte lesními cestami k vysočinskému moři, Velkému
Dářku, kde se lze vykoupat, a odtud do Račína, kde z rybníka Jordán vylézá rak, další Olšiakova socha. A pak už se
můžete vracet zpět k Piláku, který vám nabídne koupání, odpočinek a atrakce pro dovádění neúnavných dětí.
Celkově ujedete asi 20 km s převýšením asi 175 m,
trasa je nenáročná, vhodná i pro dětský vozík nebo
sedačku a dětská kola.

V okolí:
rozhledna
Mařenka,
Alternátor Třebíč

675 25 Rokytnice
nad Rokytnou
+420 777 832 734
brezova.istan.cz

Outdoor resort Březová
V největším zážitkovém outdoor parku v České republice si můžete zkusit nepřeberné množství aktivit, které si užijí návštěvníci všech věkových kategorií.
Je tu doslova pro každého něco – vysokolanový park, free fall, démonická lanovka, lezecké stěny, rafty, bungee trampolíny, čtyřkolky, koně. Stačí si zarezervovat některý volný víkendový den a pak už na vaše děti čeká spousta
dobrodružství v třípatrovém bludišti, na pirátských ostrovech s lanovým labyrintem nad zemí i nad rybníkem, v rozlehlém dětském hradu Notingham se
skluzavkami a tobogány, na dobrodružné středověké stezce s lanovými mosty
a tobogány, na obří vzduchové trampolíně, v lanovém centru se spoustou nápaditých překážek, ve strašidelné věži Karlštejna, na lezecké stěně, ve zbojnickém hradu Sherwood či v bludišti Dolmen a zakletém temném městě. Uvidíte,
že vaše ratolesti nebudou vědět, kam dřív. A to navíc mohou vyzkoušet i skok
do prázdna, projet se na koni, čtyřkolce nebo rýžovat drahokamy a fosílie.

Horské káry na Kadlečáku
Sjezdovka Kadlečák nabízí letní jízdy na
horských kárách a terénní koloběžce. Jsou určeny pro děti i dospělé.
V okolí:
S menšími dětmi lze na kárách
přírodní
po sjezdovce jezdit ve dvou (sporezervace
lu s rodičem), nahoru vás vytáhne
Stvořidla,
lyžařský vlek. Jeho délka je 380 m.
Sluneční zátoka

Ski Kadlečák
SZ od Světlé nad Sázavou,
směr Benetice
+420 604 360 953
skikadlecak.cz
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V okolí:
Zoo Jihlava,
Rodinný park
Robinson

Vodní ráj Jihlava
Velký aquapark v Jihlavě nabízí venkovní i vnitřní, krytou Aquapark Vodní ráj
část se spoustou atrakcí pro děti i dospělé, také wellness Romana Havelky 5a
a sportoviště. Velký bazén s divokou řekou, perličkovými 586 01 Jihlava 1
lůžky, masážními tryskami, chrliči, vodními hřiby i clo- +420 567 230 166
nou, hradem a malou skluzavkou. Nechybí aquadrom vodniraj.cz
s podvodním osvětlením. Mimoto můžete využít klasický plavecký bazén, dětský bazén včetně brouzdaliště. Součástí areálu jsou
hřiště na plážový volejbal a na tenis. Pro odpočinek a relaxaci jsou tu sauna,
parní kabina, turbosolárium, Kneipův chodník, masáže a odpočinková zóna.
K občerstvení poslouží restaurace nebo bufet.

V okolí:
nitro hráze
Dalešické
přehrady,
JE Dukovany

TIC v Kramolíně u lodní dopravy
Dalešická přehrada
674 01 Třebíč 1
+420 723 190 709
dalesickaprehrada.cz

Lodí Horácko po Dalešické přehradě
Vyplujte s dětmi lodí Horácko po Dalešické přehradě. Zastavuje na pěti zastávkách – Kramolín, Dalešice, kemp Wilsonka, Třesov a Koněšín. Přes léto se plaví denně. Jste-li zrovna na cyklistickém výletě, můžete si vzít na loď i svá kola.
Během plavby vás uchvátí výhled na krásnou přírodu lemující přehradu, příkré stráně, jež ukrývají zříceniny středověkých hradů, a také hráz vodního díla,
do jejíhož nitra se můžete vydat na průzkum. Ani po plavbě zábava u vody
nekončí. Zkuste si půjčit seakajaky a vyplout na hladinu s vlastním pohonem.
Jsou velice stabilní, vybavené kormidlem, vhodné i pro začátečníky. Rozhodně
se nesedřete, s malou námahou urazíte velkou vzdálenost. Nebo můžete zkusit paddleboardy.

Pilská nádrž
Strávit s dětmi celý den u vody můžete v Rekreačním areálu Pilák u Pilské nádrže. Krom koupání se menší děti se vyřádí na prolézačkách,
kolotoči nebo na pískovišti, k hraní jim poslouží
lezecké mikádo, lanová prolézačka nebo dvojitá houpačka. Starší děti zase ocení lanový park,
discgolf nebo hřiště na plážový volejbal. V areálu
nechybí ping pong, minigolf ani další víceúčelová a travnatá hřiště. V půjčovně se dají půjčit
kola na cyklovýlet od Pilské nádrže až k Velkému
Dářku, koloběžky, ale i loďky a šlapadla. Občerstvení nechybí.

SPORTIS
Horní 22
591 01 Žďár nad Sázavou 1
+420 739 726 412
sportispo.cz

V okolí:
Žďárské vrchy –
Devět skal

Velké Dářko
Nejen krásnou a čistou přírodu najdete u největšího rybníku Českomoravské vrchoviny, ale
i kempy s plážemi, občerstvením a loděnicí.
Užijete si tu koupání, výlety na lodičkách i kolech po cyklostezce či pěšky po mokřadních lesích nebo
k tajemnému rašeliništi, kde
V okolí:
vede naučná stezka. Malí i velsklárny v Karlově
cí fanouškové vodních spora Škrdlovicích
tů nepohrdnou jachtingem,
windsurfingem, kitingem či
paddleboardingem.

Turistické informační centrum
náměstí Republiky 294/24
591 01 Žďár nad Sázavou
+420 566 628 539
zdarns.cz

V okolí:
hrad Roštejn,
zřícenina Štamberk,
vždy v červnu
historická slavnost
Barchan v Jemnici

Biotopy v Třešti a Jemnici
Přírodní koupaliště nabízí alternativu koupání
v chlorovaných bazénech. K čištění vody využívá
rostliny, proto je voda vhodná i pro alergiky. Malvíny nabízí areál rozlehlý na ploše 1,5 ha, vodní
plocha z toho zaujímá tři a půl tisíce metrů čtverečních.
Vyřádí se tu dospělí i děti, ve vodě i na souši.
Hloubka vody je odstupňovaná pro plavce, neplavce a malé děti. Z atrakcí jsou k dispozici skluzavka, vodní chrliče a hřib, dětské hřiště a pro
dospělé hřiště na plážový volejbal. Obdobné podmínky najdete i v Jemnici.

Biotop Malvíny
Na Hrázi, 589 01 Třešť
+420 730 512 569
koupaliste-malviny.cz
Biotop Jemnice
Červenomlýnská
675 31 Jemnice
+420 721 508 737
biotop.jemnice.cz

Paddleboardy Telč
Plavbu na paddleboardu po vodní ploše lemující památku
UNESCO, to nezažijete jen tak někde. V Telči ano. Otevře vám
pohled na historické jádro města zcela neotřelý. Je to zážitek
pro celou rodinu. Trasa vede přes dva městské rybníky se zastávkou na ostrově, kde si odpočinete při občerstvení. Zvládnou ji i úplní začátečníci, netřeba se obávat.
+420 608 222 136
paddleboardytelc.cz

V okolí:
zámecký park,
telčské pozemí,
rozhledna
Oslednice

Stvořidla
a plavba po Sázavě
Chtěli byste si i s dětmi užít dobrodružnou plavbu
lodí po řece Sázavě a sjíždět peřeje? Můžete, přímo na
Stvořidlech či ve Zruči nad Sázavou si půjčíte loď a stanete se vodáky. K dispozici jsou dětská plavidla pro naprosté začátečníky, kánoe, rafty, vše s veškerým potřebným vybavením k plavbě. Pro vícedenní pobyty na
Stvořidlech využijete k ubytování penzion, chatovou
osadu, veřejné tábořiště nebo dokonce treehouse v korunách borovic. Odtud můžete podnikat výpravy, chodit houbařit, prozkoumat slavnou skautskou Sluneční
zátoku, kde žili své příběhy Foglarovi Hoši od Bobří
řeky. O nich a jejich autorovi se dozvíte víc při návštěvě
hradu v Ledči nad Sázavou, kde je Foglarovo muzeum.

Půjčovna lodí SAMBA
+420 604 904 737
pujcovna-lodi.cz

V okolí:
Posázavský
Pacifik

Pohádkový okruh
na Sázavě

Pohádková vesnička
Podlesíčko
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V okolí:
Vysočina Arena

Hotelový resort Podlesí
Podlesí u Sněžného 15
592 02 Svratka
+420 566 664 477
pohadkova-vesnicka.cz

Pohádková vesnička Podlesíčko
V pohádkové vesničce Podlesíčko stojí devět samostatných domečků a jeden
dvojdomek. Ve stavbách inspirovaných pohádkami se můžete ubytovat – třeba v domečku Sněhurky, Rákosníčka, Karkulky, Rumcajse a Cipíska, Budulínka, Švece a dalších. Vesnička je přístupná za vstupné i neubytovaným. O víkendech a ve vybraných dnech probíhají programy s pohádkovými bytostmi,
divadelní a loutková představení, trpasličí tvořivé dílničky i karnevaly.

Pohádkový okruh na Sázavě
Prohlídkový okruh plný pověs- Zámek Světlá nad Sázavou
tí pro malé i velké, který krom Zámecká 1
zábavy přináší i zajímavé in- 582 91 Světlá nad Sázavou
V okolí:
formace o světelském regio- +420 569 333 558
hrady Lipnice
nu – třeba jak vznikla Stvoři- zameksvetla.cz
a Ledeč nad
dla, zda byli na Sázavě vodníci
Sázavou
či zda v některém z posázavských zámků straší bílá paní, kdo jsou permoníci, kde jste
mohli potkat ohnivého muže nebo s kterým slavným českým
panovníkem je spjat vznik Světlé nad Sázavou.
Ovšem vstup je pouze pro ty, kteří mají pro strach uděláno, neboť cestou potkají strašidla, nadpřirozené bytosti a další pohádkové postavy. Na všechny,
kteří vydrží až do konce, čeká odměna v podobě pokladu.

V okolí:
Muzeum
Vysočiny, pobočka
v Jemnici

TIC Jemnice
Husova 2
675 31 Jemnice
pohadkovastezka.panenska.cz

Pohádková stezka Panenská
aneb Putování malého Človíčete
Pohodový výlet pro malé i velké děti lesní pohádkovou říší kolem obce Panenská. Cesta vede po lesních i asfaltových cestách sjízdných i s kočárkem, je dlouhá
čtyři kilometry a trvá zhruba dvě hodiny podle toho, jak moc se u jednotlivých
zastavení zdržíte. Děti se tu setkají s pohádkovými bytostmi a prožijí kouzelná dobrodružství. Cílem je najít všech jedenáct zastavení, na kterých vždy čeká
malé, vnímavé, zvídavé a hravé Človíče. Pokud si na turistickém informačním
centru v Jemnici či přímo u prvního zastavení vyzvednete brožuru a na stezce ji vyplníte, můžete získat drobnou odměnu. Hned vedle je i Hastrmanova
ekostezka, která zabere půlhodinu a zakončená je ekobludištěm.

Pelhřimovské peklo
V okolí:
Křemešník
a rozhledna
Pípalka

Vzrušení a zábava čekají na návštěvní- Masarykovo náměstí 10
ky interaktivní expozice v podzemí 393 01 Pelhřimov
jednoho z domů na pelhřimovském +420 565 326 924
náměstí. Ocitnou se totiž v pek- peklo.pelhrimovsko.cz
le, kde každý se může stát čertem,
či zůstat obyčejným hříšníkem. Do knihy hříchů lze zapsat
největší lotry z okolí, pekelný kotel a Záhořovo lože nabízí
pohodlí a odvážní mohou vyzkoušet pekelný trůn samotného
Lucifera.

Městské muzeum v Kamenici n. L.
Náměstí Čs. armády 1
394 70 Kamenice nad Lipou
+420 565 432 667
muzeumvsemismysly.cz

V okolí:
zámek Žirovnice,
hrad Kámen

Hračky v Kamenici nad Lipou
Hračky a zase hračky najdete v expozici kamenického muzea. Je jich tu nespočet pro děvčata i chlapce, od panenek po angličáky. Areál zámku pak po
několik dnů na začátku prázdnin nabízí další hračky. Každoročně se tu koná
festival Hračkobraní, který připomíná tradici výroby hraček. Nabízí přehlídku hračkářské tvorby, výstavy, tvůrčí dílny a doprovodný program plný pohádkových představení.

Telčský dům
Telčský dům je historický, pohádkový, Nám. Zachariáše z Hradce 31
mašinkový a hravý. Najdete v něm 588 56 Telč
stálou výstavu, jež vám napo- +420 608 971 414
ví víc o historii města, seznámí telcsky-dum.cz
V okolí:
s pověstmi a legendami. Nasingletrailový
vštívíte čirou studánku s vodníkem a vílou, pobavíte se u taareál Lipky,
jemného zrcadla, seznámíte se se skřítkem Telčákem, užijete
paddleboardy
si vláčky, koleje, tunely, prolezete minidomečky, prostě a jednoduše – pohrajete si.
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Rodinný park
Robinson
Největší zábavní park na Vysočině má 2500 metrů čtverečních a na nich desítky
dětských atrakcí – trampolíny, labyrint s rychloskluzavkou a tobogánem, kanónovou
střelnici, pirátskou loď, sopku,
opičí stezku, obří nafukovací
lebku, pavoučí kokony, pirátskou chýši, laserovou střelnici, dráhu pro šlapací autíčka,
kouli Bumperz i lodní stěžeň.
Pro více hráčů dohromady poslouží stolní fotbálek, airhokej
nebo hrací pytle. Park je napojený na sportoviště, cyklostezku a in-line dráhu. Rodiče
mohou zatím využít restauraci nebo zázemí pro dospělé, ale
všechny atrakce jsou dostupné
také jim.

V okolí:
jihlavské
podzemí,
Zoologická
zahrada Jihlava

Pod Jánským kopečkem 5712/38
586 01 Jihlava  
+420 727 805 237
robinsonjihlava.cz

V okolí:
Centrum Eden,
zřícenina Zubštejn

Šikland
Šikland je komplex zábavních areálů, z nichž největší je Šiklův mlýn ve
Zvoli nad Pernštejnem, známý jako
westernové městečko. V jeho přírodním amfiteátru se můžete stát svědky
divadelního představení s tematikou
Divokého západu, v areálu vyzkoušíte
elektrického býka, střelbu z luku, rýžování zlata, jízdu safari vláčkem či na
koni a mnoho dalšího. Najdete tu i přírodní aquapark, zoopark, letiště, rybářskou zónu, sportovní hřiště.
Westernové městečko Šiklův mlýn
Zvole 49
592 56 Zvole nad Pernštejnem
+420 602 750 130

Strašidelný
zámek Draxmoor
Součástí Šiklandu je i další atrakce, a to Draxmoor v budově sýpky
ze 17. století proměněné na strašidelný zámek. Její tři rozsáhlá patra nabízejí strašidelnou expozici,
3D kino, strašidelný výtah, oživlý
hřbitov, peklo s čertem, domeček
na kuřích nožkách. Ti, kteří mají
pro strach uděláno, se nezaleknou ani nočních prohlídek.
Dolní Rožínka 5
592 56 Zvole nad Pernštejnem
+420 602 750 130
www.sikland.cz

V okolí:
na kole kolem
Pilské nádrže

Polnička
591 01 Žďár nad Sázavou
+420 776 310 933
vagonpolnicka.cz

Salón express Polnička
Přírodní areál u Stříbrného rybníka láká spoustou dětských atrakcí. Největší
z nich je úzkokolejná železniční dráha s dětským vláčkem. Rybníček vybízí ke
svezení elektrickými lodičkami, na souši nechybí motokáry, čtyřkolky, kolotoče, vzduchové dělo, lanovka nebo hopstráda. Stylové občerstvení poskytuje
vyřazený železniční vagon. Děti se mezitím mohou podívat do zookoutku za
zvířátky – ptáky, morčaty, kamerunskými kozami. Areál leží u cyklostezky
kolem Pilské nádrže.

Dětský zábavní park Dvůr Střítež
V dětském centru si můžete hrát, sporto- Střítež 152
vat a hlavně, bavit se, ve vytápěné hale 674 01 Třebíč 1
či venku, jak je libo. V hale je spous- +420 564 571 174
V okolí:
ta atrakcí – labyrintem, tobogány, dvurstritez.cz
Alternátor Třebíč,
skluzavkami počínaje a dráhou se
rozhledna Babylon
šlapacími autíčky konče. Prostor pro hraní tu najdou i batolata. Venku je k dispozici dětské hřiště, lezecká stěna
a prostor pro šplhání. Nechybí koutek se zvířaty – oslem,
poníky a kamerunskými kozami.

V okolí:
Muzeum strašidel
Pelhřimov,
vyhlídková věž
kostela sv.
Bartoloměje

Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov
Největší, nejmenší – všechno co je nej objevíte v muzeu a jeho expozici kuriozit Zlaté české ručičky. Stovky unikátních exponátů uvnitř pětipatrové hranolové brány, kde muzeum sídlí, a další obří předměty v zahradě. Jsou mezi
nimi například model Pražského hradu slepený ze špejlí, sovětský tank T34,
dvoumetrová tužka, 164kilogramová hrací kostka, čtyřmetrový medvídek
Kuky, funkční mramorové housličky, nejmenší funkční motocykl v Čechách,
největší vyřezávaná dřevěná lžíce, funkční parní stroj celý vyrobený ze skla,
miniaturní rytiny na špendlíkové hlavičce a další zajímavosti.

Palackého 47
393 01 Pelhřimov
+420 565 321 327
muzeumrekorduakuriozit.cz

FB @biskupickesafari
Biskupice–Pulkov u Hrotovic

V okolí: údolí
řeky Rokytné,
zámek Jaroměřice
nad Rokytnou

Biskupické safari
Safari plné svérázných soch zvířat, postav, všeho možného i nemožného září
barvami do dáli. Vytvořila je Františka Blechová z podomácku vyrobeného
železobetonu sem tam vyztuženého částí trubky, lavorem, starou poklicí, parůžkem. Safari fascinuje laiky i odborníky. Děti zaujme zcela určitě. Jde totiž
o něco nevídaného. Obdivovat můžete třeba skupinku muzikantů, trpaslíka
a kočku na verandě, myslivce a jeleny, zajíce, obrovské brouky a houby, strážníka, zebry či žirafu a slona.

Muzeum Hrotovicka
Po prohlídce safari lze zavítat na prohlídku expozice
v Muzeu Hrotovicka, která zaujme malé i velké. Děti si pojezdí s vozíčky, dozví se víc o životě na vesnici, pohrají si
v dětském koutku, plní úkoly a řeší hádanky.

Nám. 8. května 2
675 55 Hrotovice
+420 568 860 002
muzeumhrotovice.cz

Westernové městečko Stonetown
Ve Stonetownu zažijete wes- Kamenice 103
ternovou zábavu se vším 582 55 Herálec u Havlíčkova Brodu
všudy. Vyzkoušíte luko- +420 776 706 191
V okolí:
střelbu, hod tomahaw- www.stonetown.cz
Muzeum
kem, lasem, oštěpem, nodr. Aleše Hrdličky,
žem či podkovou, rýžování zlata, ovládání biče, rozdělávání
hrad Orlík, hrad
ohně a další kovbojské či indiánské dovednosti. Můžete se
Lipnice
zúčastnit některé z akcí věnovaných třeba zimnímu táboření
nebo lovcům kožešin. Pořádají zde také dětské letní tábory.
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Vysočinou za skleněnkou

vysocina.eu

Turistická hra provede rodiny s dětmi po sklářských místech Vysočiny. Nabízí zážitky i nové poznatky. Po stopách sklářů se vydáte do Huti Jakub v Tasicích, na hrad Ledeč nad Sázavou, do zámku ve Světlé nad Sázavou, do skláren v Karlově a Škrdlovicích, do Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě
a naučnou stezkou Krajinou pod Čtyřmi palicemi. Budete sbírat razítka, plnit
úkoly a odměnou vám bude skleněnka. Průvodce hrou si můžete vyzvednout
na vyjmenovaných místech. Více informací najdete na turistickém portále
vysocina.eu v sekci → témata → sklářství.

Questing na Vysočině

questing.cz ► Vysočina

Quest neboli hledačka, to je cesta, zábava i poučení. Vydejte se s dětmi na cestu, hledejte indicie a luštěte tajenky.
Chotěboř – Hon za třetí indicií. Nástupní místo na náměstí T. G. Masaryka
Nové Město na Moravě – Novoměstská rarita – Karla Němce sgrafita. Nástupní místo questu před budovou Horáckého muzea. Délka trasy 2,5 km.
Přibyslav – Přibyslavský quest je fyzicky nenáročný, vhodný pro malé děti,
i s kočárkem. Délka trasy 3 km. Začátek v TIC Přibyslav.
Ždírec nad Doubravou – Hledačka kolem Ždírce nad Doubravou
s nástupním místem u Pobočného rybníka. Délka trasy 17,9 km.
pohadkovastezka.panenska.cz

Putování malého človíčete
Jemnice
Více v sekci Do pohádky – Pohádková stezka Panenská

korunavysociny.cz ► tematicke-vylety

putování Po sochách
michala Olšiaka
Plastiky zvířat i podivných bytostí od sochaře Michala Olšiaka lze najít kdekoliv v oblasti Žďárských vrchů. Lesní tvor Mamlas sedí na vyhlídce na město Žďár nad Sázavou, sousoší hraniční kámen, lev a orlice najdete téměř na
hranici mezi Čechami a Moravou, na břehu Pilské nádrže. Mamut sedí v údolí
řeky Sázavy, rak u rybníku Jordán v Račíně, zubr v Bystřici nad Pernštejnem,
hejkal na Třech Studních, Hamroň mezi Žďárem a Hamry nad Sázavou, drak
v Ronově nad Sázavou a další třeba v Novém Městě na Moravě, Fryšavě, Poděšíně… Sochy jsou betonové, takže děti po nich mohou libovolně šplhat. Pokud
je chcete objevit všechny, vyzvedněte si v některém z TIC v Bystřici nad Pernštejnem, CK Santini Tour, Nedvědici, Novém Městě na Moravě, Přibyslavi a ve
Žďáru nad Sázavou průkazku, kde najdete jejich kompletní seznam. Můžete do
ní sbírat razítka a závěrem získat malou odměnu.

Skryté příběhy na Vysočině

skrytepribehy.cz

Skryté příběhy provedou zajímavými místy a nabídnou cestování v čase celé
rodině. Díky venkovní hře se z obyčejného výletu stane neobyčejné dobrodružství. Hra je určena především dětem od 6 do 13 let, ale pobaví i dospělé.
Stačí vzít mobil, stáhnout si do něj aplikaci a vyrazit.
Santiniho hvězda
rok 1719 | Žďár nad Sázavou | délka 3,5 km
Mahlerova duše
rok 1874 | Jihlava | délka 5 km
Malá ohnisková vzdálenost
rok 1918 | Jihlava | délka 3 km
Ohnivý Švéd
rok 1647 | Jihlava | délka 3,5 km
Němcova šifra
rok 1930 | Nové Město na Moravě | délka 1 km
Bílá smrt
rok 1929 | Světlá nad Sázavou | délka 10 km
Gestapo ve sklárně
rok 1941 | Tasice | délka 7 km
Zelená příšera
rok 1927 | Vilémovice | délka 5 km
Kafka na prázdninách
rok 1893 | Třešť | délka 7,5 km
Vlčí jáma
rok 1662 | Telč | délka 7 km
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Ahoj kamarádi,
jsme Mařenka a Jiřík – vaši průvodci Vysočinou. Zveme vás na výlety, ukazujeme
vám ta nejlepší místa, nabízíme parádní zážitky.
Dokonce si s vámi můžeme i hrát. Jsme totiž nejenom kreslenými postavičkami,
ale i hračkami – Igráčky, které si můžete vzít s sebou na výlet.
Jména Jiřík a Mařenka máme po svých rodičích. Jsou jimi Marie Krejchová a Jiří
Kalina, kteří hračku Igráček vymysleli a navrhli. Děti si s ní hrají již od roku 1976
a dnes ji vyrábí Efko z Nového Veselí na Vysočině.
Igráčky turistu Jiříka a turistku Mařenku si můžete koupit: eshop.vysocina.eu

Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 144/3
586 01 Jihlava, Česká republika
info@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
www.vysocina.eu
@vysocinaregion

