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Havlíčkobrodsko
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Havlíčkobrodsko
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www.hrad‑lipnice.cz

Havlíčkobrodsko je významnou sklářskou oblastí. Láká i svými přírodními
skvosty – údolí řeky Sázavy, Doubravy či CHKO Železné hory. Dokladem bohaté
historie je jeden z nejmohutnějších českých hradů Lipnice, ohromující svou monumentální středověkou architekturou. Zve k prohlídce archeologické expozice,
gotické kaple či rozsáhlých sklepení.
Ne nadarmo si severní kout Vysočiny zamilovali spisovatelé, básníci, malíři jako
třeba Karel Havlíček Borovský nebo Jaroslav Hašek, ale také skauti a trampové
s Jaroslavem Foglarem v čele.
Největším městem regionu je Havlíčkův Brod, dalšími jsou Světlá nad Sázavou,
Chotěboř, Ledeč nad Sázavou či Přibyslav.
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ledeč nad sázavou

www.hrad‑ledec.cz

Pětitisícové město má bohatou historii. Turistům nabízí hrad ze 13. století, gotický kostel i četné stopy po židovských obyvatelích. Ledečský hrad se řadí mezi
nejstarší šlechtické hrady v Čechách a je jediným dochovaným hradem středního Posázaví. Najdete zde expozici Sklářství na Vysočině, která vás provede mimo
jiné historickým a uměleckým vývojem sklářství na Českomoravské vrchovině
od 16. století. Mnoho zajímavostí se dozvíte během komentovaných prohlídek
hradních prostor, muzea. Lákavý je jistě i výstup na hradní věž, z níž jsou úchvatné výhledy na město a krajinu protknutou řekou Sázavou.
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svěTlá nad sázavou

www.sklarnatasice.cz

www.zameksvetla.cz

Město nabízí starobylý kostel, zámek, mystické podzemí i hřbitov z napoleonských
válek. Navíc je místem, kde začíná i končí oblíbený Posázavský pacifik.
Na zámku najdete velkou sbírku historického i současného skla. Na nádvoří novou
skleněnou plastiku Pocta sklářům, ve vnitřních prostorách pak expozice historického evropského skla, práce mistrů brusičů shromážděných z mezinárodního
sympozia broušení. S historií zámku, regionu i dobových řemesel vás seznámí
Muzeum Světelska. Přitom nevynechejte ani prohlídkový okruh s expozicí historických hodin. Děti zabaví výstava hraček, interaktivní okruh Na Sázavě či únikové
hry na téma starořeckých bájí.

Nedaleko Ledče nad Sázavou je unikátní sklářský skanzen z 18. století, národní
kulturní památka. Huť byla poprvé spuštěna v roce 1796. S mnoha různými výpadky, třeba během první světové války či v 90. letech 20. století, průběžně fungovala až do roku 2002. V polovině 80. let minulého století tu vznikal seriál Jaroslava Dietla – Synové a dcery Jakuba skláře.
Nyní se s celým areálem historické sklárny můžete seznámit během pravidelných prohlídek s výkladem. Živou ruční výrobu skla zažijete během celého roku,
o prázdninách, na podzim i před Vánoci. Stačí pohlídat si termíny prohlídek i akcí
na webu.

okolí melecHova

Havlíčkův brod

www.muhb.cz

Nejznámějším domem v historickém jádru města je Havlíčkův dům, kde je Muzeum Vysočiny a také památník Karla Havlíčka Borovského. Ten zde žil až do svého
vyhoštění do Brixenu. Ve městě najdete dvě radnice, z nichž stará je ozdobená věží
s hodinami a také výklenkem s kostrou dle pověsti o proradném hlásném Hnátovi. Z moderní zástavby kousek od náměstí vyčnívá pozdně středověká roubenka
– Štáflova chalupa. Nachází se v ní expozice skautského hnutí a také antikvariát.
Zajímavostí pro fanoušky prastarých řemesel může být funkční replika středověké sklářské pece, která je postavena na okraji města, v místě zvaném Vlkovsko.
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Huť Jakub Tasice
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micHalův sTaTek
v poHledi

Malebný, odlehlý, lesnatý je kraj mezi Sázavou a Želivkou. Celé okolí hory Melechov oplývá božími stánky i lesními kapličkami.
Najdete zde pravé architektonické perly raně gotických podlipnických kostelíků.
První ze tří je v Dolním Městě – sv. martin. Zdobí ho fresky ze 14. století. Druhý
stojí přímo proti zalesněné hoře a je to kostelík sv. markéty, který pamatuje dnes
již zaniklou obec Loukov. V Řečici pak na vás čeká třetí – sv. Jiří bez věže, jenž byl
v minulosti opevněnou tvrzí.
V přírodním parku Melechov pak narazíte na přírodní památku Čertův kámen
nebo zříceninu gotické tvrze.

sTvořidla

www.vysocina.eu

Přírodní rezervace, chatová osada i veřejné tábořiště. Místo láká hlavně vodáky,
ale také trampy a skauty. Hluboké údolí Sázavy nedaleko Světlé n. S. je mimořádně malebné. Pohled na stovky balvanů omílaných vodou, na četné peřeje, na
skalnaté koryto řeky se nikdy neomrzí.
Kouzlo Stvořidel umocňuje krásná příroda plná života s chráněnou faunou i flórou. Můžete spatřit rybky lovícího ledňáčka i vydru, na říčních balvanech poskakujícího skorce vodního, po nocích uslyšíte houkat sovy.
Do takové atmosféry přesně zapadá i Posázavský pacifik, lokálka, která vás proveze jak za starých časů.
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www.geoparkzh.cz

Geopark je rájem pro pěší turistiku a cykloturistiku. Vysočinu zasahuje v oblasti
kolem Ždírce nad Doubravou a Chotěboře. Zbytek se rozkládá v sousedním Pardubickém kraji. Přibližně třetina geoparku je tvořena CHKO Železné hory. Neobyčejným útvarem území je zlomový hřeben s četnými vrcholy a roklemi táhnoucí
se od Ždírce nad Doubravou do Podhořan. Největšími a nejkrásnějšími roklemi
jsou Lovětínská a Hedvíkovská.
Z dob Keltů se zachovaly valy keltského oppida, zříceniny středověkých hradů
a strážních hrádků a sídelní struktura s prvky venkovské architektury. Turisté se
do oblasti mohou vydat díky šesti naučným stezkám.
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V zatopených žulových lomech nedaleko hradu Lipnice vznikla umělecká galerie – Národní památník odposlechu. Bretschneiderovo ucho, Zlaté oči a Ústa
pravdy, vytvořené sochařem Radomírem Dvořákem, v metaforické zkratce představují možnosti získávání informací o soukromí lidí ‑ odposlech, sledování,
udávání. V roce 2013, ke 130. výročí narození Jaroslava Haška, přibyla k památníku ještě čtvrtá část, a to Hlava XXII odkazující na román Josepha Hellera. Nachází se na okraji obce Dolní Město. V kulisách žulových skal vznikla pohádka
Princezna zakletá v čase.

www.michaluvstatek.cz
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www.vysocina.eu

www.hrad‑lipnice.cz
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Seznamte se s životem našich předků, poznejte práci i zvyky středního rolníka
v sedmnáctém až devatenáctém století, navštivte domácnost na malém statku
v Pohledi. Usedlost má dvůr lemovaný obytnými a hospodářskými stavbami. Nechybí ani klasický výminek. Ve chlévech se chovají zvířata původních českých
plemen. Kromě selského muzea můžete na statku navštívit i různé akce během
roku. Pomohou vám lépe si představit, jak lidé trávili staročeské Vánoce či Velikonoce, či co dělali o svatojánské noci. Nasajete atmosféru obyčejného venkovského života a třeba si i uvědomíte, jak málo stačí ke spokojenému životu. Skanzen je národní kulturní památkou.

Geopark
a cHko Železné Hory

lipnické lomy

sklářsTví

www.vysocina.eu

Nejvýznamnějším centrem fungujících sklářských provozů na Vysočině je Světelsko. Sklářství se v Posázaví začalo rozvíjet již koncem 17. století. Dnes zde
objemem produkce dominuje firma Crystal Bohemia, jež se zabývá plně automatickou strojní produkcí nápojového a dekoračního skla. Bomma se orientuje
na výrobu designových svítidel. K tradičním výrobcům barevného přejímaného
křišťálu patří sklárna Caesar Crystal Bohemiae a broušený olovnatý křišťál produkuje sklárna Crystal Glamour. Sklárny můžete navštívit během dnů otevřených
dveří, Dnů otevřených ateliérů Vysočiny i v rámci objednaných exkurzí.
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Údolí doubravy

www.vysocina.eu

Cesta z Chotěboře kolem vyhlídkových skalisek Koukalky vás zavede do skalnatého údolí řeky Doubravy, které je přírodní rezervací. Se zajímavými místy vás seznámí naučná stezka. Nechybí na ní nejzajímavější a také nejdivočejší část údolí, jíž
je skalnatý kaňon, takový český Grand Canyon s mohutnými peřejemi a vodopády.
Ve svazích nad řekou lze vidět nejrozsáhlejší kamenná moře v údolí a nad nimi se
až nad koruny smrků vypíná jediná skalní věž Čertův stolek. Na vrcholu nejvyšší
skály Sokolohrady je upravená vyhlídka.
Chotěbořsko je zároveň vstupní branou do CHKO Železné hory.

vzpomínka na Jana ŽiŽku

www.pribyslav.cz

U Přibyslavi, poblíž obce Žižkovo Pole, narazíte na téměř patnáctimetrový monument z velkých kamenných kvádrů s 1,5 metru velkým kalichem na vrcholu.
Postavil jej v roce 1874 stavitel Josef Šupich. Mohyla připomíná místo, kde údajně
v říjnu roku 1424 zemřel obávaný husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova při
svém tažení proti katolické šlechtě na Moravu.
Další vzpomínky na Jana Žižku najdete nedaleko Malčína, u bývalé sklárny Dobrá
Voda. Roste tam Žižkův buk a pramení Žižkova studánka. Přitom v 19. století zde
bylo poutní místo, kam mířili lidé, aby památku husitského vojevůdce uctili.

číHošť – neJen sTřed republiky

www.cihost.cz

Vysočina díky své centrální poloze vytěžila jednu turistickou kuriozitu, kterou se
jiné regiony pochlubit nemohou – v severním cípu kraje se nachází geografický
střed České republiky. A aby to nebylo tak jednoduché, těch středů je tu vyznačeno víc. V Golčově Jeníkově, v Jakubovicích a na okraji Číhoště – ten jediný je
ovšem vědecky potvrzený výpočty geografů a astronomů.
V Číhošti stanete nejen ve středu Česka, ale také na místě, jež se nedobrovolně
zapsalo do nedávných dějin tzv. číhošťským zázrakem. Právě ve zdejším kostele
působil farář Josef Toufar, jehož umučila státní bezpečnost. Výstava o životním
osudu faráře Toufara je otevřena na faře vždy po bohoslužbě.

