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K

raj Vysočina se rozkládá v centrální části České republiky a jeho malebná krajina je
vyhledávána především milovníky zachované přírody. Celé území vyplňuje Českomoravská vrchovina, nejrozsáhlejší horopisné pásmo České republiky, krajina rozčleněná táhlými kopci, údolími řek a množstvím lesů a hájků. Od nepaměti patří do krajiny
rybníky, nejstarší z nich byly zakládány již ve 13. století. Vybudována je řada přehradních
nádrží, z nichž některé slouží jako zásobárny pitné vody, jiné jsou vyhledávanými rekreačními oblastmi. Říční síť je hustá a bohatě rozvětvená a řada řek zde pramení. Pro svoji
přírodní i kulturní hodnotu má krajina značné části Vysočiny statut chráněného území.
Chráněna jsou místa s původní vegetací, vzácnými druhy rostlin a živočichů, rašeliniště
a skalní útvary.
Chcete aktivně trávit svůj čas a zároveň objevovat oblast, jejíž životní prostředí patří
k těm nejzdravějším? Vysočina nabízí návštěvníkům řadu způsobů, jak toho dosáhnout.
Pro ty, co rádi obdivují kouzlo a rozmanitost okolní krajiny ze sedla koňského hřbetu je
k dispozici 850 km hipotras a zázemí až 150 jezdeckých stanic. Na své si přijdou i milovníci horolezectví, kteří mohou slézat vybrané úseky Žďárských vrchů, Javořické vrchoviny, Jevišovické pahorkatiny a Křižanovské vrchoviny. V letních parných dnech můžete
navštívit koupaliště s atrakcemi pro děti i dospělé. Volné chvíle lze strávit také u vodních
ploch, které nabízí v létě ochlazení a v zimě zahřátí při bruslení. Pro příznivce sportovního
rybaření jsou zde k dispozici revíry, kde je možné provozovat sportovní rybolov. Milovníci adrenalinu mohou vyzkoušet aktivity, při kterých jim bude tuhnout krev v žilách.
Rozhledny nabídnou Vysočinu z ptačí perspektivy návštěvníkům vyhledávajícím výhledy do okolí. Své najdou i příznivci sjezdového lyžování, bruslení, golfu, windsurfingu. Nechybí ani atrakce pro malé i velké, a také kulturní, sportovní a společenské akce, které
se v Kraji Vysočina pořádají.
Způsobů aktivního vyžití je tedy nepřeberné množství. V brožuře přinášíme tipy, tematicky rozdělené do jedenácti kapitol, které vám nabídnou inspiraci, jak aktivně trávit čas
v této překrásné části České republiky.
Komplexní turistickou nabídku naleznete na www.region-vysocina.cz
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ADRENALIN
Dozvíte se, kde
překonávat lanové
překážky, zdolávat
lezecké stěny, střílet
ze vzduchovky, luku,
kuše, či kde vyzkoušet
paragliding, kiting,
tandemové seskoky
a další.

BÍLEK U CHOTĚBOŘE

1

Výlety na čtyřkolkách, lanový park
Outdoor park Bílek, Bílek u Chotěboře, GPS: 49°42‘0.109“N, 15°43‘30,9“E tel.: 725 601 695,
e-mail: outdoorbilek@seznam.cz, www.outdoorbilek.cz/

Minimální počet účastníků výletu jsou dvě čtyřkolky, na jedné čtyřkolce vždy jeden člověk. Čtyřkolky mají RZ a mohou jezdit po veřejných komunikacích, nutný řidičský průkaz
na osobní vozidlo (typ B). V případě, že nevlastníte řidičský průkaz, bude trasa připravena mimo veřejné komunikace. Helmu včetně hygienické vložky vám zapůjčí. V lanovém
centru se nachází nízké a vysoké lanové překážky, je zajištěna přítomnost instruktorů.
Veškeré lezecké a jistící úvazky a helmy zapůjčí.

BOREK U CHOTĚBOŘE

2

Potápění s dýchacím přístrojem
Triton sport s.r.o., Husova ulice 1782, Pardubice, tel.: + 420 603 167 480, e-mail: jana@triton-sport.cz,
www.triton-sport.cz/

Potápění v hadcovém lomu se zajímavým podvodním životem. Plošiny v hloubkách
8 a 22 metrů. Viditelnost okolo 10 m.
5
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BŘEZOVÁ
Adrenalin park
vysokolanové centrum, nízkolanové centrum, bungee-trampolíny, lukostřelba, střelba ze
vzduchovky, démonická lanovka, skok do prázdna, zorb, paintball, airsoft, rafty, lezecké
stěny, bungee-running, týmpark, noční hry, jákobův žebřík
Rekreační středisko Březová, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou, Informace tel.: +420 568 422 983,
+ 420 777 784 723, e:mail: brezova@istan.cz , Rezervace: tel. 777 832 734, e-mail: info@istan.cz,
http://brezova.istan.cz/

Pro návštěvníky parku jsou připraveny programy pro školy, firmy, rodiny. Pořádají se zde
dobrodružné, sportovní či army tábory.
4

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
Lanové centrum, rafting, paintball, horská kola,
čtyřkolky (i dětské elektrické)
AKCENTRUM, Bystřice nad Pernštejnem, ul. Hornická (vedle sportovní haly), 593 01 Bystřice
nad Pernštejnem, GPS: 49.522799, 16.251745, tel: : + 420 774 719 402, +420 603 141 400,
e-mail: info@akcentrum.cz nebo akcentrumbnp@email.cz (určeno pro školy), www.akcentrum.cz

Můžete překonávat nízké lanové překážky (cca 50 cm nad zemí) nebo vysoké lanové překážky (8–10 m nad zemí), kde se využívá horolezeckého způsobu jištění. Po celou dobu je
přítomen vyškolený instruktor. Využít lze nabídky programů určených pro školy či firmy.
Součástí centra je místo pro kolektivní hry (Petanque, Kroket, Frisbee). V případě zájmu
si můžete objednat výlet na čtyřkolkách, nebo si celý areál pronajmout. K dispozici je
občerstvení.
5

HAVLÍČKŮV BROD
Lezecká stěna
ZŠ Wolkerova, Wolkerova 2941, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: +420 569 429 918, + 420 603 807 909,
+ 420 775 214 776, e-mail: road@roadoutdoor.com, www.roadoutdoor.com

Parametry stěny jsou š.11m, v. 7,5m + 12 dlouhý strop. Boulderovací stěna 4x7,5m. Možnost zapůjčení kompletního lezeckého vybavení (sedáky, lana, jistící pomůcky).
6

HORNÍ BŘEZINKA
Paragliding, motorový paragliding, kiting, rafting
Penzion Kadlečák, Horní Březinka 13, 582 91 Světlá nad Sázavou, GPS: 49°40‘33.95”N 15°22‘45.45”E,
tel.: +420 733 511 858, e-mail: www.kadlecak.cz/

Pokud nedisponujete vybavením, není problém si cokoli vypůjčit. Zdarma je k půjčení fotbalový a basketbalový míč, pálky na ping pong a badminton včetně míčků a další. Součástí penzionu je bazén, sauna, víceúčelové sportovní hřiště, dva pingpongové stoly a další.
Ubytování v penzionu, chatkách, ve stanech po předchozí domluvě.
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HORNÍ CEREKEV

7

Paintball
Paintball Club Vysočina, Horní Ves 17, 394 03 Horní Cerekev, GPS: 49,288971 15,305243,
tel.: +420 777 637 350, e-mail: info@paintballvysocina.eu, www.paintballvysocina.eu/

Vybavení si můžete půjčit, budou vám poskytnuty technické informace i zajímavosti
o paintballu. Hru lze uspořádat i ve vašem terénu.

HROTOVICE

8

Lanové centrum, lezecká stěna, laserová střelnice
Sport V Hotel Hrotovice, Nám. 8. května 219 , 675 55, Hrotovice , okres Třebíč, tel.: +420 568 860 013–5,
fax: +420 568 860 016, e-mail: hotel@vstav.cz, www.hotel-hrotovice.cz

V hotelu je k dispozici cvičná horolezecká stěna velikosti 9 x 11,25 m obsahující 7 barevně
odlišených lezeckých cest různé náročnosti. Lezení si můžete nacvičit na boulderingové
stěně (5x5 m). Kryté lanové centrum obsahuje systém pěti horizontálních lanových překážek zavěšených na ocelové konstrukci. Programy jsou připraveny pro skupiny do deseti
lidí. Využívá se zde způsobu sebejištění. Obojí je nutno objednat vždy den předem v hotelové recepci.
Ve dvou projekčních laserových střelnicích je k dispozici cca 25 střeleckých disciplín.
Na promítané střelecké scény se střílí laserovou puškou nebo pistolí. Informace o otevírací době poskytnou v recepci hotelu.
K dispozici je také tenisová hala, bazén, squash kurt, bowlingové dráhy, kulečník. Můžete
si půjčit horské kolo nebo využít nabídky projížďky na koních.

JEMNICE
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Paintball
Paintball klub Jemnice o. s.,
V Ráji 1049,675 31 Jemnice,
GPS: 49,035937 15,575196,
tel.: +420 731 113 033,
e-mail: info@paintball-jemnice.
cz www.paintball-jemnice.cz/

Paintballové akce pro firmy,
školy i jednotlivce. Členité
paintballové hřiště s lesem
a potokem. K dispozici termální masky a ochranné
vesty – pro vaše pohodlí
a pocit bezpečí. Celoroční
provoz, 7 dní v týdnu i státní svátky. Zajištění ubytování iobčerstvení.
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JIHLAVA
Paintball, bungee running střelba ze vzduchovky, lukostřelba,
střelba z kuše, střelba ze vzduchové pistole (u Popic)
JI-Paintball – Petr Brnický,
Jasmínová 15,
586 01 JIHLAVA,
tel.: + 420 732 580 958,
e-mail: ji-paintball@seznam.cz,
www.ji-paintball.cz

K dispozici je půjčovna
paintballového vybavení
(55 setů). V případě zájmu
vám dovezou paintball
vybavení nebo nafukovací hřiště na jakékoli místo,
které si zvolíte.

Balónové létání
AVIATIK SERVIS s.r.o., Šeránkova 4, 616 00 Brno-Žabovřesky, tel.:+420 605 767 776,
e–mail: aviatik@balon.cz, www.balon.cz/

Vyhlídkové lety nad Vysočinou. Počítejte s tím, že zhruba 15–20 min trvá, než se balon
připraví k letu. V průběhu letu je dovoleno fotit, filmovat, telefonovat.

Zážitkové lety, tandemové seskoky, letecká škola
Aeroklub Jihlava,o.s., Henčov 61, 586 03 Jihlava, tel.: +420 567 303 171, +420 777 864 004 (zážitkové lety),
+420 608 884 485 (samostatné a tandemové seskoky), +420 774 686 877(propagační seskoky),
e-mail: info@aeroklub-jihlava.cz, www.aeroklub-jihlava.cz/

Zážitkové lety, tandemové a propagační seskoky, programy pro školy a firmy, letecká škola
(výcvik – na kluzácích, ultralehkého létání, motorového létání, parašutistický). Termíny tandemových seskoků najdete na www.bedatandem.cz. Je zde možnost ubytování.

Paraglidingové tandemové lety, škola paraglidingu
Air centrum s.r.o., Tolstého 2, 586 01 Jihlava 1, tel.: +420 774 747 499, e-mail: info@aircentrum.cz,
info@paragliding-tandem.cz, www.aircentrum.cz

Víkendové, kompletní či motorové kurzy, outdoorové firemní akce. Paraglidingové tandemové lety (vyhlídkový, termický, seznamovací). Otevírací doba provozovny je vždy
v po–čt 8:00–12:00, 13:00–16:00 (červenec–srpen 13:00–15:00) a v pátek 8.00–12.00 (případně dle předchozí domluvy).

Vyhlídkové lety, letecká škola
Air Jihlava – service s.r.o., Henčov 61, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 221 922, +420 602 760 578
e-mail: info@airjihlava.cz, ales.matula@airjihlava.cz, www.airjihlava.cz/

Lety nad vámi zvolenou lokalitou za vámi určeným účelem, a to každý den. Lety provádí
výhradně obchodní piloti s příslušnou kvalifikací.
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Lanové centrum
Lanový park ZOO Jihlava – PraLez,
Březinovy sady 4372/10, 586 01 Jihlava
1, www.zoojihlava.cz/lanove-centrum/
Provozovatel: Coody outdoor s r. o.,
tel: + 420 603 183 603, + 420 734 254 724,
e-mail: coody@coody.cz, www.coody.cz/

V centru se nachází okruh s patnácti překážkami, včetně tří lanovek.
Pro malé děti je nízký okruh obsahující sedm překážek. Lanový park
je přístupný nejen návštěvníkům
Zoo, v případě zájmu se lze telefonicky domluvit. Návštěvníci mimo
ZOO mohou také využít zvonek
na vstupní bráně do lanového parku, vstup je od letního kina Heulos.

KONĚŠÍN

11

Outdoorové aktivity
nácvik jízdy v terénu, střelnice pro luky a vzduchovky, slaňovací plošiny, paintball, sebeobrana, slaňování, jízda vojenskými vozidly, lukostřelba, rafting
Sportovně rekreační zařízení Radarka, Koněšín, GPS: 49°11“22.929“N, 16°3“13.961“E,
tel.: +420 603 259 153, +420 724 945 029, (paintball) e-mail: jirkaintr@seznam.cz , www.introvic.estranky.cz/

Kromě výše zmíněných aktivit lze využít nabídky programů pro školy, rodiny s dětmi, firmy. Paintball je provozován celoročně na vlastním hřišti, které se nachází v bývalé hospodářské budově v obci Stropešín. Možnost objednávky paintball vybavení na jakékoli
místo. K dispozici je ubytování, stravování, WC, sprcha, internet.

KOSTELEC

12

Vodní lyžování
KVL Slavoj Kostelec, Vodní lyžování, 588 01 Kostelec 171, tel.: +420 604 876 554,
e-mail: ruzicka.josef@worldonline.cz, www.kvl-kostelec.webnode.cz/

Pokud nemáte vlastní vybavení, vše vám na místě rádi zapůjčí. Nově příchozí dostanou
vždy odbornou instruktáž. Děti mohou lyžovat od 5 let. V případě zájmu je možnost celodenního pronájmu areálu. Každoročně v květnu je zahájen provoz střediska. Zalyžovat
si můžete ve všední dny od 12:00 do 14:00 hod. V sobotu, neděli a svátek celodenně.
V červnu se zde pravidelně pořádají mezinárodní závody „KOSTELEC CUP“. K dispozici je
parkoviště.
9
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KŘIŽANOV
Lanové centrum, paintball, aquazorbing, bumperball,
lukostřelba, bungee-running
CENTRUM OUTDOOROVÝCH PROGRAMŮ, OUTDOOR CENTER s.r.o. Buková 557/5
586 01 Jihlava, tel.: +420 774 060 600, e-mail: petr@outdoor-center.cz, www.cop.cz

Velké středisko s rybníkem na okraji obce Křižanov, cca 8 km od Velkého Meziříčí na Vysočině. Ubytování v chatkách nebo apartmánech, popř. ve zděné budově. Celoroční provoz
střediska. Možnost využít služeb bufetu.
Další střediska COP : Meziříčko, Nesměř
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KŘEMEŠNÍK
Lanové centrum, sjezd na trojkolkách
Lanové centrum a Poutní hotel Křemešník, Křemešník 4, Nový Rychnov, 393 01 Pelhřimov
Tel: +420 565 303 431, fax: +420 565 303 432, e-mail: vankova@nakremesniku.cz, www.hotelkremesnik.cz

V lanovém centru se nachází vysoký park (20 překážek, z toho 5 lanovek) a dětský park
pro děti od 3 let (5 překážek, celotělové jištění). Po celou dobu je přítomen instruktor.
Terénní trojkolky se ovládají řidítky a jsou vybavené brzdami. Na kopec vás vyveze vlek
sjezdovky a trasa je po sjezdovce. Pro bezpečnost vám půjčí helmu. Délka trasy je 370
metrů.
Otevřeno je vždy po–ne 11.00–17.00. V případě zájmu je možný provoz i mimo tuto dobu.
Areál nabízí ubytování a stravování. Parkovat lze zdarma přímo na parkovišti hotelu.
10
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LITOHOŘ
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Lezecká stěna, paintball
Sportovní areál SPORTLAND, 675 44, Litohoř 205, tel.: +420 775 265 273, e-mail: info@sport-land.cz,
www.sport-land.cz/

Sportovní areál SportLand se nachází v Litohoři – 2 km vzdálené obci od města Moravské
Budějovice. Lezecká stěna je vysoká 10 metrů. Možnost zapůjčení lezeckého vybavení
na 2 h. K dispozici je paintballové hřiště s vybavením pro 10 hráčů, nebo je možno po domluvě zajistit jinou herní lokalitu.

LÍSEK

16

Snowkiting
Future kiting s.r.o., Novoměstská 32, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: +420 731 517 351,
e-mail: info@futurekiting.com,martin@futurekiting.com, silvie@futurekiting.com, www.futurekiting.cz

Spot v nadmořské výšce cca 700 m najdete mezi Novým Městem na Moravě a Bystřicí
nad Pernštejnem. Jedná se o nepřehlédnutelný kopec ve tvaru homole. Nejlepší směry
větru: Z, JZ, J

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

17

Single tracks
Sportovní klub Nové Město na Moravě, Vlachovická 1355, 592 31 Nové Město na Moravě,
e-mail: office@zlatalyze.cz, www.vysocinaarena.cz/,
https://radnice.nmnm.cz/projekty/projekty-mesta/singletracky/

V oblasti městského lesa Ochoza u Vysočina arény se nachází specializovaná síť tras pro
oblast aktivního cestovního ruchu – horská kola, nordic walking a track running .Tyto
trasy mají specifické technické parametry (sklon, šíři, konstrukci, poloměr oblouků atd.)
a vyznačují se jednosměrným provozem (single tracks). Povrch je propustný pro vodu,
trasy mají různou úroveň obtížnosti. Slavnostní otevření singletracků veřejnosti proběhlo
6. 9. 2014.
11

Snowkiting
Future kiting s.r.o., Novoměstská 32, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: +420 731 517 351,
e-mail: info@futurekiting.com,martin@futurekiting.com, silvie@futurekiting.com www.futurekiting.cz

Spoty se nacházejí 2–15 km od Nového Města na Moravě. Planina na výjezdu ve směru
na Bystřici nad Pernštejnem je nejpoužívanějším místem. Jezdit můžete vlevo i vpravo
od silnice. Parkovat lze u vodárny. Nejlepší větry: S, SZ, Z, JZ, J, JV.
17

POHLEDEC
Snowkiting
Future kiting s.r.o., Novoměstská 32, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: +420 731 517 351,
e-mail: info@futurekiting.com,martin@futurekiting.com,silvie@futurekiting.com www.futurekiting.cz

Tento spot je výjimečný svojí rozlehlostí a členitostí terénu. Pohledec se nachází hned
vedle Nového Města na Moravě. Je zde jak kopec pro vysoké skoky, tak i rovinka pro free-style. Hodně velkou zábavou jsou i skoky z mezí. Nejlepší směry větru V, JV, J, JZ,Z,SZ,S.

18

RADEŠÍN
Lety balónem, letecká škola
Balónový zámek s.r.o, Radešín 1, PSČ 592 55, tel.: +420 733 322 001, e-mail: info@balonovyzamek.cz,
www.balonovyzamek.cz

Na výběr máte různé typy letů – klasik, romantik, dálkový let, kotvený let atd. Místo letu si
můžete zvolit sami, pokud si zakoupíte 3 a více letenek. Jinak se nejčastěji startuje z louky
od radešínského zámku. Letecká škola nabízí praktický a teoretický výcvik (i v anglickém
jazyce). Piloti provozující lety bezúplatně si mohou balón pronajmout.
19

SNĚŽNÉ
Snowkiting
Future kiting s.r.o., Novoměstská 32, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: +420 731 517 351,
e-mail: info@futurekiting.com,martin@futurekiting.com,silvie@futurekiting.com www.futurekiting.cz

Sněžné se nachází mezi Svratkou a Novým Městem na Moravě. Je zde planina ve tvaru
velké U rampy a pro letce prudký svah pro vysoké skoky pro SZ vítr.
20

TELČ
Balónové létání
AVIATIK SERVIS s.r.o., Šeránkova 4, 616 00 Brno-Žabovřesky, tel. +420 605 767 776,
e–mail: aviatik@balon.cz, www.balon.cz/

Vyhlídkové lety nad Vysočinou. Počítejte s tím, že zhruba 15–20 min trvá, než se balon
připraví k letu. V průběhu letu je dovoleno fotit, filmovat, telefonovat.
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Adrenalin 

Region VYSOČINA

TŘI STUDNĚ

21

Jízda se psím spřežením
HOTEL ASKINO–HORNÍK, Tři Studně, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou, tel.: +420 566 619 234,
+420 730 893 738, e-mail: hornik@askino.cz, www.hotelhornik.cz

Chcete si na vlastní kůži vyzkoušet jaké je být musherem? Po instruktáži, ve které vás
zasvětí do ježdění se psím spřežením, si vyzkoušíte jízdu na saních tažených saňovými
psy. Po celou dobu řídíte sami spřežení o čtyřech psech. Zároveň jste celou dobu pod
dozorem zkušeného mushera, který jede za vámi na sněžném skútru, dohlíží na průběh
jízdy a je plně odpovědný za správnost provedení jízdy.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

22

Bikepark ,snowpark, horské trojkolky, horské koloběžky
Ski klub Velké Meziříčí, Fajtův kopec 1741, 594 01 Velké Meziříčí, GPS: 49°21‘34.859“N, 16°1‘35.495“E,
tel.: +420 566 523 457, +420 724 425 848, e-mail: info@skivm.cz, www.skivm.cz/

Bikepark – tratě – Slalom (speed dual), Pumptrack, Forest track (freeride – enduro) DH
track – Slopestyle, Dirt Jump Area, 4x track (250 m)
Snowpark – největší skok s tablem (10m), menší skok (délka plošiny 4m), speed rail, platforma se 2 překážkami, rovná bedna, duha, lámačka ve tvaru střechy
K dispozici je také půjčovna tříkolek a koloběžek. Areál nabízí možnost ubytování a stravování, parkování.
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VÍR
Ledová stěna
Ledová stěna Vír o. s., Vír 283, 592 66 Vír, GPS lokality: 49.559533, 16.310402, tel.: +420 732 732 751
(rezervace,info) e-mail: info@ledovastenavir.cz, www.ledovastenavir.cz/; www.adrex.com/

Nejvyšší uměle vytvořený ledový útvar v Evropě (45 m) najdete na Českomoravské vrchovině! Těšte se na lezecké cesty o délce 15 – 25 metů. V horních partiích stěny je dovoleno lézt pouze zkušeným horolezcům (mimo otevírací dobu). Je otevřeno vždy od 9.00
do 21.00. Umělé osvětlení poskytuje možnost večerního i nočního lezení. K dispozici je
půjčovna materiálu.
Přístup: Při průjezdu obcí Vír po silnici 388 se u mostu přes řeku Svratku dejte směrem
na Hluboké a po 650 metrech zaparkujte po levé straně silnice. Ledová stěna je na pravém břehu a přístup k ní je přes mostky pro pěší.

Další tipy:
Snowkiting
VĚTRNÝ JENÍKOV – HARAKIRI kite kurzy, Ing. Petr Grochal, www.kite-kurzy.cz

Lanový park Adrenalin Joy, Lezecká stěna
TŘI STUDNĚ – Penzion Pegas, Tři Studně – Vlachovice, www.penzionpegas.cz/lanovy-park.php

Lezecká stěna
LEDEČ NAD SÁZAVOU – TJ Sokol Ledeč nad Sázavou, www.sokolledec.cz
TŘEBÍČ – ZŠ Benešova, www.tjalpin.unas.cz

Motorové adrenalinové outdoorové aktivity
(čtyřkolky, buggy, bagrování)
VÍLANEC – Čtyřkolky Vysočina, s.r.o., www.ctyrkolkyvysocina.cz,GPS: 49,333900 15,578000

Paraglidingové tandemové lety, Vyhlídkové lety
Matějov u Bohdalova (ZR), AIR CENTRUM s.r.o., www.paragliding-tandem.cz, GPS: 49,379272 15,695262

Landkiting, snowkiting, mountainboarding
HAVLÍČKŮV BROD – Martin Zelingr, www.boneshaker.cz/
Další tipy: mapa „Adrenalin na Vysočině“
www.vysocinatourism.cz/files/prilohy/97_vysocina_adrenalin.pdf
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LEZECKÁ TURISTIKA
Dozvíte se o sektorech,
nacházejících se v Kraji
Vysočina, vhodných pro
horolezeckou turistiku
v oblastech Žďárských
vrchů, Javořické vrchoviny,
Jevišovické pahorkatiny
a Křižanovské vrchoviny.
V některých sektorech je
horolezecká činnost povolena
pouze na vybraných úsecích,
je omezena časově či jinak.
Podmínky pro provozování
horolezecké činnosti na
jednotlivých úsecích těchto
sektorů najdete na
www.horosvaz.cz
Český horolezecký svaz,
Zátopkova 100/2,
160 17, Praha 6,
Tel.: +420 296 118 347,
e-mail: info@horosvaz.cz

ŽĎÁRSKÉ VRCHY

24

Čtyři Palice
Skupina 3 velkých útvarů (Děvín, Paličatá, Tvrz) a jednoho nízkého hřebene (Opomenutá)
ve výšce 730 m n.m. Zvedají se na JV okraji lesnatého hřbetu V od Křižánek. Složeny jsou
z pevné dvojslídné ortoruly.
GPS: 49°41‘10.3“N, 16°05‘37.9“E, www.horosvaz.cz

Devět skal
Nejvyšší bod Žďárských vrchů (836 m n. m.), 13 kilometrů severovýchodně od Žďáru nad
Sázavou. Skalní labyrint sestávající se ze třech dlouhých hřebenů s devíti věžemi a třech
malých věžek. Výška stěn 5 až 19 metrů.
GPS: 49°40‘14.5“N, 16°01‘57.4“E, www.horosvaz.cz
15

Drátenická skála
Hřebenovitý útvar asi 200 metrů dlouhý, táhnoucí se ve směru J-S, je na vrcholu zalesněného kopce mezi obcemi Blatiny a Samotín
(775 m n. m.). Drátník tvoří několik věží v jižní
části se stěnami 30–35 metrů vysokými. Severní část tvoří menší věže se stěnami 6–12
metrů vysokými. Na všech věžích jsou lezecké
cesty převážně ve strmých až svislých západních stěnách. Východní stěny jsou (s výjimkou
Orla) povolnější.
GPS: 49°39‘16.9“N, 16°05‘02.9“E, www.horosvaz.cz

Malínské skály
Skupina čtyř větších útvarů a několika malých
věžek na červené značce proti Drátníku.
(811 m n. m.)
GPS: 49°39‘37.251“N, 16°4‘21.281“E, www.horosvaz.cz

Milovské perničky
Milovské perničky jsou rulové skály ležící
757 m n. m. Na vrcholu hlavní skály, zvané Poradní skála, jsou mísovité prohlubně vzniklé
zvláštním způsobem zvětrávání a působením
vody. Oblast šesti skal o výšce 8 – 28 metrů leží
v lese asi 1,5 kilometru severozápadně od Čtyř
palic na modře značené turistické cestě.
GPS: 49°41‘35.765“N, 16°5‘17.001“E, www.horosvaz.cz

Rozštípená skála
Dva skalní bloky, jakoby od sebe rozštípené,
se nachází poblíž osady Hamry u Žďáru nad
Sázavou, nad řekou Sázavou. Jsou tvořeny ortorulou s křemennými žilami. Místy připomíná
pískovec, naspodu převisy, cesty jsou dobře
zajištěny nýty a bórky. Výška stěn 5 až 15 metrů, orientace stěn je na jihovýchod. Popisy
cest odleva doprava tj. od jihu k severu.
GPS: 49°34‘05,1“N, 15°52‘49.2“E, www.horosvaz.cz
Důležité: Na skalách Žďárský vrchů je používání
magnézia zakázáno.
Další tipy: Bílá Skála, Pasecká skála, Pivovar,
Skála u Nížkova (u Červeného mlýna) – Tesanka,
Skalky pod Devíti skalami, Tisůvka, Vávrova skála,
Zkamenělý zámek
Další info: www.zdarskevrchy.ochranaprirody.cz
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JAVOŘICKÁ VRCHOVINA

25

Mrhatina
Území leží na protáhlém hřbetu, na jehož vrcholové plošině se vyvinulo několik izolovaných skal a hradeb s maximální výškou 25 metrů. Nachází se cca 1,5 kilometru jihozápadně od obce Řásná.
GPS: 49°12‘52.777“N, 15°22‘3.19“E, www.dedictvivysociny.cz

Štamberk a kamenné moře
V okolí zříceniny jsou hojně zachovány projevy mrazového zvětrávání žuly v podobě skalních hradeb, samostatných skal, kamenných moří a balvanového proudu. Nachází se asi
600 metrů severozápadně od obce Lhotka u Mrákotína.
GPS: 49°12‘43.972“N, 15°22‘42.273“E, www.dedictvivysociny.cz
Další tipy: Hradisko, Bradlo

OSTATNÍ SEKTORY ČESKOMORAVSKÉ VRCHOVINY
Skály v okolí Chotěboře

26

Skalní oblast se nachází u Chotěboře, v údolí řeky Doubravy, mezi chatou Doubravka
a Bílkem. Terény jsou rozloženy po obou březích řeky Doubravy a až na jednu výjimku
jsou tvořeny okrajovými stěnami o délce do 40 metrů. Geologickým složením je oblast
příbuzná skalám Žďárských vrchů. Jedná se o biotické až dvojslídné, místy migmatizované ortoruly. Vzhledem k tomu, že oblast je vytvořena erozivním zářezem do krajiny,
složení a charakter stěn se s výškou mění. Skály jsou méně členité, terén je místy lámavý.
Jedná se o rozsáhlou oblast.
GPS: 49°42‘52“N, 15°42‘48“E, www.horosvaz.cz
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Vysoká skála u Štěpánova
V romantickém údolí říčky Hodonínky mezi Štěpánovem nad Svratkou a Hodonínem, poblíž Vírské přehrady, dominuje nad potokem skála asi 50 metrů vysoká, která ve vrcholové části přechází v samostatnou věž oddělenou od okolního terénu.
GPS: 49.502475,16.360067, www.horosvaz.cz

28

Okolí Jihlavy (Čertův hrad na Čeřínku – M)
Zbytky žulové skalní hradby na jednom z hřbetů skupiny Čeřínku na rozhraní Jihlavska
a Pelhřimovska jsou pozůstatkem tropického zvětrávání v třetihorách a intenzivního mrazového zvětrávání v chladných obdobích pleistocénu. Jsou zde vyvinuta přírodě blízká
lesní společenstva submontánního stupně. Nachází se 2 kilometry severně od středu
obce Rohozná (15 km ZJZ od Jihlavy).
GPS: 49°21‘57“N, 15°24‘13“E, www.horosvaz.cz, www.dedictvivysociny.cz

29

JEVIŠOVICKÁ PAHORKATINA
Kdousov
Oblast se nachází v Jevišovické pahorkatině v údolí potoka Bihanka. Svojí polohou spadá
již pod Kraj Vysočina. Skály jsou tvořeny vyvřelinou a dosahují výšky až 25 metrů. Celá
tato oblast se skládá ze tří skal a to Tříleté, Prostřední a Arény. Kvalita skály je velmi proměnlivá, zatímco na Tříleté je velmi kompaktní, v Aréně je skála drolivá.
GPS: 48°59‘0.7‘‘N15°39‘34.8‘‘E, www.horosvaz.cz

Skály u Svobodova mlýna (u Dešova)
Oblast se nachází v údolí řeky Želetavky u Svobodova mlýna mezi obcemi Dešov a Vysočany. Jedná se o pás skal vysoký 10–35 metrů, dlouhý okolo 200 metrů, tvořený ortorulou.
Kvalita skály je velmi proměnlivá, orientace na jih a západ umožňuje lezení po většinu
roku. Po deštích může být část masivu zatečená vodou stékající z polí nad skalami.
GPS: 48°57‘44.728‘‘N 15°40‘54.841‘‘E, www.horosvaz.cz
18
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Justýnka
Malá skalka místního významu u řeky Rokytné, převažují kolmé a ukloněné cesty. Cesty
se dolézají až nahoru (nikoliv do posledního jištění) a schází se okolo skalky dolů. Nachází
se u obce Příštpo.
GPS: 49°4‘11.9‘‘N 15°56‘38.4‘‘E, www.horosvaz.cz

KŘIŽANOVSKÁ VRCHOVINA

30

Skály u Třebíče (Jinošovice)
Horolezecká oblast Jinošovice se nachází na pravém břehu řeky Oslavy (za obcí Sedlec,
směrem na Vlčí kopec, odtud cca 10 min k řece Oslavě). Výška stěny je 75 – 80 metrů. Terén ve stěně připomíná tatranské lezení. Skála ve většině míst, i když převislá, je zarostlá
lišejníkem. Při jištění nespoléhat pouze na skoby.
www.horosvaz.cz

Wilsonova skála – M
Wilsonova stěna dnes dosahuje výšky 40 metrů a patří k nejvyšším a nejoblíbenějším
v oblasti. Je osazena z části novými borháky a z části dosti starým jištěním. Nejčastěji
užívanou technikou je zde top roping. Pro odpůrce top ropingu je nástup na trasy možný
z plošinky těsně nad vodou, kam se dostanete pouze slaněním. Mimo přední část stěny
se lezou i obě boční, ale tam je jištění velmi staré a je ho málo. Nachází se u Dalešické
přehrady na dohled z autokempu Wilsonka, asi 2 km jihovýchodně východně od obce
Hartvíkovice.
GPS: 49°9‘41.191“N, 16°5‘23.447“E, www.horosvaz.cz
Další tipy: TŘEBÍČ, LIBUŠINO ÚDOLÍ – M

19

ROZHLEDNY
Nádherné výhledy do okolí
uvidíte z rozhleden, které
jsou rozeseté po celém Kraji
Vysočina. Kromě měst a obcí
nacházejících se v blízkosti
rozhleden můžete spatřit Alpy,
Bílé Karpaty, Jeseníky, Žďárské
vrchy nebo hrad Roštejn, hrad
Lipnici nad Sázavou či hladinu
přehrady Vír.
31

ROZHLEDNA KARASÍN,
KARASÍN
Rozhledna s restaurací je novou přirozenou
dominantou okolí Bystřice nad Pernštejnem.
Slavnostně byla otevřena v červenci 2002 jako
jedna z mála pouze pro potřeby turistů. Její
stavbou byla zahájena výstavba sportovně
rehabilitačního areálu v obci Karasín. Je postavena v nadmořské výšce 704 m n. m. Je řešena
jako jednopodlažní cihlový objekt s čtvercovou
věží výšky 30 metrů. Celý objekt je navržen
jako bezbariérový, takže umožní vstup i tělesně
postiženým návštěvníkům. U tohoto zařízení
se předpokládá celoroční provoz. K rozhledně
směřují turistické stezky, ale dá se sem dojet
i autem. Parkování je u rozhledny zdarma. Během letních prázdnin je otevřen bufet (10.00–
17.00). Součástí areálu je také piknikové posezení a dětské hřiště s prolézačkami.
Otevírací doba: po–ne 9.00–19.00,
GPS: 49°33‘29.287“N, 16°16‘44.881“E
Více informací: Rozhledna Karasín , Karasín ,
tel: + 420 605 259 39, e-mail: karasin@karasin.cz,
www.karasin.cz
20
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ROZHLEDNA BABYLON, KRAMOLÍN

32

Rozhledna Babylon stojí na Zeleném kopci u Kramolína poblíž Dalešické přehrady
v nadmořské výšce 491 m n. m. a je druhou
nejstarší rozhlednou v České republice. Postavit ji nechal hrabě Haugwitz pro vyměřovací účely při zakládání tzv. stabilního katastru v roce 1831. Mohutná kamenná rozhledna
měřila 40 metrů, dnes je považována za významnou technickou památku. Váže se k ní
nedoložené tvrzení, že byla původně o jedno dřevěné patro vyšší, a že byla snížena
v období pruskorakouské války v roce 1866.
Na vrchol vede 105 původních dubových
schodů. Nápis nad vchodem v překladu zní:
Pomocí zeměměřictví moravského postavil
Jindřich hrabě Haugwitz r. 1831. Při dobré viditelnosti můžete zahlédnout dokonce Alpy
nebo Bílé Karpaty.
Otevírací doba: květen – září, so–ne 13.00–17.00
(mimo otevírací dobu po telefonické domluvě
na telefonním čísle 568 645 317), GPS: 49°7‘37.546“N,
16°8‘55.713“E
Více informací: Obecní úřad, Kramolín 10, 67577 Kramolín–vodní dílo, tel.:+420 724953606,
+ 420 568 645 206, e-mail: obec.kramolin@seznam.cz, www.obeckramolin.cz/

ROZHLEDNA PÍPALKA, SÁZAVA (KŘEMEŠNÍK)

14

Rozhledna Pípalka byla dokončena v roce 1993 jako společný majetek KČT Pelhřimov
a Armády ČR. Stojí na nejvyšším vrcholu Pelhřimovska, Křemešníku, v nadmořské výšce 765 m n. m. Vede na ni 205 schodů, konstrukce dosahuje 52 metrů a hlavní plošina
je vybudována ve výšce 40 metrů. Vede sem mnoho pěších i cyklistických značených
cest. Na rozhledně je umístěn silný dalekohled. Za příznivého počasí lze zahlédnout hrad Lipnici a Roštejn,
vrcholy Čeřínku, Špičáku a Javořice, Žďárské vrchy a dokonce Krkonoše nebo Šumavu. Orientaci v okolní krajině
usnadňují popisy vrcholů na podlaze vyhlídkové plošiny.
Na Křemešníku stojí kostel, křížová cesta, Větrný zámeček,
lanové centrum, lyžařský areál, hotel Křemešník. Parkoviště je zdarma.
Otevírací doba: duben, květen, červen, září, říjen: so, ne + svátky 10:00–17:00, červenec, srpen: po–ne 10:00–17:00, GPS:
49°24‘13.195“N, 15°19‘36.297“E
Více informací: TIC Pelhřimov, tel.:+ 420 565 326 924, ic@kzpe.cz,
tel: +420 565 392 476, +420 605 499 941, www.pelhrimovsko.cz/
nebo www.hotelkremesnik.cz
21
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ROZHLEDNA ROSIČKA, ROSIČKA
Velmi zajímavá rozhledna Rosička byla postavena v rámci výstavby telekomunikačního
stožáru pro Český Mobil blízko obce Sázava u Žďáru nad Sázavou na vrcholu kopce
Rosička (645 m n. m.) Kdysi zde stával maják, který byl kvůli silné korozi za války zlikvidován. Poté zde dočasně turistům sloužila rozhledna dřevěná. Dnešní přístupná věž
je vysoká 42 m, přičemž vyhlídkový ochoz se nachází ve výšce 24 metrů. Stožár by měl
odolat větru o síle 200 km/hod. Okolo rozhledny vede dálková cyklistická trasa a cesta
k rozhledně je značena i pro pěší turisty. Provozovatelem rozhledny je obec Sázava. Během července a srpna je otevřen stánek s občerstvením. Současně je v těchto měsících
vybíráno vstupné.
Otevírací doba: celoročně přístupná, GPS: 49°32‘18.805“N, 15°50‘33.418“E
Více informací: Obec Sázava, Sázava u Žďáru čp. 159, 592 11 pošta Velká Losenice, tel.: +420 566 666 213,
e-mail: urad@obecsazava.cz , www.obecsazava.cz/; www.dedictvivysociny.cz

34

ROZHLEDNA NA VRCHU MAŘENKA, ŠTĚMĚCHY
Na nejvyšším bodě Třebíčska, vrcholu Mařenka (711 m.n.m.), stojí nová rozhledna. Kombinací obvodového pláště z kamene a kovové konstrukce schodiště s dřevěnými prvky
vznikla unikátní 31 m vysoká stavba, na jejímž vrcholu je zastřešené vyhlídkové molo.
Původní rozhledna na hoře Mařence sloužila poutníkům k výhledu do širokého okolí.
Podle pamětníků bylo za dobrého počasí vidět až do sousedního Rakouska. V 50. letech
minulého století se však při silné bouři zřítila. Od té doby proběhlo několik pokusů
o její obnovu. Obce Rokytnice
nad Rokytnou, Markvartice, Předín, Štěměchy, Čáslavice, Římov
a Chlístov se spojily do Mikroregionu Podhůří Mařenky. Myšlenky na stavbu nové rozhledny
započaly již v roce 2003, kdy si
mikroregion nechal zpracovat
projekt. Finanční prostředky se
podařilo získat až nyní díky evropské dotaci. Rozhledna je přístupná po cyklostezkách č. 5216
a 5104, a to pouze pěšky nebo
na kole. Výstup na rozhlednu je
na vlastní riziko návštěvníků.
Otevírací doba: celoročně přístupná,
GPS: 49°10‘14.174“N, 15°42‘9.608“E
Více informací: TIC Třebíč, Národní
dům, Karlovo nám. 47, 674 01 Třebíč,
tel.:+ 420 568 847 070,
+420 610 021, 775 707 503,
e-mail: info@mkstrebic.cz,
www.mkstrebic.cz/,
http://www.visittrebic.eu/
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ROZHLEDNA RUBAČKA, NOVÝ TELEČKOV

35

Rozhledna byla postavena na jaře 2009 nad vodojemem na kopci Rubačka mezi vesnicemi Nový Telečkov a Oslavička. Nachází se zhruba 6 km jihozápadně od Velkého Meziříčí.
Rozhledna se tyčí v nadmořské výšce 580 m. Po vyjití 42 schodů do výšky 7 metrů dosáhnete vrcholu, kde se otevře severovýchodně výhled na Velké Meziříčí.
Otevírací doba: celoročně přístupná, GPS: 49°19‘23.111“N, 15°57‘27.093“E
Více informací: TIC Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, tel.: +420 566 781 047,
email: ic@mestovm.cz, www.mestovm.cz, www.novyteleckov.cz

ROZHLEDNA V OCMANICÍCH

36

Rozhledna je situována nad podzemní nádrží vodojemu Ocmanice. Stavba je ve tvaru
osmibokého pravidelného jehlanu, konstrukci tvoří dřevěné prvky kotvené do ocelových
patek. Výška objektu 15,25 metrů. Ve výšce 8 metrů je umístěno výhledové podlaží.
Otevírací doba: květen–září, vždy do 20.00 h, GPS:49°13‘39.473“N, 16°7‘3.352“E
Více informací: TIC Třebíč, Národní dům, Karlovo nám. 47, 674 01 Třebíč, Tel.: 568 847 070, 568 610 021
775 707 503, e-mail: info@mkstrebic.cz, www.mkstrebic.cz/; www.visittrebic.eu/; www.namestnosl.cz/,
www.ocmanice.cz

ROZHLEDNA NA FAJTOVĚ KOPCI, VELKÉ MEZIŘÍČÍ

22

Rozhledna na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí vzniká díky sbírce, do které mohou přispět jak
fyzické tak právnické osoby. Záměrem sbírky je dokončení určité sounáležitosti velkomeziříčských občanů s rozhlednou, kdy i oni se mohli stát těmi, kteří se zasloužili o úspěšné završení projektu, a jejich jméno bude vždy spojeno s výstavbou rozhledny. Občané měli také
možnost se vyjádřit k výběru nejlepší architektonické podoby rozhledny. Slavnostní položení
základního kamene proběhlo v rámci akce „ROZHLEDna Velké Meziříčí“ na Fajtově kopci dne
13. 6. 2014. Během programu měli návštěvníci možnost degustovat víno či si poslechnout
cimbálovou muziku. Plánovaný termín zpřístupnění rozhledny veřejnosti je květen 2015.
Více informací: Ski Klub Velké Meziříčí, s.r.o., Fajtův Kopec 1741, tel.: +420 566 523 457,
+420 724 425 848, email: info@skivm.cz, www.skivm.cz/

ROZHLEDNA NA PEKELNÉM KOPCI, TŘEBÍČ

37

Jižně od Třebíče vznikl v roce 2014 další zajímavý turistický cíl. Rozhledna, která se tyčí na vrcholu Pekelného kopce (527 m n m.), měří 26,5 metrů a jejím tvůrcem je architekt Pavel Jura.
Rozhledna je tvořena z modřínového dřeva s kovovými prvky a její vzhled odráží znaky třebíčských UNESCO památek – baziliky sv. Prokopa a židovské čtvrti. K rozhledně nově povede také
značená stezka. Na zhruba pětikilometrové trase se objeví jednoduché přístřešky i lavičky.
TIC Třebíč, Národní dům, Karlovo nám. 47, 674 01 Třebíč, Tel.: 568 847 070, 568 610 021
775 707 503, e-mail: info@mkstrebic.cz, www.mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu/

Další rozhledny:
Rozhledna HORNÍ LES, Rovečné, Rozhledna OSLEDNICE, Telč
Pozn.: Otevírací doby rozhleden doporučujeme před samotnou návštěvou ověřit
23

SKIAREÁLY
Máte rádi sjezdové
lyžování? Vydejte se
do lyžařských středisek
u Jihlavy, Třebíče,
Havlíčkova Brodu,
Pelhřimova, Nového
Města na Moravě
a dalších. Nebo chcete
teprve začít jezdit
na lyžích či snowboardu?
V řadě ski areálů
na Vysočině najdete
lyžařské školy, kde
vás to naučí!
38

SKI-AREÁL BABY TŘEBÍČ – POD KOSTELÍČKEM
Baby vlek se nachází na Strážné Hoře, na kraji města Třebíče (směr Znojmo). Tento vlek
je v případě potřeby dosněžován a je určen výhradně pro lyžování dětí. K dispozici je lyžařská škola. Parkování je možné v blízké ulici klidné části města v bezprostřední blízkosti
sjezdovky. Délka sjezdovky je 150 m.
Více informací: tel.: +420 603 933 300 (ve všední den volat po 13. hodině),
e-mail: skiarealbabytrebic@email.cz, www.skiarealbabytrebic.cz/

39

LYŽAŘSKÝ AREÁL VYSOKÁ U HAVLÍČKOVA BRODU
Sjezdovka Vysoká leží na kopci Vysoká, který je vzdálen asi 6 km od Havlíčkova Brodu
směrem na Šlapánov. Sjezdovka o délce 420 m je strojově upravována, je vybavena sněhovým dělem a je osvětlena pro večerní lyžování. Část sjezdovky je vhodná pro snow
board. Funguje zde lyžařská a snowboardová škola (tel.: + 420 774 208 964). Sjezdovka je
vhodná pro školní lyžařské výcviky. Parkování u sjezdovky je zdarma.
Více informací: TJ Jiskra, Ledečská 3028 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: + 420 564 503 723,
http://jiskrahb.hyperlinx.cz/, www.lyzarhb.cz

40

SKI LUKA NAD JIHLAVOU
Lyžařský areál se nachází v obci Luka nad Jihlavou, která je vzdálena 12 km od Jihlavy
směrem na Velké Meziříčí. Dostupná je i vlakem na trati Jihlava–Okříšky–Třebíč–Brno. Železniční zastávka je od sjezdovky vzdálena 200 m. Sjezdovka je pravidelně strojově upravovaná, v případě potřeby dosněžována umělým sněhem a je opatřena osvětlením pro
večerní lyžování. K dispozici je čtyřsedačková lanovka a dvoukotvový vlek. Dále je možné
využít služeb lyžařské chaty pro občerstvení a lyžařské a snowboardové školy. Areál je
vhodný pro školní lyžařské výcviky. Parkoviště pro 200 aut je u spodní stanice lanovky.
Více informací:tel: + 420 732 921 877 (ne SMS, jen hovory) , www.skiluka.cz/
24
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SKI AREÁL KŘEMEŠNÍK

14

Sjezdovka leží na vrchu Křemešník asi 8 km východním směrem od Pelhřimova mezi obcí
Křemešník a Sázava. Lyžařský areál je na jihozápadní straně svahu. Parkování je možné
přímo pod vlekem. Sjezdovka o délce 370 m je vybavena umělým osvětlením pro večerní
lyžování a je strojově upravována. Bezkontaktní karty, které se zde používají, jsou platné
také ve Skiareálu Luka nad Jihlavou. K dispozici je také občerstvení. Parkovat lze u sjezdovky, kde je cca 50 míst, u hotelu 100 míst. Je vhodná pro školní lyžařské výcviky, funguje zde lyžařská škola (tel.: +420 739 414 555).
Více informací: tel: +420 565 383 506, +420 739 414 555,
GPS areálu: 49°24‘3.863“N, 15°19‘12.542“E, http://skikremesnik.cz/

SKI AREÁL ŠACBERK

41

Lyžařský areál na Šacberku – vrchu Rudném se nachází na okraji obce Zborná, která je
vzdálena cca 5 km severním směrem od Jihlavy. Severně orientovaná sjezdovka o délce
380 m nabízí skvělé podmínky jak pro lyžaře začátečníky, tak i pro pokročilé, večerní lyžování, dětský vlek, lyžařskou školu (také výuka snowboardingu) s možností zapůjčení
lyžařského vybavení (pouze dětské velikosti) a občerstvení. Sjezdovka je pravidelně strojově upravována a je vhodná pro školní lyžařské výcviky. Areál je dostupný autem nebo
MHD z Jihlavy linkou č. 5 na zastávky „U lyžaře“ nebo „Zborná“. Parkoviště je zdarma, cca
200 m od horní stanice vleku. V okolí Zborné naleznete i strojně upravované běžecké tratě v celkové délce 10 km.
Více informací: SALIX INTEGRA s.r.o, Sládkova 59/4610 , 586 01 Jihlava, ‚
GPS areálu: 49°26‘19.79“N 15°34‘43.43“E, tel: + 420 731 491 758, e-mail: info@sacberk.cz, www.sacberk.cz/

25
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LYŽAŘSKÝ VLEK KADLEČÁK
Lyžařské středisko leží severozápadně od centra Světlé nad Sázavou v místní části Horní Březinka ve směru na Benetice. Příjezd je značen směrovkami. Parkování je bezplatné přímo u lyžařského vleku. Sjezdovka o délce 400 m je orientována severním směrem,
strojově upravována a je vybavena osvětlením pro večerní lyžování. Odbavování zajišťuje
turniket. V okolí vedou přírodní běžecké tratě. V areálu je možnost občerstvení. Vhodné
podmínky pro lyžování zde najdou sjezdoví lyžaři, snowboardisté i běžkaři.
Více informací: Jaroslav Kaiser, Horní Březinka 3, 582 91 Světlá nad Sázavou, GPS areálu: 49°40‘31.55“N;
15°22‘35.47“E, tel: + 420 602 843 456, e-mail : info@skikadlecak.cz, www.skikadlecak.cz/

28

LYŽAŘSKÝ AREÁL
ČEŘÍNEK
Lyžařský areál na vrchu Čeřínek je pro lyžování ideálním místem. Svah se sjezdovkou
(délka 600 m) je orientován jihozápadním
směrem. Sjezdovka je vybavena osvětlením
pro večerní lyžování, umělým zasněžováním
a je pravidelně upravována rolbou. K dispozici jsou dva lyžařské vleky s celkovou přepravní kapacitou 1100 osob/hod., lyžařská škola
(tel.: + 420 607 577 112), občerstvení. V blízkosti vleku je také možnost ubytování. V okolí
jsou upravovány běžecké lyžařské stopy. Sjezdovka je vhodná pro školní lyžařské výcviky.
Každý rok je na sjezdovce pořádán maškarní
karneval a závody ve slalomu.
Více informací Autonot v.o.s., Riegrova 4416/25,
586 01 Jihlava, tel.:+ 420 567 301 898,
+ 420 567 310 420, +420 604 256 327,
e-mail.: autonot@ji.cz, www.autonot.cz
Lyžařský areál Čeřínek, tel: 720 395 658, e-mail: lyze.cerinek@seznam.cz, www.cerinek.com/
GPS areálu: 49°22‘25.312“N, 15°25‘37.027“E – Dolní stanice – parkoviště , 49°22‘27.611“N, 15°26‘3.281“E
– Horní stanice – příjezdová cesta

43

LYŽAŘSKÝ AREÁL SK JALOVEC
Dva lyžařské vleky se nachází 2 km od obce Číchov asi 6 km od Okříšek na vrcholu Jalovce.
Sjezdovky (délka 140 m a 600 m) jsou orientovány severozápadním směrem. Sjezdovky
jsou pravidelně strojově upravované, jsou vybaveny sněžným dělem, osvětlením pro večerní lyžování, restaurací a ubytováním přímo u sjezdovky. Parkoviště je zdarma. Areál
nabízí výborné podmínky pro lyžařské školní kurzy, pro začátečníky i pro pokročilé lyžaře.
V areálu funguje lyžařská škola a škola snowboardingu.
Více informací: Provoz – tel.: + 420 602 723 314, + 420 606 574 737, e-mail: skjalovec@atlas.cz, ubytování
a stravování – tel: + 420 603 201 643, e-mail: rts.jalovec@volny.cz , http://www.skjalovec.com/
Instruktoři – tel.: + 420 721 413 432, + 420 606 768 536 (lyže), 603 399 575 (snowboard)
26
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SKI AREÁL KARASÍN

31

Ski areál Karasín se nachází na kraji obce Karasín na kopci Zadní skála cca 8 km severovýchodně od města Bystřice nad Pernštejnem, v těsném sousedství rozhledny Karasín.
V přízemí rozhledny je k dispozici občerstvení a sociální zařízení. Parkoviště je zdarma.
Sjezdovka o délce 450 m je dosněžována umělým sněhem, pravidelně strojově upravována a opatřena osvětlením pro večerní lyžování. Sjezdovka je vhodná pro začátečníky
a pro školní lyžařské kurzy.
Více informací: Ing. Libor Jedlička, info: + 420 605 259 392, + 420 605 259 392 (provozní doba areálu),
e-mail: jedlicka.libor@seznam.cz, http://www.karasin.cz/

SKI AREÁL DALEČÍN

44

Ski areál Dalečín leží v bezprostřední blízkosti obce Dalečín, asi 10 km severně od města Bystřice nad Pernštejnem, a to na jejím jihozápadním kraji. Vzdálenost od Brna je cca
60 km a ze Žďáru cca 25 km: Sjezdovka je pravidelně strojově upravována, je vybavená umělým zasněžováním, osvětlením pro večerní lyžování. Dále je možné v areálu využít občerstvení, parkoviště a lyžařskou školu (na objednávku, tel.: +420 777 068 076,
+ 420 775 175 680). Sjezdovka je vhodná pro začátečníky i pokročilé, pro rodiny s dětmi
i pro lyžařské výcvikové kurzy, pro lyžaře i snowboardisty. Milovníci běžeckého lyžování
mohou využít strojově upravované trasy. Součástí areálu je Centrum turistických služeb
a informací, kde je k dispozici půjčovna a servis lyžařského vybavení.
Více informací: INTERSKI CZ s.r.o., U Klafárku 2039 591 01 Žďár nad Sázavou, tel: 602 757 228,
e-mail: dalecin@atlas.cz, www.skidalecin.cz/
OÚ Dalečín, tel: 566573121, 603487566, e-mail: oudalecin@wo.cz, http://www.dalecin.cz/index.php

27
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SKI AREÁL NOVÝ JIMRAMOV
SKI Areál Jimramov leží na severních svazích obce Nový Jimramov svažujících se k řece
Fryšávce. Svojí rozlehlostí, členitostí a množstvím využití tras pro sjezd je naprosto ojedinělý na Vysočině. Poskytuje výborné lyžařské prostředí jak pro náročné lyžaře, tak i pro naprosté začátečníky. Na vysoké úrovni je zde udržován snowpark, 800 m dlouhá skicrossová
trať Kanada a velmi oceňovaná je i možnost freestylového lyžování. Na hlavním svahu lze
vzhledem k jeho šířce a profilu velmi dobře praktikovat carvingové lyžování. Funguje zde
lyžařská škola (tel.: + 420 731 819 737). K dispozici je půjčovna lyží a snowboardů, která
provádí seřízení lyží a drobné opravy. Občerstvit se můžete přímo v budově vleku, kde se
nachází bufet. Posedět si můžete ve vytápěné místnosti nebo venku. Parkování je zdarma
u sjezdovky. Areál nešetří výhledy na jednu z nejkrásnějších částí Vysočiny.
Více informací: Ivo Fiala, email: ivo.fiala@centrum.cz, tel.:+ 420 775 197 716, + 420 777 177 719,
+ 420 776 884 858(bufet), e-mail: ivo.fiala@centrum.cz, www.skijimramov.cz/

22

SKI AREÁL FAJTŮV KOPEC
Ski areál Fajtův kopec se nachází ve Velkém Meziříčí. Dostupnost tohoto střediska je
vzhledem k přímému napojení na dálnici D1 výborná. Přímo v areálu je možné využít
parkoviště s kapacitou 200 míst. Fajtův kopec nabízí moderní a plně vybavený lyžařský
areál. K dispozici je lyžařská škola (také výuka snowboardingu, tel.:+ 420 724 425 846, +
420 724 617 130) a půjčovna lyžařského vybavení. V rámci lyžařské školy pro nejmenší jsou k dispozici i přenosné dětské vleky. Funguje zde Ski servis, který provádí úpravu
a údržbu lyží. Sportovci, výletníci a nejen oni se mohou osvěžit v nově vybudovaném
skibaru alpského typu či v nově zrekonstruované restauraci. V okolí jsou upravované běžecké tratě.
Více informací: Ski Klub Velké Meziříčí, s.r.o., Fajtův Kopec 1741, GPS areálu: 49°21‘34.859“N,
16°1‘35.495“E, tel.: +420 566 523 457, +420 724 425 848, email: info@skivm.cz, www.skivm.cz/
28
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SKI SNOW PARK HARUSŮV KOPEC

17

Sjezdovka leží na Harusově kopci asi 2 km severozápadním směrem z Nového Města
na Moravě, cca 11 km ze Žďáru nad Sázavou. Je dobře dostupná jak automobilem,
tak i vlakem. Lyžařský areál (orientován východním směrem) je velmi dobře vybaven,
např. umělým osvětlením pro večerní lyžování, sněžným dělem pro dosněžování, občerstvením. V Novém Městě na Moravě je několik půjčoven lyžařské výstroje a servisů
lyží. Areál je ideální pro začátečníky i pro pokročilé. Vynikající podmínky zde naleznou školní lyžařské kurzy. V provozu je lyžařská škola (také výuka snowboardingu, tel.:
+ 420 739 22 22 88). Celý areál a jeho okolí je příhodný jak pro sjezd, tak i pro běžecké
lyžování. Parkoviště je přímo u sjezdovky. V okolí jsou strojově upravovány desítky kilometrů běžeckých lyžařských tras (www.nmnm.cz).
Více informací: SKI SNOWPARK a.s., Malá 153, P. O. BOX 29, 592 31 Nové Město na Moravě
tel.: + 420 561 202 224, + 420 776 777 999 (sjezdovka), e-mail: office@skisnowpark.cz, www.skisnowpark.cz/
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HIPOTURISTIKA
„Nejkrásnější pohled
na svět je z koňského
hřbetu“. Zkušení nám
jistě dají za pravdu.
Ti, kteří ještě na tomto
krásném zvířeti
neseděli, mají možnost
neobyčejný pocit zažít!
46

HOSPODÁŘSKÝ DVŮR BOHUSLAVICE
Areál uprostřed malebné vesničky Bohuslavice
nabízí neopakovatelné zážitky nejen z koňského
hřbetu pro děti i ty dříve narozené. V kryté jezdecké hale i venkovní jízdárně se dostane odborného
vedení jak začátečníkům tak pokročilým. Velice
atraktivní jsou projížďky malebnou krajinou, které mohou trvat jen půl hodinky, ale klidně i půl
dne. Zkrátka nezůstanou ani děti, které si zajezdí
na oslících či ponících. Pořádají se zde také společenské a sportovní-jezdecké akce.
Více informací: Hospodářský dvůr Bohuslavice, Bohuslavice 10,588 56 Telč, tel.: +420 725 513 029,
e-mail: kone@hospodarskydvur.cz, www.hospodarskydvur.cz/
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ZÁMECKÝ STATEK DOLNÍ ROŽÍNKA
Na bývalém zámeckém statku v překrásném prostředí Českomoravské vrchoviny se nachází moderní centrum westernového ježdění, mládeže a handicapovaných jezdců. Patří
mezi významné subjekty v oblasti práce s dětmi, mládeží a postiženými v regionu Vysočiny.
Spolupracují s organizacemi zaměřenými na děti a mládež z celé ČR. Dětem, ale i dětským
organizacím nabízí víkendové pobyty a letní tábory. Zajezdit si však mohou i jednotlivci
nebo rodiny. Na statku jsou vytvořeny dobré podmínky pro chov a výcvik koní.
Více informací: Zámecký statek o.s., Dolní Rožínka 2, 592 51 Dolní Rožínka, tel.:+420 603 867 012,
e-mail: svobodny.statek@seznam.cz, www.parawestern.eu/
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JS MARLENKA ŘÁSNÁ

48

Jezdeckou stáj najdete v obci na rozhraní Vysočiny a Jižních Čech pod nejvyšším vrcholem Javořice (837 m n.m.) v obci Řásná nedaleko historického města Telč (UNESCO).
Vyjížďky na koních jsou tak jedinečnou příležitostí k objevování okolní přírody plné luk
a lesů. Velký Pařezitý rybník je ideální pro plavení koní v letních měsících. Děti i dospělí mohou absolvovat výuku i kondiční jízdy. Pokud máte vlastního koně a trávíte v obci
dovolenou nebo pouze projíždíte po jezdecké stezce, můžete si tady koně krátkodobě
ustájit. Jezdecké vybavení je zdarma k zapůjčení. K dispozici je občerstvení.
Více informací: JS Marlenka Řásná, Řásná 19, 588 56 Telč, GPS: 49°13‘18.154“N, 15°23‘15.881“E
mobil: +420 777 798 422, e-mail: marlenkarasna@gmail.com, www.marlenkarasna.cz/

Q-RANCH U PRAMENE DYJE

49

Jízdu na koňském hřbetu nabízí ranč zaměřený
na chov a výcvik koní westernových plemen, kterých tu najdete zhruba sedmdesát. Během projížděk se vydáte na Velký Špičák, Čeřínek nebo
Křemešník. Začátečníci i pokročilí mohou v rámci
týdenního pobytu strávit na ranči aktivní dovolenou. Každoročně se zde pořádají tematické letní
tábory – „koně“, „kovbojské prázdniny“, „táta s dítětem na táboře“. Vašeho koně zde můžete ustájit celoročně. Komu by jízda na koni nestačila, je k dispozici půjčovna horských kol.
Více informací: Q RANCH u pramene Dyje, Pavlov – Bezděkov, 586 01 GPS: 49.249375, 15.527651,
tel.: +420 739 030 607, +420 739 030 606, +420 606 727 070, e-mail: kajaqranch@seznam.cz
(objednávky, ubytování, přihlášky na akce), qranch@seznam.cz (ostatní záležitosti) www.qranch.cz/
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RANČ NA ŠPICI
V Chráněné krajinné oblasti Železné hory na okraji vesničky Podmoklany najdete ranč zaměřený
na chov haflingů a westernové ježdění. Pro začátečníky je vhodná vycházka s doprovodem, pokročilí jezdci mohou po absolvování zkušební jízdy
na jízdárně vyjet s doprovodem. Ranč nabízí jak
základní výcvik jízdy na koni tak desetihodinový
kurz jízdy na koni či jízdy pro děti. V zimních měsících je oblíbený Skijöring (nutnost vlastního lyžařského vybavení), v létě plavení koní.
Ubytování je možné v chatkách či teepee.
Více informací: Ranč Na Špici Podmoklany 4, 582 63 Ždírec nad Doubravou, tel: + 420 724512611,
e-mail:rancnaspici@seznam.cz ,www.rancnaspici.cz/
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ŠKOLNÍ STATEK HUMPOLEC
Objekt provozuje Česká zemědělská akademie
v Humpolci, sportovní oddíl se zaměřuje na soutěže všestrannosti a výcvik začínajících i pokročilých
jezdců. Pro veřejnost nabízí možnost vyjížděk. Školní statek je také spolupořadatelem jezdeckých závodů Zlaté podkovy.
Více informací: Školní statek Humpolec, Dusilov 384,
396 01 Humpolec, tel.: +420 565 533 266,
e-mail: statek@pel.cz, www.zlatapodkova.cz/skolnistatek/
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MULTIFUNKČNÍ AGROTURISTICKÉ ZAŘÍZENÍ
„U KAPLIČKY“
Rodinný penzion se nachází v obci Třebenice nedaleko Dalešické přehrady. Je zaměřený,
kromě jiného, na agroturistiku, vyjížďky na koních a jezdecký výcvik. Disponuje venkovní
travnatou jízdárnou s překážkovým materiálem i menší krytou jízdárnou, kde si můžete
ustájit vlastního koně. Svezou se i vaše děti, a to na poníkovi.
Více informací: Multifunkční
agroturistické centrum „U Kapličky“,
Leona a Jaroslav Fučíkovi,
Třebenice 4, 675 52 Lipník u Hrotovic,
tel.:+ 420 568 853 232, + 420 606 809 779,
724 662 067,
E-mail: info@ukaplicky.eu,
www.ukaplicky.eu

Další tipy: www.region-vysocina.cz/kone/
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Jezdecké stezky
l
l

l

l

l
l
l
l

l

l
l
l
l
l

DUKOVANY – JAVOREK (červená, 129 km)
CHVALETÍN – RAJMUNDSKÝ MLÝN (červená,
49 km)
ROZCESTÍ NA DLOUHÝCH – PODMOKLANY
(modrá, 29km)
ROZCESTÍ NAD JERSICEMI – TŘÍLETÝ MLÝN
(modrá, 39km)
POD JAVOŘICÍ – DUKOVANY (modrá, 124 km)
VELKÉ MEZIŘÍČÍ – SVATÁ HORA (zelená, 24 km)
ČEJOVSKÝ KOPEC – ÚHOŘILKA (zelená, 17,5 km)
ROZCESTÍ NAD MEZIŘÍČKEM – PEKELNÝ KOPEC
(zelená, 57.5 km)
KRASONICE – ROZCESTÍ POD PAHORKEM
(zelená, 4.5 km)
LITOHOŠŤ – SOSNOVÝ LES (zelená, 92 km)
NAD OTÍNEM – NA KŘÍŽI (žlutá, 16km)
NAD STROUCHOU – LIPKY U TELČE (žlutá, 7 km)
MAŘÍŽ – GOLČŮV JENÍKOV (červená, 226 km)
LHOTKA – ROZCESTÍ PEKLO (žlutá, 3 km)

Podrobné info: www.region-vysocina.cz/jezdecke-stezky
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KDE SE VYKOUPAT
Nevíte kde se zchladit za horkých
letních dnů? Chcete vyzkoušet
skluzavky, tobogány, masážní
trysky? Tak právě pro vás jsou
zde přírodní koupaliště a bazény,
kde tyto a spoustu dalších atrakcí
najdete. Vykoupat se můžete také
v rybnících, vodních nádržích, lomu.

10

Přírodní koupaliště a bazény
AQUAPARK VODNÍ RÁJ
Romana Havelky 5a 586 01 Jihlava tel.: +420 567 230 166 e-mail: vodniraj@smj.cz, www.vodni-raj.cz

Vybavení: velký rekreační bazén, plavecký bazén, dětský bazén, brouzdaliště, skluzavky, tobogán aquadrom, divoká řeka, perličková lůžka, masážní trysky, vodní hrad, hřiště
na plážový volejbal, tenisové kurty.

9

VÍCEÚČELOVÁ VODNÍ NÁDRŽ JEMNICE
Červenomlýnská ul. 675 31 Jemnice tel.: +420 721 508 737 e-mail: tic@mesto-jemnice.cz
www.tic.jemnice.cz

Vybavení: plavecký bazén, bazén se slanou vodou, brouzdaliště, hřiště na volejbal, nohejbal, ruské kuželky, stolní tenis, skluzavka.
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AQUAPARK LAGUNA TŘEBÍČ

38

Mládežnická 1096, 67401 Třebíč, tel.: + 420 568 826 250, + 420 605 302 075, e-mail: info@lagunatrebic.cz,
http://www.lagunatrebic.cz/

Vybavení: divoká řeka, houpací kolébka, chrliče vody, masážní a vířivá lůžka, dvě vířivé
vany a podmořská jeskyně s akváriem, tobogán. Na ochozu kolem bazénu jsou k dispozici vyhřívané lavice, venkovní bazén se slanou vodou, Bistro Aqua v relaxační zóně. Ze
zábavní zóny je možné přes turnikety projít přímo do wellness zóny se saunami a do haly
plaveckého bazénu.

KOUPALIŠTĚ MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

53

Komenského sady 1642, 676 02 Moravské Budějovice, tel.: pokladna koupaliště – + 420 725 870 989,
+ 420 724 707 586, + 420 724 707 593, kancelář – 568 421 905 (jen v pracovní dny v čase 8.00–15.00
hodin) e-mail: zikos@zikos.cz , www.koupalistemb.cz

Vybavení: plavecký bazén, dětský bazén s tobogánem pro neplavce, brouzdaliště s dětskou skluzavkou. 3 hřiště na plážový volejbal, hřiště s umělým povrchem na tenis popř.
nohejbal, kuželky, stolní tenis, houpačky, dětský koutek a dětská autodráha, umělohmotná plocha z rohoží mezi bazény, zatravněné plochy osazené lavičkami, půjčovna lehátek
a slunečníků, občerstvení a další.

LETNÍ KOUPALIŠTĚ PŘIBYSLAV
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Česká 34, 582 22 Přibyslav tel: +420 720 511 721,e-mail: sz@pribyslav.cz, www.prybislav.cz

Vybavení: velký bazén s masážními tryskami, houpací záliv, masážní lavice, chrlič
a skluzavka, dětský bazén, šatny, umývárny, WC a občerstvení.

KOUPALIŠTĚ LUKA NAD JIHLAVOU

40

Ul. Osvobození, 588 22 Luka nad Jihlavou, tel.: +420 567 229 233, e-mail: sluzbyluka@seznam.cz,
www.sluzbyluka.cz

Vybavení: plavecký bazén s ohřevem vody, skluzavka, dětský bazén s vodotryskem, občerstvení v areálu koupaliště a víceúčelové hřiště na volejbal, nohejbal, basketbal nebo
malou kopanou.
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VÍCEÚČELOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL PELHŘIMOV
Nádražní 1536, 393 01 Pelhřimov tel.: bazén +420 565 326 747, e-mail: pokorny@tspe.cz, www.tspe.cz/

Vybavení: krytý bazén a venkovní koupaliště, hřiště na volejbal a beach volejbal, travnaté
a pískové hřiště, atletická dráha, gymnastický sál, posilovna, kuželna, stolní tenis, zimní
stadion.
4

AREÁL SPORTU A KULTURY. S.R.O.
(BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM)
Dr. Veselého 754, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel. +420 566 551 098, e-mail: areal.sportu@tiscali.cz,
www.arealsportu.cz/

Vybavení: venkovní koupaliště se 3 vyhřívanými bazény, travnaté plochy sloužící pro odpočinek a ležení, celodenní bufet, 2 hřiště na plážový volejbal, dětský koutek, skákací
trampolína, stůl na stolní tenis. Krytý bazén s protiproudem, dnovými a stěnovými tryskami a blowerem, skluzavka, plavecké pomůcky. Návštěvníkům se zdravotním postižením
je k dispozici bazénový elektrický zvedák s nosností do 130 kg.
Další tipy: Letní koupaliště Palouky Velké Meziříčí, Městské koupaliště Žabák Humpolec, Letní koupaliště
Budín Žirovnice, Plavecký areál Polanka Třebíč

Sledované koupací plochy
V následujícím přehledu jsou zahrnuty vodní plochy, které jsou kontrolované Krajskou hygienickou
stanicí Kraje Vysočina.

Havlíčkobrodsko – rybníky Kachlička, Ředkovec, Řeka
Jihlavsko – rybníky Černý, Malý Pařezitý, Velký Pařezitý
Pelhřimovsko – lom Horní Cerekev, vodní nádrž Sedlice, vodní nádrž Trnávka
Třebíčsko – Dalešická přehrada – Koněšínská pláž, rybník Stejskal
Žďársko – rybníky Domanínský, Medlov, Sykovec, Velké Dářko, Pilská nádrž, Šiklův Mlýn
(stavba ke koupání s přírodním čištěním vody)
Více informací: http://www.khsjih.cz/
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SPORTOVNÍ RYBAŘENÍ
Máte rádi rybaření? Vydejte se
do rybářských revírů nedaleko
Havlíčkova Brodu, Humpolce,
Žďáru nad Sázavou a dalších.
Ke sportovnímu rybaření jsou
vhodné nejen rybníky, ale
i přehrady.

SOUKROMÝ RYBÁŘSKÝ REVÍR HUBERTKA,
Okrouhlička

56

Soukromý rybářský revír s rybníkem o rozloze 1 ha a hloubce 1 – 5m, který byl založen
roku 1960, se nachází cca 8 km od Havlíčkova Brodu a cca 12 km od exitu 112 dálnice D1
Jihlava – Pávov. Kolem rybníka je pro rybáře připraveno cca 20 míst k sezení. K většině
těchto míst je možné zajet automobilem, který je však po vyložení rybářského náčiní nutné přeparkovat. Je zde i možnost ubytování a stravování (teplá kuchyně).
Více informací: Caste, s.r.o., Zdeněk Krch, tel: + 420 737 287 238, 737 287 238 (správce rybníka),
e-mail: zdenek.krch@seznam.cz, GPS 49°32‘12.8“N 15°34‘46.4“E www.rybnikhubertka.cz/

SPORTOVNÍ RYBÁŘSKÝ RYBNÍK HADINA, Humpolec
Sportovní rybářský rybník o rozloze 12 ha ležící nedaleko Humpolce, u dostihového závodiště Dusilov. K lovu v tomto rybníce jsou potřeba zvláštní povolenky.
Více informací: Český rybářský svaz, místní organizace Humpolec, Dvorská 271, 396 01 Humpolec,
GPS rybníka: 49°33‘24.706“N, 15°21‘48.071“E, tel. + 420 602 840 586, +420 606 193 153,
+ 420 723 893 902 (výdejce povolenek), www.rybarihumpolec.cz/ ; www.rybsvaz.cz/
37
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RYBNÍK PILSKÝ, Dolní Krupá
Soukromý rybník o rozloze 4,5 ha leží mezi Horní a Dolní Krupou. Lovit zde mohou i nerybáři, státní rybářský lístek není podmínkou. Loví se zde od 1. dubna do 31. prosince.
K dispozici je ubytování, občerstvení, parkoviště.
Více informací: Tomáš Milichovský tel.: +420 604 162 542, +420 569 436 105,
e-mail: tomismil@centrum.cz, www.rybnikpilsky.cz/
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NÁDRŽ LUBÍ
Nádrž o rozloze 4 ha najdete severovýchodně od města Třebíč, v údolí potoka Lubí. Platí zde speciální rybářský řád. Realizuje se převážně rybolov systémem „Chyť a pusť“. Povolenky lze zakoupit v sídle MO MRS Třebíč. Zaparkovat můžete blízko nádrže, směrem
na obec Ptáčov.
Více informací: MO MRS Třebíč, Poušov 966, tel. +420 568 850 456, +420 604 357 969,
e-mail: jiri.kuba@rybaritrebic.cz, rybilihen@cbox.cz, www.rybaritrebic.cz/

59

MALÉ A VELKÉ HRÁZKY, Žďár nad Sázavou
Na kraji města naproti Hotelu Grunt (směr Fryšava) se nacházejí dva rybníky určené
ke sportovnímu rybolovu. Povolenky se prodávají v boudě na hrázi.
Více informací: Sportovní rybolov Hrázky Radek Kujal, tel.: +420 737 335 786, e-mail: hrazky@seznam.cz,
www.hrazkari.cz/
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RYBÁŘSKÝ REVÍR OSTROV NAD OSLAVOU
Přehrada nedaleko Ostrova nad Oslavou o rozloze 16 h je celoročně přístupná nejen pro
milovníky rybaření. Autem se dá zajet pouze na parkoviště na hrázi přehrady. Na hrázi se
nachází také sociální zařízení. Ubytování je zde možné ve vlastním malém stanu či bivaku
(stany rodinného typu s ložnicemi a kuchyní jsou zakázány). K dispozici je klubovna s nabídkou teplých jídel.
Více informací: RK Ostrov o. s., tel.: + 420 773 11 97 63 (v provozu od 9:00 do 18:00 h),
e-mail: rybarsky-revir@seznam.cz, www.rybarsky-revir.cz/

61

HORNÍ OKROUHLÍK, Čížov
V rybářském revíru nacházejícím se v chatové osadě cca 5 km od Jihlavy můžete lovit jesetera sibiřského, který zde byl vysazen v roce 2012. Povolenky lze zakoupit na obecním
úřadě v Čížově.
Více informací: Obec Čížov, Čížov 3, 586 01 Jihlava tel.: + 420 602 768 052, e-mail: info@obec-cizov.cz,
www.obec-cizov.cz

Další tipy:
www.rybsvaz.cz, www.mrsbrno.cz,
„Rybářská mapa“ (http://www.vysocinatourism.cz/files/prilohy/7_133_RYBARSKA_MAPA_FINAL.pdf)
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KAM NA BRUSLE
Přemýšlíte kam se
vydat na brusle?
V zimě můžete
zavítat na zimní
stadiony. Nemáte
vlastní brusle?
Nevadí, vybavení
si lze na některých
z nich půjčit. Nebo
dáváte přednost
raději in-line
bruslení? Díky
in-line stezkám si
nejen zasportujete,
ale také na svých
cestách poznáte
krásnou přírodu
Vysočiny.

IN-LINE STEZKY
Přibyslav – Sázava

54

Tato cyklostezka je vhodná také pro in-line bruslení. Je dlouhá 8555 m, převýšení je
56,1 m. Po celé délce najdete devět nových lávek, dvě odpočívadla, sedmnáct přejezdů
lesních a polních cest a 1916 m zábradlí. Vede úvozy, po náspech, lesem i volnou přírodou,
stále v blízkosti řeky Sázavy. Křižuje ji hlavní železniční trať z Havlíčkova Brodu do Brna.

62

GPS: 49°34‘14.63“N 15°44‘35.44“E
http://www.kzmpribyslav.cz/nova-cyklostezka.html

Biatlonový areál u Nového Města na Moravě

17

Nově vybudované asfaltové okruhy v biatlonovém areálu u hotelu SKI poblíž Nového
Města na Moravě. Hlavní okruh měří 450 m, k němu je připojen tzv. trestný okruh o délce
150 m. Vstup je volný, v době tréninku může však být trenéry omezen. Parkoviště je před
hotelem SKI. Občerstvení a toalety jsou k dispozici v hotelu SKI.
http://www.inline-online.cz/node/125

39
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Žďár nad Sázavou – Polnička
Tato inline trasa o délce 5,2 km vede po cyklostezce č. 5061 kolem řeky Sázavy od Domu
kultury ve Žďáru nad Sázavou k Pilské nádrži. V roce 2006 byla dále prodloužena na sever
k obci Polnička. Přístup je možný kdekoliv na trase. Parkoviště jsou rozmístěna na mnoho
místech podél trasy. Například na začátku stezky u Domu kultury, na Bezručově ulici u tenisových kurtů, v blízkosti Bránského rybníka a poblíž Pilské nádrže v ulici Tálský Mlýn.
GPS: 49°33‘55.21“N 15°56‘17.68“E
http://www.inline-online.cz/node/124

Další tipy:
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Jáchymov – Holubí Zhoř
Kolem akvaparku Jihlava
Luka nad Jihlavou – Petrovice
Mostiště – Velké Meziříčí
Nad tunelem Jihlava
Třebíč (Polanka – Poušov)
Třebíč, Baseballový stadion
Ulice Romana Havelky Jihlava
Domanínek – Rozsochy

www.aktivni-turistika.cz ,
www.czecot.cz
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Kam na brusle



Region VYSOČINA

ZIMNÍ STADIONY
Sportovní areál Kotlina

5

SPORTSTARR a.s., U Stadionu 3570, 58001 Havlíčkův Brod 1, telefon: 569 422 512,
www.kotlina.cz, www.tshb.cz

Ceny: dospělí 30 Kč, děti do 15ti let 20 Kč, doprovod 10 Kč, broušení bruslí: 30 Kč

Horácký zimní stadion

10

Tolstého 1566/23, 58601 Jihlava 1, tel: 56 733 14 34, www.hcdukla.cz.

Cena: 30 Kč, broušení a půjčovna bruslí (50 Kč), občerstvení, toalety, uzamykatelné skříňky.

Zimní stadion města Pelhřimov

55

Nádražní 1536, 393 01 Pelhřimov, tel (informace o provozu): 565325989, www .hokejpelhrimov.cz

CEKUS Chotěboř – centrum kultury a sportu

63

Svojsíkova 333, 583 01 Chotěboř, tel.: 569 624 858, 733 706 452, arena@cekus.eu, www.cekus.eu

Ceny: dospělí 30 Kč, děti do 15 let 20 Kč, doprovod 10 Kč, broušení bruslí 30 Kč

Zimní stadion města Třebíče – MANN + HUMMEL ARENA

38

Kateřiny z Valdštejna 1, 674 01 Třebíč, tel.: 568 840 797, www.hstrebic.cz,www.visittrebic.eu

Broušení bruslí (úterý: 18:00–19:00, čtvrtek: 18:00–19:00), půjčovna bruslí, občerstvení,
toalety

SPORTIS Žďár nad Sázavou

59

Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel: +420 737 203 054, www.sportispo.cz

Ceny: děti do 10 let 1,5 h/ 20 Kč, doprovod bez bruslí 1 h/10 Kč, ostatní 1,5 h /20 Kč
K dispozici je ubytování a restaurace.

Další tipy:
Velké Meziříčí – www.tsvelmez.cz, http://www.hokejvm.cz/
Velká Bíteš – www.tsvb.cz
Světlá nad Sázavou – www.pesinky.cz
Moravské Budějovice – www.zimnistadionmb.cz
Náměšť nad Oslavou – www.sportvnamesti.cz
Ledeč nad Sázavou – www.hcledec.cz
Humpolec – www.hokejhumpolec.webnode.cz/
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GOLF, WINDSURFING, JACHTING
Země nebo voda? Pokud dáváte přednost
vodnímu živlu, tak jednoznačně nejlepší
podmínky pro jachtaře a surfaře nabízí
Velké Dářko – největší rybník na Vysočině.
Těm, kteří chtějí zůstat raději „na zemi“
jsou k dispozici golfová hřiště.

GOLF
20

GOLF RESORT TELČ
V nádherné scenérii Vysočiny a nedaleko historického města Telč se nachází exklusivní
18-ti jamkové hřiště. Resort nabízí golfovou školu (také dětské kurzy), dětské tábory s golfem a angličtinou. K dispozici je půjčovna golfových potřeb, WC, sprchy, šatny. V blízkosti
je ubytování a stravování.
Více informací: Golf Resort Telč. Vanov 21, Telč, 588 56, tel.: +420 724 322 763, GPS: 49°12‘‘43.949“N,
15°25‘‘21.486“, e-mail: telc@czgolf.cz , www.golf-telc.cz

64

GOLF CLUB SVRATKA
Současný areál nabízí kvalitní, kompletně zavlažované devítijamkové hřiště, driving range, cvičný putting a chipping green s umělým osvětlením. K dispozici je občerstvení, pro
shop, sprchy, úschovna bagů. V blízkosti možnost ubytování a stravování.
Více informací: GOLF CLUB SVRATKA 1932, Na Vyhlídce 20, 592 02 Svratka, tel +420 566 662 322,
+420 728 771 303, GPS 49° 42‘ 48.51“ N, 16° 3‘ 5.44“ E, e-mail: info@gcsvr1932.cz, vybor@gcsvr1932.cz,
www.gcsvr1932.cz/

10

INDOOR GOLF CENTRUM, JIHLAVA
Golfové centrum nabízí 3D zobrazení vybraných hřišť z celého světa na dvou simulátorech. K dispozici je hra, výuka, sledování míče kamerou, turnaje, půjčovna holí a míčků,
pohádkový golf pro děti, minigolf, občerstvení a další.
Více informací: Relax Golf s.r.o. Strojírenská 4/7, Staré Hory – bývalý Motorpal, Jihlava,
tel.: +420 724 933 287, e-mail: info@relaxgolf.cz, www.relax-golf.cz/
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Golf, windsurfing, jachting
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GOLF CLUB HAVLÍČKŮV BROD

5

Ve spolupráci Golfového clubu Havlíčkův Brod a Aeroklubu Havlíčkův Brod vznikl v areálu letiště nový driving range, který zahájil provoz v dubnu 2012. Golf Club nabízí 320 m
dlouhý diving range, putting green, tréninky vedené profesionálním trenérem. Pro všechny návštěvníky areálu je v recepci GCHBR k dispozici občerstvení. K příjemnému posezení
slouží jak vnitřní prostory, tak venkovní terasa, ze které je zajímavý pohled na driving range
a celkový provoz letiště. Parkování je zdarma a nachází se v těsné blízkosti recepce GCHBR.
Více informací: Golf Club Havlíčkův Brod – Driving range, Horní Papšíkov 125 – areál letiště
580 01 Havlíčkův Brod, tel.: +420 606 930 315, e-mail: info@golfhb.cz , www.golfhb.cz/

MGC Dragon Pelhřimov

55

Minigolfových hřišť je dle odhadu v České republice přes 300. Český minigolfový svaz je
lokální autoritou pro přidělování Certifikátů světové minigolfové federace pro sportovní
minigolfová hřiště. Tato hřiště splňují přísná kritéria pro sportovní minigolf a zároveň tak
pro kvalitní veřejnostní hru. Takové minigolfové hřiště se nachází i v Pelhřimově. Je otevřeno v červenci a srpnu, a to každý den 10.00–19.00 h.
Více informací: MGC Dragon Pelhřimov, Pichmanova 2259, městská zahrada,
393 01 Pelhřimov (Miniaturgolf), tel.: + 420 777 045 236, e-mail: pavel.kudyn@seznam.cz,
www.kamnaminigolf.cz; www.minigolf-sport.cz

GOLF JIHLAVA (Golfový areál Příseka u Jihlavy)

10

Součástí tréninkového areálu o rozloze cca 9 ha je driving range pro 28 hráčů s délkou
280 m s target greeny, chipping green 350 m2 a putting green 500 m2, 3-jamková golfová
akademie PAR 3-4-3. Tréninkový areál je zpravidla využíván dětmi, mládeží a začínajícími
hráči. Probíhají na něm tréninkové kempy a akademie pod dohledem trenérů a cvičitelů a individuální trénink. V areálu se nachází také klubovna. Golfové hřiště se nachází
za obcí Příseka, 8 km od Jihlavy směr Třebíč, Brtnice po silnici II/405.
Více informací:Golf Jihlava, Holíkova 27, 586 01 Jihlava (sídlo klubu), tel: +420 721 111 612,
e-mail: info@golf-jihlava.cz, www.golf-jihlava.cz
43

WINDSURFING, JACHTING
65

REKREAČNÍ STŘEDISKO ŠTÍŘÍ DŮL
Areál střediska se „ukrývá“ ve Štírovém údolí vlevo u silnice vedoucí z Krucemburku
na Hlubokou. Název dostal podle vzácného tvora zde žijícího, mloka skvrnitého, kterého místní lidé od pradávna nesprávně nazývají štír. Celoročně provozované středisko je
vhodné pro rodinné rekreace, školy v přírodě, aktivity příznivců windsurfingu, cyklistiky
a potápění. Surfy, potápěčské vybavení a jízdní kola si můžete zapůjčit.
Více informací: Rekreační středisko Štíří Důl, Krucemburk-Hluboká 1, 582 63 Žďírec nad Doubravou,
tel. +420 602 248 615, +420 569 697115, +420 606 423 704, www.stiridul.cz

66

WINDSURFING CLUB VELKÉ DÁŘKO
Více informací: Škrdlovice 95, 591 01 Žďár nad Sázavou, e-mail: ws1@email.cz, www.fun-wind.cz/wcvd.php

66

YACHTCLUB VELKÉ DÁŘKO
Rybník s plochou 206 ha je největším rybníkem na Vysočině, leží v nadmořské výšce
610 m n.m. Českomoravská vrchovina patří k oblastem s největším výskytem větrných
dnů v ČR, a proto je Velké Dářko výhodné pro jachtaře a surfaře. Každoročně se zde pořádá závod dračích lodí.
Více informací: TJ Žďár nad Sázavou, Jungmannova 10, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: +420 721 697 009,
ycvelkedarko@tiscali.cz, http://www.velkedarko.yc.cz
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ATRAKCE NEJEN PRO DĚTI
Chcete vyrazit na výlet s dětmi a společně si
s nimi aktivně užít volné chvíle? Neváhejte
proto a navštivte pohádkovou vesničku,
westernová městečka, strašidelný zámek
a další atrakce.

WESTERN MĚSTEČKO ŠIKLŮV MLÝN,
Zvole nad Pernštejnem

67

Přírodní zábavní westernový areál, který vás zavede do dob osidlování Ameriky, najdete
mezi Mirošovem a Blažkovem nedaleko Bystřice nad Pernštejnem. Potkáte se tu s indiány, zlatokopy, barovými tanečnicemi kovboji či pistolníky. Celý areál, v němž se nachází
dobové stavby a interiéry, nabízí širokou škálu atrakcí a westernových show. Ti nejmenší
z vás se mohou projet na poníkovi, podívat se do Zoo nebo navštívit galerii Divokého
západu. Pokud budete chtít zůstat více dní, jsou vám k dispozici srubové apartmány, Tee
Pee, chatky, hotel Colorado Grand, Penzion Colorado Grand a další. Pro děti jsou zde také
každoročně pořádány tábory. Od roku 2013 jsou pořádány Senior tábory.
Více informací: Šiklův mlýn, Zvole nad Pernštejnem 49, 592 56 Zvole, tel.: +420 602 750 130,
info@western.cz, www.western.cz

45

68

WESTERNOVÉ MĚSTEČKO STONETOWN
V roce 2004 byla zahájena výstavba westernového městečka Stonetown z let 1860–1890,
jehož námětem je osidlování Ameriky. Návštěvníci si mohou prohlédnout muzeum osidlování Divokého západu, zkusit si střelbu z luku, kuše či hodit tomahavkem. V dílně si
zase ti nejmenší mohou vyrobit indiánské čelenky a náhrdelníky. Součástí každé akce
bývá vystoupení re-actorského sdružení Cherokee Light Artilery. Organizátoři vám zajistí
školní výlety (během května a června), firemní akce, rodinné oslavy i další společenské
příležitosti přímo na míru.
Více informací: Westernové městečko Stonetown, o.s. , Kamenice č.p. 103, p. Herálec, 582 55,
tel.: +420 776 706 191, e-mail: starostastonetown.cz, organizace tábora: +420 606 784 582,
e-mail: taborstonetown.cz, info@stonetown.cz (objednávky školních výletů), www.stonetown.cz

47

FOTOPARK KROKODÝL
Cestovat po nejznámějších místech světa a udělat si ze svého putování fotografie můžete
v zábavním parku v Dolní Rožínce. Podobnou expozici nenajdete nikde jinde na světě,
unikátní je nejen výběrem témat, ale i způsobem, jakým jsou expozice řešené. Prostor
před obrazy s hlubokou perspektivou doplňují dekorace, takže celkový pohled působí
dokonale reálným dojmem. Pro nejmenší návštěvníky je připravena pohádková část s oblíbenými zvířátky a postavičkami. Nechybí ani skuteční aligátoři – dva kajmani brýloví.
Více informací: Fotopark Krokodýl, Dolní Rožínka 2; 592 56, tel.: +420 602 750 130 (celoročně), +420
602 319 990, (v letních prázdninách) e-mail: info@western.cz, www.krokodyl.sikland.cz/

69

JADERNÁ ELETRÁRNA DUKOVANY
Jaderná elektrárny Dukovany, jeden z pilířů české energetické soustavy, je umístěna asi
30 kilometrů jihovýchodně od Třebíče, v trojúhelníku, který je vymezen obcemi Dukovany, Slavětice a Rouchovany. Můžete si prohlédnout model aktivní zóny v měřítku 1:1, model kontejneru určeného k ukládání a přepravě použitého paliva, plány a další informace
o výrobě jaderné energie. Exkurze je možno rezervovat v Informačním centru jaderné
elektrárny.
Více informací: Jaderná elektrárna Dukovany, Informační centrum, 675 50 Dukovany, tel.: 561 105 519,
Fax: 561 104 970, e-mail: infocentrum.edu@cez.cz, www.cez.cz/, www.je-temelin-dukovany.cz/
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STRAŠIDELNÝ ZÁMEK DRAXMOOR,
Dolní Rožínka

47

V areálu bývalé sýpky se to hemží čarodějnicemi, kostlivci, draky, rytíři a dalšími. Pokud
se nebudete bát vstoupit, uvidíte 3D film o nadpřirozených a pohádkových bytostech
a poté je na vlastní uši uslyšíte. Odevšud se bude ozývat ječení ježibab, chřastění kostlivců a další strašidelné zvuky. Až se vrátíte zpět na čerstvý vzduch, můžete si dát něco
dobrého k jídlu či pití. Děti mohou den plný zážitků zakončit na skákacím hradě, který je
zde pro ně připraven.
Více informací: Strašidelný Zámek Draxmoor, Dolní Rožínka 2, 592 56, tel.: +420 602 750 130 – celoročně,
+420 602 319 990 – v letních prázdninách, e-mail: info@western.cz, www.strasidelny-zamek.sikland.cz

CESTY ČASEM – PROCHÁZKY TŘEBÍČSKOU HISTORIÍ
Interaktivní expozice je umístěna v zrekonstruovaném křídle, které je součástí areálu baziliky sv. Prokopa a bývalého Valdštejnského zámku v Třebíči. Návštěvníci všech kategorií si sami mohou vyzkoušet práci tkalců, kolářů, provazníků, mlynářů či tiskařů. Postavy
kronikáře Suchenia a kupce Calligardiho provází celou expozicí skládající se celkem ze tří
tematických okruhů. Pro děti jsou připraveny lektorské programy a tvořivé dílny.
Více informací: Expozice „CESTY ČASEM“, Zámek 1, 67401 Třebíč, tel. + 420 601 567 581,
e-mail: cestycasem@mkstrebic.cz, www.mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu
47

38

70

PLAVBA LODÍ HORÁCKO
Celoročně brázdí hladinu Dalešické přehrady tento parník už od 1. 1. 2012. Loď jezdí v pravidelných i nepravidelných linkách podle jízdního řádu aktuální sezony. Kromě
těchto plaveb se zde konají i mimořádné plavby. Konala se například mimořádná plavba
ke Dni žen či svátku Svatého Martina. Zajímavým zpestřením zimní plavby byli také „Lední medvědi na lodi“, kdy otužilci sestoupili z lodi do vody. Zastávky jsou mimo konečných na znamení a cestující tak musí dát včas znamení kapitánovi. Lístky se kupují přímo
na lodi. Na lodi se mohou plavit i cyklisté se svými koly. K lodním zastávkám se dostanete
po vyznačených turistických trasách.
Více informací: AIKON, s.r.o., se sídlem Slovanská 758, Slavkov u Brna, dotazy a objednávky –
tel.: +420 739 08 58 58, lodni-doprava@aikon.cz. www.dalesickaprehrada.cz/

10

ZOO Jihlava
Zoo pěti kontinentů můžete navštívit v malebném údolí řeky Jihlávky. Nachází se cca
10 min pěšky z centra Jihlavy. Uvidíte zde více než 200 druhů exotických zvířat. Zoo se
specializuje hlavně na chov kočkovitých šelem, opic a plazů. Navštívit můžete africkou
vesnici Matongo,asijský parčík Hokaido, Australskou farmu, Africkou savanu a další. Pro
návštěvníky je k dispozici občerstvení, dětský koutek, obchod se suvenýry. V průběhu
roku tu probíhá řada zajímavých akcí. Před areálem se nachází parkoviště pro motorizované návštěvníky.
Více informací: Zoologická zahrada Jihlava, Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava,
telefon: +420 567 573 730, email: jizoo@zoojihlava.cz,www.zoojihlava.cz

48

Kraj Vysočina pro mladé a aktivní

Atrakce nejen pro děti



Region VYSOČINA

POHÁDKOVÁ VESNIČKA PODLESÍČKO

71

Pohádková vesnička je součástí ubytovacího resortu Hotel Podlesí v blízkosti města
Sněžné. Ve vesničce najdete domečky, jejichž stavba byla inspirována nějakou pohádkou. Můžete tak bydlet v domečku Sněhurky, Rákosníčka, Karkulky, Rumcajse a Cipíska,
Budulínka, Švece a dalších. Volný vstup do vesničky pro neubytované hosty není možný. Pro veřejnost jsou pořádány předem ohlášené akce: jarmarky, pohádkové dny a dny
otevřených dveří. Po celý rok můžete vesničku navštívit v době od 10:00 do 18:00 – bez
průvodce.
Více informací: Hotel Podlesí, Podlesí 15, 592 02 Svratka, GPS: 49°40‘2.336“N, 16°6‘32.331“E,
tel.: 566 664 477, 606 562 832, www.pohadkova-vesnicka.cz/

POHÁDKOVÁ ŘÍŠE FÁBULA

72

Pohádková říše je ideálním místem pro výlet. Za každého počasí totiž spolehlivě zabaví
nejen děti, ale i dospělé, kteří se společně přenesou do jedinečného pohádkového světa a prožijí nečekaná dobrodružství i pohádkový příběh psaný samotnou pohádkovou říší
a jejími obyvateli. Můžete se těšit na spoustu a spoustu zábavy: tvořivé dílny, dětské herny,
cukrárnu, království hlavolamů, Hostinec u loupežníka Bambitky, venkovní dětské hřiště.
Více informací: Pohádková říše Fábula, Masarykova 362,394 70 Kamenice nad Lipou
tel.: +420 608 601 500, e-mail: info@skritek-fabula.cz , www.pohadkova-rise.cz
49

24

SOCHY
MICHALA OLŠIAKA
V Krajině Žďárských vrchů jsou rozesety plastiky zvířat i podivných bytostí od Michala Olšiaka. Tento žďárský
malíř, sochař a cestovatel vytvořil betonové sochy, které naleznete nejen
v České republice, ale i v Německu
a Itálii. Spatřit tak můžete sochu Mamlase na okraji Žďáru nad Sázavou,
Koně s povozem v Hamrech nad Sázavou, Hamroně v blízkosti cyklostezky vedoucí ze Žďáru nad Sázavou
do Hamrů nad Sázavou, Pohádkový
strom v obci Poděšín, plastiku hub
u Penzionu Fryšava ve Fryšavě pod
Žákovou horou nebo Rozcestník nedaleko vodní plochy Velkého Dářka.
Více informací: www.nmnm.eu/atrakce-pro-deti/plastiky-michala-olsiaka?page=1
Tip: Na výlet za sochami si můžete zapůjčit
jízdní kola v Cyklopůjčovnách českých Drah.
Rezervace na www.pujcovnykol.cz

59

MODELOVÉ KRÁLOVSTVÍ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
V modelovém království uvidíte, kromě žďárské stanice s rozsáhlým kolejištěm vedoucím
do firmy Žďas, stanice Nové Město na Moravě a Nedvědice. Těšit se může na stavby z okolí
jako je například loučský viadukt, areál s hotelem Ski, hrad Pernštejn či kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené Hoře. Návštěvnicí mají k dispozici uzamykatelné skříňky. Před
vstupem do kolejiště musí každý použít návleky.
Více informací: Modelové království Žďár o.s., Dům Kultury (boční vchod), Dolní 183/30, Žďár nad Sázavou 1
tel: +420 603 742 409, e-mail: wze@seznam.cz, www.mkzdar.cz/

59

SALÓN EXPRES
Přírodní dětský areál se nachází 5 km severně od Žďáru nad Sázavou, na okraji obce Polnička. Areál je situován v přírodním prostřední Stříbrného rybníka, místních luk a lesů.
K Salonu expres se také dostanete po cyklistické i turistické trase. Je pro vás připravena zahradní železnice, vodní čluny, skákací hrad, elektrická autíčka a čtyřkolky, lanovka
a vzduchová dráha, kolotoče a další. Návštěvníkům je k dispozici občerstvení. Parkování
a vstup do areálu jsou zdarma. Přístup je od turistického rozcestníku „Polnička“ cca 500 m
po červené turistické trase na hráz Velkého Dářka.
Více informací: Salon Expres Vagon Polnička, Wimmer Bohumír, Polnička, 59101 Žďár nad Sázavou,
GPS (areál): N 49°36.603 E 015°54.508, tel.: +420 607 706 124, +420 777 702 626 e-mail: vagon@tiscali.cz,
www.vagonpolnicka.cz/
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UDÁLOSTI V KRAJI
Dozvíte se o hudebních,
kulturních a sportovních
akcích, které se v Kraji
Vysočina konají. Zjistíte,
kde si poslechnout
klasickou hudbu, etnickou
a lidovou hudbu, jazz,
rock, folk, kde zhlédnout
dokumentární filmy nebo
potkat historické osobnosti.
Sportovní nadšenci mohou
navštívit jezdecké závody,
závody psích spřežení, také
cyklistické či aviatické akce.

HUDEBNÍ
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL HUDBA TISÍCŮ –
MAHLER JIHLAVA, Jihlava

10

Festival klasické hudby je sérií koncertů, jež je inspirována rodákem z Vysočiny, hudebníkem a dirigentem Gustavem Mahlerem. Mahlerova orchestrální tvorba je konfrontována
s hudbou Antona Brucknera, Dmitrije Šostakoviče, Richarda Strausse a dalších.
Jedinečné propojení hudebníkovy tvorby a míst, kde strávil své mládí, můžete shlédnout
v podání slavných slavných osobností z oblasti vážné hudby. V minulých ročnících zde
vystupovala Dagmar Pecková, barytonysta Thomas Hampson či klavírista Wolfram Rieger.
Období konání: květen – červen
Více informací: www.Mahler2000.cz

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL CONCENTUS
MORAVIAE, Vysočina a Jižní Morava
Mezinárodní hudební festival každoročně probudí malebná města z Vysočiny a Jižní Moravy k festivalovému ruchu. Nezapomenutelný hudební zážitek tak můžete prožít hned
ve 13 z nich. Jedinečnou atmosféru dotváří historické sály, v jejichž prostorech se tematicky zaměřené koncerty konají.
Období konání: květen – červen
Více informací: www.concentus-moraviae.cz
51

73

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL PETRA
DVORSKÉHO, Jaroměřice nad Rokytnou
Zahrady barokního zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou jsou každoročně dějištěm hudebního festivalu pod patronací slavného operního pěvce Petra Dvorského. Jeho hosty
bývají slavné osobnosti operního nebe. V minulých ročnících tak zde zazněl zpěv Gabriely
Beňačkové, Evy Urbanové, Adriany Kohútkové a dalších. Zámecký areál i město samotné
můžete blíže poznat také prostřednictvím doprovodného programu, který je součástí
festivalu.
Období konání: srpen
Více informací: www.arskoncert.cz

74

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL CIMBÁLOVÉ MUZIKY,
Sádek u Třebíče
V příjemném prostředí vinařské obce Sádek u Třebíče můžete díky výbornému vínu, dobrému jídlu a za zvuku cimbálovek relaxovat a načerpat novou energii. Příjemné prostředí
mezinárodního festivalu dotvářejí zejména okolní vinice, jimiž vede naučná stezka. Hudba, speciality připravované na rožni, prodej sudových a lahvových vín v Přírodním amfiteátru nabízí návštěvníkům krásný zážitek.
Období konání: červen
Více informací: www.vinohrady-sadek.cz

59

HORÁCKÝ DŽBÁNEK, Žďár nad Sázavou
Festival s dlouholetou tradicí patří mezi prvních pět nejdéle pořádaných festivalů na území Kraje Vysočina. Na nádvoří zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou můžete za poslechu
folkové hudby navštívit umělecké dílny či řemeslné stánky.
Období konání: srpen
Více informací: www.dkzdar.cz/
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PRÁZDNINY V TELČI, Telč

20

Milovníci folku a country hudby si přijdou na své během festivalu, jež je spíše životním
stylem. Atmosféru dotvářejí divadelní představení a tvůrčí dílny pro návštěvníky. Kromě
českých folkových hvězd zde účinkovali i slavné zahraniční osobnosti jako Enya, Kate
Bush, Mike Oldfield a další.
Období konání: červenec – srpen
Více informací: www.prazdninyvtelci.cz/

FOLKOVÉ PRÁZDNINY, Náměšť nad Oslavou

75

V prostředí renesančního zámku můžete strávit neobyčejných osm dní, během kterých
máte možnost být pasivními i aktivními účastníky festivalu. Každovečerní hudební program probíhá ve znamení různých žánrů – etnická a lidová hudba, jazz, rock, folk, vážná
hudba. Během dnů festivalu probíhá řada dílen – můžete se naučit základům hry na nějaký zajímavý hudební nástroj, zahrát si a popovídat s muzikanty, vytvořit si své kresby,
malby, sítotisky, objekty, psát své texty a poesii.
Období konání: červenec/srpen
Více informací: www.folkoveprazdniny.cz

OTEVŘENO JIMRAMOV,
Jimramov

76

Festival „Otevřeno Jimramov“ není dle pořadatelů deformován komercializací, předsudky
či unifikovaností. Původně festival křesťanské
a spřátelené hudby se postupem času otevřel
velkému množství žánrů, což mu zajišťuje pestrost, otevřenost a hlavně jedinečnost.
Období konání: srpen
Více informací: www.jimramov.klubslunicko.cz
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20

KULTURNÍ
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
O EVROPSKÉM UMĚNÍ ARTS&FILM, Telč
Festival zaměřený na lepší pochopení evropského umění a kultury se každoročně koná
v prostorách zámeckého parku za účasti českých i zahraničních soutěžících, kteří mají
možnost setkávat se zde s legendami české kinematografie. Na programu bývají projekce
hraných filmů, klubové i společenské večery.
Období konání: červen
Více informací: www.arts-film.com

10

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ, Jihlava
Krajské město hostí během října největší festival věnovaný dokumentárnímu filmu v celé
střední Evropě. Mottem festivalu, který byl v roce 1997 založen studenty jihlavského
gymnázia, je slogan „Myslet filmem!“. Mnohdy nabízí českým i zahraničním návštěvníkům
zhlédnutí evropské premiéry dokumentárních filmů.
Období konání: říjen
Více informací: www.dokument-festival.cz

55

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
REKORDŮ A KURIOZIT, Pelhřimov
Pokud chcete vidět vznik rekordů zapisovaných do České knihy rekordů na vlastní oči, neváhejte a zavítejte druhý víkend
v červnu do Pelhřimova – města rekordů a kuriozit. Kromě
nezapomenutelných zážitků je
pro vás připraven doprovodný
program v podobě koncertů
a tanečních vstupů.
Období konání: červen
Více informací: www.dobryden.cz

20

HISTORICKÉ SLAVNOSTI ZACHARIÁŠE Z HRADCE
A KATEŘINY Z VALDŠTEJNA, Telč
Významné historické osobnosti, které vtiskly městu ráz italské renesanční architektury
se každoročně přijíždějí pozdravit se starostou a občany Města Telče. Kromě nich sem
zavítají kejklíři, rytíři, tanečníci, hudebníci a divadelníci, kteří spolu s vámi prožijí v závěru
slavností mystickou ohňovou noc.
Období konání: srpen
Více informací: www.telc.eu
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JIHLAVSKÝ HAVÍŘSKÝ PRŮVOD, Jihlava

10

Už v roce 1799 se při domnívaném 1000 výročí založení města konal první havířský průvod. Spolek „Jihlavský havířský průvod“ tuto tradici, po jejím zrušení roku 1961, znovu
v roce 1999 obnovil. Účastníci v krojích tak mají návštěvníkům nejen připomenout někdejší bohatství, slávu a krásu královského města, ale také prostřednictvím trhů a řemeslných dílen přiblížit historii havířského řemesla.
Období konání: každý lichý rok v červnu
Více informací: http://havirskypruvod.cz/

TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY, Velká Bíteš

77

Týdenní veselí ve znamení dobrého
jídla a pití je zahájeno otevřením hodových sklípků místní chasou, a to za doprovodu houslové muziky. Hodový program vrcholí v neděli, který uskutečňuje
skupina svobodných chlapců a děvčat,
jež si do svého čela volí hlavního stárka.
Součástí programu je i řada doprovodných akcí.
Období konání: září
Více informací: www.bitessko.com
55

NOVA CIVITAS,
Nové Město
na Moravě

17

Dvoudenní slavnosti konané k příležitosti připomenutí založení
samotného města jsou doprovázeny vystoupením žáků ZUŠ, hudebních souborů a kapel. Kromě
hudby vám nabízí festival také
gastronomický zážitek v podobě
potravinářských specialit. Díky členům Horáckého sdružení lidových
řemesel Kraje Vysočina můžete
zhlédnout tradiční lidovou řemeslnou tvorbu.
Období konání: červen
Více informací: www.nmnm.cz

22

1909 CÍSAŘSKÉ MANÉVRY VELKÉ MEZIŘÍČÍ,
areál zámku ve Velkém Meziříčí
Císařské manévry se u Velkého Meziříčí konaly ve dnech 8. – 11. září 1909. Velení rakouské
armády si Velké Meziříčí vybralo jako svůj hlavní stan. Hrabě František Harrach byl požádán, jako majitel velkomeziříčského zámku, zda by nemohl poskytnout ubytování pro
císaře Františka Josefa I., a německého císaře Viléma II. Spolu s nimi byli ubytováni i následník trůnu František Ferdinand d´Este a arcivévodové Karel a Leopold Salvátor. Během
manévrů byly vyzkoušeny novinky z výzbroje a výstroje rakousko – uherské armády. Manévrům bylo odtroubeno v dopoledních hodinách 11. září, německý císař opustil město
již v pátek 10. září a následující den poté odjel i císař František Josef I.
Kulturní akce se koná právě při příležitosti těchto manévrů. V rámci programu, probíhajícího v celém areálu zámku, se návštěvníci mohli zúčastnit prohlídek s průvodci v historických kostýmech, vidět dobové kapely, kejklíře či divadelní představení pro děti. Nejen
pro milovníky vojenství zde bývají ukázky bojových operací.
Období konání: září
Více informací: http://1909-cisarske-manevry-vel.netstranky.cz/

38

SLAVNOSTI TŘÍ KÁPÍ, Podzámecká niva Třebíč
Velkolepé oslavy se konají při příležitosti zápisu třebíčských památek na seznam UNESCO.
Díky programu se tak navrátíte do slavné minulosti města Třebíče. Historická bitva, vojenské ležení, vystoupení kejklířů – to vše bývá pro návštěvníky připraveno. Během programu bývají také v táboře k vidění ukázky dobový řemesel, lukostřelnice, hadi. Těšit se
můžete i na noční historický průvod městem a skvělý ohňostroj.
Období konání: srpen
Více informací: www.tkl-trebic.cz
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SPORTOVNÍ
ZLATÁ PODKOVA, Humpolec

51

Seriál závodů Zlaté podkovy je ojedinělou aktivitou a její historie je spojena s řadou jmen
příznivců jezdecko-vozatajského sportu jak z Humpolce, tak i dalších měst, včetně Slovenských, a od roku 1970 pak s humpoleckým statkem střední zemědělské školy a vedením Města. Finále Zlaté podkovy je obohaceno také o nové discipliny: dvojspřeží pony
a soutěž ve zručnosti tahu klády a dále chovatelskou soutěž KMK a přehlídku výkonných
koní plemene Český teplokrevník.
Od začátku devadesátých let minulého století jsou v areálu Školního statku Humpolec
pořádány Mezinárodní závody ve všestrannosti CCI** a Mistrovství ČR.
Období konání: srpen
Více informací: www.zlatapodkova.cz

HORÁCKÝ LETECKÝ DEN,
Jihlava (letiště Jihlava-Henčov)

10

Aeroklub Jihlava vždy na sklonku léta přináší poutavou leteckou podívanou, kterou letecká sezona vrcholí. Letecké dny byly spojovány s nejrůznějšími doprovodnými programy,
například hudebním vystoupením Fešáků či skupiny Jojo – Band, pouťovými atrakcemi
či autosalonem. Z leteckých ukázek se do Jihlavy podařilo dostat piloty, tvořící absolutní
špičku světového akrobatického nebe – např. Ivana Tučka, Petra Jirmuse, Martina Stáhalíka, Zoltana Verese, Jurgise Kairyse, či Viktora Čmala. Mezi legendární se zařadila vystoupení Vladimíra Peroutky na letounu C-11.
Období konání: září
Více informací: www.aeroklub-jihlava.cz
57

20

BALÓNY NAD TELČÍ, Telč
Téměř dvacet posádek se každoročně setkává na nesoutěžním setkání příznivců balónového létání. Návštěvníci této aviatické akce, konané již od roku 1997, se mohou zúčastnit
ankety o cenu let balonem.
Období konání: srpen
Více informací: www.telc.balon.cz/

66

DRAČÍ LODĚ VELKÉ DÁŘKO, Velké Dářko
(u obce Škrdlovice, Žďár nad Sázavou)
Dračí lodě brázdí vody největšího rybníku na území Kraje Vysočina pod záštitou klubu
Dragon Board Velké Dářko. Pro návštěvníky je připraveno 15 hodin plných zážitků. Můžete se těšit na akrobatickou show na skákacích botách, vyzkoušet adrenalinový let vrtulníkem či své lučištnické umění. Pro děti je připraven dětský koutek, trampolína, skluzavka
a další. Celý program je zakončen ohňostrojem.
Období konání: srpen
Více informací: www.dragonboard.cz/

10

JIHLAVSKÁ 24 MTB, Jihlava
Závodníci jihlavské 24 MTB se i za nepříznivého počasí každoročně vydávají na trať. Startuje se vždy z Masarykova náměstí. Pro návštěvníky je připraven také kulturní program.
V minulosti zde vystoupil například Adam Mišík, Divokej Bill nebo China Blue.
Období konání: květen
Více informací: www.jihlavska24mtb.cz/
58
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SVĚTOVÝ POHÁR HORSKÝCH KOL,
Nové Město na Moravě

17

Závody na horských kolech se v Novém Městě začaly pořádat v roce 2008. V roce 2010
proběhl ve Vysočina Aréně ostrý test na Světový pohár, který se měl poprvé na území ČR
konat o rok později. Souboj mezi Kulhavým, Škarnitzlem, Hermidou či Lindgrenem byl
dobrým impulsem pro návštěvu tisíců fanoušků. V roce 2011 se podařilo dostat do Nového Města na Moravě Světový pohár – nejvyšší soutěž v MTB s nejlepšími bikery. Následující ročníky 2012 a 2013 potvrdily pořadatelskou úroveň závodů (3x v řadě udělena trofej
pro nejlepší SP). Od roku 2013 je součástí programu noční závod EP Energy Night race.
Období konání: květen
Více informací: www.vysocina-arena.cz
Další významnou sportovní akcí, která se koná v Novém Městě na Moravě je Světový pohár v běhu na lyžích.

ZÁVODY PSÍCH SPŘEŽENÍ, Tři Studně

21

Ve Třech Studních se v areálu hotelu Horník každoročně o víkendu v lednu konají závody
psích spřežení. Závodí se v kategoriích čtyřspřeží, šestispřeží, osmispřeží a skijöring s jedním psem a skijöring
se dvěma psy. Po oba
dva dny startují všichni
závodníci, jede se tedy
na dvě kola a o vítězi
rozhodne jejich součet.
Je to překrásná podívaná na nejlépe upravené
trati v České republice!
Období konání: leden
Více informací: www.
hotelhornik.cz
59

Další tipy na výlety po Vysočině
naleznete v brožurách „Cyklovýlety po Vysočině“,
„Na běžkách po Vysočině“, „Pěší výlety po Vysočině“,
nebo společně s dalšími turistickými informacemi
na www.region-vysocina.cz

60
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