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KRAJ ČISTÉ KRÁSY
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Kraj Vysočina je malebné území v srdci České repub-
liky, které se rozkládá na hranici dvou historických 
zemí – Čech a Moravy. Kraj tvoří pět bývalých okresů
se svými centry, z nichž největší je krajské město Jihla-
va. Pro Vysočinu jsou charakteristické vesnice a menší
města pravidelně rozeseté v kopcovité krajině, což vy-
tváří jedinečnou krásu našeho regionu. Čistá příroda,
historické památky, hudební festivaly zvučných jmen,
ale také klid pro odpočinek a dobrá kuchyně jsou hlav-
ní devizy, jež do našeho kraje lákají tisíce návštěvníků
ročně. Samozřejmě nezapomínáme ani na aktivní spor-
tovce. Milovníci bílé stopy nepochybně znají Vysočina
Arenu u Nového Města na Moravě, která je každo-
ročně dějištěm vrcholných biatlonových soutěží. Svě-
tové poháry v závodech horských kol zase dávají tu-
šit, že Vysočina je doslova rájem cyklistů, ať už těch 
na profesionální úrovni nebo těch, pro něž je jízda na 
kole pouze koníčkem.
 
Kraj Vysočina se může v rámci České republiky po-
chlubit také mnohými NEJ. Na jeho území se nachá-
zejí hned tři památky zapsané do seznamu UNESCO, 
což je nejvíce ze všech krajů. 

Pokud bych však měl říct, co je v Kraji Vysočina nejdů-
ležitější, tak to jsou především přátelští a pohostinní
lidé, kteří svojí pracovitostí, obětavostí a neotřelými 
nápady přispívají k prosperitě celého regionu, vzájem-
né občanské sounáležitosti i pozitivní náladě, s níž 
se u nás můžete potkat na každém kroku. Přijměte 
tedy mé pozvání a přijeďte k nám na Vysočinu strávit 
příjemné chvíle a zažít něco nezapomenutelného.

MUDr. Jiří Běhounek 
hejtman Kraje Vysočina

Milí přátelé Kraje Vysočina,
doba, kdy léto pomalu přechází v podzim, byla v na- 
šich zemích vždy také dobou posvícení. Posvícení 
bylo v každé vesnici velkou společenskou událostí. 
I dnes to je slavnostní den spojený nejen s dobrým 
jídlem a pitím, ale především s dobrou sousedskou 
zábavou.

Když před třiceti lety padla železná opona, jež nás 
po desetiletí oddělovala od Rakouska, stali jsme se 
my a Rakušané opět plnohodnotnými sousedy, kteří 
se často a rádi potkávají. Jsem ráda, že se našemu 
velvyslanectví daří držet tradici českého posvícení 
i na vídeňské půdě, a přispívat tak k sousedským 
setkáním. Sousedské kontakty se netvoří jen na zá-
kladě politického dialogu, ale především mezi lidmi 
v regionech. Je tedy logickou tradicí, že se během 
našeho Svatováclavského posvícení každý rok na vel-
vyslanectví prezentuje jeden z krajů České republiky.

Kraj Vysočina, jejž tento rok přivítáme, sice s Rakous-
kem nesdílí hranici, zato se však díky své blízkosti k Ra-
kousku, a především díky nasazení svých představite-
lů, stal nadšeným sousedem a opravdovým partnerem
Vídně, Dolního a Horního Rakouska.

Kraj Vysočina nám letos představí svoje památky a pří-
rodní krásy, své regionální speciality, a především um
svých lidí a firem.

Milí čtenáři, na následujících stránkách se můžete 
začíst do turistické a kulturní nabídky Kraje Vyso-
čina. Těším se, že vás společně s hejtmanem Kraje 
Vysočina Jiřím Běhounkem budeme 26. září moci 
přivítat na našem Svatováclavském posvícení.

JUDr. Ivana Červenková
velvyslankyně České republiky v Rakousku

Úvodní slovo paní velvyslankyně

Úvodní slovo pana hejtmana
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V samém středu České republiky na vás čeká inspi-
rativní Vysočina. Milovníci přírody uvítají zalesněné 
kopce, rozkvetlé louky a nedotčená koryta řek, obje-
vitelé se mohou vydat pomyslným trojúhelníkem po 

VYSOČINA
památkách UNESCO nebo prozkoumat zapomenu-
tou historii hradů, zámků i zřícenin. Velké zážitky 
čekají rovněž na rodiny s dětmi. Vydejte se s námi za 
tím nejzajímavějším, co autentická Vysočina nabízí. 
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Název Kraje Vysočina souvisí s jeho polohou: roz-
kládá se totiž na podstatné části Českomoravské 
vrchoviny, vyvýšené zvlněné krajiny mezi oběma his-
torickými zeměmi České republiky. Ta dosahuje nad-
mořské výšky přes osm set metrů ve dvou výrazných 
masivech – Žďárských vrších na severu kraje a Jihlav-
ských vrších na jihozápadě. Nejvyšší vrchol Javořici 
(837 m) najdete v Jihlavských vrších, v těsném závě-
su je následuje vrchol Devět skal ve Žďárských vrších 
(836 m).

Vysočinou prochází hlavní dopravní tepna České 
republiky – dálnice D1. Ekonomika východní části 
kraje je ovlivněna sousedící brněnskou aglomerací, 
severozápadní část kraje je naopak spádovou oblastí 
Hlavního města Prahy. Strategická poloha Vysočiny 
proto v posledních letech přilákala řadu zahraničních 
investorů, kteří sem soustřeďují nejen výrobní kapa-
city, ale také výzkum a vývoj.

Metropolí Vysočiny je Jihlava, nejstarší horní město 
českých zemí, jež patřilo ve středověku k nejbohat-
ším městům českého království, a to především díky 
těžbě stříbra. Přírodní podmínky však rozptýlily oby-
vatele Vysočiny do více než tisíce sídel, která propo-
juje hustá síť silnic. Pro Vysočinu jsou charakteristické 
malé vesnice nepříliš vzdálené od místního centra. 
Lidé si tak užívají venkovského bydlení a možnosti 
měst mají vždy na dosah.

Vysočina se může pochlubit čistým životním prostře-
dím. Je jakýmsi zdravým ostrovem mezi třemi aglo-
meracemi – pražskou, brněnskou a vídeňskou. I díky 
tomu se jako první z krajů České republiky stala členem
organizace zdravých měst a regionů.

Vysočina je místem, kde se dá dobře žít, pracovat, 
podnikat a kam se dá přijet na návštěvu za poznáním 
a odpočinkem.

Jihlavské náměstí
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Jeden den 
     nestačí ...

Vysočina je pro ty, kdo netouží po přeplněných 
centrech, ale hledají odpočinek a klid. Na celé 
Vysočině zve k návštěvě dvacítka hradů, zámků 
a klášterů jako svědků staleté historie. Pokud 
dáváte přednost výletům, krásná a čistá příroda 
na Vysočině vás dozajista okouzlí a je pro vás 
připraveno několik desítek pěších tras i cyklo-
tras. Vysočina se dlouhodobě řadí k ekologicky 
nejčistším oblastem ve střední Evropě. Maleb-
nou krajinu vyhledávají nejen milovníci přírody, 
ale také nadšenci pěší turistiky a outdoorových 
aktivit. Na své si tady přijdou rovněž příznivci 
rekreační a rodinné turistiky.
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Díky zachovalé krajině patří Vysočina k oblastem s nej-
zdravějším životním prostředím. Rozsáhlé husté lesy 
lákají k procházkám i k houbaření, půvabná přírodní 
zákoutí nabízejí výborné podmínky pro aktivní od-
počinek a řadu sportů. Krajina je protkána hustou 
sítí více než tří tisíc kilometrů značených pěších tu-
ristických tras, které milovníkům mlčenlivé přírody 
poskytují neopakovatelné zážitky. 

Nejcennější přírodní partie umožňuje poznat také 
přes dva a půl tisíce značených cykloturistických tras. 

AktIVNí 
     odpočinek ...

Ti zdatnější si mohou vybrat z náročnějších terénů, 
rodinám s dětmi udělají radost mírnější svahy s da-
lekými výhledy. 

Milovníkům horolezectví jsou k dispozici vybrané lo-
kality nejvyšších vrcholů Žďárských vrchů. V parných 
letních dnech nabízí ochlazení (a v zimních zahřátí 
při zimním bruslení) velký počet rybníků. Největší 
vodní plochy jsou rájem surfařů a jachtařů, přehrad-
ní nádrže jsou jako stvořené k provozování vodních 
sportů a rybaření.



Živé trAdIce ...
Vysočina byla svědkem rozvoje mnoha řemesel. Z nejstar-
ších dob je nejznámější hornictví stříbra. Dodnes tuto 
dobu připomíná Jihlavský havířský průvod, ve kterém si 
dobově oblečené děti každým rokem připomínají zašlou 
slávu a těžkou dřinu hornických dělníků.
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Havířský průvod
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Pelhřimov

Havlíčkův Brod

Jihlava

Žďár n. S.

TřebíčTelč

Trojúhelník památek

UNeScO 
     na Vysočině

Vysočinu zdobí hned tři památky UNESCO, jež spojuje pomyslný trojúhelník. Historické centrum 
zapsané na Seznam světového kulturního dědictví najdete v Telči, poutní kostel sv. Jana Nepo-
muckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou a židovskou čtvrt, židovský hřbitov i baziliku 
sv. Prokopa v Třebíči. Vysočina je krajem s nejvyšší koncentrací těchto celosvětově významných 
památek. Skvělé na tom navíc je, že všechna tři města mají co nabídnout nejen milovníkům 
historie, obdivovatelům architektury, ale rovněž výletníkům a rodinám s dětmi.

Žďár nad Sázavou

Telč Třebíč
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Stavba poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře v blízkosti cisterciáckého kláštera 
se realizovala díky letité, úzké a nesmírně plodné spolupráci dvou výjimečných osobností. Podnět 
vyšel od opata žďárského cisterciáckého kláštera Václava Vejmluvy, který byl zcela prokazatelně 
ctitelem Jana Nepomuckého, a projektem stavby byl pověřen slavný architekt Jan Blažej Santini
-Aichel. Kostel je považován za vrchol Santiniho tvorby. Představuje nadčasové dílo, oproštěné od 
konvenčních prvků dobové architektury.

POUtNí kOStel 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
Na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO zapsán
v roce 1994.

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU



11

ZÁmek  

    Žďár nad Sázavou

Komentovaná prohlídka Po stopách Santiniho 
Stálá expozice Umění baroka ze sbírek 
Národní galerie v Praze
Muzeum nové generace
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HISTORICkÉ CeNTRUm
Na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO 
zapsáno v roce 1992.

Malebné město uprostřed Českomoravské vrchoviny a třicet 
kilometrů od rakouských hranic v polovině cesty mezi Pra-
hou a Vídní láká své návštěvníky do již zapomenutých časů. 
Město nabízí návštěvníkům živé setkání se všemi stavebními 
slohy minulého tisíciletí. Představuje jedinečně zachovaný 
architektonický komplex, jemuž dominuje renesanční zámek 
a náměstí.

telČ
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Nejstarší dochovaná zmínka o Telči pochází z období
let 1333–1335. Od roku 1339 vlastnil město rod pánů
z Hradce, druhý nejmocnější rod 16. století na pome-
zí Čech a Moravy. Jeho zásluhou, a především pak 
zásluhou Zachariáše z Hradce, se původně vodní pev-
nost s gotickým hradem změnila v půvabné renesan-
ční město.

S počátkem 17. století přechází Telč do vlastnictví ro-
du Slavatů, pak Lichtensteinů-Kastelkornů a od 60. let
18. století až do roku 1945 spravuje zámek a město

Muzeum Vysočiny Jihlava, 
pobočka Telč
V současné době sídlí Telčské muzeum v prozatím-
ních prostorách Univerzitního centra Masarykovy 
univerzity v Telči. Součástí expozice jsou předměty 
dokládající historii města, církevní památky, svatební 
praporce či etnografické sbírky. http://muzeum.ji.cz

Telčské podzemí
Nejen pod většinou domů na náměstí, ale také pod 
částí zámeckého areálu jsou středověká sklepení. Jed-

rod Podstatských-Lichtensteinů. Konečný ráz telčské-
mu náměstí dodávají mariánský sloup, kašny, barokní 
sochy, městské brány a podloubí otevřené půlkruho-
vými arkádami spočívajícími na pilířích.

Původní gotický hrad nechal ve druhé polovině 16. sto-
letí přestavět Zachariáš z Hradce v renesanční sídlo. 
Součástí zámeckého areálu je pobočka Muzea Vyso-
činy Jihlava, Zámecká galerie a podzemí, zámecká za-
hrada a park se skleníkem.

notlivé, někde i dvouúrovňové sklepy byly propoje-
ny spletitými chodbami, jejichž zpřístupněná část je 
dlouhá téměř 150 metrů.

Panský dvůr Telč
Komplex kdysi zanedbaných hospodářských budov 
se po rozsáhlé rekonstrukci proměnil v interaktivní 
centrum volnočasových aktivit a turistiky, které ale 
nadále ctí svou historii. www.panskydvurtelc.cz



AREÁL BÝVALÉHO BENEDIKTINSKÉHO 
KLÁŠTERA S BAZILIKOU SV. PROKOPA, 
ŽIDOVSKÁ ČTVRŤ SE HŘBITOVEM
Na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO 
zapsán v roce 2003.

Za dlouhá staletí své existence se město stalo významným centrem Vysočiny. Vyrostlo na 
základech středověkého osídlení, jehož počátky jsou spjaty se založením benediktinské-
ho kláštera roku 1101 moravskými knížaty. Klášter patřil k nejbohatším v celém království 
a byl významným střediskem vzdělanosti. 
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tŘeBíČ

Židovská čtvrť v Třebíči
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Bazilika sv. Prokopa
Románsko-gotická bazilika stojí na místě původního 
dřevěného klášterního kostela. Stavba značně utr-
pěla při obléhání Třebíče uherskými vojsky Matyáše 
Korvína v roce 1468 a více než dvě století pak byla 
používána ke světským účelům jako konírna, obilná 
sýpka a várna piva. Po obnově provedené v letech 
1725–1731 byla zasvěcena sv. Prokopovi a znovu za-
čala sloužit církevním potřebám.

Židovská čtvrť
Třebíč kdysi patřila k významným střediskům židov-
ské kultury na Moravě. Židovskou čtvrť tvoří soubor 
123 dochovaných domů, které doplňují objekty bý-
valých židovských institucí – radnice, domu rabína, chu-

dobince, nemocnice a školy. Přední (Stará) synago-
ga se nachází na západním okraji bývalého ghetta 
a dnes slouží Československé církvi husitské. Zadní 
(Nová) synagoga byla postavena kolem roku 1669 
v renesančním slohu.

Židovský hřbitov
Polohu původního středověkého hřbitova třebíčských
Židů nelze přesně určit. V 17. století vzniklo nové po-
hřebiště na svahu Hrádek. Svojí rozlohou 11 772 m2 
se řadí k největším židovským pohřebištím v zemi. 
Na celém hřbitově se nachází přibližně 11 000 hrobů 
a téměř 3 000 kamenných náhrobků, přičemž nej-
starší je z roku 1631. Součástí hřbitova je obřadní síň 
z roku 1903.

Zadní synagoga Bazilika sv. Prokopa
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2020 – rok SklA

Sklářství v oblasti Českomoravské vrchoviny má his-
torickou tradici doloženou od 16. století. Základem 
nového průmyslu se staly rozsáhlé lesy. Mezi prvními 
skláři, kteří přišli do tohoto regionu, se objevily také 
rodiny z Dolního Rakouska. Široké spektrum výroby
se na Vysočině udrželo bez přestávky až dodnes, kdy 
je reprezentováno velkými podniky i samostatnými 
umělci. 

Dlouhá tradice vysočinského skla se projevila také 
školami ve Světlé nad Sázavou a Jihlavě-Heleníně, 
které vzdělávají mladou generaci sklářů a designérů.
Tito noví skláři nacházejí uplatnění v průmyslových 
podnicích (BOMMA, BROKIS, Caesar Crystal Bohe-
miae a jiné) nebo nastupují uměleckou dráhu v men-
ších ateliérových dílnách s tvorbou autorského a de-
signového skla. Zájemce o sklářskou historii i součas-
nost pak může navštívit výstavy v Novém Městě na 
Moravě, Světlé nad Sázavou nebo Jihlavě. Od příští-
ho roku bude pro zájemce přichystána také zbrusu 
nová výstava v Ledči nad Sázavou mapující vysočin-
ské sklo a jeho tvůrce od počátku až po současnost.

SkLÁŘSkÉ AkCe NA VYSOČINĚ
Duben 2020
meZINÁRODNí SkLÁŘSkÉ SYmpOZIUm 
Akademie Světlá nad Sázavou 
9. května 2020 
4. jARNí SkLÁŘeNí, Huť jakub Tasice 
Sklářský skanzen, tradiční akce s ukázkami sklářského 
řemesla: foukání, tvarování, broušení, malování, bo-
hatý doprovodný program.
9.– 24. května 2020
SkLÁŘSkÉ DNY NA VYSOČINĚ, cityPark Jihlava 
Ucelená přehlídka skláren, výtvarníků i sklářských 
škol, prezentace novinek a nových technologií. Pře-
hlídka bude obohacena doprovodným programem 
– módní přehlídkou SUPŠ Helenín a prezentací skle-
něného šperku výtvarníků z Vysočiny. Součástí do-
provodného programu bude sklářská dílna či ukázka 
tradičních uměleckých řemesel. 
21. května – 23. srpna 2020
SOUČASNÉ SkLÁŘSkÉ UmĚNí, OGV jihlava
Výstava ateliérového skla, současného designu a sklář-
ských prací z Vysočiny, jižních Čech a Dolního Rakouska. 

na Vysočině



28. května 2020
ZAHÁjeNí STÁLÉ expOZICe SkLÁŘSTVí NA VYSOČINĚ
hrad ledeč nad Sázavou 
Interaktivní expozice mapující vývoj sklářství na Vysočině.
5.– 6. června 2020 
BRUSIČSkÉ SYmpOZIUm V AkADemII, DeN OTeVŘeNýCH 
DVeŘí Ve SpOLeČNOSTI BOmmA, s. r. o. 
Světlá nad Sázavou
Přehlídka řemeslného mistrovství českých i zahraničních brusičů, 
přednášky a workshopy. V rámci DOD budou mít návštěvníci 
jedinečnou možnost nahlédnout do sklárny světového formátu. 
6. června 2020
ZÁmek SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU – ZAHÁjeNí SeZONY 
Součástí expozice je unikátní sbírka více než tisícovky předmětů 
historického skla, zapůjčeného z depozitářů Uměleckoprůmyslo-
vého muzea v Praze (UPM). Sbírka pochází z období baroka až do 
poloviny 19. století.
27.– 28. června 2020 
SkLÁŘSký jARmARk,  hrad ledeč nad Sázavou
Tradiční staročeská pouť tentokrát věnovaná sklářům – ukázky 
sklářského řemesla, sklářská pec, bohatý doprovodný program 
k stálé expozici Sklářství na Vysočině
Červenec– srpen 2020
VýSTAVA DĚL VZNIkLýCH NA meZINÁRODNím 
SkLÁŘSkÉm SYmpOZIU Ve SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU 
muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod 
3.– 4. října 2020
DNY OTeVŘeNýCH ATeLIÉRů – SLAVNOST VýTVARNÉHO 
UmĚNí A TRADIČNíCH ŘemeSeL pO CeLÉ VYSOČINĚ 
Návštěvy ateliérů s možností vyzkoušet si výtvarné techniky 
a postupy.
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Možnost zvýšit kvalitu odborného vzdělávání v gas-
tronomických oborech, využít potenciál kvality po-
skytovaných služeb vybraných restaurací, zlepšit spo-
lupráci mezi školami a jejich zřizovatelem a pomoci 
k tomu, aby absolventi (zejména oboru Kuchař–číš-
ník) zůstávali i po vyučení v oboru – tyto smělé cíle si 
klade projekt Gastroakademie Kraje Vysočina. Jeho 
počátky se datují již do roku 2015 – tehdy proběhla 
první jednání s restauracemi. V současné době, kdy 
skončil již 3. ročník a rozjíždí se 4. ročník, je do pro-
jektu zapojeno těchto šest restaurací z celého Kraje 
Vysočina:

•  Tři Knížata Jihlava
•  Kaskáda Ledeč nad Sázavou
•  Radniční restaurace Jihlava
•  Jelínkova Vila Velké Meziříčí
•  Buena Vista Jihlava
•  Hotel Slávie Pelhřimov

Každá z restaurací nabízí žákům kromě standardní-
ho praktického vyučování také nadstavbu ve formě 
vzdělávání v oblasti, na kterou se každá z restaurací 
zaměřuje a jež ji charakterizuje. Žákyně a žáci se tak 
mohou seznámit s tématy, jako je zpracování slad-
kovodních ryb, zvěřiny a drůbeže, příprava polévek 
a netradičních příloh nebo nahlédnout do specifik 
jihoamerické kuchyně. Velkou přidanou hodnotou je 
možnost během jednoho školního roku poznat prá-
ci ve čtyřech až šesti různých restauracích, porovnat 
provoz a přístup jednotlivých restaurací a naučit se 
komunikovat a pracovat v různých prostředích. 

Praktické vyučování absolvují vybraní žáci 2. a 3. roč-
níků každoročně v počtu přibližně dvaceti žáků, a to 
ze škol, které kraj zřizuje:
•  Hotelová školy Světlá a Střední odborná škola 
    řemesel Velké Meziříčí
•  Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola

GASTROAKADEMIE
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    a Jazyková škola s právem státní jazykové 
    zkoušky Třebíč
•  Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, 
    Střední odborná škola služeb a Jazyková škola 
    s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
•  Obchodní akademie a Hotelová škola 
    Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina každoročně pořizuje pro každého 
žáka, zapojeného do projektu, oblečení a náčiní, 
účastníkům projektu přispívá na ubytování a cestovné
v případě, že místo praxe je odlišné od místa bydliště.
Dalšími aktivitami projektu je pak vzdělávaní peda-
gogických pracovníků, společné vzdělávání žáků, pe-
dagogů a kuchařů z restaurací, a to opět s cílem spo-
lečně se dozvědět a v praxi si vyzkoušet například 
nové techniky vaření. Všechny zařazené školy jsou 
zároveň zapojené do vzdělávacího programu Kulinář-
ské umění. Vyvrcholením účasti v projektu je repre-
zentace kraje, školy či sebereprezentace v celostát-
ních nebo mezinárodních kuchařských soutěžích tak, 
jak se to povedlo několika účastníkům projektu Gas-
troakademie, kteří se zúčastnili loňského finále sou-
těže Kulinářské umění Young Chef 2018. Šlo o soutěž
pro mladé talentované studenty, již chtějí nastartovat 
úspěšnou kariéru v gastronomii. Zástupci Vysočiny 
mohli prožít vaření pod bedlivým dohledem špičko-
vých českých kuchařů v roli porotců. Ve finálovém ve-
čeru vařilo dvanáct nejlepších, z toho tři žákyně a žá-
ci byli z Vysočiny.

Projekt Gastroakademie pokračuje i v letošním roce. 
Kromě příspěvků na vybavení mladých budoucích 
kuchařů kraj věnoval další finanční prostředky pře-
devším na kurzy žáků pod vedením vynikajících ku-
chařů, z nichž někteří jsou členy Národního týmu 
kuchařů a cukrářů. Gastroakademie se podílela i na 
celé řadě dalších aktivit škol, jako byly Dny mexické 
či španělské kuchyně; žáci se společně se svými pe-
dagogy zapojili do dalších projektů, mezi něž patřilo 
například zajištění cateringu na akci Havíření 2019, a 
celé řady dalších událostí.

O úspěšnosti projektu a zcela novém přístupu Kraje 
Vysočina ke zkvalitnění gastronomického vzdělávání 
svědčí představení projektu vedení Asociace hotelů
a restaurací a představitelům Královehradeckého kra-
je. V něm zamýšlejí koncept Gastroakademie převzít 
a rovněž jej zařadit rovněž do odborného vzdělávání. 

Vážené dámy, vážení pánové, 
zručnost, šikovnost a talent našich žákyň a žáků, 
kteří jsou zapojeni do projektu Gastroakademie Kra-
je Vysočina, můžete nyní poznat všemi smysly právě 
zde na Svatováclavském posvícení 2019.

Jana Hadravová, 
vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání

odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Kraje Vysočina
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Přijměte pozvání 
na vybrané významné kulturní, sportovní a společenské akce na Vysočině 

NÁZEV AKCE

Mezinárodní festival 
dokumentárních 
filmů 
Ji.hlava 2019

BMW IBU 
Světový pohár 
v biatlonu

Hudba tisíců 
– Mahler Jihlava 
2020

UCI Světový pohár 
horských kol

Concentus Moraviae

Pelhřimov – město 
rekordů

KoresponDance

Mezinárodní 
hudební festival 
Petra Dvorského

Slavnosti tří kápí

TERMÍN KONÁNÍ

24.–29. října 
2019

5.–8. března 
2020

18. května 
– 7. července 
2020

22.–24. května 
2020

30. května – 25. 
června 2020

12.–13. června 
2020

17.–19. července 
2020

2.–16. srpna 
2020

21.–22. srpna 
2020

MÍSTO KONÁNÍ 
AKCE

Jihlava

Vysočina Arena, 
Nové Město na 
Moravě

Jihlava

Vysočina Arena, 
Nové Město na 
Moravě

Pelhřimov

Kraj Vysočina

Žďár nad 
Sázavou

Jaroměřice nad 
Rokytnou, 
Dalešice, 
Dukovany, 
Třebíč, Valeč

Třebíč

STRUČNÝ POPIS AKCE

Festival autorského dokumen-
tárního filmu. Prestižní a vý-
jimečný, největší akce svého 
druhu ve střední Evropě.

Sprint ženy a muži, stíhací 
závody i závody s hromadným 
startem.

Festival vycházející z tvorby 
Gustava Mahlera, jeho 
současníků a pokračovatelů,
jeho uměleckého poselství 
spolu se zaměřením na autory, 
jejichž život, studijní léta nebo 
tvorba jsou spjaty s regionem 
Vysočiny.

Závod SP horských kol v olym-
pijské disciplíně XC a Shortrack 
kategorií Muži elite, Ženy elite 
a Muži a Ženy.

Festivalu rekordů a kuriozit, 
největší akce svého druhu v 
Evropě spojená s udělováním 
výročních rekordmanských cen.

Festival klasické hudby konající 
se v několika městech v Kraji 
Vysočina a v Jihomoravském 
kraji.

Mezinárodní festival současné-
ho tance, pohybového divadla 
a nového cirkusu.

Mezinárodní hudební festival 
vážné hudby.

Třídenní historické oslavy 
zviditelňující památku 
UNESCO.

BLIŽŠÍ INFORMACE
NALEZNETE NA

www.ji-hlava.cz

www.biathlonnmnm.cz

www.mahler2000.cz

www.mtbnmnm.cz

www.dobryden.cz

www.korespondance.cz

www.
concentus-moraviae.cz

www.arskoncert.cz

www.mkstrebic.cz
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Nechte se unést
kouzelnými
       melodiemi ...
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Vysočina Tourism, příspěvková organizace 
Krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism dlouhodobě koordinuje spolupráci partnerů
v cestovním ruchu na Vysočině a systematicky propaguje turistickou nabídku Vysočiny. 

Chystáte se na Vysočinu? Obraťte se na nás !

Kontakt: 
Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Na Stoupách 144/3
P.O.BOX 85
586 01 Jihlava
E-mail: info@vysocinatourism.cz
www.vysocinatourism.cz
www.vysocina.eu
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kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
tel.: 564 602 111
e-mail: posta@kr-vysocina.cz
www.kr-vysocina.cz
Facebok /vysocinakraj
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