rovského, Údolím Doubravy nebo po hradech a zámcích nad řekou Sázavou.
Výlet v okolí Lipnice nad Sázavou Vás provede kolem zatopených lomů a obřích kamenných monumentů zvaných Bretschneiderovo ucho, Ústa pravdy
a Zlaté oči. V podhůří Ždárských vrchů se rozevře krajina s malebnými rybníky
Medlov a Sykovec, která patří zároveň mezi nejznámější rekreační střediska
na Českomoravské vrchovině. Žďársko nabízí také okruhy v krásném údolí
řeky Balinky a Oslavy nebo výšlap na nejvyšší vrchol Žďárských vrchů – Devět
skal. Žlabové škrapy, mrazové sruby skalní mísy uvidíte v přírodním parku Čeřínek na Jihlavsku. Další procházkou se můžete vydat na hrad Roštejn, zámek
v Polné, do jihlavského podzemí nebo Schumpeterova domu v Třešti, kde se
nachází expozice věnovaná betlemářství. Nechybí ani výstup na Javořici –
nevyšší vrchol Českomoravské vrchoviny. Z Humpolce přes zříceninu hradu
Orlík do města rekordů a kuriozit Pelhřimova až na vrch Křemešník s rozhlednou Pípalka Vás zavede další výlet. Historická atmosféra je i v Památníku Bible
Kralické v Kralicích nad Oslavou, odkud se vydáte kaňonovitým údolím řeky
Oslavy a říčky Chvojnice s romantickými skalními masivy, kamennými moři
a skalnatými sutěmi.
Nejen neobyčejné zážitky, ale i poznání Vám zprostředkuje bezmála 50 naučných stezek, které často vedou chráněnými přírodními nebo historickými
lokalitami. Tyto stezky jsou tak další možností, jak můžete poznat krásnou přírodu i bohatou historii Kraje Vysočina.
Cykloturistika. Cyklisté mohou projíždět krajinou po kvalitně značených
cykloturistických trasách, jejichž celková délka dosahuje cca 2 500 km. Ti zdatnější si mohou vybrat z náročnějších terénů, naopak mírnější svahy jistě potěší
rodiny s dětmi. Trasy vedou jak kopcovitou krajinou kolem Svratky, Žďárskými
vrchy, k významným vrcholům Jihlavska na Špičák a Čeřínek či Křemešnickou
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Kouzlo přírody
Krajina značné části Vysočiny má pro svoji přírodní a kulturní hodnotu statut
chráněných území. Největší chráněnou krajinnou oblastí jsou Žďárské vrchy,
pro které jsou typickým prvkem roztroušené skalní útvary a balvanité sutě.
Radostínské rašeliniště se vzácnými druhy rostlin, Žákova hora se zbytkem
jedlobukového pralesa, Ransko s koberci bledule jarní – to vše jsou národní přírodní rezervace, které jsou součástí CHKO Žďárské vrchy. Další národní přírodní rezervací nacházející se v Kraji Vysočina je Mohelenská hadcová
step, kde díky hadcovému podloží rostou vzácné drobné kapradiny a trpasličí formy stromů. Stejně jako Velký Špičák s přirozeným bukovým porostem
a vzácnou květenou. Během výletu kaňonovitým Údolím Doubravy s vodopády a skalními věžemi na Vás čekají neobyčejné zážitky. Typická rostlinná
a živočišná společenstva najdete v Národní přírodní rezervaci Zhejral. Četné
peřeje vytváří řeka Sázava v přírodní rezervaci Stvořidla. Procházky kolem romantických zřícenin bývalých strážních hradů nabízí Údolí Oslavy a Chvojnice.

Za památkami UNESCO
Tři nejvýznamnější památkové soubory kraje jsou součástí světového kulturního dědictví pod ochranou UNESCO. Historické centrum Telče je cenné
především díky jedinečně dochovanému trojúhelníkovému náměstí lemovanému měšťanskými domy s renesančními štíty a arkádovými podloubími.
Význačný je též rozsáhlý renesanční zámecký komplex pocházející z dílny architekta B. Maggiho z Arogna. Vrcholným dílem Jana Blažeje Santiniho ve stylu barokní gotiky počátku 18. století je Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Nadčasové dílo českého architekta italského původu je postaveno na půdorysu ve tvaru pěticípé hvězdy. I v dalších
prvcích stavby se objevuje symbolika magického čísla pět. V Třebíči, na místě
původního dřevěného klášterního kostela, stojí románsko-gotická bazilika sv.
Prokopa. Díky svému monumentálnímu portálu a rozlehlé trojlodní kryptě
patří k nejvzácnějším stavbám svého druhu ve střední Evropě. Spolu s unikátně zachovalými stavbami židovského města se dvěma synagogami byla zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Za pozornost jistě
stojí i židovský hřbitov, kde můžete vidět téměř 3000 kamenných náhrobků.

Po stopách významných osobností
Kraj Vysočina je místem narození a působení řady slavných spisovatelů, architektů, malířů, či vědců a osobností proslavených v nejrůznějších odvětvích
lidské činnosti. Ve vesnici Kaliště u Humpolce se narodil nejvýznamnější z nich
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archiv Vysočina Tourism, archiv Krajského úřadu Kraje Vysočina, Město Jihlava

The countryside, the native land of many important personages, offers ideal conditions for active relaxation. Ardent lovers of silent nature have around 3000km
of quality marked tourist trails at their disposal. Cyclists will find approximately
2500km of cycling trails in Vysočina. You can admire the picturesque landscape
from horseback on marked horse trails, around 850km in the area. Nearly 50 educational trails will acquaint you with Vysočina in an instructive manner. Dozens of
kilometres of marked and machine-maintained cross country ski trails will allow
you to savour the charm of winter nature.
As there are truly vast numbers of tourist trails here that cannot all fit on the map in
view of its ratio scale, we are showing only a basic overview of these trails.
For a complex overview of tourist trails go to www.region-vysocina.cz.

Active Holiday

Hiking. Relax and enjoy walking through the wonderful Vysočina landscape.
•Around
Havlíčkův Brod you can take e.g. the K. H. Borovského trail, Doubrava
valley trail or a sightseeing tour of the castles and chateaus overlooking the river
Sázava. In the locality of Lipnice nad Sázavou we will take you around flooded
quarries and giant stone monuments called the Bretschneider‘s ear, Lips of truth
and Golden eyes. In the foothills of the Žďárské vrchy you will find a countryside
with the picturesque ponds Medlov and Sykovec, which also belong among the
most popular recreation centres in the Českomoravská vrchovina highlands. The
Žďár locality also offers circuits in the lovely valley of the rivers Balinka and Oslava
or a hike up to the highest point of the Žďárské vrchy – Devět skal (Nine rocks).
Trough lapies, ice cribs and stone bowls can be seen in the nature park Čeřínek
in the Jihlava locality. Another walk will take you to castle Roštejn, chateau Polná, the Jihlava underground or Schumpterer’s house in Třešť, with an exhibition
devoted to Bethlehems. You can also climb Javořice – the highest mountain of
the Českomoravská vrchovina. Or go from Humpolec to the ruins of Orlík and the
town of records and curiosities – Pelhřimov – up to the top of Křemešník with the
lookout Pípalka on another trip. You can savour a historical atmosphere in the
Kralice Bible Memorial in Kralice nad Oslavou, from there you can take the canyon
vallley of the rivers Oslava and Chvojnice with romantic rock formations, a sea of
stone and stone rubble.
Almost 50 educational trails will educate you as well as provide incredible experiences, often they pass through protected nature or historical reserves. These trails
are another way of getting to know the beautiful nature and rich history of the
Vysočina region.
Cycling. Cyclists can tour the countryside on quality marked cycling trails
in an overall length of almost 2500km. The more proficient can choose from
exacting terrains, while milder slopes will be welcome to families with children.
The trails lead both through the mountainous area around Svratka, Žďárské
vrchy, significant mountains around Jihlava – Špičák and Čeřínek – or through
the hills of Křemešnická vrchovina from Pelhřimov to Křemešník, where you
can visit the Holy Trinity church or the Calvary, the picturesque landscape between Přibyslav and Polná, the area around the Dalešice dam or Jaroměřice nad
Rokytnou. An attractive tour from Humpolec leads in the footsteps of famous
personalities, or across the centre of the Republic from Ledeč nad Sázavou. This
form of active relaxation will also allow you to explore the natural and historical
treasures of this part of the Czech Republic. The cycling trail from Přibyslav to
Sázava is suitable for in-line skating enthusiasts, as well as the in-line trail along
the cycling trail from Žďár nad Sázavou to Polnička. You can admire impressive
vistas of the countryside from the cycling trail Jihlava-Třebíč-Raabs. You can
also try out the new asphalt circuits in the Vysočina Arena complex near Nové
Město na Moravě, where you can also take the one-way single track in the town
wood Ochoz.
Horseback riding. There are 850km marked horseback riding trails for those
who love riding and admiring the colourful countryside from the saddle of this
wonderful animal. Vysočina region has more than 150 riding stations offering quality facilities for you and your horses. Horse enthusiasts will surely enjoy a visit to the
chief event of horsemanship-charioteer sportsmanship, the “Golden horseshoe”,
which takes place in Humpolec.

•
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Vysočina Tourism, příspěvková organizace, Na Stoupách 3, 586 01 Jihlava
e-mail: info@vysocinatourism.cz, www.vysocinatourism.cz
www.region-vysocina.cz

VYSOČINA REGION
The Vysočina region is located in the centre of the Czech Republic. Tourists seek
it out mainly for its natural and cultural bounty. Its wooded hills, wide valleys and
blooming meadows are criss-crossed by roads and paths, bordered with alleys. The
past centuries have left numerous architectural landmarks in the region – proud
Gothic castles, dreamy Renaissance chateaus and magnificent Baroque monasteries, which come alive during cultural events. You can explore historical and natural
landmarks on trips. We bring you tips on some sites to see and we believe they will
inspire you to further explore this wonderful locality in the Czech Republic.

•

sports. Vysočina is inseparable from its ponds, which, like dams, be•cameWater
a popular recreation destination. Surfers and yachtsmen will be in paradise
on Velké Dářko, the largest pond of the Českomoravská vrchovina, where attractive
dragon ship races are held annually. Other popular bodies of water are the ponds
Černý, Řeka, Velký Pařezitý, Medlov and Sykovec. The area also boasts a vast number of ponds suitable for sports fishing. The Dalešice dam is also an ideal place for
water sports, fishing and bathing. It is regularly and irregularly criss-crossed by the
boat Horácko. Pilská nádrž, Trnávka dam, or the quarries in Horní Cerekev or Čenkov are also great recreations spots.
Mountain climbing. The best destinations for mountain climbing are namely
in the Žďárské vrchy mountains, where you can climb e.g. Vávrov or Rozštípená
skála or select sections of the rocks Devět skal, Čtyři Palice, Malinská skála and
Dráteničky. Parts of Javořická vrchovina, Jevišovská pahorkatina and Křižanovská
vrchovina are also a veritable mountain-climber’s paradise.
Cross-country skiing. The landscape of Vysočina is not lovely only on sunny days, but also in winter, when everything is covered by a sparkling carpet of
white. Cross-country skiing enthusiasts can visit a skier’s paradise with kilometres
of ski trails for competing and recreational skiers. The most significant winter
centres are in the north part of the region, especially around Nové Město, where
there are more than 100km of maintained cross-country trails available every year.
Trails around Žďár nad Sázavou are suitable for both classic-style and skating-style
cross-country skiing. More trails can be found around Humpolec, Chotěboř, Jihlava,
Pelhřimov, Telč, Třebíč or Ždírec.
Downhill skiing. If you prefer downhill skiing, you can visit ski centres in
the smaller complexes, which however offer lower lift prices, shorter waiting
periods and most of all a friendly homely environment. Skiing in Vysočina can
be just as valuable an experience as in the large skiing areas. Enthusiasts of this
sport will not be deterred by unfavourable weather conditions or lack of daylight either; most downhill slopes have dry snow and night lighting equipment.
There are almost three dozens of ski slopes of varying difficulty in Vysočina.
Gentler slopes are ideal for families with children, skiing instruction and intermediate skiers. Ski schools are at the disposal of not only the beginners in many
ski centres.
A bit of adrenalin. Whether it’s winter or summer, the unique landscape of
Vysočina offers many options to adrenalin sport enthusiasts. There is the singular
45 metre tall ice wall in Vír – the tallest ice formation in Europe! You will find ideal
conditions for snow-kiting near Nové Město na Moravě. You may also be interested
in water-skiing in Kostelec u Jihlavy, where the international competition “Kostelec
CUP” takes place every year in June. Wonderful vistas of the diverse countryside
can be seen from on board a sightseeing plane or hot-air balloon. The “Horácko
Aviation Day” brings an attractive aerial show at the Jihlava-Henčov airport. Another event, “Hot-air balloons over Telč“, is hosted by this town that is listed on the
UNESCO world cultural and natural heritage list. Special one-way trails – so-called
single tracks - for mountain biking, Nordic walking and track running are available
in the area of the town wood Ochoz near Vysočina arena, Nové Město.

•
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Tourist map

turistika. Relax a pohodu zažijete při procházkách nádhernou kraji•nouPěší
Vysočiny. Na Havlíčkobrodsku se můžete vydat například cestou K. H. Bo-

•

Skanzen Michalův statek v Pohledi Vás zavede do období po skončení třicetileté války až do roku 1848 a přiblíží tehdejší způsob života v zemědělské
usedlosti. Atraktivní je jízda úzkokolejkou na trase Jindřichův Hradec – Obrataň. V krajině Žďárských vrchů narazíte na plastiky zvířat a podivných bytostí.
Setkáte se například se sochou Mamlase, Koně s povozem nebo Hamroně.
Zajímavostí je i sklářský skanzen Huť Jakub v Tasicích, kde se točil seriál „Synové a dcery Jakuba skláře“.
Výhledy do širokého okolí nabízí rozhledny. U obce Kramolín se nachází druhá nejstarší rozhledna v České republice – Babylon. Naopak nově postavená rozhledna stojí na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí či na Pekelném kopci
u Třebíče. Neméně uchvacující pohled na Vysočinu se naskytne také z řady
vyhlídkových věží.

Krajina po obou stranách zemské hranice mezi Čechami a Moravou byla
po staletí přetvářena lidskou rukou. Lidé zde zakládali tvrze, vysoušeli půdu,
těžili stříbro, zakládali vesnice a města. Stavební, archeologické i písemné památky a muzejní sbírky vyprávějí o bohaté historii.
Nejstarší horní město českých zemí je Jihlava, jejíž bohatství plynulo z těžby
stříbra. Od středověku byla obehnána hradbami, které jsou dodnes z větší části zachovány. Propojením středověkých sklepů vznikl pod jihlavským
náměstím systém podzemních chodeb, jejichž část je zpřístupněna. Každý
druhý rok v červnu prochází ulicemi účastníci v krojích v rámci kulturní akce
„Jihlavský havířský průvod“, aby připomněli hornickou slávu města. Na pelhřimovském náměstí, které svírají dvě hranolové brány, je čilý ruch během
„Mezinárodního festivalu rekordů a kuriozit“. V jedné z bran, jež se dochovaly
z původního opevnění, sídlí Muzeum rekordů a kuriozit. Jako na dlani se Vám
město rozevře po vystoupání na 61 m vysokou věž děkanského kostela sv.
Bartoloměje. Barokní náměstí lemované štítovými domy se nachází v Havlíčkově Brodě. Ve městě na řece Sázavě je, kromě historického náměstí, dochován bohatý mobiliář kostelů, jeden z nejvzácnějších zvonů v českých zemích
či městské hradby.
Daleký rozhled do krajiny nabízí z romantické krajiny vystupující hrad Lipnice v Lipnici nad Sázavou. Při prohlídce vězení v hradních sklepeních, hradní
zbrojnice či klenuté hodovní síně na Vás dýchne skoro až tajuplná atmosféra tohoto gotického hradu. Do středověku Vás zavedou historické slavnosti
na hradě Roštejn. Ze 45 metrů vysoké věže hradu stojícím na skalnatém vrcholku v lesích mezi Telčí a Třeští se Vám naskytne nádherný výhled do okolí.
Milovníky historických motocyklů jistě potěší jejich unikátní sbírka na hradě
Kámen. Zřícenina hradu Orlík u Humpolce ožívá dobovou atmosférou během
letních slavností stejně jako nádvoří hradu v Ledči nad Sázavou, kde vystupují
divadelníci či šermíři.
Zámek v Náměšti nad Oslavou, jež obsahuje cenné kolekce nástěnných koberců a knihovnu s více než 10 000 svazky, vznikl přestavbou gotického hradu.
Etnickou a lidovou hudbu, jazz, rock, folk nebo vážnou hudbu uslyšíte během
festivalu „Folkové prázdniny“, který se koná v prostředí zámku. Barokní zámek
v Jaroměřicích nad Rokytnou, obsahující hodnotné sbírky hudebních nástrojů
a porcelánu, obklopuje rozsáhlá zámecká zahrada, která je dějištěm „Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského“. Expozice Centra hasičského
hnutí najdete v klasicistně upraveném zámku v Přibyslavi. Na místě gotické
tvrze byl postaven raně barokní zámek v Chotěboři. Ve zdejší zámecké kapli
Nejsvětější Trojice se dochovala bohatá fresková výzdoba. Muzeum knihy či
expozici věnovanou dílu architekta Santiniho můžete navštívit v zámeckém
areálu ve Žďáru nad Sázavou. Na nádvoří zámku Kinských si můžete během
festivalu „Horácký džbánek“ poslechnout folkovou hudbu nebo navštívit dílny
umělců a stánky řemeslníků. Kulturní akce pod názvem „1909 Císařské manévry Velké Meziříčí“ se konají v areálu místního zámku, v němž najdete muzejní sbírky regionálního a historického rázu. Historie na Vás dýchne i v zámku
v Kamenici nad Lipou, Polné nebo Žirovnici. Jedním z nejcennějších uměleckých souborů v ČR je komplex budov premonstrátského kláštera v Želivě. Při
prohlídce můžete obdivovat opatský kostel Narození Panny Marie upravený
ve stylu barokní gotiky či klášterní konvent se zachovaným barokním refektářem, kapitulní síní a freskami zdobenou barokní knihovnou. Milovníci historie jistě ocení i barokní nástěnné fresky a cenný mobiliář v premonstrátském
klášteře v Nové Říši.

– Gustav Mahler. Součástí Mahlerova rodného domu je hudební sál, ve kterém zazpíval i světově proslulý barytonista Thomas Hampson. Gustav Mahler
prožil patnáct let v Jihlavě (1860-1875). V domě č. p. 4 ve Znojemské ulici je
umístěna stálá expozice věnovaná rodině, životu a dílu světově uznávaného
dirigenta a skladatele. Muzeum Dr. Aleše Hrdličky v Humpolci nabízí rovněž
expozici zaměřenou na Mahlerův život a dílo. Mahlerova hudební tradice
na Vysočině žije a rozvíjí se. Mezinárodní festival „Hudba tisíců Mahler Jihlava“
nabízí návštěvníkům unikátní propojení hudebníkovy tvorby a míst, kde strávil své mládí. Jan Stamic, vynikající hudební skladatel a houslista, se narodil
v Havlíčkově Brodě. V Borové se v roce 1821 narodil český básník, novinář a zakladatel české žurnalistiky a literární kritiky – Karel Havlíček Borovský. V jeho
rodném domě se nachází expozice připomínající život a dílo slavného rodáka.
Světoběžník Jaroslav Hašek se na sklonku života usadil v malém domku pod
hradem v Lipnici nad Sázavou. V Lipnici nad Sázavou napsal své slavné dílo
Osudy dobrého vojáka Švejka. V Lipnici se každoročně konají kulturní programy pod názvem „Haškova Lipnice“. V malebném Jimramově se narodili tři významní spisovatelé – bratři Vílém a Alois Mrštíkovi a Jan Karafiát. Jejich rodné
domy jsou osazeny pamětními deskami. Kraj Vysočina je rodištěm významného českého básníka Otokara Březiny (Počátky), tvůrce japonského hospodářského zázraku Josefa Aloise Schumpetera (Třešť), architekta Josefa Hoffmana
(Brtnice), akademických sochařů Vincence Makovského a Jana Štursy (Nové
Město na Moravě) a akademického malíře, grafika, ilustrátora Jana Zrzavého,
který zachytil svůj rodný kraj na plátnech. Pro svá díla zde našel inspiraci Jakub
Deml či Antonín Sova.

of the Vysočina region

Aktivní dovolená
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Další možnosti aktivního odpočinku

Dědictví minulosti

Touristische
Landkarte

Kraj Vysočina se nachází v centrální části České republiky. Turisté tento kraj
vyhledávají především díky jeho přírodnímu a kulturnímu bohatství. Zalesněné kopce, rozlehlá údolí či rozkvetlé louky jsou protkány silnicemi a stezkami,
které jsou lemovány stromořadími. Minulá staletí zanechala v celém kraji nespočet architektonických památek – hrdé gotické hrady, zasněné renesanční
zámky či skvostné barokní kláštery, jež ožívají především během kulturních
akcí. Historické i přírodní památky můžete poznávat během Vašich výletů. Přinášíme Vám zde tipy na některé z nich a věříme, že Vám budou inspirací pro
další objevování toho nádherného koutu České republiky.
Krajina, jež je rodištěm mnoha významných osobností, nabízí ideální podmínky pro aktivní odpočinek. Zapáleným milovníkům mlčenlivé přírody je
k dispozici na 3000 km kvalitně značených pěších turistických tras. Vyznavačům cyklistiky nabízí Vysočina cca 2500 km cykloturistických tras. Z koňského
hřbetu můžete obdivovat malebnou krajinu během projížděk po značených
hipotrasách, jichž se zde nachází 850 km. Naučnou formou Vám Kraj Vysočina
přiblíží téměř 50 naučných stezek. Kouzlo zimní přírody na Vás dýchne během
projížděk po desítkách kilometrů značených a strojově upravovaných běžeckých trasách.
Jelikož je značených turistických tras opravdu nepřeberné množství, a není
tak možné prezentovat vzhledem k měřítku této mapy jejich celkový výčet,
poskytujeme v této mapě alespoň základní přehled těchto tras.
Komplexní přehled turistických tras najdete na: www.region-vysocina.cz.

závody „Kostelec CUP“. Nádherný pohled na rozmanitou přírodu se naskytne
na palubě vyhlídkového letadla či při letu balónem. Poutavou leteckou podívanou přináší „Horácký letecký den“, který se koná na letišti Jihlava-Henčov.
Akce s názvem „Balóny nad Telčí“ je zase pořádána ve městě zapsaném na Seznam světového kulturního přírodního dědictví UNESCO. Jízdu na horských
kolech, nordic walking a track running lze provozovat na specializovaných trasách s jednosměrným provozem - tzv. single tracks, a to v oblasti městského
lesa Ochoza u Vysočina arény na Novoměstsku.

der Region Vysočina
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vrchovinou z Pelhřimova na Křemešník, kde můžete navštívit Kostel Nejsvětější Trojice nebo se vydat po Křížové cestě, tak malebnou krajinou mezi Přibyslaví a Polnou, okolím vodní nádrže Dalešice či okolím Jaroměřic nad Rokytnou. Atraktivní je výlet z Humpolce po stopách slavných osobností nebo
trasa z Ledče nad Sázavou přes střed republiky. Během aktivního odpočinku
poznáte jak přírodní tak historické zajímavosti této části České republiky.
Cyklotrasa z Přibyslavi do Sázavy je vhodná i pro příznivce in-line bruslení,
stejně jako in-line trasa vedoucí po cyklostezce ze Žďáru nad Sázavou do Polničky. Nádherné výhledy do krajiny nabízí jízda po cyklotrase Jihlava-Třebíč-Raabs. Vydat se můžete i na nově vybudované asfaltové okruhy v areálu
Vysočina Areny u Nového Města na Moravě, kde můžete navíc v oblasti městského lesa Ochoza využít trasy s jednosměrným provozem – tzv. single tracks.
Hipoturistika. Pro ty, co milují vyjížďky na koni a rádi obdivují rozmanitost
krajiny ze sedla tohoto nádherného zvířete, je k dispozici 850 km značených
hipotras. V Kraji Vysočina se nachází na 150 jezdeckých stanic, které nabízí
kvalitní zázemí pro Vás i Vaše koně. Příznivci koní určitě rádi zavítají na významnou událost jezdecko-vozatajského sportu, kterou je „Zlatá podkova“
konající se v Humpolci.
Vodní sporty. Neodmyslitelnou součástí Vysočiny jsou rybníky, které se
stejně jako přehrady staly oblíbeným místem pro rekreaci. Rájem surfařů a jachtařů je bezpochyby Velké Dářko, největší rybník Českomoravské vrchoviny,
na kterém se každoročně pořádají atraktivní závody dračích lodí. Vyhledávanými vodními plochami jsou rybníky Černý, Řeka, Velký Pařezitý, Medlov,
Sykovec. Na území kraje je velké množství rybníků vhodných pro sportovní
rybaření. Jako stvořená pro vodní sporty, rybaření i koupání je Dalešická přehrada. Její hladinu brázdí v pravidelných i nepravidelných linkách loď Horácko. Příjemným místem pro rekreaci je také Pilská nádrž, vodní nádrž Trnávka,
lom v Horní Cerekvi nebo Čenkově.
Horolezectví. Pro horolezeckou turistiku jsou vhodné zejména Žďárské
vrchy, kde ji lze provozovat například na Vávrově a Rozštípené skále a na vyhrazených úsecích vrcholů Devět skal, Čtyři Palice, Malinská skála a Dráteničky. Rájem pro horolezce jsou i vybrané úseky Javořické vrchoviny, Jevišovické
pahorkatiny a Křižanovské vrchoviny.
Běžecké lyžování. Krajina Vysočiny je okouzlující nejen za letních slunečných dnů, ale i v zimě, kdy je vše pokryto jiskřivou bílou peřinou. Vyznavači
běžeckého lyžování se tak mohou vydat do lyžařského ráje s kilometry běžeckých stop pro závodní i rekreační lyžaře. V severní části kraje jsou nejvýznamnější zimní střediska, především na Novoměstsku, kde je každoročně
upravováno přes 100 km běžeckých tratí. Pro běžecké lyžování, jak klasickou
technikou či technikou bruslení, jsou upravované trasy v okolí Žďáru nad Sázavou. Další běžecké trasy najdete na Humpolecku, Chotěbořsku, Jihlavsku,
Pelhřimovsku, Telčsku, Třebíčsku či Ždírecku.
Sjezdové lyžování. Pokud dáváte přednost sjezdovému lyžování, můžete se vydat do lyžařských středisek, která patří sice k menším areálům, avšak
nabízí nízké ceny jízdného, krátké čekací doby a hlavně přátelské domácí prostředí. Lyžování na Vysočině tak může být stejně hodnotným zážitkem jako
ve velkých ski areálech. Vyznavačům tohoto sportu nebrání ani nepříznivé
klimatické podmínky či omezená délka denního světla, neboť většina sjezdových svahů je doplňována technickým sněhem a vybavena nočním osvětlením. V Kraji Vysočina se nachází téměř tři desítky sjezdových svahů různé náročnosti. Mírné svahy jsou vhodné především pro rodiny s dětmi, pro lyžařské
kurzy a pro mírně pokročilé lyžaře. Nejen začátečníkům jsou v řadě středisek
k dispozici lyžařské školy.
Trocha adrenalinu. V zimě i v létě nabízí neobyčejná krajina Vysočiny možnosti pro vyznavače adrenalinových sportů. Unikátem je 45 metrů vysoká ledová stěna ve Víru – nejvyšší ledově vytvořený útvar v Evropě! V okolí Nového
Města na Moravě jsou ideální podmínky pro snowkiting. Zajímavostí je vodní
lyžování v Kostelci u Jihlavy, kde se pravidelně v červnu konají mezinárodní
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Other Ways of Active Relaxation
The open-air museum Michalův statek in Pohledí will take you to the period after
the end of the Thirty-year war up until 1848 and introduce you to the way of life at a
farm of the period. Another attraction is taking a ride on the narrow-gauge railway
on the route Jindřichův Hradec – Obrataň. You will find sculptures of animals and
strange beings in the Žďárské vrchy landscape. For example a statue of Mamlas,
Horse and carriage or Hamroň. Another place of interest is the glassworks open air
museum Huť Jakub in Tasice, the site of a popular TV series “The sons and daughters of glassmaker Jakub”.
Lookouts offer views far and wide into the country. The second oldest lookout in
the Czech Republic - Babylon - is located near the village Kramolín. A brand new
lookout has just been established on Fajtův hill near Velké Meziříčí or on Pekelný
hill near Třebíč. A number of lookout towers will also offer entrancing views of Vysočina.

Turistická mapa
Kraje Vysočina

Magic Nature
The countryside of the greater part of Vysočina has the status of protected areas
for its natural and cultural value. The largest protected landscape area is Žďárské vrchy, typical for its scattered rock formations and rock slides. There are rare
species of plants at the Radotínský peat moor, remnants of the fir-beech primeval forest at Žákova hora, carpets of spring snowflakes in Ransko – these are all
protected nature reserves that are a part of the protected landscape area Žďárské vrchy. Another national nature reserve in the Vysočina region is the Mohelská serpentine steppe, with rare miniature ferns and dwarfish tree forms grow
thanks to the serpentine subsoil. The same goes for Velký Špičák with a natural
beech vegetation and rare flora. A trip through the canyon valley of Doubrava
with waterfalls and rock towers will be an extraordinary experience. You will find
typical flora and fauna communities in the National natural reserve Zhejral. The
river Sázava has many rapids in the natural reserve Stvořidla. You can take romantic walks around the ruins of former watchtowers and fortresses in the valley of
Oslava and Chvojnice.

In Search of UNESCO Landmarks
The three most significant landmark complexes are a part of the world’s heritage
under the protection of UNESCO. The historical centre of Telč is valued mainly
thanks to the uniquely preserved triangular square, bordered by burgher houses
with Renaissance gables and arcade archways. Another important landmark is the
vast Renaissance chateau complex from the workshop of the architect B. Maggi of
Arogno. The pilgrimage church of St. John Nepomuk on Zelená hora in Žďár nad
Sázavou is the best work of Jan Blažej Santini in Baroque Gothic style from the
early 18th century. This timeless work of the Czech architect of Italian origin is built
on a five-pointed star layout. The symbolism of the magic number five is repeated
in other elements of the building as well. The Romanesque-Gothic basilica of St.
Procopius is situated in Třebíč, on the site of a former wooden monastery church.
Its monumental portal and vast three-nave crypt make it one of the most valued
buildings of its kind in central Europe. It was listed on the UNESCO world cultural
and natural heritage list along with the uniquely preserved buildings of the Jewish
town with two synagogues. Also of interest is the Jewish cemetery with almost
3000 tombstones.

Heritage of the Past
The land on both sides of the provincial border between Bohemia and Moravia
has been cultivated by humans for centuries. People have established fortresses here, drained the soil, mined for silver, founded villages and towns. Architectural, archaeological and written monuments and museum collection speak of
a rich history.
The oldest Bohemian mining town is Jihlava, its riches coming from the mining of silver. It has been surrounded by fortifications since medieval times, a
greater part of which was preserved to this day. The medieval cellars were interconnected, creating a network of underground passageways under the Jihlava
square, part of which are open to the public. Every year a Miner’s parade takes
place in Jihlava in June, with costumed participants commemorating the glory
days of mining in the town. The Pelhřimov square, dominated by two prismatic
gateways, comes alive during the „International festival of records and curiosities“. One of the gateways, preserved from the original fortifications, houses
the Museum of records and curiosities. You will get a bird’s eye view of the
whole town from the 61m tall tower of the provost church of St. Bartholomew.
A Baroque square fringed with gable-front houses is situated in Havlíčkův Brod.
This town on the river Sázava, besides the historical square, also boasts a rich
mobiliary of churches, one of the most precious bells in Bohemia or town fortifications.

The castle Lipnice in Lipnice nad Sázavou, looming over the romantic landscape,
offers a vista far into the country. You will be touched by its almost mystique atmosphere when touring the prison in the castle cellars, the armoury or vaulted
festive halls. You will find yourself in the midst of the Middle Ages at the historical
festivities at Roštejn castle. The 45m tall tower of the castle, built on a rocky hilltop
in the forests between Telč and Třešť, offers a wonderful view of the vicinity. Lovers
of historical motorcycles will be pleased with the collection at castle Kámen. The
ruins of castle Orlík rekindle their old glory days during summer festivities, as well
as the courtyard of castle Ledeč nad Sázavou, with shows featuring theatre and
fencing performances.
Chateau Náměšť nad Oslavou, with its valuable collections of tapestries and a
library with more than 10 000 volumes, is the result of a reconstruction of the
former Gothic castle. You will hear ethnical and folk music, jazz, rock or classical
music at the „Folk holiday“ festival held on the chateau premises. The Baroque
chateau in Jaroměřice nad Rokytnou, housing valuable collections of musical
instruments and porcelain, is surrounded by a vast chateau garden, the venue
of the “International Music Festival of Peter Dvorský”. The exhibition of the Firemen‘s movement centre is situated in the Classicist-adapted chateau in Přibyslav.
The early Baroque chateau in Chotěboř was built on the site of an original Gothic fortress. The local chateau chapel of the Holy Trinity has beautiful preserved
frescoes. The chateau complex in Žďár nad Sázavou features a Book museum
or an exhibition devoted to the works of the architect Santini. You can listen to
folk music in the courtyard of the Kinský chateau during the festival “Horácký
džbánek” or visit artists and craftsmen‘s workshops and stalls. The cultural event
entitled “1909 imperial manoeuvres Velké Meziříčí” is held in the complex of the
local chateau, housing museum collections of historical and regional artefacts.
History will also come alive for you in chateau Kamenice nad Lipou, Polná or
Žironvice. One of the most valuable artistic complexes in the Czech Republic is
comprised of the buildings of the Premonstratensian monastery in Želiv. The
tour will take you around the abbey church of the Virgin Mary Nascent, adapted
in Baroque-Gothic style, or the cloister convent with preserved Baroque refectory, capitol hall and Baroque library decorated with frescoes. History lovers will
surely also appreciate the Baroque mural frescoes and priceless mobiliary of the
Premonstratensian monastery in Nová Říše.

In the Footsteps of Famous Personalities
The Vysočina region is the place of birth and residence of many famous writers, architects, painters or personalities renowned from various areas of human
activities. The village Kaliště u Humpolce was the birthplace of the most important one – Gustav Mahler. Mahler’s native house features a music hall, where the
world renowned baritone Thomas Hampson gave a performance. Gustav Mahler lived in Jihlava for fifteen years (1860-1875). The building no. 4 in Znojemská
street houses a permanent exhibition devoted to the family, life and work of the
world famous conductor and composer. The Museum of Dr. Aleš Hrdlička also
offers an exhibit devoted to Mahler’s live and work. Mahler’s musical tradition
is alive and growing in Vysočina. The international festival “Music for the thousands Mahler Jihlava” offers visitors a unique blend of the musician’s works and
the locality where he spent his youth. Jan Stamic, excellent music composer and
violinist, was born in Havlíčkův Brod. Karel Havlíček Borovský – Czech poet, journalist and founder of Czech journalism and literary crititque – was born in Borová
in 1821. His native house hosts an exhibition commemorating the life and work
of the famous native. The globetrotter Jaroslav Hašek settled down in his old age
in a small house under the castle Lipnice nad Sázavou. This is where he wrote his
renowned work The adventures of the good soldier Švejk. Cultural events take
place in Lipnice every year under the title „Haškova Lipnice“. Picturesque Jimramov is the birthplace of three significant writers – the brother Vilém and Alois
Mrštík and Jan Karafiát. Their native houses bear commemorative plaques. Vysočina is also the birthplace of the important Czech poet Otokar Březina (Počát-

ky), the architect of the Japanese economic miracle Josef Alois Schumpeter
(Třešť), architect Josef Hoffman (Brtnice), academic sculptors Vincenc Makovský
and Jan Štursa (Nové Město na Moravě) and academic painter, graphic artist and
illustrator Jan Zrzavý, who captured his native land on canvass. Jakub Deml or
Antonín Sova also found inspiration for their works here.
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REGION VYSOČINA
Die Region Vysočina liegt im zentralen Bereich der Tschechischen Republik. Von
den Touristen wird diese Region vor allem wegen ihres Natur- und Kulturreichtums
gerne besucht. Bewaldete Hügel, ausgedehnte Täler bzw. blühende Wiesen sind
von Straßen und Wanderpfaden durchflochten, die mit Baumreihen gesäumt sind.
Die vergangenen Jahrhunderte hinterließen in der ganzen Region zahlreiche architektonische Denkmäler – stolze gotische Burgen, traumhafte Renaissanceschlösser
bzw. prachtvolle barocke Kloster, die vor allem während der Kulturveranstaltungen
lebendig werden. Die historischen und Naturschönheiten können Sie während Ihrer Ausflüge kennenlernen. Wir geben hier Tipps auf einige davon und glauben,
dass sie für Sie zur Inspiration für eine weitere Entdeckung dieses wunderschönen
Winkels der Tschechischen Republik werden. Die Landschaft, die zum Geburtsort
vieler bedeutender Persönlichkeiten wurde, bietet ideale Bedingungen für eine
aktive Erholung. Begeisterten Liebhabern von schweigender Natur stehen bis zu
3000 km hochwertig markierter Wanderrouten zur Verfügung. Den Freunden des
Radsports bietet Vysočina ca. 2500 km Radwege. Aus dem Pferderücken können
Sie die malerische Landschaft während der Ausfahrten entlang der markierten
Reitrouten bestaunen, von denen es hier 850 km gibt.
Auf eine pädagogische Weise wird Ihnen die Region Vysočina auf den fast 50 Lehrpfaden näher gebracht. Den Zauber der Winternatur werden Sie während der Fahrten des Langlaufens auf den dutzenden Kilometern markierten und maschinell gepflegten Langlaufloipen erleben.
Da es eine unzählige Menge markierten touristischen Wegen gibt, und man hinsichtlich des Maßstabs dieser Landkarte nicht die gesamte Zahl präsentieren kann,
bieten wir in dieser Karte mindestens eine Grundübersicht dieser Routen.

Die komplette Übersicht der touristischen Wege finden Sie auf: www.region-vysocina.cz.

Aktiver Urlaub

Relax und Entspannung erleben Sie bei den Wanderun•genWanderungen.
durch die wunderschöne Natur der Region Vysočina. In der Region Havlíčkův Brod können Sie sich z. B. auf den Spuren von K. H. Borovský, durch das
Tal des Doubrava-Flusses, oder durch die Burgen und Schlössern oberhalb des
Sázava-Flusses begeben. Der Ausflug in die Umgebung von Lipnice nad Sázavou führt Sie entlang der überfluteten Steinbrüche und der riesigen steinernen
Monumente, die Bretschneiders Ohr, Mund der Wahrheit und Goldenen Augen
heißen. In dem Vorgebirge der Saarer Berge öffnet sich die Landschaft mit den
malerischen Teichen Medlov und Sykovec, die gleichzeitig zu den bekanntesten
Erholungszentren der Böhmisch-mährischen Höhe gehört. Die Region von Žďár
bietet auch Rundgänge in dem herrlichen Tal der Flüsse Balinka und Oslava oder
den Aufstieg auf den höchsten Gipfel der Saarer Berge – Devět skal (Neun Felsen). Karren, die Auswirkungen der Frostwitterungen der Felsenschüssel sehen
Sie in dem Naturpark Čeřínek in der Region Jihlavas. Bei einem weiteren Spaziergang können Sie sich auf die Burg Roštejn, das Schloss in Polná, in den Untergrund Jihlavas oder Schumpeters Haus in Třešť begeben, wo sich eine Exposition
über Krippenbau befindet. Auch der Aufstieg auf Javočice – den höchsten Gipfel
der Böhmisch-mährischen Höhe darf nicht fehlen. Ein weiterer Ausflug führt Sie
aus Humpolec über die Bergruine Orlík in die Stadt der Rekorde und Kuriositäten Pelhřimov, bis hin zu dem Gipfel Křemešník mit dem Aussichtsturm Pípalka.
Historische Atmosphäre ist in dem Denkmal der Kralitzer Bibel in Kralice nad Oslavou, von wo aus Sie sich durch das Canyon-Tal der Flüsse Oslava und Chvojnice
mit den romantischen Felsenmassiven, Steinmeeren und Felsengeröllen begeben werden. Nicht nur besondere Erlebnisse, aber auch Wissen, werden Ihnen
die nahezu 50 Lehrpfade vermitteln, die oft durch geschützte natürliche oder
historische Lokalitäten führen. Diese Pfade sind somit eine weitere Möglichkeit,
wie Sie die schöne Natur und umfangreiche Geschichte der Region Vysočina kennenlernen können.
Radfahren. Radfahrer können durch die Landschaft auf den gut markierten
Radwegen fahren, deren Gesamtlänge etwa 2 500 km erreicht. Die erfahrenen
können aus schwierigeren Terrains wählen, die sanfteren Hänge werden dagegen
Familien mit Kindern erfreuen. Die Routen führen durch die hügelige Landschaft
entlang Svratka, durch die Saarer Berge, zu den wichtigen Gipfeln Jihlavas auf
Špičák und Čeřínek bzw. das Bergland Křemešnická vrchovina aus Pelhřimov zu
Křemešník, wo Sie die Kirche der Heiligsten Dreifaltigkeit besichtigen werden, oder
sich entlang des Kreuzwegs begeben, durch die malerische Landschaft zwischen
Přibyslav und Polná, in der Umgebung des Wasserspeichers Dalešice bzw. der Umgebung von Jaroměřice nad Rokytnou.
Attraktiv ist der Ausflug aus Humpolec auf den Spuren der berühmten Persönlichkeiten oder die Route aus Ledeč nad Sázavou über die Republikmitte. Während
der aktiven Erholung lernen Sie sowohl die Natur- als auch die historischen Sehenswürdigkeiten dieses Teils der Tschechischen Republik kennen. Die Radroute
aus Přibyslav nach Sázava ist auch für die Freunde des Inline-Skatings geeignet,
genauso wie die Inlineroute, die entlang der Route aus Žďár nad Sázavou nach
Polnička führt.
Wunderschöne Aussichten in die Landschaft gewährt die Fahrt entlang der Radroute Jihlava-Třebíč-Raabs. Begeben können Sie sich auf die neu erbauten asphaltierten Rundgänge im Areal der Vysočina Arena an Nové Město na Moravě, wo Sie
im Bereich des Stadtwalds Ochoz die Strecken mit dem einspurigen Verkehr, die
sog. Singletrail, nutzen können.
Hippo-Tourismus. Für die, die gerne reiten, und die Vielfältigkeit der Landschaft vom Sattel dieses wunderschönen Tiers bestaunen wollen, stehen die 850
km markierten Hippo-Routen zur Verfügung. In der Region Vysočina befinden sich
150 Reiterstationen, die hochwertige Ausstattung für Sie und Ihre Pferde bieten.
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Pferdefreunde kommen gerne zu der wichtigen Veranstaltung des Reit- und Pferdelenkersports, „Das Goldene Hufeisen“, die in Humpolec stattfindet.
Wassersport. Von Vysočina nicht wegzudenken sind Teiche, die hier genauso
wie die Stauseen zum beliebten Erholungsort wurden. Ein Paradies für Surfer und
Segler ist zweifellos Velké Dářko, der höchste Teil der Böhmisch-mährischen Höhe,
wo alljährlich attraktive Wettkämpfe der Drachenschiffe veranstaltet werden. Beliebte Wasserflächen sind Teiche Černý, Řeka, Velký Pařezitý, Medlov,
Sykovec. In dieser Region gibt es viele Teiche, die für Sportangeln geeignet sind.
Wie geschaffen für Wassersport, Angeln und Baden ist der Stausee in Dalešice.
Seine Wasserfläche durchquert in regelmäßigen und unregelmäßigen Linien der
Schiff Horácko.
Ein angenehmer Erholungsort sind auch die Wasserspeicher Pilský und Trnávka,
die Steinbrüche in Horní Cerekev oder Čenkov.
Bergsteigen. Für das Bergsteigen sind vor allem die Saarer Berge geeignet,
bergsteigen kann man direkt in Vávrov und Rozštípená skála und auf den ausgewiesenen Abschnitten der Gipfeln Devět skal, Čtyři Palice, Malinská skála und Dráteničky. Ein Paradies für das Bergsteigen sind bestimmte Abschnitte der Berglands
Javoříčská vrchovina, Jevišovická pahorkatina und Křižanovská vrchovina.
Skilanglauf. Die Region Vysočina ist nicht nur während der sommerlichen
Sonnentage zauberhaft, sondern auch im Winter, wo alles mit einer schimmernden
Schneedecke bedeckt ist. Freunde des Skilanglaufs können sich in das Skiparadies
mit hunderten Kilometern Loipen für professionelle wie auch gelegentliche Langläufer begeben. Im nördlichen Teil der Region liegen die bedeutendsten Winterzentren, vor allem in der Region Nové Město, wo jedes Jahr über 100 km Loipen
gepflegt werden. Für Skilanglauf, mit klassischem Stil oder als Skating, werden
die Loipen in der Umgebung von Žďár nad Sázavou vorbereitet. Weitere Loipen
finden Sie in der Region von Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Pelhřimov, Telč, Třebíč
bzw. Ždírec.
Skifahren. Falls Sie Skifahren bevorzugen, können Sie die Skizentren besuchen, die zwar zu den etwas kleineren Arealen gehören, jedoch niedrigere Preise
für die Abfahrten, kurze Wartezeiten und vor allem freundliche häusliche Umgebung bieten. Das Skifahren in Vysočina kann somit ein genauso wertvolles Erlebnis
sein, wie in den großen Skiarealen. Den Bekennern dieser Sportart stehen auch
ungünstige klimatische Bedingungen bzw. beschränkte Tageslichtlängen nicht im
Weg, denn die meisten Pisten werden mit technischem Schnee versorgt und mit
Nachtbeleuchtung ausgestattet. In der Region Vysočina befinden sich fast dreiduzend Pisten mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Leichte Hänge sind vor allem
für Familien mit Kindern, für Skikurse und leicht Fortgeschrittene geeignet. Nicht
nur den Anfängern stehen in vielen Zentren Skischulen zur Verfügung.
Etwas Adrenalin. Im Winter sowie im Sommer bietet die ungewöhnliche
Landschaft der Region Vysočina Möglichkeiten für die Liebhaber vom Adrenalinsport. Einzigartig ist die 45 Meter hohe Eiswand in Vír – die größte durch Eis gebildete Formation in Europa! In der Umgebung von Nové Město na Moravě gibt es
ideale Bedingungen für Snowkiting. Interessant ist das Wasserskifahren in Kostelec
u Jihlavy, wo im Juni regelmäßig internationaler Wettbewerb „Kostelec CUP“ stattfindet. Ein wunderschöner Blick auf die bunte Natur bietet sich an Bord eines Rundflugflugzeugs bzw. bei einem Ballonflug. Eine fesselnde Flugshow ist der „Flugtag
von Horácko“, der auf dem Flughafen Jihlava-Henčov stattfindet. Die Veranstaltung
„Ballons über Telč“ wird wiederrum in der Stadt veranstaltet, die auf der Liste der
Weltkultur- und Naturerbe UNESCO eingetragen ist. Fahrten auf Mountainbikes,
Nordic Walking und Track Runnig kann man auf speziellen Wegen ohne einen
Gegenverkehr, den sog. Singletrails, betreiben, und das im Gebiet des Stadtwalds
Ochoz an der Vysočina Arena in der Region Nové Město.
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Weitere Möglichkeiten der aktiven Erholung
Das Freilichtmuseum Michals Hof in Pohledi verführt Sie in die Zeit nach dem Ende
des Dreißigjährigen Kriegs bis in das Jahr 1848 und bringt Ihnen die damalige Le-

bensweise in dem landwirtschaftlichen Gutshof näher. Attraktiv ist vor allem die
Fahrt mit der Schmalspurbahn auf der Strecke Jindřichův Hradec – Obrataň.
In der Landschaft der Saarer Berge begegnen Sie den Skulpturen von Tieren und
komischen Gestalten. Sie treffen z. B. die Skulptur des Lümmels, Pferde mit Wagen oder den Hamroň. Interessant ist das Freilichtmuseum der Glashütte Jakub in
Tasice, wo die Serie „Synové a dcery Jakuba skláře“ (Söhne und Töchter des Glasmachers Jakub) gedreht wurde. Die Aussichten in die weite Umgebung bieten die
Aussichtstürme. An der Gemeinde Kramolín befindet sich der zweitälteste Aussichtsturm in der Tschechischen Republik - Babylon. Dagegen steht ein neugebauter Aussichtsturm auf dem Hügel Fajtův kopec an Valašské Meziřící bzw. auf dem
Pekelný kopec bei Třebíč. Auch von vielen anderen Aussichtstürmen bietet sich
eine nicht weniger beeindruckende Aussicht.

Naturzauber
Die Landschaft des größten Teils von Vysočina hat für seinen Natur- und Kulturwert
das Statut eines Schutzgebiets bekommen. Das größte Naturschutzgebiet sind
die Saarer Berge (Žďárské vrchy), für die das typische Element die verstreuten Felsenformationen und Gerölle aus Steinblöcken sind. Das Moorgebiet Radostínské
rašeliniště mit den seltenen Pflanzenarten, der Berg Žákova hora mit dem Rest des
Fichten-Buchen-Urwaldes, Ransko mit den Teppichen aus Knotenblumen – das alles sind Naturschutzgebiete, die zu dem Landschaftsschutzgebiet Žďárské vrchy
gehören. Ein weiteres Naturschutzgebiet, das sich in der Region Vysočina befindet
ist die Steppe Mohelenská hadcová step, wo dank dem Untergrund aus Serpentinit-Gestein seltene kleinere Farnarten und Zwergbäume wachsen. Genauso wie
Velký Špičák mit dem natürlichen Buchenbestand und der seltenen Flora. Während
eines Ausflugs durch das canyonartige Doubrava-Tal mit den Wasserfällen und
Felsentürmen warten auf Sie ungewöhnliche Erlebnisse. Typische Pflanzen- und
Tiergemeinschaften finden Sie in dem Naturschutzreservat Zhejral. Zahlreiche
Wasserschnellen bildet der Sázava Fluss in dem Naturreservat Stvořidla. Spaziergänge entlang romantischer Ruinen der ehemaligen Wachburgen bietet das Tal
von Oslava und Chvojnice.

Zu den UNESCO Denkmälern
Drei wichtigste Denkmalkomplexe der Region gehören zu dem Weltkultur- und
Naturerbe unter dem Schutz von UNESCO. Das historische Zentrum von Telč ist
wertvoll vor allem dank dem einzigartig erhaltenen dreieckigen Markplatz, der
von Bürgerhäusern mit Renaissanceschildern und Arkadengängen umgeben ist.
Bedeutend ist auch der umfangreiche Renaissancekomplex, der von der Werkstatt des Architekten B. Maggiho aus Arogon stammt. Das Spitzenwerk von Jan
Blažej Santini im Stil der barocken Gotik des Anfang des 18. Jahrhunderts ist die
Wallfahrtskirche des hl. Johannes von Nepomuk auf dem Grünberg in Žďár nad
Sázavou. Das zeitlose Werk des tschechischen Architekten italienischer Herkunft
wurde auf dem Grundriss eines fünfzackigen Sterns gebaut. Auch in den weiteren
Elementen des Baus kommt die Symbolik der magischen Zahl Fünf vor. In Třebíč,
an der Stelle der ursprünglichen hölzernen Klosterkirche, steht die romanisch-gotische Basilika des hl. Prokop. Dank ihrem monumentalen Portal und der großräumigen dreischiffigen Gruft gehört sie zu den bedeutendsten Bauten ihrer Art in
Mitteleuropa. Zusammen mit den einzigartig erhaltenen Bauten der jüdischen
Stadt mit zwei Synagogen wurde sie auf die Liste der Weltkulturerbe UNESCO eingetragen. Bemerkenswert ist sicherlich auch der jüdische Friedhof, wo Sie fast 3000
steinerne Grabmäler sehen können.

Erbe der Vergangenheit
Die Landschaft auf beiden Seiten der Landesgrenze zwischen Böhmen und Mähren wurde über ganze Jahrhunderte mit menschlichen Hand umgestaltet. Die
Menschen gründeten hier Festungen, trockneten den Erdboden aus, bauten Silber

ab, gründeten Dörfer und Städte. Die baulichen, archäologischen sowie schriftlichen Denkmäler und museale Sammlungen erzählen über diese reiche Historie.
Die älteste Oberstadt der böhmischen Länder ist Jihlava, dessen Reichtum aus
dem Silberabbau strömte. Seit dem Mittelalter war es mit Stadtmauern umgeben, die bis heute größtenteils erhalten geblieben sind. Durch die Verbindung
der mittelalterlichen Kellerräume entstand unter dem Marktplatz Jihlavas ein
System aus mittelalterlichen Gängen, deren Teil zugänglich gemacht wurde. Jedes Jahr im Juni ziehen durch die Straßen Teilnehmer in Trachten im Rahmen der
Kulturveranstaltung „Bergmannsumzug Jihlavas“, um an den Ruhm des Bergbaus
der Stadt zu erinnern. Auf dem Marktplatz von Pelhřimov, den zwei prismatische
Tore umklammern, ist ein Hochbetrieb während des „Internationalen Festivals
der Rekorde und Kuriositäten“. In einem der Tore, das aus der ursprünglichen
Befestigung erhalten blieb, hat das Museum der Rekorde und Kuriositäten seinen Sitz. Wie auf einer Handfläche öffnet sich die Stadt nach dem Hochsteigen
auf den 61 m hohen Turm der Dekanatskirche des hl. Bartholomäus. Der barocke
Marktplatz, umgeben mit Giebelhäusern, befindet sich in Havlíčkův Brod. In der
Stadt am Sázava Fluss blieben neben dem historischen Marktplatz auch das reiche Mobiliar der Kirchen, eine der rarsten Glocken in den böhmischen Ländern
bzw. die Stadtmauer erhalten. Eine weite Aussicht in die Landschaft bietet die
aus der romantischen Landschaft emporsteigende Burg Lipnice in Lipnice nad
Sázavou. Bei der Besichtigung des Kerkas in den Burgkellerräumen, des Arsenals
der Burg bzw. des gewölbten Bankettsaals werden Sie eine fast zu geheimnisvolle Atmosphäre dieser gotischen Burg spüren. Ins Mittelalter führen Sie die historischen Feierlichkeiten auf der Burg Roštejn. Aus dem 45 Meter hohen Turm der
Burg, der auf dem felsigen Gipfel in den Wäldern zwischen Telč und Třešť steht,
bietet sich eine herrliche Aussicht in die Umgebung. Liebhaber von historischen
Motorräder wird sicherlich ihre unikate Sammlung auf der Burg Kámen erfreuen. Die Burgruine Orlík bei Humpolec wird dank der zeitgemäßen Atmosphäre
während der sommerlichen Feierlichkeiten wieder ins Leben gerufen, genauso
wie der Vorhof der Burg in Ledeč nad Sázavou, wo Theaterspieler bzw. Fechter
auftreten. Das Schloss in Náměšť nad Oslavou, das wertvolle Kollektionen von
Wandteppichen und eine Bibliothek mit mehr als 10 000 Bücherbänder besitzt,
entstand durch den Umbau einer gotischen Burg.
Ethno- und Volksmusik, Jazz, Rock, Folk oder klassische Musik werden Sie während des Festivals „Folkmusikferien“ hören, das Festival findet im Bereich des
Schlosses statt. Das barocke Schloss in Jaroměřice nad Rokytnou hat wertvolle
Sammlungen an Musikinstrumenten und Porzellan im Besitz, und wird von einem großflächigen Schlossgarten umgeben, der ein Schauplatz des „Internationalen Musikfestivals von Petr Dvorský“ ist. Die Exposition des Zentrums der
Feuerwehrbewegung“ finden Sie in dem klassizistisch umgebauten Schloss in
Přibyslav. An der Stelle der gotischen Festung wurde ein frühbarockes Schloss
in Chotěboř gebaut. In der hiesigen Schlosskapelle der Heiligsten Dreifaltigkeit
blieb die reiche Freskoverzierung erhalten. Das Museum des Buches bzw. die
Exposition, die dem Werk des Architekten Santini gewidmet ist, können Sie in
dem Schlossareal in Žďár nad Sázavou besichtigen. Auf dem Vorhof des Kinský
Schlosses können Sie während des Festivals „Horácký Krug“ Folkmusik hören
oder die Workshops der Künstler oder Ständer der Handwerker besuchen. Die
Kulturveranstaltung mit dem Titel „1909 Kaisermanöver Velké Meziříčí“ findet
im Areal des hiesigen Schlosses statt, worin Sie museale Sammlungen mit regionalem und historischem Charakter vorfinden werden. Die Geschichte behaucht Sie in dem Schloss in Kamenice nad Lipou, Polná oder Žirovnice. Eines
der wertvollsten Zyklen in der Tschechischen Republik ist der Komplex der Gebäude des Prämostratenklosters in Želiv. Bei der Besichtigung können Sie die
Abtkirche der Jungfrau Maria Geburt, die im Stil der barocken Gotik gebaut
wurde, bzw. den Klosterkonvent mit dem erhaltenen barocken Refektorium,
das Kapitelhaus und die mit Fresken verzierte barocke Bibliothek, bestaunen.
Liebhaber der Geschichte werden sicherlich auch die barocken Wandfresken
und den wertvollen Mobiliar in dem Prämostratenkloster in Nová Říše hoch
schätzen.

Auf den Spuren bedeutender Persönlichkeiten
Die Region Vysočina ist ein Ort der Geburt und Wirkung einer Reihe berühmter
Schriftsteller, Architekten, Maler, bzw. Wissenschaftler und Persönlichkeiten, die in
verschiedensten Bereichen menschlicher Tätigkeit berühmt wurden. In dem Dorf
Kaliště u Humpolce ist der bedeutendste von ihnen – Gustav Mahler – geboren. Zu
dem Geburtshaus von Mahler gehört der Musiksaal, wo auch der weltberühmte
Baritonist Thomas Hampson gesungen hat. Gustav Mahler lebte fünfzehn Jahre in
Jihlava (1860-1875). In dem Haus Nr. 4 auf Znojemská Straße ist eine dauerhafte
Exposition installiert, die der Familie, dem Leben und Werk des in der Welt anerkannten Dirigenten und Komponisten gewidmet ist. Das Museum von Dr. Aleš
Hrdlička in Humpolec bietet ebenfalls eine Exposition, die auf Mahlers Leben und
Werk ausgerichtet ist. Die Musiktradition Mahlers in Vysočina lebt und sie entwickelt sich weiter. Das internationale Festival „Hudba tisíců Mahler Jihlava“ bietet
den Besuchern eine einzigartige Verbindung zwischen der Schaffung des Musikers
und den Orten, wo er seine Jungend verbrachte. Jan Stamic, ein ausgezeichneter
Komponist und Geiger, ist in Havlíčkův Brod geboren. In Borová ist im Jahre 1821
der tschechische Poet, Journalist und Begründer der tschechischen Journalistik
und Literaturkritik – Karel Havlíček Borovský – geboren. In seinem Geburtshaus
befindet sich die Exposition, die an das Leben und Werk dieses berühmten Gebürtigen erinnert. Der Landstreicher Jaroslav Hašek setzte sich zu Ende seines Lebens
in einem kleinen Haus unterhalb der Burg in Lipnice nad Sázavou nieder. In Lipnice nad Sázavou hat er sein berühmtes Werk die Schicksäle des guten Soldaten
Švejk geschrieben. In Lipnice finden auch alljährlich Kulturprogramme mit dem
Titel „Hašeks Lipnice“ statt. In dem malerischen Jimramov sind drei bedeutende
Schriftsteller geboren – die Brüder Vilém und Alois Mrštík und Jan Karafiát. Ihre
Geburtshäuser sind mit Gedenktafeln bestückt. Die Region Vysočina ist auch der
Geburtsort des bedeutenden tschechischen Poeten Otokar Březina (Počátky), des
Erschaffers des japanischen Wirtschaftswunders Josef Alois Schumpeter (Třešť),
des Architekten Josef Hoffman (Brtnice), des akademischen Bildhauers Vincenc
Makovský und Jan Štursa (Nové Město na Moravě) und des akademischen Malers,
Grafikers, Illustrators Jan Zrzavý, der seine Geburtsregion auf Leinwänden gezeichnet hat. Für seine Werke fand hier die Inspiration Jakub Deml bzw. Antonín Sova.
Autoren der Fotos:
Archiv Vysočina Tourism, Archiv des Bezirksamtes der Region Vysočina, Stadt
Jihlava
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Legenda / Key / Legende
dálnice; číslo dálnice / highway; number of highway / Autobahn; Nummer Autobahn
silnice I.–III. třídy; číslo silnice / road, classes I., II. and III.; number of road / Route der I., II., III. Klasse; Nummer Route
ulice; cesta; nezpevněná cesta / street; road; lane / Straße; Fahrweg; Weg
železnice; stanice; zastávka / railway; station; way station / Eisenbahn; Station; Halt
cyklotrasa; číslo cyklotrasy / cycle route; number of cycle route / Radweg; Nummer Radweg
značení turistických tras / marking hiking trails / Kennzeichnung Wanderwege
naučná stezka / education trail / Lehrpfad
hipostezka / bridleway / Reitweg
běžkařská trasa / cross-country ski trail / Langlaufloipe
hranice kraje / region boundary / Grenze der Regionen
hranice ČR / Czech Republic boundary / Grenzen der Tschechischen Republik
zámek; hrad nebo zřícenina; tvrz / chateau; castle or ruins of castle; fort / Schloss; Burg oder Burgruine; Fort
klášter; rozhledna / monastery; lookout / Kloster; Aussichtsturm

