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Kraj Vysočina pro rodiny s dětmi
Vysočina je známá svým kulturně historickým bohatstvím a také nádhernou přírodou
zvoucí k výletům pěšky, na kole nebo v sedle. Kromě toho nabízí řadu aktivit a atraktivit,
které jsou zaměřeny především na děti. K dobrodružstvím lákají westernová městečka,
která jakoby vypadla z filmů o Divokém západě. Za zvířaty se můžete vypravit do jihlavské zoo, na farmu, do stájí nebo do záchranné stanice. Kuriozity a nejrůznější rekordy
od NEJmenších až po NEJvětší je možné obdivovat v Pelhřimově. Úzkokolejku nejen uvidíte, ale můžete se po ní svézt na trati mezi Kamenicí nad Lipou a Obrataní. Pokud hodláte spojit jízdu vlakem a přírodu, pak doporučujeme jízdu Posázavským Pacifikem kolem
řeky Sázavy. Se životem na vesnici a se starými řemesly se setkáte třeba na Michalově
statku v Pohledi nebo ve Sklářské huti Jakub v Tasicích. Jak funguje vodní přečerpávací
elektrárna nebo jak se vyrábí elektřina z jádra, to uvidíte ve Vodní elektrárně Dalešice
nebo v Jaderné elektrárně Dukovany.
To je jen malá ochutnávka z nepřeberných možností trávení volných chvil s dětmi.
Přejeme Vám krásné společné zážitky!
Komplexní turistickou nabídku
Kraje Vysočina najdete na

www.region-vysocina.cz
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Centrum Eden – ráj zábavy na Vysočině
V Centru Eden si vše vyzkoušíte, prožijete, ochutnáte.
V Horácké vesnici poznáte život našich předků. V Panském dvoře se dozvíte, jak se vaří pivo, vyrábí mošt
nebo bylinkové mýdlo, co všechno umí zvířata
na statku anebo se stanete na chvíli kovářem
nebo řezbářem.
Jak ušetřit již dnes při bydlení? Z čeho
postavit nový dům v 21. století? To
je svět živlů, který najdete v Ekopavilonu. A také je tu jízdárna
a obchůdek s produkty z farmy.
www.edencentre.cz

2

Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov
aneb co jste ještě neviděli a co nikde jinde na světě nelze spatřit!
Neváhejte a navštivte dvě zcela ojedinělé expozice se stovkami nevídaných a někdy i nečekaných exponátů v Pelhřimově.
V hlavní expozici umístěné v pěti patrech jedné z městských bran se ocitnete ve světě obřích
předmětů i miniatur, šikovnosti, nápadů, trpělivosti i recese. Zde můžete obdivovat např. nejmenší galerii karikatur slavných osobností, půlmetrákový čokoládový zámek, funkční jízdní
kolo ze dřeva, nejmenší motorku ve střední Evropě, nejdelší šálu světa, největší péřovou bundu, Pražský hrad z 10 800 špejlí a stovky dalších exponátů.
www.muzeumrekorduakuriozit.cz

Expozice Zlaté české ručičky Pelhřimov
Expozice Zlaté české ručičky, to je 63 310 hodin práce jediného člověka, rekordmana Tomáše Kordy a jeho světově unikátní kolekce výrobků ze zápalek. Kromě toho uvidíte plně
funkční skleněný parní stroj, unikátní miniaturizaci Muchovy Slovanské epopeje, obraz
Mona Lisa vyrobený ze 45 000 zrnek rýže, funkční kamenné housle, nejmenší pálenici,
srdíčka Lucie Bílé, nejdražší rum, nejmenší jízdní kolo a mnoho dalších exponátů.
4
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V obou expozicích uvidíte také rozsáhlou fotogalerii plnou nevídaných výkonů siláků,
vytrvalců, kaskadérů i mistrů svých řemesel. Lidí, kteří drahocenné dny a roky svého prchajícího života nestrávili vysedáváním u televize, internetu či mobilního telefonu.
www.muzeumrekorduakuriozit.cz

Tip:
Procházka Českou knihou rekordů
Centrem města od Muzea rekordů a kuriozit na Nábřeží rekordů a kuriozit až do Domu dobrých dnů
s unikátní expozicí staveb ze sirek Vás provede STEZKA REKORDŮ. Mluvící tabule vám poví to nejzajímavější z České knihy rekordů. Podél říčky Bělé narazíte na rekordmany i obří předměty.
www.muzeumrekorduakuriozit.cz

Muzeum Vysočiny Jihlava

3

Stálé expozice Muzea Vysočiny Jihlava jsou umístěny na Masarykově náměstí ve dvou historických budovách, které jsou zajímavé samy o sobě. Jedná se o dva spojené renesanční
měšťanské domy s unikátní dvoupatrovou dvoranou s dvoukřídlým arkádovým ochozem
na toskánských sloupech a s renesanční vysokou vnitřní síní.
Stálé expozice prošly různě intenzivními proměnami v rámci celkové modernizace a veřejnosti jsou opět zpřístupněny od září 2014. Tematicky jsou expozice zaměřeny na: Krása středověké plastiky, Od gotiky po současnost – Osm
století v historii města (Gotická Jihlava, Renesance, Baroko, 19. století, 20. století), Živá příroda Českomoravské
vrchoviny (Od dob ledových, Otevřená krajina, Vody
a mokřady, Lesy), Lapidárium, Dolování stříbra a mincování a Geologie Českomoravské vrchoviny.
Expozice Dolování stříbra a mincování, která je umístěna
v podzemních prostorách – sklepení středověkého domu,
přibližuje středověké hornické prostředí. K vidění jsou nejvýznamnější nerostné suroviny, které se v regionu těžily
nebo ještě těží (rudy uranu, zlata, stříbra, železa atp.), makety středověké štoly a také postup zpracování nerostů až
po ražbu mincí ve středověké mincovně.
http://muzeum.ji.cz

Tip:
Jihlavský havířský průvod
Jihlavský havířský průvod je připomínkou na doby slávy královského horního města Jihlava. Koná se
jednou za dva roky, kdy městem prochází průvod v historických kostýmech.
http://havirskypruvod.cz
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Zámecký areál Třebíč
Zámecký areál je nepřehlédnutelnou a významnou dominantou Třebíče. Na relativně malém
prostoru se nachází hned několik turistických cílů – bazilika sv. Prokopa zapsaná na seznam
památek UNESCO, valdštejnský zámek s Muzeem Vysočiny Třebíč a předzámčí s Expozicí cesty
časem. Místo pro rodiny s dětmi jako stvořené. Lze zde strávit celý den nebo i více.

Bazilika sv. Prokopa
Je jednou z památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO (od roku 2003). Tato impozantní stavba propojuje románskou architekturu realizovanou gotickými uměleckými prostředky. K nejcennějším částem patří gotická krypta
s původní, více než sedm století starou výdřevou stropu mezi kamennými žebry klenby,
zaklenutí kněžiště dvojitou osmidílnou kamennou klenbou, kolové okno (rozeta) ve východní části apsidy a severní vstupní portál.
www.visittrebic.eu

4

Muzeum Vysočiny Třebíč
Sídlí v budově bývalého valdštejnského zámku, která prošla v letech 2011–2013 rozsáhlou rekonstrukcí. Modernizovány byly rovněž expozice, které byly obohaceny o sbírkové
předměty i interaktivní prvky. Návštěvníci si mohou projít čtyři samostatné okruhy, které
jsou tematicky rozděleny na: Svět neživé přírody, Svět portálů a bran, Valdštejnové na Třebíči a Lidé. Místa. Osudy.
Svět neživé přírody představuje historii vzniku Země a geologický vývoj Třebíčska. Zajímavý je také unikátní soubor moravských vltavínů.
Svět portálů a bran odkrývá zákoutí dávného benediktinského kláštera s fragmenty původní architektury a seznamuje návštěvníky s místními církevními dějinami od založení
kláštera až po 20. století.
Valdštejnové na Třebíči provádí návštěvníky zámeckými komnatami a připomínají rod
Valdštejnů, který na třebíčském panství působil více než tři sta let.
Lidé. Místa. Osudy. Tato expozice vypráví příběhy o lidech, místech a osudech, které
ovlivnily zdejší dějiny. Expozice představuje člověka vzývajícího, tvořícího, objevujícího,
přírodu a člověka, člověka bojujícího a pracujícího.
www.zamek-trebic.cz
6
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Expozice Cesty časem
Tato interaktivní expozice zaujme všechny návštěvníky
bez ohledu na jejich věk. Dvě historicky doložené postavy třebíčských měšťanů – kronikář Suchenius a kupec
Calligardi jsou symbolickými průvodci expozicí a seznamují malé i velké návštěvníky s historií a jednotlivými řemesly, které byly v dávných dobách nosnými pro Třebíč.
Expozice je koncipována tak, že je možné vyzkoušet si
práci starých mistrů. Nejdříve návštěvník poodhalí roušku tajemství středověkého stavitelství a vyzkouší si práci
se středověkým jeřábem, postaví si mostní oblouk a půdorys baziliky. Dál se seznámí s městskými právy nebo se
zaučí v tradičních řemeslech jako např. kolářství, provaznictví, tkalcovství, mlynářství či tiskařství.
www.visittrebic.eu

Židovská čtvrť a hřbitov Třebíč

4

Po Jeruzalému jsou židovské památky v Třebíči jedinými, které byly samostatně zapsány
na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (v roce 2003). Unikátní
a poměrně zachovalá židovská čtvrť se souborem 123 obytných domů, dvěma synagogami, školou, nemocnicí, chudobincem, rabinátem a radnicí připomíná, jak významným
střediskem židovské kultury na Moravě Třebíč kdysi byla.
Nedaleko židovské čtvrti je možné navštívit židovský hřbitov, který se svojí rozlohou 11 772 m2
řadí k největším v České republice. Na hřbitově se nachází cca 11 000 hrobů a téměř 3 000
kamenných náhrobků, nejstarší je z roku 1631. Součástí hřbitova je obřadní síň z roku 1903.

Dům Seligmanna Bauera
Hodnota tohoto domu spočívá v jeho přímém spojení se Zadní synagogou. V domě je
schodiště, které zpřístupňovalo ženskou galerii v synagoze.
V přízemí domu je umístěno vetešnictví jako připomínka jedné z běžných živností provozované židovským obyvatelstvem. V prvním patře je k vidění typické bydlení nepříliš
majetné židovské rodiny v meziválečném období. Součástí prohlídky je také řeznictví, nacházející se v přístavku na dvoře. V domě probíhají příležitostně kostýmované prohlídky.
www.visittrebic.eu

Tip:
Naučná stezka Po stopách opatů a rabínů
Třebíčské památky UNESCO jsou propojeny naučnou stezkou, která děti seznámí s nejzajímavějšími
místy židovské čtvrti, židovským hřbitovem i křesťanskou bazilikou sv. Prokopa. Vydejte se po naučné
stezce, sbírejte razítka a získejte odměnu!

7
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Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře Žďár nad Sázavou
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře byl vystavěn podle návrhů významného pražského architekta vrcholného baroka Jana Blažeje Santiniho Aichla.
Stavbou ho pověřil opat žďárského kláštera Václav Vejmluva, který se k jeho stavbě
rozhodl poté, co byl v dubnu 1719 v rámci beatifikačního procesu nalezen ve světcově
hrobě ve Svatovítské katedrále v Praze jeho údajný neporušený jazyk. Kostel byl vysvěcen v září 1722 a je považován za vrchol Santiniho tvorby. Pro originalitu české barokní gotiky a mistrovskou kompozici areálu se symbolikou svatojánské pěticípé hvězdy
byl kostel v roce 1994 zapsán do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
Uvnitř kostela znázorňuje symboliku magického čísla pět především pět oltářů a pět chodeb, na hlavním oltáři pět hvězd a pět andělů. Nádvoří poutního místa vymezují ambity
s pěticemi bran a kaplí. Brány umístěné uprostřed jednotlivých ramen mají kupolové střechy a doplněny jsou sochami.
www.zelena-hora.eu

6

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou
Původně renesanční zámek vznikl na místě gotické vodní tvrze a byl později přestavěn
v rozsáhlý barokní zámecký komplex s farním kostelem sv. Markéty. Řadí se k nejmohutnějším architekturám 1. pol. 18. stol. u nás i v Evropě. Je obklopen pravidelnou zahradou
francouzského typu, která přechází na druhé straně říčky Rokytné do anglického stylu.
www.zamek-jaromerice.cz

7

Zámek Náměšť nad Oslavou
Zámek Náměšť nad Oslavou je nepřehlédnutelnou dominantou města. Zámecká knihovna ukrývá kolem 16 000 svazků. Zámek sloužil po roce 1945 jako letní sídlo prezidenta
Edvarda Beneše, dnes je v něm umístěná cenná kolekce tapisérií. Zámecká obora je známá chovem dančí zvěře.
Z historického centra nás pěší cesta povede přes unikátní barokní kamenný most, jehož
balustrády jsou ozdobeny dvaceti barokními sochami.
www.zamek-namest.cz
8
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Zámecký areál Žirovnice –

8

zámek, špýchar, pivovarské muzeum
Zámecký areál v Žirovnici ukrývá zajímavé expozice v objektech zámku, špýcharu a pivovarském muzeu. V zámku může návštěvník obdivovat unikátní pozdně gotické fresky
z 15. století. Výhled do okolní krajiny pak umožní výstup na zámeckou věž.
V budově špýcharu je umístěna expozice venkovských tradic a řemesel, kde čeká na objevení řada předmětů a strojů, které se používaly v zemědělství a k běžným denním činnostem. Kromě toho je součástí expozice také keramický betlém a zařízená venkovská
světnička.
V objektu pivovaru je přestěhována expozice věnovaná knoflíkářství a perleti
s ukázkami široké škály výrobků z perleti. Expozice přibližuje to, jak vypadala
historická perleťářská dílna a jak se v ní
asi pracovalo. Kromě této expozice je
zde k vidění expozice historických šicích
a ševcovských strojů dokumentující jejich vývoj a expozice s ukázkou z pivovarnické výroby.
www.zirovnice.cz

Zámek Kamenice nad Lipou

9

Přímo ve středu města Kamenice nad Lipou stojí pozdně klasicistní zámek v němž Uměleckoprůmyslové museum vybudovalo expozici uměleckého kovářství a studijní depozitář nábytku 19. a 20. století přístupné všem návštěvníkům.
V jižním křídle zámku sídlí Městské muzeum, které spravuje muzejní expozici s názvem
Muzeum pro všechny smysly. Ta představuje město Kamenici nad Lipou a jeho historii
prostřednictvím proměn každodenního života jeho obyvatel.
www.upm.cz, www.muzeumvsemismysly.cz

Tipy:
Kamenická lípa
V zámecké zahradě je uchován opravdový unikát v podobě prastaré lípy, která se řadí mezi chráněné
stromy. Pravděpodobně vznikla srůstem několika stromů.

Hračkobraní
Začátkem prázdnin probíhá na zámku v Kamenici nad Lipou již tradiční akce Hračkobraní. Jde o přehlídku hraček, jejich návrhářů a výrobců, včetně prací studentů uměleckých škol a sběratelů z celé
ČR. V zámku se nachází část výstavy hraček z letního festivalu Hračkobraní.
www.hrackobrani.cz
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Hrad Lipnice
Patří k nejmohutnějším českým šlechtickým hradům, který byl založen začátkem
14. století na strategické skalní vyvýšenině
s výhledem do dalekého okolí. Ke hradu se
váže řada pověstí, se kterými se návštěvníci mohou na místě samém seznámit.
Prohlídka hradu je volná a tak se návštěva
hradu může poněkud protáhnout, neboť
areál je rozlehlý a jeho zákoutí přímo vyzývají k podrobnému prozkoumání nebo kochání
se výhledy z ochozu hradní věže Samson.
www.hrad-lipnice.eu

Tip:
Památník Jaroslava Haška
Expozici věnovanou českému spisovateli, publicistovi a novináři najdete v malém domku v podhradí.
Jaroslav Hašek zde prožil několik posledních let života a napsal své nejslavnější dílo Osudy dobrého
vojáka Švejka.

Národní památník odposlechu
Značené pěší trasy vedou do zatopených žulových lomů v okolí Lipnice nad Sázavou. V těchto lomech
najdete tzv. Národní památník odposlechu, který zahrnuje díla sochaře Radomíra Dvořáka – Bretschneiderovo ucho, Ústa pravdy a Zlaté oči představující neřesti minulého režimu – odposlech, udávání
a sledování. Značená trasa vede i k poslednímu sochařskému počinu Radomíra Dvořáka – Hlavě XXII.
www.lipnicenadsazavou.cz

11

Zřícenina hradu Rokštejn
Romantická zřícenina hradu Rokštejna se zbytky dvou paláců a mohutná hranolová věž
se tyčí v údolí říčky Brtnice mezi Přímělkovem a Panskou Lhotou. Poprvé je raně gotický
hrad připomínán v roce 1289. K jeho přestavbě došlo ve 14. století, kdy z původního hradu zůstala zachovaná jen hranolovitá věž. Na hradě se prováděly detailní archeologické
průzkumy a Rokštejn patří k nejdůkladněji prozkoumaným středověkým hradům u nás.
Byla zde nalezena např. největší kolekce kostěných hracích kostek ve střední Evropě, která dokládá hrací vášeň strážných ve vrhcábech.
10
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Údolím Brtnice vede oblíbená turistická trasa, kterou turisté hojně využívají ve všech ročních
obdobích. Ke hradu i do údolí Brtnice se nejlépe dostanete od vlakové zastávky Přímělkov,
odkud vede zelená značka podél vody až k rozlehlému hradu Rokštejnu. Délka trasy je 3 km.
www.brtnice.cz

Tip:
Brtnická stezka – přírodou ke kulturní promenádě
Brtnická naučná stezka začíná u hradu Rokštejn a vede po modré turistické značce do Brtnice. Trasa
pro pěší měří cca 8 km, pro cyklisty vede přes Panskou Lhotu a je dlouhá asi 7 km. Stezka zahrnuje
i muzejní expozici ve Valdštejnském domě s názvem „Z dávných a nedávných dob Brtnice a okolí“.
www.brtnice.cz

Zřícenina hradu Orlík

12

Hrad byl vybudován na konci 14. století. Zachovala se z něj mohutná hranolová věž, vstupní brána a zbytky obytného paláce. Na začátku
16. století prošel hrad radikální přestavbou,
opevnění bylo doplněno baštami, změněna
byla dispozice obytných budov a hrad byl poprvé uváděn jako Orlík. Přestavba nebyla nikdy
zcela dokončena a ve třicátých letech 17. století byl hrad opuštěn. V bývalé hradní kuchyni
byla objevena a zrekonstruována chlebová
pec. Návštěvníci letních středověkých slavností, kdy hrad ožívá šermíři, hudebníky a divadelníky, v ní mohou vyzkoušet pečení chlebových
placek nebo mohou vystoupat na věž, která
byla nedávno doplněna konstrukcí a schody
a nyní slouží jako rozhledna.
Prohlídka hradu je volná bez průvodce a návštěvníci se mohou zastavit např. v nově otevřeném hradním muzeu s expozicí o historii
hradu nebo v hradní galerii, kde se pro každou sezónu připravují krátkodové výstavy.
www.hrad-orlik.cz

Tip:
Naučná stezka Březina
Zřícenina středověkého hradu Orlík je součástí okružní naučné stezky (9 km, 16 zastávek), na níž se
seznámíte s geologií, historií a ekologií Humpolecka.
www.infohumpolec.cz

11
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Zřícenina hradu Zubštejn
Zřícenina hradu se nachází na vrcholu kopce v blízkosti obce Pivonice, cca 10 km severně
od hradu Pernštejna. Je nejmohutnější zříceninou v celém okolí a řadí se mezi nejkrásnější a nejvyhledávanější cíle výletů. Dochoval se zbytek paláce se čtyřmi klenutými místnostmi a část vstupní věže, k jejíž bráně vedl padací most. V letech 2009–2011 se zřícenina stavebně zajišťovala, byl zřízen dřevěný most mezi předmostím a jádrem hradu a také
obléhací stroje. Ze zříceniny je krásný výhled do okolí. Za příznivého počasí je viditelný
Sýkoř (nejvyšší hora Hornosvratecké vrchoviny) a Pohledecká skála s okolím Studnic. Jižním směrem se dá dohlédnout téměř k Brnu.
http://info.bystricenp.cz

14

Selské muzeum Michalův statek Pohleď
Návštěvou národní kulturní památky Michalův statek se návštěvník vrací do života selského lidu na haberském panství v období po konci třicetileté války až po zrušení poddanství
v českých zemích v roce 1848. Jedná se o zemědělskou usedlost se dvorem uzavřeným ze
všech stran. Obytná část je tvořena síní, světnicí, černou kuchyní a komorou. Hospodářská část je složena z chléva, špejcharu, kolny na nářadí, sklepů na potraviny a brambory,
studny a stodoly. Nejmladší stavbou je vejminek z roku 1924. Chov hospodářských zvířat
původních českých plemen propůjčuje statku autentičnost a oživuje jej. Při různých příležitostech na statku probíhají akce s připomínkou staročeských zvyků
a tradic (Svatojánská noc, dožínky, vánoční a velikonoční výstava atp.).
Selské muzeum přibližuje návštěvníkům tehdejší život, práci a zvyky
a také rod Michalů, který na statku žil od roku 1591 do roku 2000.
www.michaluv-statek.estranky.cz

15

Sklářská huť Jakub Tasice
Kdo by neznal seriál Jaroslava Dietla Synové a dcery Jakuba skláře. Unikátní objekt sklárny v Tasicích, kde se děj seriálu odehrával, je možné navštívit a seznámit se s jeho historií.
Kromě toho se zde zvídaví návštěvníci dozvědí třeba to, z čeho a jak vzniká sklo a následně vázičky, skleničky a další výrobky, které byly dodávány do Vídně, do Indie (lustry) nebo
do Mexika do prezidentského paláce (vázy).
www.tasice.cz
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Skanzen Zichpil Humpolec

16

Čtvrť Zichpil spolu s židovským městem je lokalita, která se nalézá v Humpolci mezi Horním
náměstím a hřbitovem. Židé se na tomto místě začali usazovat koncem 17. století. Roku
1785 zde byl vystavěn dodnes unikátně zachovalý toleranční kostelík, který je prohlášen
nemovitou kulturní památkou. Souvislá zástavba zde začala vznikat v téže době tj. od 80.
let 18. století, a to především v souvislosti s Josefínskými reformami. Jednalo se o menší roubené, částečně roubené i zděné domky téměř bez hospodářského zázemí pro chudé obyvatelstvo, drobné řemeslníky, námezdní síly apod. Z tohoto období pochází i Nápravníkovo
stavení č.p. 338. Jde o poloroubený přízemní domek se zděnou částí kolem černé kuchyně
a bočním zděným přístavkem chlívku. Světnice je roubená se zděným průčelím do ulice
a rozdělená dodatečnou příčkou. Pod světnicí se nalézá valený sklípek. Prohlídka skanzenu
zahrnuje Nápravníkovo stavení, kde se návštěvníci seznámí s počátky osídlení regionu a se
vznikem Humpolce včetně lokality Zichpil. Dále se pokračuje prohlídkou Tolerančního kostela. Zde je návštěvníkům přiblíženo soužití třech duchovních kultur – křesťanské, evangelické a židovské, které v této části města žili v těsném sousedství.
www.zichpil.cz

Pamětní síň Jana Kubiše Dolní Vilémovice
Dolní Vilémovice se právem pyšní stálou expozicí připomínající zdejšího rodáka Jana Kubiše, příslušníka československé armády ve Velké Británii, hrdinu protinacistického odboje, který v rámci Operace Anthropoid provedl atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Prostřednictvím archivních materiálů se v ní návštěvník seznámí
s rodinou Jana Kubiše, jeho odchodem do zahraničí, průběhem výcviku ve Velké Británii,
vysazením v Protektorátu, atentátem na říšského protektora Heydricha a s posledním bojem Kubiše i jeho druhů.
www.dolnivilemovice.cz
13
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Řeznické muzeum Jana Pavlíčka
Náměšť nad Oslavou
V Náměšti nad Oslavou najdete netradiční Řeznické muzeum Jana Pavlíčka. Toto muzeum je ojedinělé nejen svým zaměřením, ale i počtem exponátů s řeznickou tématikou
mapující zpracování masa od roku 1850. Jsou zde k vidění jak drobné nástroje, tak i velké
výrobní litinové stroje na transmisní pohon. Uvidíte například sbírku odznaků s řeznickou
tématikou, řeznické troky z jednoho kusu
kmene, ocílky, řeznické kolíbky, nože, kutry,
výuční a tovaryšské listy a mnoho dalších
zajímavých exponátů.
Průvodci muzeem jsou většinou zkušení pracovníci z provozu, kteří prohlídku obohatí
poutavým výkladem poskytujícím ucelenou
představu o vystavených exponátech, výrobě a seznámíte se s příběhy ze života řezníků.
www.reznickemuzeum.cz

Tip:
Minigolfové hřiště
Minigolfové hřiště se rozkládá na ploše 1 850 m2 s celkem 18 drahami, které byly vybrány tak, aby
hra byla zajímavá jak pro profesionální hráče, tak i pro víkendové sportovce či pro ty, kteří si přijdou
zahrát jen tak pro radost. Hřiště splňuje přísné normy pro udělení licence světové Minigolfové federace (WMF), mohou se tu pořádat i mistrovské turnaje na úrovni republiky.
Celá plocha je doplněna lavičkami a dalším mobiliářem. V budoucnu bude ještě doplněna květinovou výsadbou, aby areál sloužil pro sportovní účely, ale i k relaxaci a odpočinku.
www.restauracenastatku.eu

5

Muzeum nové generace
Žďár nad Sázavou
Provozovatel kulturní památky zámek Žďár nad Sázavou plánuje na léto 2015 otevření
unikátního Muzea nové generace, jehož posláním bude předávat bohatý příběh daného
místa formou zábavné zážitkové expozice, připravené mezinárodním týmem sestaveným
z profesionálů mnoha různých oblastí: historie, architektury, výtvarného umění, hudby
i audio-vizuální produkce. Těšit se můžete například i na mimořádnou projekci videa přímo na vystavených sochách. Prostřednictvím svého sluchu i zraku nahlédnete do života
v cisterciáckém klášteře, historie barokní kultury a architektury, včetně jejího vývoje až
do současnosti. Program muzea obohatí také pravidelné semináře a přednášky pro dospělé i děti, zaměřené jak na samotná témata historické expozice, tak na tanec a umění.
www.zamekzdar.cz
14
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Tip:
Procházky areálem zámku
Rozsáhlý areál zámku ve Žďáru nad Sázavou nabízí širokou paletu
zážitků všem skupinám turistů, včetně rodin s malými dětmi. A to
nejen proto, že prohlídkové trasy v exteriérech a procházky se nacházejí v nenáročném terénu, takže je lze dobře absolvovat i s kočárkem. Při takto příjemně tráveném volném čase ve Žďáru nad Sázavou mají všichni příležitost dozvědět
se něco nového, např. na právě připravené procházce s průvodcem nazvané Po stopách Santiniho (slavný
stavitel Jan Blažej Santini-Aichel působil ve Žďáru několik let). Projdete při ní nejzajímavější místa zámeckého areálu. Pokud dáváte před historií přednost přírodě, můžete zvolit naučnou stezku, jež vás zavede
do malebného blízkého okolí zámku a přilehlých rybníků.

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky Humpolec

16

Muzeum ukrývá mnoho atraktivních expozic, které děti doslova nadchnou. Jako na divokém západě si budete připadat, když navštívíte indiánskou expozici v muzeu. Indiáni ve skutečné velikosti, indiánské hračky,
hudební nástroje, rituální masky a předměty, teepee, kožešiny atd. To vše
si můžete prohlédnout a vyzkoušet. Už jste drželi v ruce opravdový tomahavk? Nebo skalp? Víte, jak vypadá tabák, který indiáni pokuřovali ve své
dýmce míru? Ne? Tak si zajeďte do Ameriky a zkuste najít indiánskou vesnici… nebo raději navštivte humpolecké muzeum!
V tajemném sklepení muzea je vystaveno téměř 100 marionet, seskupených do různých
pohádkových scenérií. Najdete tu čarodějnou sluj, peklo plné čertů včetně Lucifera, začarovaný les se strašidly, lesními vílami a kouzelnou studánkou, chaloupku Hloupého
Honzy, který tu žije se svojí maminkou a kozou Lízou, královskou rodinu, kterou střeží
hradní stráž před hrozivým drakem a spoustu dalších loutek. V expozici můžete loutky
oživit – sami si vyzkoušíte, jak snadné či obtížné je loutku vodit a pohybovat jejím tělem.
V muzeu jsou ještě další expozice. Například v Antropologické expozici poznáte cyklus
lidského života nebo antropologii a biologii lidského těla. Prohlédnete si pracovnu slavného antropologa Dr. Hrdličky nebo navštívíte Národopisnou expozici, která představuje
život na Humpolecku v první polovině 19. století. V nejnovější expozici Jak se žilo, jak se
šilo vám bude přiblížena práce a život švadlen a ševců.
www.infohumpolec.cz
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Muzeum řemesel Moravské Budějovice
Expozice muzea jsou umístěny ve dvou objektech, v Masných krámech a v zámku. Základ
sbírek tvoří unikátní doklady zaniklých a zanikajících řemesel. Šíře a pestrost návštěvnických expozic je však daleko větší.
V budově bývalých Masných krámů jsou prezentovány doklady řemesel venkovských.
V jednotlivých dílnách se návštěvník může seznámit s nástroji a výrobky sítařů, barvířů, hrnčířů, kamnářů, kolářů, kovářů, podkovářů, přadláků lnu, sedlářů, ševců a řezníků.
V části zámku jsou představena řemesla městská. Jejich vývoj je tu dokumentován od tzv.
cechovního uspořádání až po 20. století, kdy řada řemesel přešla do průmyslové výroby.
Mimo jiné zde návštěvník uvidí výrobky a výrobní prostředky cínařů, hodinářů, zbrojířů,
vorařů, oplatkářů a perníkářů, které jsou nejstaršími exponáty v muzeu.
Dále je v zámecké budově v archeologické expozici vystavena
část sbírky významného archeologa Jaroslava Palliardiho, jenž působil v Moravských Budějovicích.
Dále zde jsou prezentovány ukázky zámeckých interiérů například
s novorenesančním nábytkem
a cínovým nádobím nebo barokní
nábytek v ložnici hraběnky.
http://muzeum.mbudejovice.cz

Tip:
Vyhlídková věž kostela sv. Jiljí
Farní chrám byl vybudován na místě kostela připomínaného v roce 1240. Dnešní podobu získal
v 18. století. Věž byla vystavěna na severní straně presbytáře kostela roku 1714, je vysoká 50 m a dochovaly se v ní dva zvony. Vyhlídka z ochozu věže ve výšce 26 m nabízí pohled na město a do širokého okolí. Za příznivého počasí jsou z něj vidět i Alpy.

19

Zámek Světlá nad Sázavou
Malé holčičky, větší slečny i maminky a babičky zcela jistě na zámku ve Světlé nad Sázavou nadchne expozice Království panenek, v níž si mohou prohlédnout panenky vyrobené
z porcelánu, vinylu, kompozitu, celuloidu nebo panenky látkové a dřevěné. Každá panenka
ve španělském souboru z 80. let má jiný výraz v obličeji. Panenka z Československa vypadá
jinak než ruský Vasilek nebo japonská gejša. K nejstarším exponátům patří celuloidové panenky z předválečného období. Z těch mladších jsou tu pak panenky z Východního Německa nebo Československa z konce 80. let.
Některé panenky jsou zabaleny v peřinkách a uloženy v postýlkách a kočárcích. Kromě nich jsou tu i medvídci a další plyšáci. K dětství patří i houpací koníci, porcelánové nádobíčko, oblečky na panenky a další hračky.
16
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Další atrakcí pro děti je dětský pohádkový okruh Na Sázavě. Malí i velcí
návštěvníci se aktivní formou seznámí s regionálními posázavskými pověstmi, které jsou inspirované knihou Eduarda Doubka. Víte, jak vznikla Stvořidla? Byli na Sázavě vodníci? Straší v některém z posázavských
zámků Bílá paní? Znáte pověst o chřenovickém pokladu? Víte, kdo jsou
permoníci? Kde jste mohli dříve potkat ohnivého muže? Pokud nevíte nebo si jen chcete
osvěžit paměť, přijďte a průvodkyně vás se vším seznámí.
Návštěvníci si mohou dále prohlédnout Expozici historického evropského skla, která se
nachází v autentickém prostředí barokního křídla zámku.
www.zameksvetla.cz

Muzeum Velké Meziříčí

20

Původně goticky hrad z 13. století, přestavěný na renesanční zámek, byl barokně rozšířen a pseudogoticky upraven. Z jednotlivých
stavebních slohů zůstala zachována goticko-renesanční lodžie a renesanční vstupní brána. Zámecké interiéry jsou zdobené štukem
a malbami a vybaveny dobovým mobiliářem.
V současné době sídlí na zámku muzeum.
Součástí Zámecké expozice je např. Sarajevský
salón, který je věnovaný císařským manévrům
v roce 1909. Mezi nejvýznamnější hosty tohoto vojenského cvičení patřili císař František Josef I., německý císař Vilém II. a následník trůnu
František Ferdinand d´Este. Jejich hostitelem byl hrabě František Harrach, který v té době zámek vlastnil. Hrabě Harrach se v roce 1914 zúčastnil jako pobočník následníka trůnu manévrů v Sarajevu. V expozici se nachází kapesník s krví Františka Ferdinanda d´Este, který hrabě
Harrach z manévrů přivezl. Hrabě jel stejným automobilem spolu s arcivévodou a jeho manželkou, vévodkyní Žofií, sarajevskými ulicemi v okamžiku, kdy došlo k osudným výstřelům.
Kromě zámeckých salonů jsou k vidění historické, etnografické, umělecké a přírodovědné
expozice. Expozice Ve znamení sedmi per přibližuje historii i současnost města. Další expozice jsou věnovány například období kubismu, jsou tu vystaveni ptáci a mořské lastury.
Oddělení pozemních komunikací vzniklo v roce 1980. Návštěvník zde může načerpat informace o vývoji pozemních komunikací od středověkých zemských stezek přes tereziánské
císařské silnice až po současné dálnice a rychlostní komunikace. Vystaveno je zde také několik desítek modelů mostů. Pro děti je připravena skládačka, kde si mohou sestavit most.
www.muzeumvm.cz

Tip:
Dřevěný krytý most z Krásněvsi
V zámeckém parku je umístěn dřevěný krytý most, přenesený sem z nedaleké Krásněvsi, zrekonstruovaný byl v roce 1986.
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Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod –
muzeum, které spojuje vědu, kulturu a zábavu
Chodíte rádi na výstavy, besedy a další kulturní akce? Chcete vědět více o kulturním
a historickém bohatství Havlíčkobrodska a Kraje Vysočina? Navštivte Muzeum Vysočiny
Havlíčkův Brod a obohaťte své kulturní zážitky.
Muzeum sídlí v Havlíčkově domě (dříve nazývaném Rolandovský) na náměstí. Z původně
renesančního domu se zachoval nárožní arkýř s věžičkou a malovaný strop v patře, zachovány jsou i gotické architektonické prvky. Průčelí domu upravil novogoticky roku 1871
architekt František Schmoranz. Dům vlastnila v letech 1832–1880 rodina Karla Havlíčka
Borovského. Pod arkýřem je umístěna pamětní deska a na průčelí Havlíčkův medailon.
Stálá expozice Po stopách Karla Havlíčka v Německém Brodě obsahuje řadu osobních
předmětů spisovatele i členů jeho rodiny. Rodák z nedaleké Borové, Karel Havlíček Borovský, byl český básník a novinář. Je považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry
a literární kritiky. Literárně bývá řazen do realismu, politicky pak patří k tzv. 2. generaci národních buditelů. Německý Brod byl v roce 1945 na jeho počest přejmenován na Havlíčkův Brod. Sbírkový fond muzea je bohatý zejména na sklo, archeologické nálezy, obrazy,
plastiky, rukopisy a vzácné tisky.
www.muzeumhb.cz

Tip:
Vyhlídková věž kostela Nanebevzetí Panny Marie
Původně raně gotický kostel byl v minulosti několikrát přestavěn a tvoří dominantu města v severovýchodním rohu náměstí. V mohutné čtyřpatrové věži je zavěšen zvon Vilém, který patří k nejstarším zvonům ulitým v Čechách. Nese letopočet 1305, váží 2 tuny a obyvatelům města ho v roce 1453
prodal Mikoláš Trčka z Lipé. Výraznou zajímavostí jsou kostelní hodiny se čtyřiadvacetihodinovým
ciferníkem. Ochoz věže ve výšce 40 m nabízí vyhlídku na město a široké okolí.

18
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Stálá expozice betlémů Třešť

22

V dnešní době si vánoční čas nedokážeme představit bez rozzářeného stromečku. Daleko
před tím, než se začaly zdobit stromečky, se stavěly v rodinách betlémy. V Třešti má stavění betlémů tradici více než 200 let. Tuto tradici zprostředkovává návštěvníkům expozice
betlémů, kde si prohlédnete například dva největší třešťské betlémy a ještě mnoho dalších. Unikátem je také Brožkův betlém a betlém, který postupně vzniká na řezbářském
festivalu Dřevořeznání. Každý rok do něj přibývají další figurky a již je jich více jak 650.
V období od 25. 12. do 2. 2. mohou zájemci navštívit domácnosti, kde se betlémy vystavují.
www.trest.cz

Moučkův dům – expozice dějin města
Žďáru nad Sázavou

5

V Moučkově domě najdete stálou expozici dokládající historii města a okolí s archeologickými artefakty. V přízemí se nachází typický prvorepublikový obchod se smíšeným
zbožím, část věnovaná místním výrobkům a řemeslům. V patře pak na zájemce čeká parádní měšťanský salón a místnost s interaktivními prvky. Malí i velcí si zde mohou vyzkoušet například cisterciácký hábit, železnou zbroj, nebo oděv středověkých Žďáráků
a také si sami pomocí dotykových obrazovek zapátrat po zdejších zajímavých událostech,
osobnostech, nebo místech, která ve Žďáře i okolí stojí za navštívení.
www.muzeumzdar.cz

Městské muzeum Svratka

23

Městské muzeum ve Svratce dokumentuje život na malém městě 1. republiky. Návštěvník se ocitne přímo v ulicích malého města této doby. Najdete
tu typický koloniální obchod s trafikou Anny Činklové, ukázky domácnosti,
školní třídu, dílnu klempíře A. Šillera, hrnčíře, ševcovskou dílnu Františka Nováka, truhlářskou a kolářskou dílnu Josefa Ehrenbergera a řadu dalších.
www.svratka.cz
19

24

Stará škola Polná
Expozice Stará polenská škola představuje historii a vývoj v oblasti školství od poloviny 18. století
do konce 19. století. Přibližně z této doby uvidíte
školní třídu, byt učitele, kabinet přírodnin a černou
kuchyni.
www.muzeum-polna.cz

Tip:
Chrám Nanebevzetí Panny Marie Polná
V Polné najdete první církevní muzeum v České republice umístěné v děkanském chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Prohlídková trasa vám umožní nahlédnout do dříve nevyužívaných sálů nebo se
podíváte na chrámovou věž s dobově vybaveným bytem zvoníka.
www.infocentrumpolna.cz

25

Muzeum Luka Nad Jihlavou
Toto malé lokální muzeum nabízí návštěvníkům pohled zpátky do historie psané před
cca 100 lety a ještě dál. V jeho hledáčku zájmu je život našich dědů, pradědů a jejich rodin. Můžete si zde prohlédnout docela obyčejné věci z domácností a hospodářství, které
se v oněch dobách běžně užívaly, ale dnes již
buď upadly v zapomnění nebo se staly nepotřebnými.
www.lukanadjihlavou.cz

26

Stodola krásných krámů Vepříkov
Tato expozice ukazuje, jak se dříve bydlelo,
jaké předměty a nástroje se používaly, jaká řemesla a další povolání byla ve Vepříkově provozována a kdo je provozoval. Dále zachycuje
předměty, stroje a nástroje používané v zemědělství i při běžném životě v domácnosti.
Uvidíte, jak dříve vypadala škola, už téměř
zapomenuté sportovní potřeby, fotoaparáty,
rádiové přijímače, vysavače a další předměty z
dob dávno minulých. Vstup je možný kdykoliv,
nejlépe po předchozí domluvě.
www.veprikov.cz
20
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Jihlavské podzemí Jihlava

3

Jihlavské podzemí je se svojí délkou více jak 25 km druhým největším podzemním systémem v ČR. Pro návštěvníky jsou připraveny prohlídky s průvodcem, který je provede
a podá zajímavý výklad. Pro zpestření je možné vyrazit si svoji vlastní minci a prohlédnout
expozici věnovanou středověkému dolování.
Novým okruhem podzemními chodbami je okruh „Jihlavské kolektory“. Okruh měří 1 km,
z toho 900 m vede v chodbách kolektorů a 100 m v chodbách historického labyrintu. Během prohlídky se několikrát stoupá po ocelových žebřících. Vstup na tento okruh je proto
pro děti od 6 let v doprovodu rodičů. Prohlídka
je zakončena v podzemní místnosti ve druhém
podlaží s výstavními expozicemi a fotodokumentací z ražby kolektoru a sanace historického podzemí. Součástí expozic jsou i ukázky
hornických svítidel a vzorky ryzího stříbra.
www.jihlavskepodzemi.cz

Středověké podzemí Světlá nad Sázavou

19

Podzemní chodby mají celkovou délku 200 m a o jejich prvotním účelu nehovoří žádné
písemné prameny. Pravděpodobně se jedná o postupně rozšiřovaný systém sklepních
prostor, které sloužily pro uložení zásob a výrobků řemeslníků. Část chodeb vznikla při
pokusech o těžbu rud. Podle lidových pověstí byly spojeny s dalšími podzemními prostorami historického města, pokračovaly pod řekou Sázavou k zámku a vedly až k hradu
Lipnice nad Sázavou. Podrobný průzkum však tyto legendy nepotvrdil. Podzemní chodby
přestaly být využívány koncem 19. století a téměř upadly v zapomnění. Až v letech 1999–
2002 skupina místních nadšenců systém chodeb vyčistila, aby mohly být zpřístupněny
návštěvníkům.
www.kyticesvetla.cz

Telčské podzemí Telč

27

Rozsáhlé podzemní chodby prochází pod renesančními objekty v historickém centru
města včetně zámeckého areálu. Jednotlivé i dvouúrovňové sklepy byly propojeny spletitými chodbami. K mnoha z nich se váží legendy. Jedna vypráví o tom, že obránci města
mohli uprchnout z města systémem chodeb, a že jedna z nich vedla až na hrad Roštejn.
Momentálně je zpřístupněno 150 m těchto chodeb. Spletité katakomby byly využívány
v minulých dobách většinou pro skladování a občas také posloužily jako poslední úkryt
telčských obyvatel před nepřáteli. Návštěvníci telčského podzemí se prostřednictvím interaktivní zábavně – naučné expozice mohou přímo v tajemných sklepeních seznámit se
zajímavými fakty od založení města po současnost.
www.telc.eu/podzemi
21
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IC Elektrárny Dukovany
V roce 2015 přivítá Jaderná elektrárna Dukovany své návštěvníky v zrekonstruovaném
infocentru. Zábavnou formou se zde může každý návštěvník dozvědět spoustu informací
o provozu a bezpečnosti Jaderné elektrárny Dukovany, a také řadu dalších zajímavostí
o energetice. Návštěvníci mají ve stávajícím infocentru k dispozici nejen dva moderní kinosály, ale setkají se i s některými oblíbenými modely z původního centra, které budou
využívány za pomoci nových technologií.
www.cez.cz/dukovany

29

IC vodní elektrárny Dalešice
Návštěva přečerpávací vodní elektrárny Dalešice je bezesporu velkým zážitkem. Zvláště pak
když se vám poštěstí a v průběhu návštěvy uvidíte nebo spíš uslyšíte spouštění turbín. Ty jsou
zde celkem čtyři a jde o reverzní Francisovy turbíny, každá s výkonem 120 MW. Elektrárna byla
vybudována v letech 1970–1978 na řece Jihlavě. Sypaná hráz je vysoká cca 100 m.
Vzhledem k přísným bezpečnostním předpisům je povolen vstup do provozu elektrárny
návštěvníkům starším 12 let. Pokud je ve skupině osoba mladší 12 let, platí omezení vstupu
do provozu pro celou skupinu.
www.cez.cz/dalesice

27

Muzeum techniky Telč
V historickém objektu bývalé parní pily, která byla založena Leopoldem
Podstatzky-Lichtensteinem v roce 1873, mohou návštěvníci na 900 m2
obdivovat sbírku historické techniky – automobily, motocykly, bicykly,
stabilní motory, ševcovsko-krejčovskou dílnu, kočárky, panenky, hračky, věci denní potřeby našich babiček. Kromě toho je zde ukázka staré zubařské ordinace, selské místnosti
nebo dílny automechanika.
www.muzeumtechnikytelc.cz

22

Svět modelů Třešť
Výstava na hlavním vlakovém nádraží v Třešti udělá radost nejednomu modeláři.
Ke zhlédnutí je zde více jak 750 plastikových modelů letadel a letadlových lodí od třešťského modelářského nadšence Vladimíra Balíka. Výstava je přístupná bez průvodce a klíče si návštěvníci vyzvednou v pokladně na nádraží.
www.trest.cz
22
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Modelové království
ve Žďáru nad Sázavou

5

Zážitek zejména pro kluky a tatínky najdete v suterénu žďárského Domu kultury, kde je
k vidění stálá výstava modelového kolejiště kopírující reálnou krajinu Vysočiny. Kolejiště s
osmi nádražími, 600 m kolejí a 180 výhybkami se rozprostírá bezmála na 55 m2. Dominantou tohoto díla je žďárské nádraží s autentickými budovami a provozem z 80. let minulého století. Dále uvidíte stanice Nové Město na Moravě a Nedvědici, ze zastávek potom
Hamry nad Sázavou. Dalších pět stanic slouží jako skrytá a odstavná nádraží. Z kulturních
památek můžete obdivovat poutní kostel na Zelené hoře, hrad Pernštejn, Vítochovský
kostelíček, hotel Ski, známé
viadukty a další zajímavá
místa. Součástí expozice
jsou také silnice, na kterých
se prohání auta, která svítí,
blikají a zastavují před spuštěnými závorami. Celou
atmosféru umocňuje ještě
noční provoz, kdy se na kolejišti rozsvítí pouliční osvětlení, domy, nádraží a do budoucna i vlakové soupravy.
www.mkzdar.cz

Největší muzeum autíček Příseka

30

Na zámku v Přísece, asi 4 km od Jihlavy, se na začátku léta 2015 otevírá muzeum autíček,
které nemá obdoby. Ve všech prostorách nově zrekonstruovaného zámku, o němž první
historické záznamy sahají až do 13. století, vzniká podívaná pro kluky i pány. Všechny současné generace mužského pohlaví si mohou připomenout většinu autíček, která se vyráběla na území dnešní České a Slovenské republiky. Ke shlédnutí jsou zde také modely autíček,
vyrobených nejen v dalších zemích evropského kontinentu, ale i USA, Číny a Japonska.
V několika částech expozic si návštěvníci mohou
prohlédnout i jiné hračky, vyrobené především
na území České republiky, Slovenska a Německa.
Část expozic bude pravidelně obměňována, můžete tak muzeum navštívit i několikrát ročně a pokaždé na vás bude čekat nové překvapení.
V přilehlé budově (bývalé hospodářské stavení),
které je stejně jako zámek plně zrekonstruované,
jsou prostory pro občerstvení.
www.muzeumabrex.cz
23

1

Malé muzeum malých motocyklů
a Depozit veterán Tatra klubu
Bystřice nad Pernštejnem
Kluky i tatínky nadchne návštěva Muzea malých motocyklů. Expozice zahrnuje více než
třicetikusovou sbírku strojů domácí i zahraniční výroby. Mezi zajímavosti muzea patří policejní, vodou chlazená, čtyřtaktní dvoustovka anglické firmy Velocette, italská závodní čtyřtaktní padesátka Motom či nejstarší moto této sbírky francouzský Alcyon z období výroby
1924 – 1939. Ve vojenském koutku jsou dvě „silnější“ Jawy – 350 pérák a 250 speciál. Silnější
stroj vás uvítá i při vstupu, jako kdyby to tu střežil – Jawa 634 v originální policejní verzi. K vidění je tu i zástupce TATRY – ve formě jízdního kola vybaveného i karbidkou značky TATRA.
V další expozici v budově bývalého lihovaru můžete obdivovat auta – veterány, šlapací
autíčka, hračky a tematické doplňky pro malé i velké automobilisty.
V Depozitu se nachází několik desítek vozidel především Tatra, najde se tu i policejní
koutek se služebnou, jedna část Depozitu je věnována zásahovým vozidlům a další pak
vojenské technice. Vše tu je doplněno modely autíček a dobovými doplňky, včetně šlapacích autíček, tříkolek, kol a motocyklů. Samozřejmě je tu i malá ukázka z tvorby našeho
velikána Járy Cimrmana, jenž dokazuje jeho působnost na Bystřicku.
http://malirstvi.jihlavsko.com

Tip:
Memoriál Františka Proseckého
Již 10 let je v letním období pořádán F. Proseckým sraz veteránů s vyjížďkou po okolí.

22

Expozice Tesla Třešť
V expozici jsou k vidění exponáty od rozměrných rozhlasových a televizních vysílačů, režijních pracovišť až po domácí radiopřijímače, televizory či
magnetofony, které se běžně užívaly v domácnostech. Mnohé předměty byly zachráněny
před likvidací, jako například rozhlasové či TV vysílače, studiová rozhlasová zařízení či unikátní prototypy a designové studie rádiových a TV skříněk, vyzvednuté v poslední chvíli
zdemolované továrny, kde se většina vystavených rádií a televizorů „oblékala“.
www.trest.cz
24
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Expozice historie železniční dopravy Telč

27

Expozice mapující historii železniční dopravy v České republice a v Rakousku vznikla
v areálu železničního depa v Telči. K vidění jsou unikátní vozy, které bývaly v minulosti
v provozu. V expozici nechybí ani různé předměty, technická zařízení apod. vztahující se
k železnici a její historii. Vše je doplněno informačními panely představující historii a současnost železniční tratě s dobovými fotografiemi, technickými výkresy a náčrtky.
Návštěvníci se seznámí s historií a současností železniční tratě Kostelec u Jihlavy – Slavonice X Fratres – Waldkirchen – Waidhofen an der Thaya. Pro zájemce je připraven i odborný výklad. V turistické sezóně probíhají pravidelné jízdy historickým vlakem na trati
Kostelec – Slavonice.
www.pokoleji.cz

Úzkokolejná železniční trať Jindřichův
Hradec – Kamenice nad Lipou – Obrataň

9

Technickou zajímavostí je lokální železniční trať s rozchodem 760 mm a s pravidelným
provozem na úseku Jindřichův Hradec – Kamenice nad Lipou – Obrataň. K zahájení provozu na této trati došlo dne 24. 12. 1906. V letních měsících nabízí řadu možností k výletům romantickou krajinou. Příležitostně je vlaková souprava tažena historickou parní lokomotivou. Zajímavostí je používání klasických Edmondsonových kartonových jízdenek.
www.jhmd.cz

Šlakhamr u Hamrů nad Sázavou

31

Šlakhamr ze 14. století a jeho expozici připomínající bohatou železářskou tradici žďárského regionu je možné navštívit v Hamrech nad Sázavou. Ve zrekonstruované budově
bývalého vodního mlýna poodhalí návštěvník historii hamru zvaného Šlakhamr. Seznámí
se také se způsobem jak středověcí železáři získávali dřevo, dřevěné uhlí a železo, což jsou
základní suroviny a jaký byl sortiment produktů hamrů. V expozici je také připomenuta
mlynářská rodina Brdíčků, kteří byli posledními
obyvateli objektu.
Během prohlídky je návštěvníkům předvedena
ukázka chodu vodních
kol a při speciálních akcích i chodu bucharu
a dalších zařízení.
http://www.technicalmuseum.cz/hamry-nad-sazavoupamatka

25

32

Hrad Kámen
Původně gotický hrad byl postaven na rozsáhlém skalisku, podle něhož nese také název,
v polovině 13. století. Na hradě je přístupná
expozice Starý palác, která návštěvníkům
ukazuje nejstarší části hradu. Vystaveny jsou
zde také původní hodinové stroje z 18. století
pocházející z pelhřimovských městských bran
a model hradu demonstrující pravděpodobnou podobu hradu v době středověké slávy.
V další expozici je představen návštěvníkům
životní styl a bydlení v 19. a na počátku 20.
století. Poslední expozice je věnovaná jednostopým vozidlům (motocyklům), která zde
vnikla v souvislosti s myšlenkou založení motoristické federace v roce 1904 v nedalekém
Pacově. Kromě toho kolem hradu vedla trať
prvního mezinárodního závodu motocyklů na území Čech Pacovského okruhu (62,2 km),
který se tu jel v letech 1905 a 1906 a svým významem byl srovnatelný s dnešní grand
prix. Během 40 let prošla expozice jednostopých vozidel proměnami a vystřídalo se zde
mnoho cenných i ne zcela obvyklých strojů. Nejkurióznějším exponátem byl motocykl Čechie – Böhmerland výrobce Albína Liebische z Krásné Lípy. Na tento jednoválcový stroj z roku 1930 se díky velmi nízkému a dlouhému rámu vešli za sebe tři pasažéři.
Tento stroj měřící 3,17 m je dodnes nejdelším sériově vyráběným motocyklem na světě.
V současné sbírce jsou stroje značky Jawa a ČZ z předválečné i poválečné výroby, Poustka (1925), Praga BD (1928), Ogar 250 Standart (1936),
Premier Sachs 98 (1939). Unikátem je amatérsky stavěný vodící motocykl z roku 1910 a dvouválec Walter z roku 1913. V roce 2014 byla expozice rozšířena skútry ČZ 175 známé pod přezdívkou ,,prasata“, dále
motocykly značky Jawa vyráběné po roce 2000.
www.hradkamen.cz

33

Mlynářské muzeum Chadimův mlýn
Horní Dubenky
Mlynářské muzeum najdete v Chadimově mlýně, kde rod Chadimů žije již od roku 1644.
Jde o objekty bývalého vodního mlýna. V původní mlýnici je umístěna expozice dokumentující vývoj mlynářství. Jsou zde vystaveny mlynářské stroje z roku 1926 a další starší
unikáty jako jsou např. mlecí kameny, kašna s turbínou a náhon. Představena je historie
Chadimova mlýna a dozvíte se také něco o mletí obilí a mlynářství. K vidění je ukázka
českého mlecího složení, které bylo předchůdcem mlecích stolic. Mlýnské kameny tvoří
základ mlynářství a jsou jeho symbolem dodnes.
www.chadimmlyn.cz
26
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Hasičské muzeum Přibyslav

34

Hasičské muzeum je umístěno v zámku přestavěném Zachariášem z Hradce kolem roku
1560 z původně gotického hradu pod vlivem italské renesanční architektury. V 18. století byl zámek rozšířen, později klasicistně
upraven. V nádvoří se zachoval renesanční arkádový ochoz tvořený sloupořadím
toskánského charakteru. Myšlenka zřídit
hasičské muzeum se zrodila v sedmdesátých letech minulého století. V 15 sálech
jsou představeny nejstarší způsoby hašení, rozvoj hasičských spolků od poloviny
19. století, vývoj hasičských stejnokrojů
a ukázky historické i současné techniky.
www.chh.cz

Zajímavost:
V parku přibyslavského zámku stojí jezdecká socha Jana Žižky od Bohumila Kafky. Sochař navrhl v roce 1931 sochu pro Žižkův pomník v Praze na Vítkově. Přibyslavská jezdecká socha Jana
Žižky vznikla jako menší zkušební odlitek v roce 1935, výška sochy je 290 cm. Socha na Vítkově
je vysoká 9 metrů.

Tip:
Město Přibyslav a obec Sázavu více než 100 let spojovala železniční trať, která prochází půvabnou
krajinou a romantickými zákoutími mezi skalními stěnami. Trať byla zrušena a místo ní zde byla
vystavěna téměř 9 km dlouhá asfaltová cyklostezka (šířka 3 m). Cyklostezka je vhodná pro cykloturisty, in-line bruslaře, vozíčkáře, pěší turisty a v zimě slouží běžkařům.

Městské muzeum
Bystřice nad Pernštejnem

1

Děti jistě zaujme expozice Stará škola a kabinet, kde se mohou jakoby vrátit v čase a vidět, jak se psalo na břidličné tabulky, v jakých lavicích se sedělo a jaká pravidla chování
se musela dodržovat. Mohou také nahlédnout do kabinetu, ve kterém naleznou staré
školní potřeby a pomůcky.
Stejně zajímavá bude i nová expozice Živé ryby Vysočiny, která vašim dětem
přiblíží ryby proudících i stojatých vod.
V muzeu, které oslavilo 100 let své existence, naleznete samozřejmě i další
expozice jako Historie regionu, Archeologie, Etnografie, Geologie a mnohé další.
www.muzeumbystricko.cz
27
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Přírodní zahrada a Geopark
Gymnázia Chotěboř
„Poznejme přírodu z hlubin Země, aneb není kámen jako kámen!“ V certifikované přírodní zahradě na pozemku Gymnázia Chotěboř je umístěna geologická expozice v podobě
leštěných bloků hornin, která popisuje geologii okolí města a je určena zejména pro výuku žáků a studentů nejen z gymnázia, ale i z celého regionu. Zahradní prvky i geologická
expozice jsou opatřeny informačními tabulemi. Zájemci mají možnost stažení hotových
pracovních listů k zahradě i geoparku na webových stránkách. Expozice patří k vybraným
geoturistickým cílům Národního geoparku Železné hory.
http://ekoklubgch.blogspot.com

36

Geopark Železné hory
Značná část území geoparku se nachází v Pardubickém kraji. Oblast kolem Ždírce nad
Doubravou a Chotěboře leží v Kraji Vysočina. Zhruba jedna třetina rozlohy geoparku je
tvořena Chráněnou krajinnou oblastí Železné hory. Dále je do geoparku zahrnuta celá
řada dalších maloplošně chráněných území.
Kromě přírodního bohatství je na území geoparku řada kulturně historických památek,
muzeí a sportovních a rekreačních zařízení.
Geopark Železné hory je rájem pro pěší turistiku a cykloturistiku a na jeho teritoriu je vyznačena síť turistických a cykloturistických tras a jezdeckých stezek. V zimě zde návštěvníci najdou běžecké trasy. Geopark Železné hory tuto infrastrukturu využívá a zároveň ji
doplňuje o geotopy – lokality se zajímavým geologickým obsahem.
www.geoparkzh.cz
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Muzeum strašidel Pelhřimov

2

Nadpřirozené bytosti, které se v okolí Pelhřimova skutečně vyskytují nebo vyskytovaly uvidíte
v Muzeu strašidel ve středověkém sklepení purkrabského domu stojícího na náměstí v Pelhřimově. Jejich existence je doložena z vyprávění
očitých svědků nebo ze zápisů ve vlastivědných
sbornících. Strašidla jsou převáženě vosková
a ve skutečné velikosti a jsou opatřena popisem
a charakteristikou chování. V mlze se návštěvníci
mohou setkat s bludným kořenem, čarodějnicí, bludičkami, čerty, drakem, hejkalem, klekánicí, meluzínou či polednicí.
www.pelhrimovsko.cz/strasidla

Pelhřimovské peklo

2

V podzemí domu č.p. 10 na Masarykově náměstí v Pelhřimově si užijete
vzrušení a zábavu. Najdete tu expozici Pelhřimovské peklo, kde se můžete
na chvíli proměnit v čerty nebo můžete zůstat „obyčejnými“ hříšníky. Máte možnost
zapsat do knihy hříchů největší lotry ze svého okolí, užít si pobyt v pekelném kotli,
na Záhořově loži nebo na pekelném trůně samotného Lucifera. Ale pozor – s peklem
nejsou žádné žerty!
www.pelhrimovsko.cz/peklo

Peklo Humpolec

16

Už samotný název dává tušit, že se jedná o výpravu jen pro ty nejstatečnější! Po kamenných
schodech sestoupíte do podzemí výstavního sálu muzea
a rázem se ocitnete mezi pekelníky, čerty, rarášky a ďáblíky. Čerti mastí karty, perou se
o peníze, podřimují za pekelnou pecí, zkrátka peklo jak má
být. Po prohlédnutí více než
100 keramických figurek z dílny
místní základní umělecké školy
v různých pozicích a situacích si
dokážete představit jak vypadá
skutečné peklo!
Peklo najdete v Muzeu Dr. Aleše Hrdličky.
www.infohumpolec.cz
29
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Strašidelné podzemí
Nové Město na Moravě
Ve sklepení Horáckého muzea je ukryta expozice strašidelného podzemí. Hned u vchodu čekají na návštěvníky skřítci a dál se mohou děti těšit na pět zastavení
inspirovaných místními pověstmi. Nejdříve se ocitnete v lese Ochoza, poté se dozvíte, jak ohnivý sud potrestal nepoctivého sládka. Ti odvážnější
se mohou vydat hlouběji do podzemí, kde na ně čeká smutná paní Eliška z hradu Skály. Víte,
že prsten, který ztratila, se opravdu našel po více jak šesti stech letech? Nechybí tu ani čerti
z loveckého zámečku Karlštejn, ukrytého v lesích mezi Křižánkami a Svratkou.
http://hm.nmnm.cz/strasidelne-podzemi

Tip:
Vírský mlýnek
V Horáckém muzeu kromě expozic zaměřených na lidovou kulturu v severní části moravského Horácka, sklářství, železářství, dějin města a expozici lyžařství je umístěn také „mlejnek“ z Víru, který je
pohyblivým figurálním souborem poháněným vodním kolem.
www.nmnm.eu

38

Hrad Roštejn
Nedaleko Telče v Jihlavských vrších na skalnatém vrchu stojí od první poloviny 14. století
hrad Roštejn. Vybudován byl pány z Hradce a v 70. letech 16. století ho nechal přestavět
na lovecký hrádek s rozlehlou oborou Zachariáš z Hradce. Nepřehlédnutelnou dominantou hradu je 45 m vysoká původní gotická sedmiboká věž, kterou je možné v rámci prohlídky hradu navštívit.
V hradních interiérech je v současné době umístěna stálá muzejní expozice dokumentující historii hradu, život a řemeslný um našich předků. Přístupná je černá kuchyně a pracovna polesného, který se staral o zdejší lesní hospodářství.
Na Malém ochoze, který je součástí
trasy B, se nachází výstava „Strašidla
českých zemí“. Výstava dokumentuje
podle písemných záznamů skutečné oblíbené i obávané obludky a to
jak doložené, tak i fiktivní. Modely
strašidelných postav jsou zhotoveny ve skutečné velikosti. V průběhu
letních prázdnin se na hradě konají
noční prohlídky umocňující zážitek
z návštěvy hradu a výstavy strašidel.
www.hrad-rostejn.cz
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Tip:
Roštýnská obora
Roštýnskou oborou vede okružní naučná stezka s 11 informačními tabulemi, na kterých jsou informace o vzniku myslivosti, vývoji lovu zvěře, mysliveckých zvycích a tradicích, o péči o zvěř, sokolnictví
a kynologii. Seznámíte se se zvěří, která zde žije. Výchozím místem je turistický rozcestník před hradem
Roštejn.

Strašidelný zámek Draxmoor
v Dolní Rožínce

39

Hrůzu vyvolávající smích čarodějnice uslyšíte již cestou ke strašidelnému
zámku Draxmoor. Pokud vás neodradí, pohltí vás strašidelně fantastická
expozice plná kostlivců, čarodějnic, upírů a dalších hrůzných postav. Projedete se strašidelným výtahem mířícím přímo do pekla, navštívíte 3D kino, které vás zavede do časů čarodějnic, rytířů a strašidel. Pokud přežijete, můžete navštívit středověké pohádkové tržiště nebo
dětský koutek a krčmu s kouzelnou obsluhou a ochutnat čarodějné lektvary.
www.sikland.cz

Tip:
Fotopark Krokodýl
Atraktivní fotografie z různých atraktivních míst na světě nebo z říše pohádek si můžete pořídit
ve Fotoparku Krokodýl. Tento unikátní zábavní park vás zavede do pohádek, historie i na nejznámější místa světa. Originální kombinace 2D obrazu doplněna o 3D prvky vytváří dokonalou iluzi
místa, a vy tak máte možnost vytvořit si atraktivní fotografie. Na svých fotografiích si můžete také
odnést svoji momentku a některého z krokodýlů (aligátoři, kajmani brýloví).
A kde se můžete vyfotografovat? V Africe, na Severním pólu, v Grand Canyonu, u kouzelného hradu
nebo vláčku, v době ledové atd.
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ZOO Jihlava
ZOO Jihlava se rozprostírá v údolí řeky Jihlavy. Z centra města do ZOO dojdete za cca
10 minut. Jihlavská ZOO je oblíbeným turistickým cílem rodin s dětmi i školních skupin.
Vnímavé děti zde načerpají mnoho nových poznatků, ale i zábavy například v dětském
koutku, v kontaktní zoo nebo prostřednictvím zážitkových programů, které ZOO nabízí.
K vidění je zde téměř 200 druhů exotických zvířat, včetně řady druhů v přírodě ohrožených. Specializací ZOO je především chov kočkovitých šelem, opic a plazů.
ZOO je nově rozčleněna do pěti kontinentů, konkrétně do expozic Austrálie,
která představuje australský venkov, expozice africké savany s výběhem pro žirafy, expozice afrických primátů, expozice pro hyeny, expozice Asie pro asijské
druhy zvířat včetně chatrče na kůlech s doplněním o další etnické prvky a bambusový háj a expozice plazů, jejíž vnitřní uspořádání vyvolává dojem pralesa.
www.zoojihlava.cz

Tip:
Programy v ZOO
V průběhu roku zoo pořádá mnoho zajímavých akcí, mezi něž patří například krmení zvěře s komentářem, noční prohlídky, volný vstup za dobré vysvědčení atd.

40

Hospodářský dvůr Bohuslavice
V jezdeckém centru je připraven exkluzivní program pro malé děti od předškolního věku. Zdejší šikovný oslík nebo poník povozí i ty nejmenší děti. Svézt
se může každý, kdo si chce vyzkoušet jízdu v sedle. Kromě toho je možný i výlet pokročilých jezdců na koni do okolní krajiny nebo jízda kočárem.
www.hospodarskydvur.cz

16

Za zvířátky do Humpolce
V areálu Školního statku Humpolec se děti mohou
potěšit s mongolskými ovečkami, kamerunskými
kozičkami a peruánskými lamami krtokými. Za touto
exotickou zvířenou se můžete vydat na Školní statek
v Humpolci, poblíž jezdeckého závodiště proslulého
zejména závody Zlatá podkova. Jakmile se přiblížíte
k plotu, zvířátka s radostným bečením a mečením
přiběhnou, zvědavě vás okukují, a nenápadně loudí
sladké jablíčko či mrkvičku. Nakonec důstojně a tiše
přikráčejí i lamy krotké a plaše si vás prohlédnou svýma sametově hnědýma očima. Pokud získáte jejich
důvěru, nechají se od vás i pohladit.
www.infohumpolec.cz
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Záchranná stanice Pavlov

41

Zvířátka v Záchranné stanici Pavlov si mohou děti prohlédnout od května
do září během komentovaných prohlídek s průvodcem, který je nejen provede areálem, ale také vypoví příběh některého ze zvířecích obyvatel. Během
prohlídkového okruhu se seznámíte s většinou u nás žijících druhů dravců
a sov, s některými zástupci pěvců a vodních ptáků a ze savců především s norkem evropským a vydrou říční. Kromě toho se návštěvníci dozví něco o problematice ohrožení
a ochrany jednotlivých druhů naší fauny. Některá zvířata je možné adoptovat.
www.stanicepavlov.eu

Kozí farma Dvůr Ratibořice

42

Kozí farma Dvůr Ratibořice se specializuje na chov koz a produkci výrobků z kozího mléka, z nichž řada je označena značkou BIO. Chov koz se řídí pravidly ekologického zemědělství a farma čítá v současné době cca 590 ks koz plemene bílá krátkosrstá. Kozí mléko
se zpracovává v mlékárně, která je součástí farmy. Sortiment výrobků je široký – od mléka
až po jogurty nebo sýry. Farma produkuje také levanduli a výrobky z ní.
Pokud byste chtěli blíže poznat život na farmě, je možné pro skupiny dohodnout exkurzi,
jejíž součástí je návštěva stájí se zvířaty a ochutnávka výrobků z kozího mléka. Dozvíte se
zajímavé informace o chodu farmy, chovu koz a biopotravinách. Nebo je možné farmu
navštívit v sobotu od 14:00 do 17:00, kdy je farma otevřena veřejnosti.
www.kozimleko.cz

Včelí farma Nosek

43

Pestré složení medonosných rostlin rostoucích na loukách Vysočiny, šetrné
postupy při chovu včel a zpracování produktů – to je tajemství kvality medu
z Včelí farmy Nosek. Po dohodě předem si můžete prohlédnout farmu nebo si
vyzkoušet některé práce a postupy. Dětem doporučujeme interaktivní program
pro děti „Snáší včely med?“
www.vcelifarmanosek.cz
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Chaloupky – středisko pro vzdělávání
a výchovu v přírodě Kněžice
Děti i dospělí jsou zde zábavnou formou
v rámci vzdělávacích programů přibližováni
životu v přírodě a vedeni k šetrnému přístupu
k životnímu prostředí. V duchu této tématiky
jsou zde pořádány různé akce.
V areálu najdete také farmu s domácími zvířaty, ukázkovou školní zahradu, meteorologickou stanici, amfiteátr a naučnou stezku.
www.chaloupky.cz

45

Dýňový svět Nová Ves u Leštiny
Krásu barev a tvarů dýní můžete na podzim obdivovat v Dýňovém světě na farmě u Pipků
v Nové Vsi u Leštiny nedaleko Golčova Jeníkova. A co vás a vaše děti v Dýňovém světě čeká?
Kromě dýní můžete využít dřevěné atrakce na zahradě, k dispozici je speciální „dlabárna“,
kde si můžete vyřezávat a malovat dýně nebo popít kávu a čaj. Dále je zde „strašidelná věž“
na starých sýpkách a kromě „slámohradu“, který se staví každý rok, tu najdete „slámový bazén“. A pokud se zadaří, můžete se těšit na „bludiště v kukuřici“.
www.dynovysvet.cz

46

Jezdecký klub
Blatiny
Vyjížďky okolní přírodou si můžete užít pod vedením instruktora v Jezdeckém klubu Blatiny.
A pro ty nejmenší je tu připraven
poník, hřiště s mnoha dřevěnými
atrakcemi, jako jsou pískoviště,
houpačky, prolézačky, skluzavka, černobylský strom, dlouhá
dráha pro ručkování, dřevěné
auto a pořádný kůň. Děti také
ocení koutek, kde si mohou prohlédnout i pohladit různá domácí zvířata zvířata (koně, krávy,
kozy, osly, berana, prasata, lamy
a králíky).
www.jk-blatiny.cz
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Mohelenská hadcová step

47

V bezprostřední blízkosti městyse Mohelno se nachází Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step s rozlohou 57 ha. Patří mezi nejcennější v České republice. Pestrost
vegetace, fauny a flory dává tomuto místu jedinečnost a unikátnost. Specifika hadcového
podloží ovlivnila i vznik některých morfologických zvláštností flóry i fauny. Lokalita je významná výskytem teplomilných druhů směrem do nitra Českomoravské vrchoviny. Mnoho
vědců se zabývalo výzkumem zdejších rostlin a živočichů s častým zaměřením na hmyz,
neboť jejich výskyt je tu opravdu bohatý a některé druhy se vyskytují pouze zde. Na území
Mohelenské hadcové stepi bylo identifikováno cca 60 nových druhů rostlin a živočichů.
Mohelenská hadcová step se nachází v teplé a relativně suché klimatické oblasti. Navíc jsou
zde jižně orientované svahy, které dostávají díky rychlému odtoku vody ze svahů vlivem
puklin a sklonu svahu poměrně málo srážek. Tmavá barva hadců (hornina, ze které je tvořeno podloží stepi) má za následek, že se povrch skal za slunečného počasí
rychle zahřívá a tak bývá teplota skal o několik stupňů vyšší než teplota okolí.

Tip:
Naučné stezky
Přírodní fenomén jedinečného území Mohelenské hadcové stepi zpřístupňují dva okruhy naučné stezky – jarní a podzimní okruh.

Zámek Budišov

48

Renesanční zámek stojí na místě původní středověké vodní tvrze ze 13. století. Dnešní barokní podobu získal zámek přestavbou v 18. stol. V téže době byl kolem zámku zřízen park
s bohatou sochařskou výzdobou s antickou tématikou. V zámku je umístěn a zpřístupněn
zoologický depozitář představující nejstarší kolekce ptáků, savců, ryb a obojživelníků ze
sbírkového fondu Moravského zemského muzea Brno. Je postupně vytvářen od poloviny
19. stol. a spatříte tu také trofeje z loveckých výprav do Afriky, Asie a Kanady a exponáty
přibližující faunu delty Dunaje. V interiéru jsou rokokové malby s čínskými motivy.
www.mzm.cz
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Pohádková říše Fábula
Kamenice nad Lipou
Děti i dospělí se v říši skřítka Fábuly společně přenesou do pohádkového světa a prožijí zde
dobrodružství i pohádkový příběh psaný samotnou pohádkovou říší a jejími obyvateli. Zlé
bytosti se pokouší ovládnout a zničit Pohádkovou říši. Z kouzelné knihy vymazaly všechny
příběhy a škodí, kde mohou. Malé děti, které ještě neumí číst, se pokusí najít ztracené pohádky a ty větší mohou cestou kouzelným ztraceným světem a temným sklepením najít
ukryté indicie a na konci cesty vyluštit tajné zaklínadlo, které je nad zlá kouzla a čáry.
Další zábavu můžete zažít v mučírně z dob středověku, a pokud vás toto neláká, přesuňte se do tvořivých dílen, kde je možné namalovat si hrníček nebo tričko, vyrobit si
šperk z korálků a drátků a mnoho dalšího. Pobyt v Pohádkové říši je možné zpříjemnit si
v pohádkové cukrárně s domácími zákusky a výbornou kávou nebo ve stylovém Hostinci
u loupežníka Bambitky. Pokud jste milovníky hlavolamů, v Pohádkové říši si jich užijete.
Kromě jmenovaného jsou pro děti připraveny herny a venkovní dětské hřiště.
Pohádková říše se každým rokem rozšiřuje a tak při další návštěvě můžete objevit novinky, které se zde plánují např. Fábulův zvěřinec (ZOO koutek) nebo přírodní labyrint.
www.pohadkova-rise.cz

49

Pohádková vesnička Podlesíčko Sněžné
V blízkosti města Sněžné se nachází Pohádková vesnička Podlesíčko. Ve vesničce stojí devět samostatných domečků a jeden dvojdomek s možností ubytování. Stavba každého
domečku byla inspirována nějakou pohádkou. Najdete zde například domeček Pařez.
Při pohledu na tvar téhle chaloupky, připomínající vykotlaný pařez poznáte, že tady
bydlí dva známí lesní obyvatelé Křemílek
a Vochomůrka. Domeček má mechem a trávou porostlou střechu a skřítci tu sází různá
semínka a pěstují třeba hříbky do polévky.
Dále tu uvidíte domeček Sněhurka nebo
chaloupku Rákosníček, Karkulku, Budulínka
a další. Ve vesničce probíhají ve vybraných
dnech prohlídky a různé programy pro děti
i rodiče.
www.pohadkova-vesnicka.cz
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Pohádková cesta Panenská

50

aneb putování malého Človíčete
Začátek a konec Pohádkové stezky pro rodiny s dětmi je v obci Panenská nedaleko Jemnice. Nosným tématem stezky je pohádka se zaměřením na české a rakouské pohádky,
myslivost a lesnictví. Pohádková cesta je cca 4 km dlouhá a najdete na ní celkem 11 zastavení. Každé ze zastavení je označeno informační tabulí, lavičkou a dřevěnou pohádkovou
postavou a váže se k němu pohádkový příběh se soutěžním úkolem pro děti.
www.pohadkovastezka.jemnice.cz

Síň rodáků Jimramov

51

Stálá expozice seznamuje návštěvníky s historií městečka a s jeho nejvýznamnějšími osobnostmi – s bratry Mrštíky, Janem Karafiátem, Karlem Slavíčkem, M. J. Sychrovou a dalšími.
V expozici Život a dílo Jana Karafiáta si můžete prohlédnout velice cenné rozměrné dioráma
z roku 1939 na téma Karafiátovy knihy Broučci, jehož autorem je národní umělec Jiří Trnka.
www.jimramov.cz
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Historické centrum a zámek Telč
Historické centrum města Telč je zapsáno do Seznamu světového kulturního dědictví
UNESCO od roku 1992. Jádro města, uzavřené rybníky a branami, si udrželo po celá staletí
svou osobitou tvář z časů Zachariáše z Hradce.
Rozsáhlý renesanční zámecký komplex pochází z dílny architekta B. Maggiho z Arogna
a je jedním ze skvostů České republiky. Uvnitř zámku zaujmou honosné interiéry s jedinečnou výzdobou, dobovým zařízením a cennými sbírkami. Zámek spolu se zahradami
a parkem se stal místem, kde se točila celá řada filmů a především pohádek. Určitě znáte
Pyšnou princeznu (1952), Jak se budí princezny, Až přijde kocour (1963), Helimadoe, Bathory, Boriga, anebo Angelika.
www.zamek-telc.cz

Tip:
Telčské vyhlídkové věže
Historické skvosty Telče, zapsané na
seznam světového dědictví UNESCO,
a širší okolí města můžete shlédnout
z 60 m vysoké vyhlídkové věže farního kostela sv. Jakuba pocházejícího
ze 14. století nebo z pozdně románské věže kostela sv. Ducha, který je
nejstarší dochovanou stavební památkou v Telči. Věž je vysoká 49 m
a vystoupáte na ní po 97 schodech.
www.telc.eu

Telčský dům
Přímo na náměstí Zachariáše z Hradce stojí Telčský dům, ve kterém je k vidění stálá výstava s názvem Telčský dům – historie a legendy z Telče a okolí. Ve sklepení domu se můžete
bát mezi keramickými skřítky, kteří zde vypráví své příběhy. Návštěva sklepení je doporučována pouze otrlým návštěvníkům. Ze sklepení je možný přesun do herny s tajemným
zrcadlem, skřítkem Telčákem, vláčky atd.
www.telcsky-dum.cz

1

Pohádková alej Bystřice nad Pernštejnem
Při cestě od venkovního koupaliště směrem k vlakovému nádraží najdete pohádkovou
alej tvořenou ze dřeva vyřezávanými pohádkovými bytostmi, které lemují cestu z nádraží
ke sportovním areálům.
www.info.bystricenp.cz
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Lanová centra
Lanové centrum je sportovní areál s lanovými překážkami, které jsou sestaveny ze
syntetických, ocelových, kombinovaných
nebo přírodních lan. Dále jsou při stavbě
překážek využity trámky, kulatiny atp.
Překážky jsou zavěšeny v různých výškách
nad zemí buď na sloupech, mezi stromy,
nebo v konstrukcích. Jedná se o fyzickou
aktivitu, kdy jednotlivci či týmy překonávají rozmanité překážky a jsou odkázáni
jen na sebe, svůj důvtip, sílu a mrštnost.
Na Vysočině je k dispozici několik lanových center, např.:
Lanové cenrum Křemešník,
www.hotelkremesnik.cz
Lanový park PraLez Jihlava,
www.coody.cz
Lanový areál Pavouk Třebíč,
www.pavouk.unas.cz
Lanový park Adrenalin Joy Tři studně –
Vlachovice, www.penzionpegas.cz
Lanové centrum Sport hotel Hrotovice, www.hotel-hrotovice.cz
Akcentrum Bystřice nad Pernštejnem, www.akcentrum.cz
Lanové centrum Javořice Lhotka, www.javorice.cz
Lanové centrum rekreační středisko Zubří, www.rszubri.cz
Lanové centrum Rekreační středisko Březová, http://brezova.istan.cz
Lanové centrum Želivka, www.coody.cz
www.region-vysocina.cz

Lezecké centrum Wall street Tendon
Jihlava

3

Ve staré kotelně bývalého Motorpalu se na ploše 500 m2 nachází 40 jistících linií a postupně zde bude postaveno nejméně 100 cest různých obtížností. V nejvyšším bodě stěna
dosahuje 10,5 m a největší převis je převislý na 10 metrech výšky o 9 metrů. Převisy zaujímají 40 procent tréninkových profilů. Pro zájemce je zde připraven i sokolík a štandovací
plošina k nácviku jištění a slaňování. V dětském koutku jsou postaveny lehké boulderingové cesty pro děti. Součástí služeb pro návštěvníky je půjčovna veškerého lezeckého
vybavení pro lezení na umělé stěně.
www.lezecke-centrum-jihlava.cz
39

20

Discgolfpark Velké Meziříčí
V údolí Kunšovec a mezi základními školami v Čechových sadech byly instalovány speciální koše na discgolf, což je aktivita spočívající v házení speciálních talířů
– disků do koše. Discgolf je sport, který
vznikl v 70. letech v USA a vychází z pravidel klasického golfu. Rozdíl je v tom, že
místo holí a míčků hráč hází létající talíř,
který se snaží umístit do discgolfového
koše, který je ekvivalentem golfové jamky. Hráč, který projde celé hřiště (většinou
9 jamek) s nejnižším počtem hodů, se stává vítězem.
http://www.mestovm.cz/cs/turisticky-portal/
sport/discgolfpark, www.discgolfpark.cz

3

Robinson park Jihlava
Od jara 2015 zahájí provoz největší krytý areál pro děti na Vysočině – Robinson park. Nachází se na břehu řeky Jihlavy, nedaleko od nákupních středisek a aquaparku Vodní ráj.
Jeho součástí je nepřeberné množství sportovních a zábavních atrakcí včetně bludiště
a lezecké stěny. Pro dospělé bude připraveno komfortní zázemí s restaurací a kavárnou,
které budou moci navštívit i cyklisté projíždějící po cyklostezce vedoucí v těsné blízkosti
areálu dětského centra. Chybět nebudou speciální programy pro dospělé, např. cvičení
pro maminky, zumba, pilates, turnaje ve fotbálku, závody na horolezecké stěně atd. V plánu je také uspořádání Pohybově kulturního festivalu pro děti a rodiče.
www.robinsonjihlava.cz

52

Dětský zábavní park Dvůr Střítež
Dětský zábavní park Dvůr Střítež najdete kousek za Třebíčí. Děti si zde mohou hrát, zasportovat si a ověřit svoje schopnosti a šikovnost. Park je tvořen venkovním dětským hřištěm a krytou vytápěnou halou, kde jsou umístěny různé atrakce, jako třeba zasíťovaný
herní systém – labyrint, aréna pro nejmenší děti, poznávací prostor – laboratoř, dráha se
šlapacími autíčky, lezecká stěna nebo trampolíny.
Venkovní část je vybavena multifunkčním dětským hřištěm se skluzavkou, tobogánem,
provazovým žebříkem a dřevěnou lezeckou stěnou. Dopadová plocha je
vyplněna oblázky. Dále je zde umístěna sestava se skluzavkou, lezeckou
stěnou, šplhací tyčí a lanovou konstrukcí.
Děti se mohou také blíže seznámit se zvířecími obyvateli – s oslicí Klárinkou, poníky Bárou a Matesem a několika kamerunskými kozami.
www.detskyzabavnipark.cz
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Šikland – Westernové městečko
Šiklův mlýn Zvole nad Perštejnem

53

Šiklův mlýn je největší přírodní zábavní areál v České republice pro odpočinek i aktivní
zábavu pro celou rodinu uprostřed překrásné přírody Vysočiny. V areálu naleznete westernové městečko s celodenním programem, aquapark, zoopark, offroadovou a military
zónu a spoustu dalších atrakcí. V přírodním amfiteátru a na náměstí westernového městečka uvidíte divadelní představení, noční ohňovou show, zvířecí a westernovou show,
taneční vystoupení a spoustu dalších akcí.
Příznivci military stylu se vyřádí při jízdě v bojovém vozidle pěchoty, na čtyřkolkách, nebo
ve vlastním voze či motorce. Pravidelně se na offroadové dráze konají mistrovské závody
nebo srazy a můžete uspořádat i svoji vlastní akci.
www.sikland.cz

Western City Stonetown Humpolec

54

Nedaleko Humpolce se nachází přírodní areál a v něm westernové městečko, které
jako by vypadlo z dobrodružných filmů o Divokém západě. V letních měsících je
tu velice příjemná procházka a děti si mohou zahrát třeba na Indiány a kovboje.
www.stonetown.cz
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Skákací boty
aneb hopsa hejsa
do Humpolce
Odrostlejší děti a rodiče, kteří nikdy nepřestali být dětmi, určitě
rádi vyzkouší adrenalinový zážitek
na skákacích botách. S vyškoleným
instruktorem si zaskáčete více než
metr do výšky a zažijete euforii z pohybu. Pozor! Tento sport je silně návykový! Jednou ochutnáte a budete
chtít zas a znova! Skákání na botách
si domluvíte v turistickém informačním centru Humpolec.
www.infohumpolec.cz

55

Salón expres – občerstvení vagón
Polnička
Na okraji obce Polnička (cca 5 km od Žďáru nad Sázavou) můžete navštívit hojně vyhledávaný přírodní dětský areál. Salón Expres je oblíbený mezi turisty a cykloturisty, kteří
ho využívají jako možnost občerstvení, relaxace nebo přímo cíle výletu. Areál se otvírá
pálením čarodějnic v dubnu a je v provozu až do konce září.
Největší atrakcí je dětský vláček, který jede po 300 m dlouhé úzkokolejné železnici (při
minimálním počtu 10 osob). Vláček projíždí tunýlkem a míjí klece s ptáky, andulkami,
morčátky a kamerunskými kozami, které mečí na pozdrav a zajíždí do nádražíčka. Rodiče
se mezitím mohou ve venkovní restauraci občerstvit.
www.vagonpolnicka.cz
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Dopravní hřiště Humpolec

16

Málokteré město se může pochlubit takovým zázemím pro malé cyklisty. Vaši malí závodníci si bezpečně vyzkoušejí jízdu přes železniční trať, na kruhovém objezdu, na semaforech nebo odbočování na tříproudé silnici. Na dětské dopravní hřiště navazuje nově
vybudovaný park s jezírkem, vtipně řešenými prolézačkami a dřevěnými překážkami pro
děti a lavičkami. Park je osazený také posilovacími stroji, vhodnými pro všechny generace.
V této části města můžete se svými ratolestmi strávit aktivní odpočinek po celé hodiny.
www.infohumpolec.cz

Rekreační areál Pilská nádrž
Žďár nad Sázavou

5

Moderní rekreační areál u Pilské nádrže byl otevřen v roce 2014 a zbírá plochu 5 ha. Je
zasazen do krásného přírodního prostředí ohraničeného lesem chráněné krajinné oblasti
Žďárské vrchy a poskytuje návštěvníkům všech věkových kategorií nepřeberné množství
sportovních a rekreačních aktivit. Najdete zde například amfiteátr pro konání akcí, půjčovnu sportovních potřeb, loděk a šlapadel, dětská hřiště s hracími prvky, lanový park,
balanční dráhu, víceúčelové hřiště, minigolf a řadu dalších. Kromě toho je v areálu také
občerstvení a sociální zařízení.
www.pilak.cz

Radarka Koněšín

56

Bývalá vojenská vysílací stanice je u místních známá pod názvem RADARKA. Areál o rozloze 3,5 ha nabízí mnoho aktivit vhodných pro rodiny s dětmi, při nichž se děti i dospělí
doslova vyřádí. Prožít zde můžete například dobrodružný pobyt nebo si zastřílet z luků
případně si můžete vybrat z řady dalších aktivit, které se v areálu dají provozovat. K dispozici je polygon pro nácvik jízdy v terénu, slaňovací plošiny, rafting, paintball, kurz přežití,
kurz sebeobrany atd.
www.introvic.estranky.cz
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Vodní radovánky po celý rok
Pokud si chcete užít den sportovními aktivitami, zábavou i relaxací, pak je nejjednodušší navštívit některý z aquaparků na Vysočině, které nabízejí jak kryté, tak i venkovní zóny plné příležitostí ke sportování, nebo naopak k relaxaci a odpočinku.
3

Vodní ráj Jihlava
Aquapark s celoročním provozem Vodní Ráj nabízí krytý bazén s atrakcemi – krytý tobogán dlouhý 108 m, divoká řeka, venkovní vyhřívaný bazén, brouzdaliště, masážní trysky,
skupinová vířivka, perličková lůžka, vodopády a také sauna a pára. V relaxační zóně najdete místo pro odpočinek, občerstvení, curling na koberci a pro nejmenší dětský koutek.
V kryté části je možné navštívit saunu, páru, vodní atrakce a tobogán, nebo si zajít na masáž či do solária. V letním období jsou v provozu také venkovní bazény a brouzdaliště
pro děti, kde jsou připraveny rovněž některé atrakce – skluzavka, tobogán 85 m, vodní
hrad, divoká řeka, aquazorbing. K dispozici jsou také dvě venkovní víceúčelové hřiště (tenis, nohejbal, volejbal, beach volejbal). Pro návštěvníky jsou v areálu připraveny stánky
s rychlým občerstvením, stravovat se lze rovněž v restauraci.
www.vodniraj.cz

4

Aquapark Laguna Třebíč
Od roku 2013 je v Třebíči otevřen Aquapark Laguna, který je napojen na původní plavecký areál s 25 m dlouhým bazénem a dětským bazénem.
Zábavní část nabízí rekreační bazén nepravidelného tvaru, jehož součástí je mnoho vodních atrakcí: divoká řeka, houpací kolébka, chrliče vody, masážní a vířivá lůžka, vířivé vany
a podmořská jeskyně s akváriem. Hlavní atrakcí je bezesporu tobogán s délkou 132 metrů, který je v současné době třetí nejdelší v republice. K dispozici je také celoročně přístupný venkovní bazén se slanou vodou. Nejmenší návštěvníky uvítá dětské brouzdaliště
s vyhřívanou hrací plochou.
Wellness zóna zahrnuje tři samostané sauny (klasická finská sauna, finská selská sauna,
finská bylinná sauna), vnitřní ochlazovací bazén, parní lázeň a speciální sprchový kout
s tropickým deštěm. K dispozici je také venkovní terasa s ochlazovacím whirlpoolem.
Součástí wellness zóny je relaxační místnost s lehátky a wellness bar s posezením a občerstvením. Přímo zde můžete také využít služeb profesionálních masérů.
www.lagunatrebic.cz

5

Relaxační centrum Žďár nad Sázavou
Relaxační centrum Žďár nad Sázavou nabízí plavecký 25metrový bazén (5 plaveckých drah),
3 dětské bazénky s vodním hřibem a vodní skluzavkou, cvičný bazén, relaxační zábavný bazén
s proudovým kanálem, lezeckou stěnou, masážními lavicemi, masážními lehátky a tobogán.
Dále mohou návštěvníci využít wellness se 3 saunami (parní aroma sauna a dvě suché
sauny), solnou jeskyni a občerstvení.
www.bazen-zdar.cz
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Poutní místo Křemešník

57

Křemešník se nachází jen 10 km od Pelhřimova. V minulosti se na tomto místě dobývalo
stříbro a z jedné zasypané štoly vyvěrá pramen vody. Podle pověsti, která se k tomuto
místu váže, se zde v průběhu třicetileté války zastavil zraněný voják. Umyl si rány a ty se
rychle zahojily. Tento příběh dal podnět ke vzniku známého poutního místa. Zázračná
voda se objevuje kolem Vánoc a koncem července opět mizí. Mezi místními se říká, že
když voda teče ještě jednou na podzim, že přijde válka. Jedná se o vodu absolutně čistou,
skoro prostou minerálií a slabě radioaktivní s příměsí stříbra. Koncem 17. století byla nad
pramenem postavena kaplička, odkud vede na vrchol křížová cesta se čtrnácti zastaveními a ukončená Božím hrobem.
Kousek od Božího hrobu stojí Větrný zámek známého sochaře a medailéra Josefa Šejnosty. Na vrcholu je vystavěn barokní areál s kostelem Nejsvětější Trojice, který je obklopený
ambity a kaplemi Korunování Panny Marie a Mrtvých.
Na vrchu Křemešník stojí rozhledna Pípalka s výškou 52 m a se 205 schody, které je nutné
zdolat cestou ke krásným výhledům do krajiny. Kromě ní jsou tu sportoviště v podobě
lanového centra, trampolíny, dětského hradu a kousek dál je sjezdovka.
Pokud holdujete pěší turistice nebo cykloturistice, pak je pro vás Křemešník tím pravým
místem. Prochází tudy cyklotrasy, trasy pro pěší i naučná stezka.
www.pelhrimovsko.cz
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Lodí Horácko po Dalešické přehradě
První výletní lodí plující po Dalešické přehradě byla loď Vysočina, která zahájila pravidelnou plavbu v roce 2007. Od ledna 2012 ji vystřídala loď Horácko, která přepraví až
115 cestujících. Cyklistům nabízí přepravu až 20 jízdních kol pro ozvláštnění nebo pro
zkrácení jejich cesty.
Loď Horácko zastavuje v pěti zastávkách – Koněšíně, Hartvíkovicích, Dalešicích, Kempu
Wilsonka nebo v Kramolíně podle pevného jízdního řádu. Z její paluby si pasažéři mohou
prohlédnout krásnou přírodu lemující přehradu.
Nad hladinou přehrady se tyčí příkré zalesněné stráně až 100 m vysoké, ukrývající zříceny
středověkých hradů – Kozlova a Holoubku. Z Kozlova je nádherný výhled přímo na přehradu a její zákruty a na okolní lesy. Okolí přehrady se stalo domovem pro některé ohrožené druhy zvířat, např. čápy, volavky, labutě, orly, divoké kačeny atd.
Přehradu mají v oblibě rybáři. Kromě nich je i rájem turistů a cyklistů, neboť v blízkém
okolí bylo vyznačeno několik desítek kilometrů cyklistických tras.
www.dalesickaprehrada.cz

Tip:
Zimní plavba lodí
Vzhledem k tomu, že Dalešická přehrada v zimním období nezamrzá, mohou si výletníci užít plavby
po celý rok.

19

Výlety Posázavským pacifikem
Výlety Posázavím můžete sobě i dětem zpestřit jízdou legendárním Posázavským pacifikem, který projíždí krásnou přírodou Posázaví už více než 100 let. V případě Vysočiny
se jedná o trať č. 212 Čerčany – Kácov – Světlá nad Sázavou. Název Posázavský pacifik se
rozšířil mezi trampy, kteří navštěvovali tuto lokalitu, a zůstal v povědomí dodnes.
V současné době na trati probíhá pravidelný provoz a kromě něj také řada historických
a svátečních jízd u příležitosti svátků nebo významných událostí.
www.posazavsky-pacifik.cz
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Vysočinou aktivně s mrňousy 

Region VYSOČINA

Památník posledního zastřeleného
vlka na Vysočině

58

Znáte místo, kde byl zastřelený poslední vlk na Vysočině? Víte,
kdy to bylo a kdo vlka zastřelil? Ne? Pak je čas něco nového
se dozvědět. K památníku se můžeme vydat jednou ze dvou
cest. První varianta je vyrazit z obce Zubří a u Zuberského
rybníka se pustit po žluté turistické značce Koníkovským polesím, která vede až k pomníku. Druhou variantou je jet směrem na Lísek a pokračovat na Míchov. Mezi Míchovem a Lískem je odbočka na spojovací cestu do Koníkova. Po cca 1,5 km potkáte žlutou turistickou
značku, která vede až k mramorovému pomníčku.
www.info.bystricenp.cz

Putování za sochami Michala Olšiaka
Žďárský rodák a sochař Michal Olšiak již delší dobu realizuje svůj projekt, kdy do krajiny
nebo do obcí převážně v okolí Žďáru nad Sázavou umisťuje betonové monumentální sochy. Zdrojem inspirací pro tvorbu těchto soch je mu svět zvířat, pověsti, případně místní
názvy. Dostupné jsou buď přímo u silnic, nebo po turistických trasách a jde o hezký výlet.
www.olsiak.cz

Putování po rozhlednách
a vyhlídkových věžích
Příroda a kulturní krajina Vysočiny je jedinečná a její reliéf upoutá každého pozorovatele.
Nejkrásnější pohled na scenérie zalesněných hřbetů
Českomoravské vrchoviny, polí, rozkvetlých luk, údolí
a meandrujících řek, staletých památek a život měst je
samozřejmě z výšky – z vyhlídek, věží a rozhleden.
Rozhledny jsou různorodé stavby využívající nejen
různých materiálů, ale i nejrůznějších tvarů a návštěvníkům nabízejí krásné výhledy i neopakovatelné zážitky. V současné době probíhá nový boom ve výstavbě rozhleden na Vysočině a vznikly tyto rozhledny:
na vrchu Mařenka u Štěměch, rozhledna na Pekelném
kopci u Třebíče (na fotce) a rozhledna na hradě Orlík
u Humpolce. Po realizaci rozhledny na Fajtově kopci
ve Velkém Meziříčí bude na Vysočině 12 rozhleden
a 19 vyhlídkových věží.
www.region-vysocina.cz
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Tipy na výlety autem, pěšky, na kole nebo s kočárky
Pokud hledáte inspiraci k výletům ať už autem, na kole, či pěšky můžete si na www.region-vysocina.cz vybrat z 30 zpracovaných výletů pro rodiny s dětmi, nebo můžete využít
více jak 50 tematických naučných stezek a seznámit se jejich prostřednictvím s rozmanitostí
a krásou přírody i bohatou historií Vysočiny. Výlety i naučené stezky často vedou chráněnými přírodními nebo historickými lokalitami a zprostředkují i vám nejen krásné zážitky, ale
i mnohá poznání. Některé z nich lze absolvovat s kočárkem.
www.region-vysocina.cz

Tip:
Naučné stezky Velké Meziříčí
Pět naučných stezek vede z Velkého Meziříčí do údolí řeky Oslavy a Balinky. Nejlepším
výchozím bodem je turistické informační centrum, kde jsou k dispozici tištěné propagační materiály k těmto naučným stezkám.

Trasa Nesměřským údolím – modrá stezka s interaktivními prvky pro děti

Netradiční 3 km dlouhé putování světem bezobratlých, při kterém je možné porovnat
vlastní smyslové vnímání s vybranými živočichy.

Okruh Balinským údolím – zelená stezka

Trasa měří 15 km a je sjízdná i pro kola a kočárky kromě úseku Šeborov – Svařenov.
Šest panelů na naučné stezce informuje např. o vývoji terénu, o básnících, o loukách
a pastvinách atd.

Okruh Nesměřským údolím – oranžová stezka

Oranžová trasa Nesměřským údolím měří 16 km a vede převážně po zpevněných
cestách kromě úseku Petráveč – Velké Meziříčí (lze objet po asfaltové silnici). Na trase je
umístěno 5 informačních panelů se zaměřením na čistírny a čištění vod, osídlení, ryby
řeky Oslavy atd.

Propojení Balinského a Nesměřského údolí – fialová stezka

Díky této 7 km dlouhé stezce lze porovnat kouzlo obou údolí. Vede loukami, poli
i lesem a umožňuje nečekané výhledy na Velké Meziříčí. Trasa je vedená převážně
po zpevněných cestách a jsou na ní umístěny 4 informační tabule o živočiších kulturní
krajiny, přírodě atd. 16 informačních tabulí je zaměřeno např. na Přírodní park Balinské údolí, stromy, dravce, hmyz v lese, život v řece atd.
http://ns.mestovm.cz
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