Památky UNESCO

Vysočina je krajem s největší koncentrací památek zapsaných na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v České republice.
Památky zde tvoří pomyslný trojúhelník a vzdáleny jsou od sebe přibližně
40 km, nabízí tedy skvělý program např. pro víkend strávený na Vysočině.

❖ Telč

Historické jádro města, uzavřené rybníky a branami, si udrželo po celá
staletí svou osobitou tvář z časů Zachariáše z Hradce. Na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO bylo zapsáno v roce 1992.
Rozsáhlý renesanční zámecký komplex pochází z dílny architekta B. Maggiho z Arogna a patří k nejlépe dochovaným v České republice. Historické
centrum je unikátní svou celistvostí, tvoří ho nenarušený komplex vzácných domů postavených v renesančním a barokním stylu.

•

•

Co dále navštívit: Hrad Roštejn Klášter premonstrátů v Nové Říši Javořice – nejvyšší vrchol Vysočiny
Významné akce: ČERVEN: Arts&film – Evropský filmový festival o umění
ČERVENEC/SRPEN: Prázdniny v Telči – tradiční letní hudební festival
Balóny nad Telčí – létání horkovzdušných balónů Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna – tradiční akce s lidově historickou tematikou ZÁŘÍ: Hasičský den – republiková soutěž dobrovolných
hasičů v požárním útoku a soutěž mladých hasičů PROSINEC: Silvestrovský výstup na Javořici

•

•

•

•

•

❖ Žďár nad Sázavou

V překrásné přírodní scenérii chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
leží město Žďár nad Sázavou. To ukrývá klenot v podobě Poutního kostela
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který zdobí návrší nad bývalým cisterciáckým klášterem, dnešním zámkem. Pro svou výjimečnost byl kostel
v roce 1994 zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO. Vystavěn byl podle návrhů významného pražského architekta vrcholného baroka Jana Blažeje Santiniho Aichla. Je postaven na půdorysu
ve tvaru pěticípé hvězdy. To má vycházet z legendy, ve které se praví, že
v místě, kde Jan Nepomucký utonul, se objevila koruna z pěti hvězd. Magická symbolika čísla pět se pak objevuje opakovaně i v dalších prvcích stavby.
Fotografie: L . Pavlíček, Kraj Vysočina, MěÚ Telč, MěÚ Třebíč, Z. Málek, J. Horák,
J. Hutař, V. Kunc, L. Dočkalová

•

Co dále navštívit: Zámek Žďár nad Sázavou Naučná stezka kolem Zelené hory Rekreační areál „Pilák“ Sochy Michala Olšiaka

•

•

•

Významné akce: KVĚTEN: Pouť ke svátku sv. Jana Nepomuckého ČERVEN: Festival dechových hudeb ČERVENEC/SRPEN: Festival pod Zelenou horou – projekt alternativní kultury Horácký džbánek – festival folkové hudby
ZÁŘÍ: Slavnosti jeřabin – festival výtvarné, hudební
i dramatické tvorby PROSINEC: Živý betlém

•

•

❖ Třebíč

•

•

Za dlouhá staletí své existence se město, také díky své výhodné poloze
mezi královskými městy Brnem, Jihlavou a Znojmem, stalo významným
centrem Vysočiny. Její dominanty – Bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť
byly v roce 2003 zapsány na Seznam světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO.
Bazilika sv. Prokopa
Románská bazilika stojí na místě původního dřevěného klášterního kostela.
Během mnoha válek stavba utrpěla značné újmy a byla využívána ke světským účelům. Po obnově byla zasvěcena sv. Prokopovi a opět slouží církevním potřebám. K nejcennějším částem patří gotická krypta s původní, více
než sedm století starou výdřevou stropu mezi kamennými žebry klenby.
Židovská čtvrť
Třebíč kdysi patřila k významným střediskům židovské kultury na Moravě,
jak dosvědčuje zdejší unikátně zachovaná čtvrť. Tu tvoří soubor 123 do-

chovaných domů, které doplňují objekty bývalých židovských institucí –
radnice, rabinátu, chudobince, nemocnice a školy. Vyjma Jeruzaléma jde
o jediné židovské památky, které se samostatně dostaly pod tuto ochranu.

•

•

Co dále navštívit: Zámek Třebíč Rozhledna na Pekelném kopci Rodný
dům Jana Kubiše Zámek Náměšť nad Oslavou Vinařské a kulturní centrum Sádek

•

•

Významné akce: BŘEZEN: Třebíčské loutkářské jaro – přehlídka loutkářských souborů Festival Divadla 2-3-4 herců – divadelní festival ČERVEN: Zámostí – multikulturní festival ČERVENEC/SRPEN: Oživené židovské město Šamajim – festival židovské kultury Slavnosti Tří kápí
– historické oslavy zápisu Třebíče do UNESCO ZÁŘÍ: Bramborobraní

•
•

•

•

•

•

❖ Státní 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. Je obklopen pravidelnou zahradou francouzského typu, která
přechází v přírodně krajinářský park. Zámku se často právem přezdívá české Versailles.

•

Co dále navštívit: Informační centrum Jaderné elektrárny Dukovany Dalešická přehrada – plavba na lodi Horácko, vodní elektrárna Dalešice Pivovar
Dalešice – Pivovar filmových Postřižin, Muzeum rakousko-uherského pivovarnictví Muzeum řemesel Moravské Budějovice Rozhledna Babylon

•

•

•

Významné akce: PROSINEC/LEDEN: Dalešická přehrada – Silvestrovská a Novoroční plavba na lodi Horácko ČERVEN: Postřižinské slavnosti (Pivovar Dalešice) – festival plný hudby, zábavy a filmu SRPEN: Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského Václav Hudeček a jeho hosté
(Moravské Budějovice) – mezinárodní hudební festival

•

•

❖ Lipnice nad Sázavou

•

V neveliké obci nedaleko od Havlíčkova Brodu se žádný návštěvník
nebude nudit ani chviličku. Hlavním lákadlem je jeden z nejmohutnějších českých hradů, který se hrdě tyčí na skalnaté vyvýšenině jakoby hlídal celé širé okolí a poskytuje působivé výhledy do krajiny. Lipnice je
neodmyslitelně spjata také s Jaroslavem Haškem, který zde žil, tvořil a je
pochován na místním hřbitově. V jeho domku pod hradem se nachází
expozice věnovaná jeho dílu a osudu. Velkou část své nejslavnější knihy

Osudy dobrého vojáka Švejka spisovatel napsal v Hostinci U České koruny, který dnes provozuje jeho vnuk. Milovníci přírody a pěší turistiky si
jistě přijdou na své při procházce kolem zatopených žulových lomů, kde
vznikla umělecká galerie v podobě trojice reliéfů vytesaných do skal.

•

Co dále navštívit: Zámek Světlá nad Sázavou Sklářská huť Jakub Tasice
Selské muzeum Michalův statek Muzeum Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci Údolí řeky Doubravy

•

•

•

Významné akce: ČERVENEC/SRPEN: Rocková lipnice – festival rockové
a popové hudby Haškova lipnice – festival satiry a humoru Sázavafest
(Světlá nad Sázavou) – multikulturní festival Bitva o Notorburg (Ledeč
nad Sázavou) – historický, kulturní a zábavní festival ŘÍJEN: Podzimní
knižní veletrh Havlíčkův Brod

•

❖ Zoologická zahrada Jihlava

•

•

•

V jihlavské zoologické zahradě „bez mříží“ můžete během jediného dne
prozkoumat všech pět kontinentů a ocitnout se ve světě exotických zvířat,
africké vesnici Matongo, asijském parčíku Hokkaido, jihoamerické Haciendě Escondido, australské farmě či africké savaně. To vše na návštěvníky
čeká v bezprostřední blízkosti centra města, v malebném údolí řeky Jihlávky. Kromě poznávání můžete v zoo také odpočívat u občerstvení ve stylových zařízeních, pobavit se v dětském koutku nebo si pohladit zvířátka
v rámci kontaktní zoo. Pravidelně se tu také pořádá celá řada zajímavých

vzdělávacích i zábavních akcí. Příznivce adrenalinu jistě potěší nové adrenalinové centrum PraLEZ.

•

Co dále navštívit: Jihlavské podzemí Děkanský chrám Nanebevzetí Panny Marie v Polné Zřícenina hradu Rokštejn Rodinný park Robinson (plánované otevření léto 2015)

•

•

Významné akce: KVĚTEN: Festival Mahler Jihlava – Hudba tisíců (zpravidla trvá do června/července) ČERVEN: Jihlavský havířský průvod
(koná se každé 2 roky: 2015, 2017) ČERVENEC: Vysočina fest – multižánrový hudební festival Dřevořezání Třešť – setkání řezbářů z ČR i zahraničí ČERVENEC/ZÁŘÍ: Horácký letecký den ZÁŘÍ: Mrkvancová
pouť v Polné ŘÍJEN: Mezinárodní festival dokumentárních filmů

•

•

•

•

•

•

❖ Pelhřimov – Město rekordů a kuriozit

Malebné město Pelhřimov, pro svou polohu označované také jako Brána
Vysočiny, je v současnosti proslulé svou sbírkou toho „NEJ“. Největší, nejmenší, nejdelší, nejtěžší, nejrychlejší, nejvytrvalejší… nejrůznější předměty pyšnící se těmito přívlastky můžete obdivovat v Muzeu rekordů a kuriozit, které nabízí dvě interiérové expozice a jednu venkovní výstavu formou
procházky. Tím ale pelhřimovské unikáty nekončí, v Muzeu Vysočiny Pelhřimov je k vidění také např. téměř 135 let starý piškotový dort. Vše je
umístěno v okolí půvabného náměstí, které svou pestrostí a zastoupením
řady stavebních slohů potěší každého obdivovatele architektury.

•

Co dále navštívit: Poutní vrch Křemešník Zámek Žirovnice
nad Lipou – zámek, Pohádková říše Fábula

• Kamenice

Významné akce: KVĚTEN: Slavnosti žirovnického jednorožce – tradiční
městské historické slavnosti ČERVEN: Mezinárodní festival rekordů a kuriozit v Pelhřimově ČERVENEC: Hračkobraní – přehlídka hraček s doprovodným programem v Kamenici nad Lipou SRPEN: Hasičský festival
dechových hudeb a dny záchranářů Pelhřimov

•

•

❖ CHKO Žďárské vrchy

•

Hledáte oázu klidu uprostřed panenské přírody v samém srdci naší země? Potom zamiřte do Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, kde nenapodobitelně harmonický ráz krajiny tvoří malebná údolí, lesy, louky, pastviny, skály, řeky a rybníky. V oblasti je vyhlášeno 49 maloplošných zvláště
chráněných území: 4 národní přírodní rezervace, 9 přírodních rezervací,

•

•

36 přírodních památek a 46 památných stromů a alejí. Na své si zde přijdou n
 ejenom milovníci přírody, ale také vyznavači venkovních sportů
a obdivovatelé kulturních a historických památek.

Co dále navštívit: Singletracky Nové Město na Moravě Vysočina Arena
Cyklostezka a in-line dráha Přibyslav-Sázava Horolezectví – Ledová stěna
Vír, Drátenická skála Sjíždění řeky Sázavy – Stvořidla, Sluneční zátoka

Co dále navštívit: Devět skal, Žákova hora Vesnická památková rezervace
Krátká a Křižánky Rozhledny Karasín, Rosička, Horní les Vodní plochy Velké
Dářko, Pilská nádrž, Medlov, Sykovec Vodní nádrž Vír, Šikland (Šiklův mlýn,
Strašidelný zámek Draxmoor, Fotopark Krokodýl, Off-road areál).

Významné akce: LEDEN/ÚNOR: Závody v běhu na lyžích a biatlonu (Vysočina Arena) ČERVENEC: Mistrovství světa horských kol 2016 (Nové
Město na Moravě)
SRPEN: Zlatá podkova (Humpolec) – závody
ve všestrannosti a v jízdě spřežení Závody dračích lodí na Velkém Dářku
PROSINEC: Silvestrovský výstup na Javořici

•

•

•

•

•

Významné akce: LEDEN: Závody psích spřežení (Tři studně) ČERVEN:
Nova Civitas – slavnosti s bohatým kulturním programem a jarmarkem
(Nové Město na Moravě) Krátecký jarmark (Vesnická památková rezervace Krátká)

•

❖ Vysočina v pohybu

Jedním z nejpříjemnějších způsobů, jak poznávat Vysočinu, je v pohybu a na čerstvém vzduchu, který patří k nejčistším v České republice. Barevná krajina plná oblých kopečků, romantických zákoutí, lesů a říček láká
k aktivnímu odpočinku. Téměř 3 000 tis. km tras pro pěší turistiku či nordic
walking Vás provede místními přírodními i kulturními zajímavostmi. Vysočina je protknutá 2 500 tis. km cyklotras, které uspokojí náročné cyklisty
ve zvlněném terénu Žďárských a Jihlavských vrchů i rodiny s dětmi na trasách vedených údolími a po mírných svazích s nádhernými výhledy. V Novém Městě na Moravě na cyklisty čeká opravdová lahůdka v podobě nově
otevřených sigletracků v délce přes 30 km. V případě dostatku sněhu proměňuje místní mírně zvlněný terén Vysočinu v jedno z nejzajímavějších
míst pro běžkování v ČR. Najdete tu stovky upravovaných tras i dlouholetou tradici lyžování a výroby lyží, a to zejména v Novém Městě na Moravě,
kde se nachází také Vysočina Arena – místo konání řady nejvýznamnějších
mezinárodních závodů. Nejkrásnějšího pohledu na svět, tedy z koňského
hřbetu, si můžete užívat na více než 850 km značených hipotras. Ještě větší „nadhled“ nabízí skály Javořické vrchoviny či Žďárských vrchů a další,
které jsou vyhledávaným cílem horolezců. Unikátem je potom ledová stěna ve Víru – nejvyšší svého druhu v Evropě. Vodáci si jistě zamilují rozmanitost řeky Sázavy a dosud ne úplně objevený horní tok řeky Jihlavy.
Podrobně zpracované tipy na pěší, cyklo a běžkařské výlety
naleznete na www.region-vysocina.cz.

•

•

•

•

•

•

❖ Prázdniny na venkově

Hledáte-li únik z uspěchaného života a každodenního shonu, přijeďte
strávit svou dovolenou na Vysočinu, která je venkovským prostředím jako
stvořeným pro oddych charakteristická. Čekají tu na Vás útulné pokojíčky
malých penzionů, chalup a farem, kde Vás obklopí přátelská a rodinná atmosféra. Můžete se tu starat o domácí zvířata, jezdit na koni, rybařit nebo
jenom z povzdálí pozorovat okolní dění. V klidném venkovském prostředí,
ať už ve vesničkách nebo na samotách, si přijdou na své milovníci přírody,
zvířat, domácí kuchyně a ničím nerušeného lenošení.
Seznam ubytovacích zařízení tohoto typu naleznete v publikaci
„Prázdniny na venkově“ na www.region-vysocina.cz.
Co dále navštívit: EDEN Centrum zelených vědomostí v Bystřici nad Pernštejnem (plánované otevření březen 2015) Kozí farma Dvůr Ratibořice
Záchranná stanice Pavlov

•

•

Významné akce: SRPEN: Slámování (Červená Řečice) – tvorba objektů ze
slámy s doprovodným programem Slavnosti medu (Nové Město na Moravě) ZÁŘÍ: Slavnosti brambor (Bystřice nad Pernštejnem) Den českého
strakatého skotu (Radešínská Svratka) Ovčí den (Chaloupky – Kněžice)
ZÁŘÍ/ŘÍJEN: Dýňový svět (Nová Ves u Leštiny)

•

•

•

•

•
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Vysočina je místo, kde Vás okouzlí malebná
krajina plná kopců a kopečků, zrcadélek rybníků
roztroušených po mělkých údolích, kterými se
vinou říčky a bublající potůčky, rozkvetlých luk
a polí, co mění svůj půvab podle ročních období.
Na své si přijdou také milovníci umění a historie,
kteří zde mohou obdivovat historická města, do dáli
se hrdě tyčící hrady a honosnou krásou oplývající
zámky. Na Vysočině si ale také užijete spoustu
zábavy! Stačí přijet… buďte vítáni!

