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jihlavsko

jihlavsko

www.vysocina.eu

Jihlavsko se rozprostírá po obou stranách zemské hranice mezi Čechami a Moravou. Je velmi členité, neboť převážně spadá do oblasti Jihlavských vrchů. Nejvyšší
z nich je Javořice (837 m n. m.), která je současně nejvyšším vrcholem Vysočiny. Jihlavsko se může pochlubit památkami UNESCO, a to historickým jádrem
a zámkem v Telči. Dávnou historii můžete obdivovat i na hradech Roštejn či zřícenině Rokštejn. Přírodními lákadly jsou pramen Moravské Dyje nebo Čeřínek.
Lidovou kulturu zhlédnete v Třešti, která je pověstná dvousetletou tradicí betlemářství a betlémy.
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Top akce V JihlaVě

www.jihlava.cz

Mezi největší patří červnové Havíření, které připomíná někdejší těžbu stříbra ve
městě. Setkávají se při něm hosté z dalších hornických měst a spolků, koná se
havířský průvod i s konšely, hudebníky, kejklíři a pouť ke sv. Jánu. Událostí s mezinárodním věhlasem je podzimní festival dokumentárních filmů MFDF Ji.hlava,
největší svého druhu ve střední a východní Evropě. Diváci a filmaři se setkávají
v kinosálech i jinde při filmových premiérách a doprovodných akcích. Sportovci
si užívají vytrvalostní závod horských kol Jihlavskou 24MTB. A fandové motosportu se sjíždějí na Pístovské mokřady, offroad závody pro terénní auta.
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Zoologická Zahrada JihlaVa

www.telc.eu

www.zoojihlava.cz

Jihlavská zoo nadchne návštěvníky všech věkových kategorií. Leží v příjemném
prostředí lesoparku Březinovy sady. Je akorát tak velká, takže nemusíte běhat od
výběhu k výběhu, abyste prohlídku stihli. A oplývá mimořádně pestrou směsicí
zvířecích obyvatel pěti kontinentů. V africké savaně potkáte žirafy, v australské
části papoušky a klokany, Amerika tu má zástupce drápkatých opiček, které po
vás budou zvědavě pokukovat, Himálaj zase ukazuje pandu červenou. Ale to není
všechno, děti se vyřádí na atrakcích, uchvátí vás letové ukázky dravců, komentovaná krmení zvířat či večerní prohlídky.

Trochu toho adrenalinu si užijí návštěvníci singletrailového areálu Lipky, kde je
i cyklo a inline stezka, nebo lezeckého centra v Panském dvoře. Tam lze vyzkoušet lanový park, lezeckou stěnu, a to i pro lezení s cepíny. Pro menší návštěvníky
je k dispozici dětské hřiště. V létě zve na různé festivaly a pivní slavnosti. Vyzkoušejte zážitkovou plavbu na paddleboardech po telčských rybnících. Otevře
se vám pohled na město vskutku nevšední. Pro cyklisty je výzvou padesátikilometrový okruh na kole z Telče do Želetavy, který je zavede až na Třebíčsko, anebo
cyklovýlet do Třeště kolem Roštejna a přes Javořici, nejvyšší vrchol Vysočiny.

čeřínek

www.jihlava.cz

Historické hornické město, středisko Kraje Vysočina. Můžete zde navštívit jedinou dochovanou středověkou vstupní bránu do města, a to Bránu Matky Boží
s úchvatnou vyhlídkou na centrum Jihlavy. Nezapomeňte se vydat do zdejšího,
tajemstvím opředeného podzemí, jež je druhé největší v ČR. Je obestřeno záhadami, z nichž jednou je svítící chodba. Do nadčasových tónů hudby se můžete zaposlouchat v expozicích Domu Gustava Mahlera. Za návštěvu určitě stojí i zoologická zahrada a vyhlídková věž kostela sv. Jakuba.
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Telčsko akTiVně

jihlava

hrad rošTeJn

www.hrad-rostejn.cz

Pozdně gotický hrad se zvedá na skalnatém vrchu ve výšce 677 m n. m. v romantické krajině Javořických vrchů u vsi Doupě. Jeho nové expozice hravou formou
představují les, myslivost, přírodu i historii hradu. Zavítáte třeba do nočního lesa
plného zvířecích stop, prolezete obřím mraveništěm, vyzkoušíte lovy beze zbraní, otestujete své znalosti rostlin, v hodovní síni usednete k prostřenému stolu
a zjistíte, jakými stavebními proměnami hrad v minulosti prošel, nebo vystoupáte na vyhlídkovou sedmibokou věž. Naučná stezka vás mimo jiné zavede do obnovené obory pro zvěř.

Přírodní park nese jméno podle vrchu Čeřínek (761 m n. m.). Návštěvníky překvapí a nadchnou mnohé pozoruhodné geologické útvary, jež v tvrdém žulovém
podloží vymodelovaly erozní síly. Nejkrásnějším skalním výtvorem je Čertův
hrádek. Zajímavostí je i zdejší mohutný skalní výchoz 11 m vysoký a 22 m široký,
jehož zvětráváním zde vzniklo kamenné moře. Národní přírodní památkou parku je pak Hojkovské rašeliniště s výskytem kriticky ohrožených rostlin. Kolem
přírodních zajímavostí parku vás provede naučná stezka Čeřínek. Místem prochází čtveřice turistických tras i cyklotrasa. Pod vrcholem je lyžařský areál.

geopark Vysočina

Stříbrné údolí je rozsáhlá volnočasová zóna Jihlavy, která spojuje údolí a říční
nivu řek Jihlavy a Jihlávky. Součástí Stříbrného údolí je i nejvíce navštěvovaná
atrakce na Vysočině, a to zoologická zahrada, zábavní park Robinson, areál Vodního ráje, volnočasový areál Českého mlýna se svým zázemím pro sportovce,
Stará plovárna či Starohorský náhon, který připomíná středověkou těžbu a zpracování stříbra. Historická vazba území k hornictví dala název celému údolí, které
ho hrdě nese. Vše vytváří zelenou páteř města, kde je možné nadechnout se čerstvého vzduchu v těsné blízkosti historických míst a centra města.

Telč a unesco

www.telc.eu

Pod ochranou UNESCO jsou historické jádro města a zámek. Věřte, že procházka
po telčském náměstí Zachariáše z Hradce vás zavede do pohádky. Je lemované
malebnými domy se štíty a podloubími. Zámek je klenotem renesanční architektury. Vypadá jako honosné rezidenční sídlo, ale nezapře v sobě původní podobu
vodního hradu. Však Telči obklopené rybníky se ne nadarmo přezdívá moravské
Benátky. Jeden z nich je součástí zámeckého parku s klasicistním skleníkem. Najdete tu záchrannou stanici volně žijících zvířat. V parných dnech se ochladíte
v telčském podzemí. Filmaři ve městě natočili více než sedmdesát filmů.
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www.geoparkvysocina.cz

Dvě stě kilometrů čtverečních velké území Českomoravské vrchoviny, které se
táhne od Telče až na nejvyšší vrchol Vysočiny Javořici, je označované jako ráj kameníků. Míchova skála je srdcem geoparku, tvoří ji dvě žulové skalní věže, přírodní památka, z nichž se vám otevře dechberoucí vyhlídka. Víc o zpracování
žuly se dozvíte v Muzeu kamenictví v Mrákotíně. Jak předkové dokázali stavět
z kamene, vám ukáže zřícenina hradu Štamberk mezi obcemi Lhotka a Řásná.
Než k ní vystoupáte, potkáte cestou kamenná moře. A jen 200 m od zříceniny je
další kamenný útvar, a to zatopený Lom Řásná. Je náramně fotogenický.
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www.jihlava.cz
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www.vysocina.eu

sTříbrné údolí

Třešť

www.trest.cz

Je známá lidovým betlemářstvím, jehož historii představuje tamní muzeum,
ale také silnou židovskou komunitou, po níž se ve městě zachovaly četné stopy.
Empírová synagoga se vyznačuje výjimečným podloubím u vstupu a ještě jednou
zajímavostí, prázdniny u svého strýce tu trávíval spisovatel Franz Kafka. Proto
v patře budovy najdete výstavu o něm. Židovský hřbitov čítá na 1200 náhrobků
s nejstarším z roku 1705. A když už budete v Třešti, nezapomeňte se vyfotit s buřinkou pana Tau. Po prohlídce města pak protáhněte tělo vycházkou na Špičák,
třeba i po naučné stezce, která vás zavede až do přírodní rezervace Velký Špičák.
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brTnice

www.brtnice.cz

Městečko Brtnice má za sebou bohatou historii. Mimo renesančního zámku
si můžete prohlédnout židovský most se sochami svatých. Pohled na most se
zámkem v pozadí připomíná Hradčany. Ve městě můžete navštívit rodný dům
architekta a designéra Josefa Hoffmanna se stálou výstavou o tomto slavném
vídeňském představiteli secese a moderny. Nedaleko městečka, po proudu říčky Brtnice, se tyčí výrazná dominanta, a to zřícenina gotického hradu Rokštejn
se sedmnáctimetrovou hranolovou věží. Lze zavítat na komentované prohlídky
hradního areálu a za pěkného počasí i vystoupat na věž.

polná

www.muzeum-polna.cz

Při názvu města Polná asi každému naskočí známá aféra Hilsneriáda, za níž stály
antisemitské nálady obyvatel. Ve městě žila četná židovská komunita a dodnes tu
po ní stojí dvaatřicet patrových domů, synagoga, v níž je nyní regionální židovské
muzeum, a rabínský dům.
V Polné najdete hrad a zámek, kde sídlí městské muzeum. To nabízí prohlídkové
trasy za starými řemesly, do staré školy s třídou z roku 1866, stálé expozice o historii hradu či hodiny a hodinářství. Největší polenský kostel Nanebevzetí Panny
Marie je národní kulturní památkou.

noVá říše

www.klasternovarise.cz

Významnou památkou je premonstrátský klášter Panny Marie, který je spojovací
chodbou svázán s kostelem sv. Petra a Pavla. Během husitských válek byl dvakrát zpustošen. V dobách nacismu byla většina z komunity odvezena do koncentračních táborů. Po nástupu komunismu byl vedoucí skupiny řeholníků odsouzen ve vykonstruovaném procesu. Klášterní budova vyniká štukovou výzdobou,
iluzivní malbou a figurálními freskami. Zvláště hodnotná je klášterní knihovna
s patnácti tisíci svazky.

