TOP atrakcje

Kraju Wysoczyna

VYSOČINA
W samym środku Republiki Czeskiej czeka na Was inspirująca Wysoczyna. Na miłośników natury czekają zalesione kopce, rozkwitnięte łąki i dziewicze koryta rzek, odkrywcy mogą wyruszyć hipotetycznym trójkątem
po zabytkach UNESCO lub zbadać zapomnianą historię zamków, pałaców i ruin. Wielu wrażeń mogą spodziewać się też rodziny z dziećmi. Wyruszcie z nami za tymi najciekawszymi atrakcjami, które ma Wysoczyna
do zaoferowania.
Więcej wskazówek na ciekawe miejsca Wysoczyny oraz wycieczki można znaleźć na stronie turystycznej

www.vysocina.eu
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Žďár nad Sázavou

CZYSTA DOSKONAŁOŚĆ
ZABYTKÓW UNESCO
Na Wysoczynie można zwiedzić trzy zabytki wpisane na Listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Żaden inny kraj w Czechach nie może
pochwalić się taką liczbą tych skarbów jak właśnie
Wysoczyna. Tworzą hipotetyczny trójkąt i odległość
między nimi to zaledwie 40 kilometrów.

Havlíčkův Brod
Telč

Žďár n. S.

Pelhřimov
Jihlava
Telč

Třebíč

Třebíč

Czysta doskonałość zabytków UNESCO

Telč

chęca też nowo otwarta ekspozycja interaktywna
w wieży św. Ducha prezentująca pojedyncze historyczne okresy miasta w stosunku do dziejów narodowych i historycznych.
Na pewno warto zwiedzić pałac renesansowy, który
za słonecznego dnia chętnie odzwierciedla się na tafli jeziora. Do jego największych atrakcji należy Sala
Rycerska lub Złota, kaplica Wszystkich Świętych, ogród z arkadami i park pałacowy. Piękno tego miejsca
bardzo szybko dostrzegli filmowcy, którzy nakręcili
tu kilka bajek.

Historyczne centrum Telča znajdziecie na Liście
Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO od 1992 roku. Nie bez powodu
na miasto mówi się Wenecja Morawska i słusznie
należy do jednego z najpiękniejszych miast Republiki Czeskiej z mieszczańskimi domami z renesansowymi i barokowymi szczytami. Do rynku w Telču
nierozłącznie należą cieniste arkady z wieloma kawiarniami, cukierniami i restauracjami. Rodzinom
z dziećmi spodoba się zwiedzanie Telčskiego Domu,
gdzie można zajrzeć do świata legend, krasnoludków i opowieści historycznych. Do zwiedzania za-

Pałac Państwowy Telč

Centra Informacji, kontakty

Centrum Informacji Turystycznej
Urzędu Miejskiego Telč
náměstí Zachariáše z Hradce 10, CZ-588 56 Telč
Tel.: +420 567 112 407; +420 567 112 408
e-mail: info@telc.eu, www.telc.eu

Pałac Państwowy Telč
nám. Zachariáše z Hradce 1, CZ-588 56 Telč
Tel.: +420 567 243 943, e-mail: telc@npu.cz
www.zamek-telc.eu
1
Facebook: @hradyzamkyaostatni
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Třebíč
NIEPOWTARZALNA BAZYLIKA
Bazylika św. Prokopa przylegająca do pałacu została wzniesiona w czasach, kiedy we Francji zaczęły
wznosić się ku niebu pierwsze katedry gotyckie.
Niepowtarzalne przenikanie europejskich wpływów
na granicy stylu romańskiego i gotyckiego doprowadziło do wpisania tej wyjątkowej budowli na Listę
UNESCO w 2003 roku. Na liście mieści się także były
Pałac Valdštejn z siedzibą Muzeum Vysočiny Třebíč. To stworzyło w atrakcyjnych pomieszczeniach
historycznych nowoczesne ekspozycje poświęcone
na przykład historii pierwotnie benedyktyńskiego
klasztoru lub żywej i nieżywej przyrodzie.

Dzielnica żydowska – Třebíč
Třebíč dekoruje dzielnica żydowska – jedna z niewielu w całości zachowanych w Europie i jedyny
zabytek żydowski UNESCO poza terenem Izraela.
Historię tamtejszej ludności żydowskiej dokumentuje Synagoga Tylna zbudowana w 1669 roku w
stylu renesansowym. W niej, między innymi, możecie obejrzeć model getta żydowskiego – tak jak
wyglądało w 1850 roku. Do spacerów zachęca malownicza dzielnica wąskich uliczek i zachowanych
domów. Wraz z dzielnicą żydowską został wpisany
na Listę UNESCO w 2003 roku także cmentarz żydowski. Ten ze swoją powierzchnią liczącą niemalże
12 tysięcy km2, 11 tysiącami grobami i prawie trzema tysiącami kamiennych nagrobków należy do największych cmentarzysk żydowskich w kraju.

Wnętrze Tylnej synagogi

WIEDZIELIŚCIE, ŻE...
wszystkie części třebíčskiego zabytku UNESCO
proponuje szlak naukowy nazwany Śladami opatów i rabinów (Po stopách opatů a rabínů) odkrywający życie obu wspólnot religijnych, które przez
wieki żyły w Třebíču w bliskim sąsiedztwie.

Bazylika św. Prokopa

Centra Informacji, kontakty

TIC Třebíč
Národní dům, Karlovo náměstí 47
CZ-674 01 Třebíč
Tel.: +420 568 610 021
info@mkstrebic.cz
www.mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu
Facebook: @mkstrebic
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TIC Synagoga Tylna
Subakova 1/44
CZ-674 01 Třebíč
Tel.: +420 568 610 023
infosynagoga@mkstrebic.cz
www.mkstrebic.cz,
www.visittrebic.eu

TIC Bazylika
Zámek 1
CZ-674 01 Třebíč
Tel.: +420 568 610 022
infobazilika@mkstrebic.cz
www.mkstrebic.cz, 2
www.visittrebic.eu

Czysta doskonałość zabytków UNESCO

Žďár nad Sázavou
Kościołowi pielgrzymkowemu
św. Jana Nepomucena na Zielonej Górze

W górnym biegu rzeki Sazawa, w samym sercu Wyżyny Czeskomorawskiej, w otoczeniu
przepięknej natury Obszaru Chronionego Krajobrazu Gór Zdziarskich leży miasto Žďár nad
Sázavou, które również znajdziemy na liście
zabytków UNESCO – dzięki klejnotowi architektury barokowej, kościołowi pielgrzymkowemu św. Jana Nepomucena na Zielonej Górze. Ten został wpisany na Listę Dziedzictwa
Kulturowego i Przyrodniczego w 1994 roku.

WIEDZIELIŚCIE, ŻE...
do oryginalnego projektu architekt J. B. Santini wdrożył symbolikę piątki będąc zainspirowany legendą
o św. Janie Nepomucenie, któremu nad ciałem pojawiła się korona z pięcioma gwiazdkami?

Kościół, zbudowany na początku lat 20 XVIII
wieku, jest bez wątpliwości najbardziej wyjątkowym dziełem Jana Blažeja Santiniego Aichla
i słusznie uważany za szczyt twórczości architekta. Dla znaczącej świątyni chrześcijańskiej
wybrano wzgórze nad klasztorem i we wrześniu 1722 roku została pierwszą wielką świątynią pod wezwaniem św. Jana Nepomucena.
Jej historię dokumentuje w sposób nowoczesny
i nietypowy, za pomocą elementów interaktywnych, Muzeum nové generace (Muzeum Nowej
Generacji) mieszczące się w pałacu žďárskim.
Znaczącym dowodem pracy J. B. Santiniego
jest też Cmentarz Dolny przyciągający uwagę
dzięki rzutowi w kształcie czaszki. Jego budowę
w 1709 roku zainicjowała groźba epidemii dżumy, która w końcu žďárską posiadłość ominęła.
Centra Informacji, kontakty

Centrum Informacji Turystycznej
náměstí Republiky 24, Stará radnice
CZ-591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 566 628 539
e-mail: ticzdarns@seznam.cz, www.zdarns.cz
Facebook: @zdarns.cz

Kościół Pielgrzymkowy
św. Jana Nepomucena na Zielonej Górze
Sychrova ulice, CZ-591 02 Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 724 758 993
e-mail: info@zelena-hora.cz 3
www.zelena-hora.cz
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CZYSTE PIĘKNO
PRZESZŁOŚCI

Świątynia św. Małgorzaty

Czyste piękno przeszłości

Pałac Jaroměřice nad Rokytnou
Na ten pałac barokowy nie bez powodu mówi się
morawskie Versailles. Należy do najpotężniejszych
budowli architektonicznych 1 połowy XVIII wieku u nas i w Europie i otacza go obszerny ogród
francuski przechodzący za rzeką Rokytná w park
angielski.
Pierwotnie w miejscu stała średniowieczna twierdza, którą w XVI wieku zastąpił pałac renesansowy i dwa wieki później, za czasów Questenberków, najbardziej znaczących właścicieli posiadłości
jaromieřickiej, w styl barokowy przebudował go
austriacki architekt Jakub Prandtauer.

Pałac Państwowy Jaroměřice nad Rokytnou
náměstí Míru 1
CZ-675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Tel.: +420 568 440 237, +420 724 730 852
e-mail: jaromerice@npu.cz,
www.zamek-jaromerice.cz
4
Facebook: @hradyzamkyaostatni

Na zwiedzanie pałacu można wybrać jedną z czterech tras – Hrabi Apartament, Pokoje Gościnne
i Kuchnie, trzecia trasa została przeznaczona dla
uczniów szkół podstawowych a czwarta prezentuje wnętrza barokowe świątyni św. Małgorzaty.
Ekspozycje stałe co roku uzupełniane są ciekawymi i atrakcyjnymi wystawami sezonowymi.

WIEDZIELIŚCIE, ŻE...
z Jaroměřic pochodzi pierwsza czeska opera? Czeski
kompozytor František Václav Míča napisał tu utwór
O původu Jaroměřic (O powstaniu Jaroměřic).

Pałac Žďár nad Sázavou
Teren pałacu, byłego klasztoru cysterskiego z XVIII wieku, posiada bogatą historię. Przeszedł przez szereg znaczących zmian i nawet dziś, tak jak w przeszłości, pełni
funkcję gospodarczą. Przylegającymi posiadłościami,
lasami i stawami zarządzają właściciele pałacu – rodzina
Kinskich, którzy w pałacu stworzyli unikatowe Muzeum
Nowej Generacji z multimedialnymi ekspozycjami pełnymi elementów interaktywnych. Razem z przewodnikiem
audio zanurzycie się w opowieść, która zapozna Was
z jednym dniem z życia zakonnika, przedstawi sztukę
cysterską i pod koniec zaprowadzi Was do okresu baroku. Muzeum zdobyło nagrodę Živa award za najbardziej
kreatywne muzeum Europy Środkowej. Zwiedzających
dodatkowo zadowoli przyjemna kawiarnia pałacowa.

WIEDZIELIŚCIE, ŻE...
okolicę pałacu dekoruje zabytek UNESCO, kościół
św. Jana Nepomucena na Zielonej Górze, który
wznosi się na wzgórzu nad terenem pałacu?

Pałac Žďár nad Sázavou
Zámek 8/8, CZ-591 02 Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 602 565 309, +420 732 384 312
e-mail: info@zamekzdar.cz, www.zamekzdar.cz 5
Facebook: @zamekzdar
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Zamek Roštejn
WIEDZIELIŚCIE, ŻE...
w pobliżu zamku znajdziecie Roš
týnski Zwierzyniec z muflonami,
danielami i dzikami? Do zwierzyńca od zamku prowadzi znaczony
szlak okrężny mający około dwa
kilometry.
Hrad Roštejn
Doupě 1, CZ-588 56 Telč
Tel.: +420 739 382 901
e-mail: rostejn@cmail.cz
www.hrad-rostejn.cz
6
Facebook: @HradRostejn
Późno gotycki zamek wznosi się na skalistym wzgórzu w lesie mniej więcej 12 kilometrów na północ
od Telča w romantycznej krainie Gór Jihlawskich.
Pierwsza rzuca się w oko dominująca pierwotnie
gotycka siedmiościenna wieża sięgająca wysokości
45 metrów. Do najbardziej znaczącej przebudowy
doszło za posiadania Zachariáša z Hradca, kiedy w
duchu renesansowym powstaje zameczek łowiecki
otoczony obszernym zwierzyńcem.

Przez perypetie historyczne zamek został lojalny wobec łowiectwa po dziś dzień. Dowodem tego jest
nowo otwarta ekspozycja interaktywna skupiona
na przyrodzie, łowiectwu i myślistwu z unikatową
salą botaniczną. Ogólnie dostępna jest odnawiana
kaplica św. Eustacha i niecodzienna wieża siedmiościenna zapewniająca niepowtarzalny widok na
okoliczne skupiska lasów.

Zamek Kámen
Pierwotnie gotycki zamek został wzniesiony w połowie XIII wieku na obszernej formacji skalnej od której odnosi swoją nazwę.
Największy rozkwit posiadłość Kámen osiągnęła w połowie XVI
wieku, kiedy do zamku należało miasteczko o tej samej nazwie
i dziesięć wsi.
Podczas zwiedzania możecie wybierać spośród trzech ekspozycji.
Jedną z nich jest Mieszkanie i styl życia w XIX wieku i na początku
XX wieku w posiadłości ziemiańskiej z pokazami wnętrz mieszkalnych i w innej ekspozycji w starym pałacu zostały między innymi
wystawione oryginalne mechanizmy zegarowe z XVIII wieku pochodzące z bram miasta Pelhřimov. Trzecia trasa zwiedzania zawiera poszukiwane muzeum motocykli i ekspozycję silnikowych
pojazdów jednośladowych. Od sezonu 2018 można obejrzeć motocykl ČZ 500 wyprodukowany w 1938 roku oraz motocyklowy
unikat Čechie (Böhmerland) z 1928 roku, który był najdłużej seryjnie produkowanym motocyklem na świecie.

WIEDZIELIŚCIE, ŻE...
zamek z trzech stron otacza przedzamcze z parkiem, któremu dominuje naturalny skalniak? Otwarty jest przez cały
sezon i dostępny bezpłatnie dla wszystkich zwiedzających.
12

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
oddział Zamek Kámen
Kámen č. p. 1, CZ-394 13 Kámen
Tel.: +420 565 426 609
e-mail: hrad.kamen@muzeumpe.cz
www.hradkamen.cz
7
Facebook: @HradKamen

Czyste piękno przeszłości

Zamek Lipnice

WIEDZIELIŚCIE, ŻE...

stronna piwnica z dawną salą biesiadną Jindřicha
z Lipé jak i przepiękny widok na okolicę, na przykład
z balkonu wieży Samson.

Lipnice słynie też z tego, że w ruinach zamku
znaleziono skarb? Chodziło o zestaw gotyckich
kafli piecowych, pozostałość pieca kaflowego,
który niegdyś ogrzewał pomieszczenia zamku.
Przedstawi go nowa ekspozycja.
Jeden z najpotężniejszych czeskich zamków szlacheckich został zbudowany w surowej i dzikiej krainie na początku XIV wieku mocnym rodem jegomości z Lichtenburka. W późno gotycką rezydencję
zamkową zamienił się dzięki Trčkom z Lípy dopiero
w XVI wieku. Podczas zwiedzania zamku czeka Was
monumentalna architektura, gotycka kaplica, prze-

Podziemia Jihlavskie

Lipnicki zamek jest też naznaczony najróżniejszymi
zagadkami i legendami. Na przykład o zamurowanej Katarzynie, o czarnym mężczyźnie lub o skarbie
i trzecim krzyżu.
Zamek Państwowy Lipnice
Lipnice nad Sázavou 1
CZ-582 32 Lipnice nad Sázavou
Tel.: +420 724 961 945, +420 724 803 359
e-mail: lipnice@npu.cz, www.hrad-lipnice.cz
Facebook: @hradyzamkyaostatni
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Podziemia Jihlavskie to druga co do wielkości siatka korytarzy
podziemnych na terenie Czech. Mają długość 25 kilometrów
i w czasie wojny trzydziestoletniej jeden z korytarzy służył
do ewakuacji. Korytarze powstały przez wzajemne połączenie piwnic, które były od końca XIII wieku drążone w skale
i służyły na przykład do magazynowania piwa. Pomimo tego
na temat ich powstania tworzono najróżniejsze hipotezy.
Współcześni historycy przypuszczają, że korytarze zawdzięczają swoje powstanie właśnie celom gospodarczym.
W czasie zwiedzania podziemia uzyskacie informacje o średniowiecznym wydobywaniu, obejrzycie przykłady przetwarzania rudy lub archeologiczne przykłady ceramiczne. Ciekawą jest również ekspozycja o jihlavskim prawie górniczym.
Od sezonu 2018 nowością jest trasa zwiedzania w schronie
obrony cywilnej.

Podziemia Jihlavskie
Hluboká 109/1, CZ-586 01 Jihlava 1
Tel.: +420 565 591 846
www.jihlavskepodzemi.cz 9
Facebook: @mesto.jihlava

WIEDZIELIŚCIE, ŻE...
w 1978 roku speleologowie amatorzy znaleźli tu świecący korytarz?
Ściany korytarza pokrywa biaława warstwa, która po wcześniejszym
naświetleniu świeci na zielono.
13

CZYSTA RADOŚĆ
DLA DZIECI

Zoo Jihlava

Czysta radość dla dzieci

Zoo Jihlava

W jedno jedyne popołudnie możecie przejechać przez
pięć kontynentów, zobaczyć ponad 200 gatunków
zwierząt egzotycznych, obejrzeć pawilon tropikalny,
wioskę afrykańską Matongo, park azjatycki Hokkaido
lub południowoamerykańską hacjendę Escondido. Jak
będziecie mieli szczęście, będzie na Was czekać na
przykład lampart śnieżny lub inne drapieżniki, anakonda wielka, niedźwiedzie malajskie, wilki bądź żyrafy.

Wielką atrakcją jest pawilon tropikalny z rzeką i wodospadem, oczkami wodnymi z krokodylami, rozbitym samolotem oraz największymi wężami świata
– anakondami wielkimi. Poszukiwaną jest ekspozycja
wilków, której częścią jest drewniany punkt widokowy przeznaczony do obserwacji tego drapieżnika
z wysokości.

Ze względu na powierzchnię ZOO w krajskim mieście
Wysoczyny należy do tych kameralnych i dlatego jest
ulubioną destynacją dla rodzin z dziećmi. Coś dla siebie natomiast znajdą też zwiedzający z innych kategorii wiekowych. Popularne są pokazy drapieżników
i sów, nocne zwiedzanie, dni zwierząt, wykłady lub
debaty czy pokazy karmienia.

Zoologická zahrada Jihlava,
příspěvková organizace
Březinovy sady 5642/10, CZ-586 01 Jihlava 1
Tel.: +420 567 573 730
e-mail: info@zoojihlava.cz
www.zoojihlava.cz
10
Facebook: @zoojihlava

Miasteczko Westernowe – Šiklův mlýn
Šiklův mlýn to jeden z największych naturalnych parków rozrywki w Republice Czeskiej.
Zaznacie tu aktywnej rozrywki i wypoczynku.
Czeka na Was piękna przyroda w sercu Wysoczyny, całodobowy program w miasteczku
westernowym, relaks na kąpielisku, poszukiwanie złota. Dzieci ucieszą się z wypożyczalni
kostiumów lub z jazdy konnej, dorośli zaś docenią wypoczynek w wellness.
Główny sezon wakacyjny zaczyna się zawsze
z początkiem wakacji letnich, kiedy park Šiklův
mlýn otwarty jest codziennie z programem od
wtorku do niedzieli aż do końca wakacji.
Do przyjścia zachęcają także wyjątkowe imprezy, takie jak na przykład Zabawy letnie ze
zwierzątkami, Dzień amerykański lub ulubiony Dzień rodzinny.

Miasteczko Westernowe – Šiklův mlýn
Zvole 49, CZ-592 56 Zvole nad Pernštejnem
Tel.: +420 602 750 130, e-mail: info@sikland.cz 11
www.sikland.cz, Facebook: @sikluvmlyn
15

Czysta radość dla dzieci

Centrum Eden

Z byłego gospodarstwa Mitrovských v Bystřici nad Pernštejnem wyrosło w 2015 roku nowe centrum ekologiczne będące rajem rozrywki i wiedzy dla całej rodziny.
W wiosce horackiej poznacie życie naszych przodków
i sprawdzicie się w rzemiosłach ludowych lub produkcji różnych produktów. Dzieci docenią, że w centrum nie obowiązują żadne zakazy – wszystkiego mogą dotknąć, powąchać,
spróbować i oczywiście robić zdjęcia. Kuszącą atrakcją jest
miejscowy minibrowar marki Mittrovsky.

WIEDZIELIŚCIE, ŻE...
Centrum Eden
Nový Dvůr 318
CZ-593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: +420 730 898 697
e-mail: info@centrumeden.cz
www.centrumeden.cz
Facebook: @centrumeden

12

na wyciągnięcie ręki od centrum znajdziecie Aleję
Bajkową z dziesięcioma drewnianymi rzeźbami postaci bajkowych – na przykład czartem, wodnikiem czy
księżniczką? Po drugiej stronie alei małych wycieczkowiczów zadowoli dziecięcy park linowy w którego
pobliżu jest rzeźba żubra Michala Olšiaka.

Muzeum rekordów i ciekawostek Pelhřimov
Największy, najmniejszy, najdłuższy, najcięższy, najszybszy, najwytrwalszy... To wszystko przydawki, które napotkacie na każdym kroku w ekspozycji dokumentującej unikatowe osiągnięcia czeskich i światowych rekordzistów.
Muzeum rekordów i ciekawostek zostało otwarte w Pelhřimovie jako jedyne miejsce tego typu w Europie Środkowej. Na pięciu wyremontowanych piętrach wieży historycznej udało się nazbierać setki eksponatów, nigdzie
indziej w świecie niewidzianych.
Muzeum rekordów i ciekawostek
Palackého 47, CZ-393 01 Pelhřimov
Tel.: +420 565 321 327
e-mail: muzeum@dobryden.cz, www.dobryden.cz
Facebook: @muzeumrekordu

Ekspozycja Złote czeskie rączki
Nábřeží rekordů a kuriozit 811, CZ-393 01 Pelhřimov
Tel.: +420 565 323 163
13
e-mail: agentura@dobryden.cz, www.dobryden.cz

Centrum Ekotechniczne Alternator w Třebíču
Centrum nauki i techniki połączone z rozrywką i aktywnością
twórczą znajdziecie w Třebíču Borovině. Ekspozycje zostały poświęcone historii energii po współczesność i historii obuwia. Niepowtarzalny eksponat Nauka na kuli z ponad tysiącami programów jest naprawdę unikatowy i zachwyci naprawdę każdego.
W przeciwieństwie do zwykłych muzeów dotykanie eksponatów
jest ściśle nakazane. Gdyż tylko w ten sposób, za pośrednictwem
praktycznego eksperymentowania, szczególnie młodsi zwiedzający mogą zrozumieć funkcjonowanie otaczającego ich świata.
Alternator – Centrum Ekotechniczne Třebíč
Tomáše Bati 1083, CZ-674 01 Třebíč, tel.: +420 733 673 006
e-mail: info@alternator.cz, recepce@alternator.cz 14
www.alternator.cz, Facebook: @alternatortrebic
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CZYSTA RADOŚĆ
Z RUCHU

Ścieżka rowerowa Přibyslav – Sázava

Arena Wysoczyna w Novém Městě na Moravě

Arena Wysoczyna regularnie gości znaczące imprezy
sportowe z europejskim a czasami nawet ogólnoświatowym zasięgiem. Regularnie do Nového Města
na Moravě – serca Wysoczyny zjeżdżają fani biathlonu i miłośnicy doświadczonych bikerów i rowerów
górskich. W Arenie możecie nie tylko kibicować.

coś dla siebie. Znajdziecie tu technicznie niewymagające, rozrywkowe i bezpieczne ścieżki dla dzieci, naturalne ścieżki dla rowerzystów niepełnosprawnych,
którymi można jechać na wózku inwalidzkim lub
handbiku jak i naprawdę trudne traile dla doświadczonych bikerów.

Do tradycji wyścigów MTB nawiązują novoměstskiej ścieżki dla rowerów górskich. Według poziomu
i zdolności ścieżek singletrekowych każdy wybierze

Najnowszą novoměstską atrakcją jest asfaltowy tor
pumptrackowy należący do największych w Czechach.

Cyklo arena Wysoczyna
Tel.: +420 728 055 396
e-mail: info@cykloarenavysocina.cz
www.vysocina.bike
Facebook: @vysocinabike

Trasy Konne

Arena Wysoczyna – Klub Sportowy
Nové Město na Moravě
Vlachovická 1200, CZ-592 31 Nové Město na Moravě
e-mail: sekretariat@vysocina-arena.cz
15
www.vysocina-arena.cz, Facebook: @biathlonnmnm
Świat jest piękny nie tylko z siodła rowerowego,
ale także z końskiego grzbietu. Wysoczyna szczyci się najdłuższą znaczoną siecią tras konnych
o całkowitej długości 846 kilometrów uzupełnioną o usługi ponad setki stajni konnych. Hipotrasy
uzupełniają gęstą mapę szlaków turystycznych
i ścieżek rowerowych, których czysta Wysoczyna
liczy ponad 5,5 tysięcy kilometrów.
Sieć tworzą dwie czerwone główne trasy wiodące przez Telč na Jihlavsku do Golčova Jeníkova na
Havlíčkobrodsku i od Dukovan na Třebíčsku na
Žďársko. Po znaczonej trasie niebieskiej można
wędrować z Třebíčska przez Jihlavsko do granicy z Krajem południowoczeskim. Między tymi
trasami istnieją znaczone zielone i żółte powiązania. Do tras nawigują kierunkowskazy z nazwą
Jezdecká stezka Kraje Vysočina.
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Czysta radość z ruchu

Ścieżka rowerowa Přibyslav – Sázava
Tam, gdzie kręci się rzeka Sazawa, prowadzi starą
zlikwidowaną linią kolejową ścieżka rowerowa z Přibyslavi do Sázavy. Ma długość 8 855 metrów, trasa
jest bez kopców, całkowite przewyższenie osiąga jedynie 56 metrów. Rowerzyści i rolkarze inline będą
jechali przez piękną czystą przyrodę.
Na obu końcach, w Sázavie i v Přibyslavi, możecie
kontynuować jazdę po miejscowych ścieżkach rowerowych. Do Sázavy i Přibyslavi można także dojechać
pociągiem. Przy dworcu w Přibyslavi i na początku
ścieżki rowerowej w Sázavie jest parking dla samochodów. Powierzchnia ścieżki rowerowej jest z gładkiego asfaltu, utrzymywana w ciągu roku. Na trasie
znajdziecie trzy zadaszone miejsca odpoczynku.
Zimą ścieżkę wykorzystają narciarze biegowi gdyż
można po niej jechać nawet przy małej ilości śniegu.
Centrum Informacji Turystycznej
Bechyňovo náměstí 45, CZ-582 22 Přibyslav
Tel.: +420 569 484 361, +420 739 447 382
e-mail: ic@pribyslav.cz
16
www.kzmpribyslav.cz
Facebook: Kzm Přibyslav

Ścieżka Rowerowa Jihlava – Třebíč – Raabs
Przez Wysoczynę aż do przygranicznego miasta Raabs
z zamkiem o tej samej nazwie prowadzi ścieżka rowerowa omijająca główne drogi i będąca przyjemną ścieżką
w pobliżu lasów i pól. Dlatego jest bezpieczna i mogą z niej
korzystać też rodziny z dziećmi. Jak na razie tylko jedna
trzecia jest zrobiona jako ścieżka rowerowa, z której mogą
korzystać też rolkarze in-line. Z Jihlavy do Třebíča prowadzi
wzdłuż rzeki Jihlava i sportowcy czasami muszą też pokonywać większe przewyższenia, za co będą nagrodzeni przepięknymi widokami.

Dobrowolny związek gmin Ścieżka
Rowerowa Jihlava – Třebíč – Raabs
Masarykovo náměstí 97/21, CZ-586 01 Jihlava 1
e-mail: info@jihlava-trebic-raabs.cz 17
www.jihlava-trebic-raabs.cz
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Łódź wycieczkowa Horácko

Widok na Dalešicką tamę z pokładu łodzi Horácko
jest zdecydowanie wart uwagi. Łodzią możecie płynąć od kwietnia do października, nawet z rowerami,
i wybrać jeden z pięciu przystanków – Kramolín, Dalešice, Kemp Wilsonka, Třesov lub Koněšín.

Nad taflą tamy unoszą się strome zalesione zbocza
sięgające nawet 100 metrów wysokości, ukrywające
ruiny zamków średniowiecznych – Kozlov i Holoubek.
W pobliżu tamy możecie skorzystać z dziesiątek kilometrów ścieżek rowerowych i szlaków pieszych.

W przepiękny rejs romantyczny możecie wypłynąć
w sobotę, niedzielę lub święta z portu w Kramolínie.
W miesiącach letnich, lipcu i sierpniu, łódź wypływa
codziennie. Zimą są do wyboru okazjonalne rejsy, zazwyczaj w weekend z przystanku Kramolín.

Transport wodny na Dalešickiej tamie
Tel.: +420 723 190 709
e-mail: info@dalesickaprehrada.cz
www.dalesickaprehrada.cz
18
Facebook: @lodni.doprava.dalesice

Pociągi parowe i historyczne
Wycieczki po Wysoczynie możecie sobie urozmaicić
przejażdżką pociągiem parowym lub zabytkowym motorowym. Te przeniosą Was w czasie i przestrzeni zapewniając niepowtarzalną atmosferę transportu kolejowego.
Za oknami wagonów zabytkowych na przemian będą
pokazywać się kopce z dolinami, lasy z łąkami i pastwiskami. Dzieci zapewne docenią przejażdżki tematyczne
– karnawałowe, wielkanocne, mikołajkowe lub bożonarodzeniowe.
Jindřichohradeckie koleje lokalne wyprawiają nostalgiczne pociągi parowe z południowoczeskiego Jindřichova Hradce do Obrataně na Vysočině i w naszym
kraju zatrzymują się na przykład w Kamenici nad Lipou,
Černovicach lub Stříteži.
Pociąg wycieczkowy ciągnięty przez lokomotywę wyprodukowaną w 1976 roku pędzi na trasie Jemnice
– Moravské Budějovice. Możecie się nim przejechać
Jindřichohradecké místní dráhy, a. s.
Nádražní 203/II
CZ-377 01 Jindřichův Hradec
Tel.: +420 384 361 165
e-mail: office@jhmd.cz
www.jhmd.cz
19
Facebook: @jhmd.cz
20

Pociąg silnikowy
w Jemnice
w czasie specjalnych imprez kilka razy w roku lub
w czasie wakacji – zawsze w sobotę i niedzielę.
Legendą pośród pociągów wycieczkowych jest Posázavský pacifik, który przewoził włóczykijów już na
początku XX wieku. Wysoczynę przecina pierwotna
linia kolejowa 212 z Čerčan do Světlé nad Sázavou.
Prócz regularnych połączeń możecie skorzystać też
z przejazdów historycznych lub świątecznych.

SVD-JZM
Kosmákova 73
CZ-676 02 Moravské Budějovice
Tel.: +420 724 256 182
e-mail: svd-jzm@seznam.cz
www.svd-jzm.cz
20
Facebook: @jemnickadrah

Spolek Posázavský pacifik
Nádražní 25
CZ-257 22 Čerčany
Tel.: +420 777 170 666
e-mail: posazavsky.pacifik@seznam.cz
www.posazavsky-pacifik.cz 21
Facebook: Posázavský Pacifik

Czysta radość z ruchu

Rowerem za rzeźbami Michala Olšiaka
Rak – Račín

Jak wygląda taki Mamlas zobaczycie, kiedy zdecydujecie się
na małą wycieczkę rowerową za rzeźbami žďárskiego artysty, rzeźbiarza Michala Olšiaka. W okolicy Žďáru nad Sázavou
i w innych miejscach Wysoczyny stworzył rzeźby z betonu,
które znajdziecie w lasach i centrach gmin. Na przykład możecie wyruszyć z Polničky, przez teren zbiornika Pilskiego
(tzw. Pilák), do Račína aż do tamy Velké Dářko z powrotem
do Polničky, gdzie na dzieci czeka park Salón Expres Vagón.
Zdecydować też możecie się na wycieczkę rowerową ze
Žďáru do oddalonej o osiem kilometrów Sázavy i w Hamrach
nad Sázavą odkryć rzeźbę Hamroně lub w pobliżu zabytku
technicznego Šlakhamr Mamuta. www.olsiak.cz
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Mamut – Hamry
nad Sázavou

Wieże widokowe Wysoczyny
Najpiękniejszy widok na krajobraz zalesionych kopców Wyżyny Czeskomorawskiej, pola, rozkwitnięte łąki, doliny meandrujących rzek i zabytki
stuletnie rozciąga się z wysokości – z punktów widokowych i wieży.
Jedną z nowszych wieży widokowych Wysoczyny jest ta na Pekelnym
kopcu w pobliżu Třebíča. We wnętrzach przechodzą kręte schody stalowe i na wierzchołku czeka na Was taras widokowy, z którego za
dobrej widoczności ujrzycie nawet szczyty Alp.
Wieża widokowa Babylon koło Náměště nad Oslavou jest jedną z najstarszych i najpiękniejszych wieży widokowych u nas z bardzo ciekawym
rozwiązaniem architektonicznym i freskami ze znakami zodiaku na widokowym piętrze wieży widokowej. Wewnątrz wieży po dziś dzień mieści się pierwotnych 105 dębowych krętych schodów. Po nich wejdziecie
do pomieszczenia widokowego znajdującego się 18 metrów nad ziemią.
Przy dobrej widoczności można zobaczyć Alpy lub Karpaty Białe.
Centrum Informacji Turystycznej Třebíč – Národní dům
Karlovo náměstí 47, CZ-674 01 Třebíč
Tel.: +420 568 610 021, +420 775 707 503
e-mail: info@mkstrebic.cz, www.visittrebic.eu 24
Facebook: @visittrebic

Wieża
widokowa
Pípalka

Gmina Kramolín
Kramolín 10, CZ-675 77 Kramolín
Tel.: +420 568 645 317
e-mail: obec.kramolin@seznam.cz
www.obeckramolin.cz
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PRZYRODNICZE PIĘKNA
CZYSTEJ WYSOCZYNY

Obszar Chronionego Krajobrazu Gór Żelaznych

Przyrodnicze piękna czystej Wysoczyny

Wysoczyna

to zielona oaza , spokojna i czysta wyspa w sercu

Republiki Czeskiej. Czekają

na

Was

obszerne

skalne masywy, parki przyrodnicze, stawy, tamy, głębokie lasy i doliny rzeczne a przede wszystkim setki kilo metrów znaczonych ścieżek dla rowerzystów i szlaków dla pieszych.

Z Gór Jihlawskich wystaje najwyższy szczyt Wysoczyny Javořice (837 m) (26). Tylko metr niższy jest
szczyt Devět skal w Górach Zdziarskich, które są tak
jak Góry Żelazne obszarem chronionego krajobrazu.
Góry Zdziarskie można bez przesady oznaczyć jako
najrozmaitszą część Wyżyny Czeskomorawskiej. To
obszar w którym źródła ma kilka rzek i prawie połowę terenu pokrywają gęste lasy, z których występują skalne formacje gnejsowe. Warta zwiedzenia jest
między innymi Žákova góra, skalna formacja Čtyři palice (27) koło gminy Křižánky, stawy Velké Dářko (28),
Medlov lub Sykovec. Obszar Chronionego Krajobrazu Gór Żelaznych rozprzestrzenia się na Wysoczynie
koło miejscowości Chotěboř i Ždírka nad Doubravou.
Między gminą Bílek i miastem Chotěboř znajdziecie
rezerwat przyrody – skalistą dolinę rzeki Doubrava
(29). Wąski, stromy kanion rzeki Doubrava to zmniej-

nazwy leży koło dziesięciu kilometrów na zachód
od Jihlavy. Popularnym miejscem na wycieczki jest
skalisty wierzch na grzebieniu Čertův hrádek i sam
Čeřínek (30) jest latem poszukiwany przez turystów
pieszych i zimą głównie przez narciarzy. Ten obszar,

Stvořidla

Las Žákova góra
szony obraz olbrzymich kanionów znajdujących się
w innych miejscach świata. Dolina jest natomiast tak
samo piękna, romantyczna i tajemnicza.
Poszukiwany rezerwat przyrody to także Stvořidla
(31) koło Ledče nad Sázavou, który polubią zarówno
doświadczeni wodniacy jak i lądowi miłośnicy natury. Nie powinniście ominąć Sluneční zátoku z pomnikiem pisarza Jaroslava Foglara, który zainspirował
się tym miejscem do napisania książki Chłopcy znad
rzeki bobrów.
Także w regionie Jihlavsko odkryjecie piękną naturę.
Szczyt Čeřínek z parkiem przyrodniczym tej samej

na którym znajdują się znaczące zjawiska geologiczne, jest częścią Geoparku Wysoczyna. Do zwiedzania kuszą też ruiny zamku Štamberk i w ich pobliżu
kamienne morze, kamieniołom z granitem mrákotínskim lub na przykład Míchova skała w pobliżu szczytu Javořice. Na obrzeżach geoparku w lasach między Telčem i Trešťem wznosi się pierwotnie łowiecki
zameczek Roštejn.
Piękna przyrodnicze odkryjecie też w regionach Třebíčsko i Pelhřimovsko. Najwyższym szczytem Pelhřimovska jest Křemešník (765 m) (32), gdzie w 1985
roku został ogłoszony rezerwat przyrodniczy o tej
same nazwie. Kopce, łąki i lasy możecie podziwiać
z wysokości – na szczycie bowiem stoi wieża widokowa Pípalka i dookoła szczytu prowadzi Szlak Naukowy Křemešník.
Przyroda Třebíčska zaś słynie z wyjątkowego unikatu –
narodowy rezerwat przyrodniczy Mohelenská hadcová step (33). Najbardziej znany step na terenie Czech
rozprzestrzenia się w pobliżu elektrowni jądrowej Dukovany i unikatowy jest dzięki florze i faunie, z którą
zapozna Was szlak naukowy o tej samej nazwie.
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Vysočina Tourism, p. o.
Na Stoupách 144/3
586 01 Jihlava, Česká republika
e-mail: info@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
www.vysocina.eu
Facebook: @regionvysocina
Instagram: @regionvysocina
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