
Vysočina s nadhledem
Nejenom k životu tolik nezbytný nadhled, ale také nezapome-
nutelné výhledy do  typicky zvlněné krajiny plné barevných 
údolí, oblých kopečků a hustých lesů Vám poskytnou rozhledny 
na Vysočině.
Mnohé z nich nabízí také pohledy daleko za hranice kraje, na-
příklad z Babylonu, druhé nejstarší rozhledny v České republi-
ce, můžete při dobré viditelnosti zahlédnout dokonce Alpy či 
Bílé Karpaty. Z dalších vyhlídkových míst lze obdivovat kouzel-
nou krásu města Telče nebo přímo na rozhledně na Pekelném 
kopci hledat spojitost s  dalšími místy zapsanými na  seznamu 
UNESCO v  Třebíči. Na  Vysočině naleznete více než tři desítky 
rozhleden a věží, na kterých pro závratnou krásu okolní scené-
rie zapomenete na  závratě z  výšek. Oblibu místních výhledů 
dokládá i  vznik tří nových vyhlídkových míst (Pekelný kopec, 
Fajtův kopec, zřícenina hradu Orlík) v letech 2014/2015.

1. Rozhledna BABYLON, Kramolín
Babylon je jednou z  nejstarších rozhleden na  Moravě, již v  roce 1831 ji dal 
vystavět hrabě Jindřich Vilém Haugwitz na  Zeleném kopci (491 m n. m.) 
u  Kramolína pro potřeby zeměměřičů. Strop vyhlídkové místnosti mohutné 
kamenné rozhledny je zdoben motivy zvěrokruhu. Odměnou za zdolání 105 
původních dubových schodů jsou výhledy na  Českomoravskou vrchovinu, 
okraj Brna, Pavlovské vrchy, Jadernou elektrárnu Dukovany a při velmi dobré 
viditelnosti i Alpy a Vídeň. 
 Výška vyhlídky: 18 m
 GPS: 49°7‘37.546“N, 16°8‘55.713“E
 Otevírací doba: Květen–září, so–ne: 13:00–17:00. Dále mimo otevírací 
dobu po osobní domluvě na tel. č. 568 645 317.
 Přístup: Po odbočce za silnice Kramolín-Mohelno; po modré turistické 
značce tvořící okruh z Kralic nad Oslavou.
www.obeckramolin.cz

2. Rozhledna KARASÍN
Rozhledna je novou přirozenou dominantou okolí Bystřice nad Pernštejnem. 
Je vystavěna ve výšce 707 m n. m., slavnostně byla otevřena v roce 2002 a jako 
jedna z  mála slouží pouze pro potřeby turistů. Z  ochozu, na  který vede 128 
schodů, jsou vidět zejména Žďárské vrchy, Bystřice nad Pernštejnem, Vítochov 
s krásným kostelíkem, hrad Zubštejn a mnoho dalších okolních vrchů. Součás-
tí rozhledny je také bufet občerstvením.
 Výška vyhlídky: 25 m
 GPS: 49°33‘29.287“N, 16°16‘44.881“E
 Otevírací doba: Denně od 9:00–19:00. Občerstvení je otevřeno o prázd-
ninách denně od 10:00–17:00 (při špatném počasí se uzavírá).
 Přístup: Po  asfaltové komunikaci na  východním okraji osady Karasín; 
po červené turistické značce z obce Karasín.
www.karasin.cz

3. Rozhledna PÍPALKA, Křemešník
Rozhledna stojí na Křemešníku, významném poutním místě s kostelem Nejsvě-
tější Trojice, ve výšce 765 m n. m. Vede na ni 205 schodů a za příznivého počasí 
lze zahlédnout hrad Lipnici a Roštejn, vrcholy Čeřínku, Špičáku a Javořice, Žďár-
ské vrchy nebo dokonce Krkonoše a Šumavu. Orientaci v okolní krajině usnad-
ňují popisy vrcholů na podlaze vyhlídkové plošiny, k dispozici je také dalekohled.
 Výška vyhlídky: 40 m
 GPS: 49°24‘13.195“N, 15°19‘36.297“E
 Otevírací doba: Červenec–srpen, Po–Ne: 10:00–17:00; září, říjen, duben, 
květen, červen, so–ne, svátky: 10:00–17:00.
 Přístup: Automobilem na parkoviště k Hotelu Křemešník; po červené turis-
tické značce z Pelhřimova (je možné využít i jiné turistické a cyklistické trasy).
www.hotelkremesnik.cz

4. Rozhledna ROSIČKA, Sázava
Rozhledna byla postavena v roce 2001 v rámci výstavby telekomunikačního 
stožáru blízko obce Sázava u Žďáru nad Sázavou na vrcholu kopce Rosička 
(645 m n. m.). Na stožár, který by měl odolat větru o síle 200 km/hod., vede 140 
schodů. Vyhlídka je odsud na Žďárské vrchy, Posázaví, Železné hory a další.

na  jejíž vrchol stoupá 201 schodů. Odměnou za  úsilí vynaložené na  jejich 
zdolání jsou výhledy např. na  zříceninu hradu Zubštejna, část Bystřice nad 
Pernštejnem, hladinu přehrady Vír nebo páru z Jaderné elektrárny Dukovany.
 Výška vyhlídky: 38 m
 GPS: 49°35‘26.81“N, 16°20‘27.89“E
 Otevírací doba: Denně od 15. dubna do 15. října.
 Přístup: Po červené turistické značce z obce Rovečné nebo po modré 
turistické značce z Nyklovic či od Víru.
http://rovecne.unas.cz

8. Rozhledna MAŘENKA, Štěměchy
Na nejvyšším bodě Třebíčska, vrcholu Mařenka (711 m n. m.), stojí od roku 2012 
nová rozhledna. Kombinací obvodového pláště z kamene a kovové konstruk-
ce schodiště s dřevěnými prvky vznikla unikátní 31 m vysoká stavba, na jejímž 
vrcholu je zastřešené vyhlídkové molo. Při velmi dobré viditelnosti dělí návštěv-
níka od výhledů na Pálavu nebo vrcholy rakouských Alp pouhých 156 schodů.
 Výška vyhlídky: 28,2 m
 GPS: 49°10‘14.718“N, 15°42‘11.010“E
 Otevírací doba: Celoročně
 Přístup: Po naučné stezce Mařenka z obce Dašov.
www.visittrebic.eu

9. Rozhledna na FAJTOVĚ KOPCI, Velké Meziříčí
Rozhlednu originálního tvaru, která bude navíc v noci zajímavě osvětlena, na-
vrhl uznávaný architekt Václav Hlaváček na míru speciálně pro Fajtův kopec. 
Přispěním na stavbu rozhledny si kdokoliv může „koupit“ jeden ze 160 schodů, 
na kterém poté bude zveřejněno jeho jméno. Vrchol rozhledny nabídne mimo 
jiné i nevšední pohled na dálniční most.
 Výška vyhlídky: 30 m
 GPS: 49°21‘34.859“N, 16°1‘35.495“E
 Otevírací doba: Celoročně (rozhledna nebyla v době vydání materiálu 
dokončena, plánované otevření: jaro 2015).
 Přístup: Automobilem přímo z dálnice D1 (Ski areál Fajtův kopec).
www.skivm.cz

13. VĚŽ KOSTELA SV. JAKUBA VĚTŠÍHO, Jihlava
Stavba severní věže, jedné ze dvou, které tvoří dominantu města a jsou sou-
částí kostela zasvěceného patronu horníků sv. Jakubovi, byla dokončena po-
čátkem 14. století. Původně sloužila jako strážní, od roku 1991 je zpřístupněna 
pro veřejnost a nabízí pohledy do širokého okolí z ochozu ve výšce 40 m.
 Výška: 63 m
 Otevírací doba: Červen–srpen, út–ne: 10:00–13:00, 14:00–18:00; du-
ben, květen, září, so–ne: 10:00–13:00, 14:00–18:00.
 Adresa: Lazebnická 1, Jihlava 
www.tic.jihlava.cz

14. VĚŽ KOSTELA SV. DUCHA, Telč
Pozdně románská hranolovitá věž je nejstarší dochovanou stavební památ-
kou Telče. Od roku 1993 je přístupná a po zdolání 97 schodů nabízí zajímavý 
pohled na historické jádro města. Ve věži je stálá expozice obrazů Jana Křena 
a archeologická expozice nálezů objevených při její rekonstrukci.
 Výška: 49 m
 Otevírací doba: Červen–září, út–ne: 10:00–12:00, 13:00–17:00, v květnu 
po tel. domluvě v Informačním centru v Telči.
 Adresa: IC Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč
www.telc.eu 

15. VĚŽ KOSTELA SV. JAKUBA, Telč
Farní kostel sv. Jakuba původně ze 14. století byl do dnešní pozdně gotické po-
doby upraven v polovině 15. století. Ke kostelu náleží mohutná věž, na kterou 
vede 40 kamenných a 105 dřevěných schodů. Z vyhlídkového ochozu se ukáže 
město a okolí ve své neopakovatelné kráse. Ve věži se dochovaly dva zvony: 
Jakub z roku 1602 a Marie z roku 1550.
 Výška: 60 m
 Otevírací doba: Červenec–srpen, út–so: 10:00–12:00, 13:00–18:00, ne: 
13:00–18:00; červen: út–so: 10:00–12:00, 13:00–17:00, ne: 13:00–17:00; 
květen, září, so–ne: 13:00–17:00.
 Adresa: IC Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč
www.telc.eu

19. VĚŽ KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, Polná
Děkanský kostel postavený v letech 1700–1707 návštěvníka okouzlí svým in-
teriérem, který je bohatě vyzdoben štukatérskou prací florentinských umělců 
a ukrývá Sieberovy varhany, největší zachovaný barokní nástroj domácí pro-
venience u nás. Kromě nádherné vyhlídky je k vidění i byt zvoníka a zvonice. 
Chrám byl roce 2008 prohlášen národní kulturní památkou.
 Výška: 64 m
 Otevírací doba: Celoročně, út-so: 9:00–12:00, 13:00–16:00, ne, zasvěce-
né svátky: 11:00–12:00, 13:00–16:00.
 Adresa: Husovo náměstí 14, Polná
www.mesto-polna.cz

20. VĚŽ KOSTELA SV. JILJÍ, Moravské Budějovice
Svou dnešní podobu získal kostel v  18. století, kdy byla také vystavěna věž 
na severní straně presbytáře. Dochovaly se v ní dva zvony a z ochozu ve výšce 
26 metrů je krásný výhled nejen na město a široké okolí, ale za příznivého po-
časí lze vidět i Alpy. Výstup na věž je možný v rámci prohlídkové trasy místního 
zámku.
 Výška: 50 m
 Otevírací doba: Květen–září, út–ne: 9:00–17:00.
 Adresa: náměstí Míru 1, Moravské Budějovice (Muzeum řemesel)
www.muzeum.mbudejovice.cz

21. VĚŽ KOSTELA SV. MIKULÁŠE, Humpolec
Kostelní věž získala dnešní podobu při rekonstrukci kostela na konci 19. stole-
tí. Cesta na ochoz vede po 115 schodech do výšky necelých 30 metrů. Cestou 
vzhůru jsou k vidění dva zvony a závaží věžních hodin, v mezipatrech je dále 
umístěna expozice o historii města i kostela.
 Výška: 55,3 m
 Otevírací doba: Červenec–srpen, denně: 10:00–16:30; červen, září,  
so–ne: 10:00–16:30.
 Adresa: Horní náměstí, Humpolec 
www.infohumpolec.cz 

 Výška vyhlídky: 24 m
 GPS: 49°32‘18.805“N, 15°50‘33.418“E
 Otevírací doba: Celoročně, v letních měsících je vstup zpoplatněn.
 Přístup: Po odbočce za silnice Nížkov-Rosička; na kole po Posázavské 
cyklotrase.
www.obecsazava.cz

5. Rozhledna na PEKELNÉM KOPCI, Mastník
Pekelný kopec zdobí od roku 2014 nová rozhledna, která symbolicky navazuje 
na třebíčské UNESCO památky. Má ve své konstrukci zakomponovaný nejen 
prvek židovství (půdorys kombinovaný ze dvou čtverců připomíná Davidovu 
hvězdu), ale je zde také souvislost s  bazilikou sv. Prokopa (podle pověsti sv. 
Prokop zkrotil ďábla a  odhodil ho právě na  Pekelný kopec). Na  vyhlídkový 
ochoz vede 125 schodů a jsou z něj krásné pohledy na nejen na okolní krajinu, 
ale při dobré viditelnosti také např. náměšťský zámek či Moravské Budějovice.
 Výška vyhlídky: 23,3 m
 GPS: 49°11‘2.4678“N, 15°50‘59.2722“E
 Otevírací doba: Celoročně
 Přístup: Po značené cestě od polikliniky v části města Horka-Domky.
www.visittrebic.eu

6. Rozhledna OSLEDNICE, Telč
Pohádkový výhled na Telč si lze vychutnat z rozhledny tyčící se na vrchu Osled-
nice. Ta zde byla zpřístupněna v roce 2000 a nahradila původní dřevěnou věž 
z roku 1898. K přístupu na vyhlídku je třeba zdolat 175 schodů.
 Výška vyhlídky: 31,2 m
 GPS: 49°10‘49.448“N, 15°28‘5.054“E
 Otevírací doba: Červen–srpen, út–ne: 10:00–17:00; duben, květen, září, 
říjen, so–ne: 10:00–16:00.
 Přístup: Z náměstí Zachariáše z Hradce v Telči po žluté turistické značce.
www.mesto-telc.cz

7. Rozhledna HORNÍ LES, Rovečné
Kopec Horní les (774,3 m n. m.) je nejvýznamnějším bodem přírodního par-
ku Svratecká hornatina.  V  roce 2001 na  něm byla vybudována rozhledna,  

10. Rozhledna RUBAČKA, Nový Telečkov
Rozhledna postavená na jaře 2009 nad vodojemem na kopci Rubačka v nad-
mořské výšce 580 m se nachází zhruba 6 km jihozápadně od Velkého Meziříčí. 
Po výšlapu pouhých 42 schodů se otevře výhled na Velké Meziříčí a dálniční 
most.
 Výška vyhlídky: 7 m
 GPS: 49°19‘23.111“N, 15°57‘27.093“E
 Otevírací doba: Celoročně
 Přístup: Automobilem na křižovatce před Oslavičkou (směrem od Mezi-
říčí) doprava na Nový Telečkov (kopec Rubačka je po pravé straně).
www.novyteleckov.cz/

11. Rozhledna u OCMANIC
Rozhledna v originálním tvaru indiánského tee-pee byla postavena nad pod-
zemní nádrží vodojemu v letech 2003–2004. Umožňuje výhled na blízké okolí, 
obec Ocmanice a nedalekou Náměšť nad Oslavou.
 Výška vyhlídky: 6,2 m
 GPS: 49°13‘39.473“N, 16°7‘3.352“E
 Otevírací doba: Květen–září, denně do 20:00.
 Přístup: Automobilem ze silnice z Ocmanic do osady Placký Dvůr, která 
vede přímo kolem rozhledny; na kole po cyklotrase č. 5209.
www.ocmanice.cz

12. BRÁNA MATKY BOŽÍ, Jihlava
Brána, jež vznikla v době výstav by města a hradebního systému na počátku 
2. poloviny 13. století, je jedinou, která se dochovala z pěti stře dověkých měst-
ských bran. Je typických symbolem Jihlavy a  nabízí výhledy na  celé město. 
V mezipatrech jsou pravidelně pořádány výstavy.
 Výška: 24 m
 Otevírací doba: Říjen–březen, po–pá: 08:30–17:00; duben–září, po–pá: 
08:30–17:00, so–ne: 10:00–13:00, 14:00–18:00.
 Adresa: Věžní 1, Jihlava
www.tic.jihlava.cz
 

16. VĚŽ KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, Havlíčkův Brod
Dominantou kostela Nanebevzetí Panny Marie vybudovaného v polovině 13. 
století je mohutná gotická věž, která ukrývá jeden z nejstarších českých zvonů 
Vilém, ulitý ve 30. letech 14. století. Na věži upoutají také hodiny se staročes-
kým ciferníkem děleným na  24 hodin. Světnička v  posledním patře kostelní 
věže, která je součástí prohlídky, bývala až do 70. let 20. století obydlím rodiny 
hlásného.
 Výška: 51 m
 Otevírací doba: Červenec–srpen, denně prohlídky v 14:30, 15:15.
 Adresa: Havlíčkovo náměstí, Havlíčkův Brod
mic.muhb.cz

17. VĚŽ KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE, Pelhřimov
Vyhlídková věž kostela pochází z  16. století. Na  její ochoz vede 135 schodů 
a nabízí nádherný výhled na město i okolní krajinu. V horní části věže je zpří-
stupněna komůrka hlásného, v níž jsou umístěny historické fotografie města. 
Cestou na ochoz se prochází kolem pěti pelhřimovských kostelních zvonů.
 Výška: 30 m
 Otevírací doba: Květen–září, po–pá:  9:00–12:00, 13:30–17:00, so–ne: 
10:00–12:00, 12:30–17:00.
 Adresa: Děkanská, Pelhřimov
www.pelhrimovsko.cz

18. VĚŽ KOSTELA SV. MARTINA, Třebíč
Mohutná věž kostela sv. Martina vznikla původně jako součást městského 
opevňovacího systému kolem roku 1335. Její ochoz byl pro veřejnost zpřístup-
něn v  roce 1997 a  z  výšky 35 metrů si lze prohlédnout celé město. Rozměry 
věžních hodin (průměr ciferníku 5,5 m, výška číslic 60 cm) se řadí mezi největší 
na evropském kontinentě.
 Výška: 75 m
 Otevírací doba: Květen – září, denně 10:00–12:00, 13:00–18:00.
 Adresa: Martinské náměstí, Třebíč
www.mkstrebic.cz
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22. VĚŽ U KOSTELA SV. JANA KŘTITELE, Přibyslav
S  výstavbou přibyslavské gotické věže se začalo v  roce 1497. Její mohutné 
zdi dávají tušit, že byla stavěna jako věž obranná, vchod do ní je umístěn až 
ve výšce 7 m. V roce 1994 věž dostala dva nové zvony se jmény Maria a Jan 
o váze 395 kg a 293 kg.
 Výška: 30,96 m
 Otevírací doba: Červen–srpen, st–ne: 9:00–11:00, 13:00–16:00.  
 Adresa: Bechyňovo náměstí 45, Přibyslav (IC) 
www.kzmpribyslav.cz

23. VĚŽ KOSTELA SV. MIKULÁŠE, Velké Meziříčí
Hranolová třípatrová věž byla postavena v  polovině 15. století. Cestou 
na ochoz, který je ve výšce 40 metrů, si mohou zájemci prohlédnout šest zvonů 
a výstavu 99 historických fotografií města. Od 16. století byly na věži hodiny, ty 
současné z roku 1949 s průměrem ciferníků 420 cm jsou hodinami s největším 
prosvětleným ciferníkem ve střední Evropě.
 Výška: 64 m
 Otevírací doba: Červen–srpen, po–so: 9:00–18:00, ne: 12:00–18:00. 
 Adresa: Náměstí 12, Velké Meziříčí
www.mestovm.cz

24. VĚŽ KOSTELA SV. JANA KŘTITELE, Počátky
Vysoká hranolová věž kostela vévodí centru města a jeho návštěvu by si neměl 
nechat ujít žádný návštěvník. Do dnešní podoby byla věž po několika požá-
rech vystavena v roce 1824, od roku 2004 je po rozsáhlé rekonstrukci přístup-
ná veřejnosti. 
 Výška: 37 m
 Otevírací doba: duben–září, denně; říjen–březen, po–pá (polední pře-
stávka 11:15–11:45).
 Adresa: Palackého náměstí 27, Počátky (budova Městského muzea Po-
čátky, zde je nutné zakoupit vstupenku).
www.pocatky.cz

25. VĚŽ ZÁMKU ŽIROVNICE
Raně gotický hrad byl po roce 1550 přestavěn na renesanční zámek a později 
barokně upraven. V sále jižního křídla a v bývalé kapli je zachován cenný sou-
bor pozdně gotických nástěnných maleb z konce 15. století. Výstup na věž, ze 
které je impozantní výhled do tří světových stran, je součástí prohlídky zámku.
 Výška: 36 m
 Otevírací doba: Duben–červen, út–ne: 09:00–11:40, 12:40–17:00; čer-
venec–srpen, po–ne: 09:00–11:40, 12:40–18:00, září–říjen: út–ne: 09:00–
11:40, 12:40–17:00.
 Adresa: Branka 1, Žirovnice
www.zirovnice.cz

26. VĚŽ ZÁMKU POLICE
Součástí goticko-renesančního zámku je vyhlídková pětipatrová hranolová 
věž, ze které se lze rozhlédnou po širokém okolí. V zámku jsou dále k vidění 
kvalitní štukové výzdoby stropů, části původního vybavení a mimo jiné i zcela 
zachovaná a neporušená zámecká kaple z 18. století.
 Výška: 34,2 m
 Otevírací doba: Červenec–srpen, út–ne: 09:00–17:00.
 Adresa: Police 1, Police
www.obec-police.cz

27. VĚŽ HRADU LIPNICE NAD SÁZAVOU
Ochoz věže Samson na lipnickém hradu si oblíbí všichni romantici a milovníci 
úchvatných vyhlídek. Po zdolání dřevných schodů je z výšky 27 metrů možné 
shlédnout hrad i krásně zvlněnou okolní krajinu, výjimečně ale také i Sněžku. 
Věž je přístupná v rámci volné prohlídky celého hradu.
 Výška: 40 m
 Otevírací doba: Červenec a srpen: út–ne: 9:00–18:00, květen, červen: 
út-pa: 10:00–16:00, so, ne: 10:00–17:00, duben, září, říjen: so, ne, svátky: 
10:00–16:00.
 Adresa: Státní hrad Lipnice, Lipnice nad Sázavou
www.hrad-lipnice.eu 

31. VĚŽ HRADU ROKŠTEJNA
Na  místě, kde kdysi stával ranně gotický hrad, se nyní na  skalním ostrohu 
v údolí říčky Brtnice vypíná velká a romantická hradní zřícenina. Z původní-
ho hradu zůstala jen hranolovitá věž, která byla zvýšena ještě o jedno patro. 
Díky plánované stavbě přehrady se zde prováděly detailní archeologické prů-
zkumy, takže Rokštejn patří k  nejlépe prozkoumaným středověkým hradům 
u nás.
 Výška: 17 m
 Otevírací doba: Červen–září (zpřístupnění hradu)
 Přístup: Od železniční stanice Přímělkov či Dolní Smrčné po turistickém 
značení (cca 2 km), případně údolím po proudu říčky Brtnice (cca 8 km).
www.brtnice.cz

28. VĚŽ HRADU LEDEČ NAD SÁZAVOU
Od roku 2007 je zpřístupněna věž hradu z první poloviny 13. století. Po zdolání 
111 schodů se otevře působivý kruhový výhled na Ledeč nad Sázavou a okolí. 
Návštěva věže je součástí prohlídky muzea, jehož expozice je věnována zejmé-
na práci zdejších řemeslníků.
 Výška: 32 m
 Otevírací doba: Duben–říjen: út–ne: 09:00–12:00, 13:00–16:00 .
 Adresa: Hradní 701, Ledeč nad Sázavou
www.hrad.ledecns.cz

29. VĚŽ ZŘÍCENINY HRADU ORLÍK
Vestavěním kovové konstrukce schodiště do stařičké a poškozené hradní vě-
že vznikla v roce 2014 originální rozhledna, ze které se za příznivého počasí 
nabízí krásné výhledy na všechny důležité vrchy Vysočiny, viděl lze ale i horu 
Blaník. Od této vyhlídky návštěvníka dělí 104 schody.
 Výška: 22 m
 Otevírací doba: Červenec–srpen: út–ne: 09:00–18:00; květen, červen, 
září: čt–ne, svátky: 10:00-17:00; duben, říjen: so, ne, svátky: 10:00–17:00.
 Přístup: Automobilem 2  km severně od  města Humpolec směrem 
na Havlíčkův Brod (dálnice D1 - exit 90), parkoviště v obci Rozkoš (300 m 
od hradu).
www.castrum.cz/hrad-orlik

30. VĚŽ HRADU ROŠTEJNA
Hlavní dominantou výborně zachovaného pozdně gotického hradu je gotic-
ká sedmiboká věž, do které vede 103 schodů. Z oken věže je nádherný daleký 
výhled do  okolní krajiny. Za  dobré viditelnosti lze spatři část Alp, konkrétně 
Schneeberg vzdálený 150 km od Roštejna a cca 80 km od Vídně.
 Výška: 45 m
 Otevírací doba: Červen–srpen: út–ne: 09:00–18:00; květen: út–ne: 9:00–
17:00, září: út–ne: 10:00–17:00, duben, říjen: so, Ne, svátky: 10:00–17:00.
 Adresa: Doupě 1, Telč
www.hrad-rostejn.cz
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