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Anotace 

Cílem mé bakalářské práce, bylo navrhnout třídenní exkurzi pro studenty oboru 

Geovědního a montánního turismu. Snaţila jsem se vybrat nejzajímavější místa kraje 

Vysočina. Do programu jsem zahrnula návštěvu tří měst tohoto regionu, jimiţ jsou Jihlava, 

hlavní město kraje, Ţďár nad Sázavou a Telč a jejich blízká okolí. V rámci návštěvy těchto 

míst jsou samozřejmě památky Světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO, 

technické památky, návštěva rozhledny, mramorového dolu, přírodních památek a 

chráněných krajinných oblastí. Vzhledem k náročnosti trasy, není vhodná pro osoby 

s tělesným postiţením a pro starší osoby.  

 

Summary 

The intention of my final project, was to prepare three-days excursion for the students of 

my department – Geoscience and Lignite tourism. I tried to choose the most interesting 

places or Vysočina region. The programm is to visit three cities of this region which are 

Jihlava, the capital of region, Ţďár nad Sázavou and Telč and their near scenes. The 

students will visit sights which are on the list of World nature and cultural herritage 

UNESCO, technical sights, visit of view-tower, mine of marble, nature sights and the 

protected landscape areas. The tour is physically demanding, so it isn´t available for the 

handicapped people of for seniors.  
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1. Úvod 

V posledních dvou semestrech na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě 

Ostrava, jsem měla moţnost absolvovat několik exkurzí v rámci výuky našeho oboru. 

Některé z nich mne velice zaujaly, některé jiţ méně. Jelikoţ jsem jiţ na Střední škole 

studovala obor Hotelnictví a turismus a cestování a poznávání nových míst je mou vášní, 

rozhodla jsem se svou bakalářskou práci zaměřit na návrh turistické trasy. 

Ačkoli jsem občanem České Republiky, nikdy před zpracováním mé bakalářské 

práce jsem nenavštívila zajímavá místa, památky a přírodní krásy kraje Vysočina. Během 

této exkurze poznáme jak Jihlavu, ale také Ţďár nad Sázavou a Telč a jejich okolí. Zvolila 

jsem právě tyto, jelikoţ jsou z hlediska historie velice významné, ať uţ mluvíme o historii 

hornictví nebo celé naší vlasti.   

Tato třídenní exkurze je určena pro studenty oboru Geovědního a montánního 

turismu. Trasa a program jsou sestaveny tak, aby studenti byli obohaceni o nové informace 

nebo shlédli a viděli to, co jiţ bylo ve výuce probíráno, v praxi. Mým cílem bylo vymyslet 

a navrhnout trasu tak, aby byla pro její účastníky co nejzajímavější a aby ji vnímali ne jen 

jako povinnost tuto exkurzi absolvovat ale také dovědět se něco nového a vidět taková 

místa, která by moţná ani nenavštívili nebýt studia na naší univerzitě. 

Před zahájením mé práce, jsem probírala toto téma s mými mladšími kolegy našeho 

oboru. Jejich připomínky a názory mi pomohly zvolit program celé exkurze. Z velké části 

jsem však dbala na to, aby byl zájezd přínosem pro studenty a zároveň byl zábavný. 

Snaţila jsem se vţít do pozice profesora či jiného odborného dozoru a obohatit své 

studenty o nové poznatky.  
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2.Popis lokality z hlediska geomorfologického a geologického 

2.1 Kraj Vysočina 

Kraj Vysočina leţí na pomezí Čech a Moravy a je jedním ze 14 krajů České 

republiky. Krajským městem je Jihlava, která je zároveň jedním z pěti krajských měst. 

Vysočina patří k jedné z nejekologičtěji zachovalých oblastí naší vlasti, a proto je právem 

nazývaná zeleným srdcem České republiky.  

 

 

Obr. č. 1 Mapa ČR s vyznačeným krajem Vysočina 

(www.vysocina.region.cz) 

2.2 Administrativní členění 

Území kraje je vymezeno územími okresů Havlíčkův Brod, který je největší, dále 

jsou to města Pelhřimov, Jihlava, Třebíč a Ţďár nad Sázavou. Počet obyvatel k 27.1.2010 

je 515 864 a hustota zalidnění je 76 obyvatel/km
2
. Vysočina je krajem s nejniţší 

nadmořskou výškou v České republice.  

Dalšími většími městy v kraji jsou Havlíčkův Brod, Humpolec, Pelhřimov, Třešť, 

Velké Meziříčí a Moravské Budějovice.  
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Obr. č. 2 Mapa Vysočiny s vyznačenými městy 

(www.cot.cz/data/cesky) 

2.3 Přírodní podmínky a kultura 

Celá oblast Vysočiny se nachází v samém středu České republiky a kraj tvoří 

Českomoravský vrchovina s velice nádhernou a místy ojedinělou přírodou. V kraji se 

nacházejí dvě chráněné krajinné oblasti, kterými jsou Ţďárské vrchy s významnou přírodní 

památkou Devět skal a Ţelezné hory. Krajem protéká významná řeka Sázava, která ústí do 

úmoří Severního moře, do ústí moře Černého se vlévají toky Svratka a Jihlava. V kraji 

Vysočina se nacházejí hned tři kulturní památky, které byly zapsány na seznam světového 

přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Jsou jimi historické centrum města Telč a 

poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, které navštívíme v rámci našeho 

zájezdu, dále ţidovská čtvrť, ţidovský hřbitov a bazilika sv. Prokopa v Třebíči. 
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Obr. č. 3 Mapa zvláště chráněných území na Vysočině 

[11] 

2.4 Geologický vývoj oblasti 

Vysočina se nachází v centrální části Českého masívu. Území bylo vytvořeno 

varinským (hercynským) vrásněním v mladších prvohorách, v té době bylo území kraje 

vyšším pohořím neţ je dnes. ,,Ţuly moldanubického plutonu mají stáří přibliţně 300 aţ 

330 milionů let, durbachity třebíčskího plutonu jsou o něco starší, asi 370 milionů let. 

Ranský masív je nejstarší, vznikl při kaledonském vrásnění a jeho stáří je asi 590 aţ 540 

milionů let.“  

V průběhu druhohor bylo celé území vlivem teplého a vlhkého podnebí postupně 

erodováno aţ do podoby zarovnaného povrchu. Na konci druhohor byla část Vysočiny 

zalita mořem, mořské sedimenty se nachází na jejich severu. Na konci druhohor a začátku 

třetihor došlo vlivem alpínského vrásnění k rozlámání Českého masívu na kry a na 

severním okraji Vysočiny byly vyzdviţeny Ţelezné hory. Naopak oblast Třebíčska 

poklesla a byla tak několikrát zalita mořem.  

Ve čtvrtohorách se střídaly doby ledové a meziledové. V dobách ledových se 

krajina Vysočiny podobala tundře. V důsledku mrazového zvětrávání docházelo k rozpadu 
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skalních hornin a vzniku kamenných moří na jejich úpatí, např. v oblasti Ţďárských vrchů. 

V ledových dobách měly řeky malou vodnost, a proto docházelo k ukládání sedimentů 

v jejich korytech. Naopak v dobách meziledových, kdy se vodnost zvýšila, si řeky 

vymílaly hlubší koryta ve starších vrstvách sedimentů. Tímto procesem vznikly postupně 

říční terasy, např. řeky Svratky nebo Jihlavy. ,,Mladší horniny nacházející se v oblasti jsou 

nezvrásněné, většinou vodorovné sedimenty“. [11] 

2.5 Geologická charakteristika oblasti 

,,Největší část území tvoří moldanubikum, severní část Ţďárských vrchů je tvořena 

kutnohorským krystalinikem, ve východní části okresů Ţďár nad Sázavou a Třebíč 

vystupují horniny svratecké klenby, nejsevernější část okresu Havlíčkův Brod v oblasti 

Ţelezných hor je tvořena jednotkami středočeské oblasti.“  

Kraj Vysočina má velmi pestrou geologickou stavbu. Nejvíce jsou zde zastoupeny 

přeměněné horniny, zejména ruly. ,,Jsou to ruly biotické, často se silimanitem a v blízkosti 

těles ţul i s cordieritem. Jen vzácně se v rulách jednotvárné skupiny objevují tělesa dalších 

hornin, elánů a kvarcitů.“ Většina skal Ţďárských vrchů je tvořena ortorulami (Devět skal, 

Čtyři palice). Z vyvřelých hornin najdeme na Vysočině především ţuly, např. mezi Telčí a 

Jihlavou. Sedimenty se na území Vysočiny vyskytují pouze výjimečně, najdeme je např. 

v oblasti Ţelezných hor. Na území se v minulosti nacházely rudné suroviny, ale většina 

byla jiţ v minulosti vytěţena. Krajské město Jihlava patřilo ve středověku k nejbohatším 

městům Českého království díky těţbě stříbra. V Ţelezných horách se těţila ţelezná ruda. 

V současnosti se na Vysočině těţí z rudných surovin pouze uranová ruda v okolí Dolní 

Roţínky. Větší význam má těţba nerudných surovin, jako např. těţba ţuly a mramoru 

v okolí Telče. 

Moldanubikum je rozdělováno do dvou velkých celků: pestré a jednotvárné. Pestrá 

skupina se vyznačuje tím, ţe jsou zde zcela běţně zastoupena různě velká tělesa, mnoha 

typů hornin, hlavně kvarcitů, erlánů, skarnů, mramorů, amfibolů, amfibolických rul, 

granulitů, serpentinů, eklogitů, ortorul a jiných. [11] 
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Obr. č.4 Geologická mapa Vysočiny 

[11] 

,,Součástí moldanubika je i největší komplex vyvřelých hornin varinského stáří 

v ČR – tzv. moldanubický pluton, tvořený převáţně ţulami (granity).“ K němu jsou řazena 

i tělesa hornin známé jako durbachity, které vytvářejí dva masivy, větší třebíčský a menší 

jihlavský. V okresu Havlíčkův Brod se dále nachází ranský masív, tvořen většinou 
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bazickými a ultrabazickými horninami. Do okresů Třebíč a Ţďár nad Sázavou zasahuje 

ještě tzv. svratecká klenba, tvořena zejména různými typy svoru a rul, mramory, 

amfibolity, kvarcity, vápenci a slepenci.  

Ekosystémy v oblasti narušila těţba nerostných surovin (změna reliéfu krajiny, 

odlesňování apod.). Odedávna se v kraji těţilo stříbro a barevné kovy (Jihlavsko, Ransko), 

zlato (Humpolecko, Ţeletavsko), ţelezná ruda (Kadov, Ransko aj.) a stále se těţí uranové 

rudy v okolí Roţné. V drobných loţiscích, kterých bylo v kraji poměrně hodně byly 

dobývány lomový kámen, cihlářské hlíny, kamenivo, ţivce, písky, štěrky, grafit, fluorit a 

těţila se zde i rašelina. ,,V současné době hrají významnou úlohu ţulové lomy 

v moldanubickém plutonu (Mrákotín, Řasná, Lipnice a další)“.[11] 

 

 

 

Obr. č.5 Geologický řez kraje Vysočina 

[11] 

 

2.6 Mineralogie 

I z hlediska mineralogického je kraj velice zajímavý. Z velkého mnoţství 

zastoupených minerálů je třeba jmenovat zejména minerály tzv. ţulových pegmatitů 

(křišťál, záhněda, růţenín, muskovit, skoryl, ţivce), které se vyskytují v Borech nebo 

Cyrilově. Dále jsou v krajině zastoupeny minerály pegmatitů (lepidopit, rubelit aj.) 

nacházející se v lokalitách Roţné, Dobré vody nebo Puklic. Minerály alpských ţil (titanit, 
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zeolity, křišťál a další a minerály křemenných ţil (ametyst a záhněda). Světoznámé jsou 

vltavíny z širšího okolí Třebíče. 

2.6.1 Hadce a jejich zvláštnosti 

Hadce neboli serpentinity, vznikly přeměnou bazických a ultrabazických vyvřelých 

hornin za vysoké teploty. Původem jsou zbytky minerálů, které přečkaly metamorfózu. 

Jsou většinou světlejší, ţlutozelené, ţlutohnědé, hnědé aţ hnědočerné. V jejich struktuře se 

nacházejí zbytky olivínů, bronzitů. ,,Půdy tvořené hadci rychle propouštějí vodu, jsou 

suché a tak špatně vedou teplo.“ Povrch se můţe rychle přehřát nebo podchladit a tak 

dochází k velkým teplotním rozdílům dnem a nocí.  

Půdy a ekosystémy, jeţ jsou tvořeny hadci jsou významné tím, ţe jsou k těmto 

biotopům vázány zvláštní ţivočišné druhy. Zcela nepatrné mnoţství je totiţ schopno 

v tomto prostředí přeţít. Podmínky v hadcových substrátech jsou zejména rychlá infiltrace 

vody a její nedostatek, specifické chemické sloţení tj. toxicita a málo ţivin. ,,Rostliny se 

většinou vyznačují menším vzrůstem a chlupatějšími listy a stonky. Druhy rostlin, které 

hadcový substrát tolerují a někdy i vyhledávají se nazývají obligátní serpertinofity.“ Jedná 

se například o sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium) nebo podmrvka hadcová 

(Notholaena maranthae). ,,Ţivočišné druhy jsou k těmto biotopům vázány buď díky svým 

mikroklimatickým poţadavkům nebo speciální druhy prostřednictvím přítomného druhu 

hostitelské rostliny.“ Na rozdíl od rostlin nejsou známí ţádní ţivočichové, kteří by ţili 

pouze na hadci. Tyto bezlesá stanoviště obývá např. ploskoroh pestrý (Libelloides 

macaronius) nebo světopáska (Odice arcuinna). Ţivočichové vyskytující se v této oblasti 

s vyššími teplotami a nedostatkem vody bývají také menších rozměrů a vzrůstu. [11] 

 

2.7 Geomorfologie oblasti 

Z regionálně-geomorfologického hlediska třídění ČR náleţí území kraje 

k Českomoravské soustavě provincie Česká vysočina a je součástí geomorfologické 

podsoustavy Českomoravské vrchoviny. Georeliéf se vyvinul na krystalických břidlicích a 

masivech granitoidů. Jeho současná podoba je důkazem odolnosti hornin vůči zvětrávání a 

různorodostí klimatických podmínek. 

Průměrná výška georeliéfu je 500 m n. m. Největších výšek dosahují Javořická vrchovina a 

Hornosvratecká vrchovina, od nichţ povrch klesá více či méně výraznými svahy.  
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2.8 Půdní pokryv 

Pedologická charakteristika kraje je značně různorodá. Nejvyšší polohy tvoří 

Jihlavské vrchy a Ţďárské vrchy. V krajině se nachází podzol, coţ je rezivá půda, mělká a 

silně kyselá. Tento typ půdy se nachází zejména ve vyšších polohách např. na vrcholu 

Javořice (836 m n. m.) a jsou to typické lesní půdy. V niţších nadmořských výškách 

navazuje kambizem dystrická. ,,Tento půdní typ se vyznačuje středně hlubokým půdním 

profilem a silně kyselou půdní reakcí.“ Plocha tvořena tímto typem půd je značně rozsáhlá 

a zaujímá východní a západní část kraje. [11] 

 

  Obr. č. 6 Půdní typy v kraji Vysočina 

[11] 

2.9 Klimatické podmínky 

Klimatické podmínky v tomto kraji jsou řazeny mezi nejdrsnější v České republice. 

Kraj Vysočina se nachází v mírně vlhkém podnebném pásu, v oblasti převládajícího 

západního a severozápadního proudění vzduchu. Region je geologicky velmi pestrý, 

nachází se na styku vlivu oceánu od západu a vlivu kontinentálního klimatu z východu. To 
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způsobuje velkou proměnlivost v počasí. Po většinu roku převládá vliv vzduchu mírných 

šířek, ale krátkodobě se prosazuje i chladný arktický vzduch, a to především ve 

vrcholových partiích. V niţších polohách se naopak občas projevuje teplý subtropický 

vzduch, proudící od jihu. Průměrná teplota vzduchu v celém regionu je v letních měsících 

16-18 °C a zimních měsících -2 aţ -5 °C. Nejteplejší oblasti v průměru s největším počtem 

jasných dnů je v okolí města Třebíče na jihovýchodě regionu a naopak nejchladnější 

oblasti, kde je nepatrně vyšší i počet zamračených dnů je v oblasti CHKO Ţdárské vrchy 

na severovýchodě regionu Vysočina.  

 

Klimatické 

charakteristiky 

Klimatické oblasti 

CH7 MT2 MT3 MT5 MT7 MT9 MT10 MT11 

Počet letních dnů 10-30 20-30 20-30 30-40 30-40 40-50 40-50 40-50 

Počet dnů s průměrnou 

teplotou 10°C a více 
120-140 140-160 120-140 140-160 140-160 140-160 140-160 140-160 

Průměrná teplota v 

lednu 
-3 - -4 -3 - -4 -3 - -4 -4 - -5 -2 - -3 -3 - -4 -2 - -3 -2 - -3 

Průměrná teplota v 

červenci 
15-16 16-17 16-17 16-17 16-17 17-18 17-18 17-18 

Průměrný počet dnů se 

srážkami 1 mm a více 
120-130 120-130 110-120 100-120 100-120 100-120 100-120 90-100 

Počet dnů se sněhovou 

pokrývkou 
100-120 80-100 60-100 60-100 60-80 60-80 50-60 50-60 

Počet dnů 

zamračených  
150-160 150-160 120-150 120-150 120-150 120-150 120-150 120-150 

Počet dnů jasných 40-50 40-50 40-50 50-60 40-50 40-50 40-50 40-50 

Tab. č. 1 Klimatické podmínky 
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Obr. č.  7 Klimatické podmínky v kraji Vysočina [11] 

 

2.10 Hydrologická charakteristika 

Kraj Vysočina se nachází na hlavním evropském rozvodí. Je proto rozdělen 

rozvodnicí nejvyššího řádu na dvě části. Menší severozápadní část, z níţ jsou odváděny 

vody Sázavou, Doubravou a Neţárkou do povodí Labe. Větší jihovýchodní část 

odvodňovaná řekami Svratkou, Jihlavou a Dyjí do povodí Dunaje. ,,Velká část kraje (1057 

km
2
) leţí na povodí Svratky, která pramené na svazích Křivého javoru.“ V roce 1958 byla 

na horním toku Svratky vybudována vodní nádrţ Vír, která je zdrojem pitné vody v okolí a 

sloţí tak k zásobování města Brna. Celkem se v kraji nachází 14 vodních nádrţí, z nichţ 8 

je zdrojem pitné vody a zbylé slouţí k chovu ryb, ochraně před velkými vodami, zdroji 

vody pro průmysl a rekreační vyuţití. V oblasti se také nachází mnoţství rybníků, počínaje 

malými vesnickými rybníčky aţ po největší rybník Velké Dařko. Nachází se na řece 

Sázavě (plocha 205 ha, objem vody 3,56 mil.m
3
). Také rybníky slouţí zejména k rybolovu, 

zdroji vody nebo rekreačním účelům. Vybudování rybníků a vodních nádrţí značně 

změnilo někdejší hydrologické podmínky. [1] 
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Nedílnou součástí hydrologie jsou i podzemní vody. ,,Nejpříznivější podmínky jsou 

ve flviálních sedimetech kolem toků, méně významné je zvodnění kruystalických hornin.“ 

Příznivé hydrogeologické poměry jsou také v uloţeninách vodních toků, jakoţ i 

v klasických horninách, které vyplňují dna depresí a erozní zářezy. [11] 

3.Popis atraktivních lokalit v regionu 

3.1 Soutěž o nejatraktivnější turistickou nabídku 

Agentura CzechTourism, česká centrála cestovního ruchu, vypsala v rámci svých 

marketingových aktivit na podporu domácího cestovního ruchu jiţ třetí ročník soutěţe, 

Ceny Kudy z nudy 2011. Jde o soutěţ o nejatraktivnější turistickou nabídkou v České 

republice. Odborníci z oblasti cestovního ruchu vybrali v kaţdém ze 17 turistických 

regionů nejzajímavější aktivity. Veřejnost můţe prostřednictvím portálu kudyznudy.cz 

hlasovat o té nejzajímavější. V loňském roce, kdy se do hlasování zapojilo více neţ 11 tisíc 

potencionálních turistů, se stal absolutním vítězem zámek Hluboká, zapsaný na seznamu 

světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. [15] 

V regionu Vysočina bylo nominováno na cenu 13 objektů: 

 Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou 

 Zámek Jaroměřice nad Rokytnou 

 ZOO Jihlava - zoo bez mříţí 

 Dalešické přečerpávání 

 HLINÍKárium – Hliník se skutečně odstěhoval do Humpolce 

 Jihlavské podzemí 

 Klášterní komplex v Ţelivě 

 Muzeum strašidel Pelhřimov 

 Ovčí farma na Vysočině 

 Spa a welness v Rezortu Svatá Kateřina 

 Strašidelný zámek Draxmoor v Dolní Roţínce 

 Ţidovská čtvrť v Třebíči 
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3.2 Význam znaků 

 3.2.1 Vysočina 

V horním levém poli je zobrazena moravská orlice, jako symbol historicky 

moravské příslušnosti východní části kraje. Jeţek symbolizuje hlavní město kraje – 

Jihlavu. V třetím poli je vyobrazen jeřáb – jako typický strom Vysočiny, symbolizující 

nezdolnost a prostou krásu kraje. V posledním poli kde se nachází Český lev, symbolizuje 

historicky českou příslušnost kraje v jeho západní části. Znak města byl schválen 20. 

Listopadu 2001 zastupitelstvem kraje.  

 

 

    Obr. č. 8 Znak kraje Vysočina 

 

Obr. č.9 Znak města Jihlavy

 

3.2.2 Jihlava 

 Hlavní město kraje má ve svém znaku vyobrazeného jeţka a dvouocasého lva. Ten 

symbolizuje Jihlavu jako kdysi královské město, kdy byla díky těţbě stříbra velice 

významným střediskem. Jeţek, kterého v Jihlavě potkáte snad na kaţdém roku a je 

symbolem i zdejšího pivovaru, byl ve znaku města jiţ od 13. století. Proč tomu tak je, 

historikové bádají dodnes. Jedni tvrdí, ţe je tomu tak proto, ţe Němci, kteří obývali toto 

město ho nazývali Iglan – z latinského igel – jeţek. Druzí tvrdí, ţe jeţkovy bodliny 

symbolizují ostré kameny v řece Jihlavě a další zase, ţe jednoduše zakladatelé města 

zvolili tento znak proto, ţe byl v dobách zaloţení Jihlavy ve zdejší krajině tento savec 

přemnoţen.  
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3.2.3 Žďár nad Sázavou 

Znak města Ţďáru nad Sázavou je druhým nejsloţitějším znakem v České republice. 

Prvním je město Plzeň. Ve čtyřech polích symbolizuje dvě černé zkříţené šestisuké ostrve. 

Dále pak stříbrné kuţele, jeţ byly znakem Ţďárského biskupství. Vinařské stříbrné noţe se 

zlatými střenkami, symbolizovaly nerudné bohatství ve zdejším okolí. Slezská orlice 

s kunštátským štítem na prsou znamenala ochrannou vrchnost kláštera a byla také znakem 

místního opata. Písmeno W symbolizuje jméno opata Wejmuty a korunovaný konvent 

Ţďárského kláštera symbolizuje korunovaná panna Marie drţící jezule. 

 

 

Obr. č.10 Znak města Žďár nad Sázavou 

 

Obr. č.11 Znak města Telč 

 

3.2.4 Telč 

Ve znaku města jsou dvě písmena. První z nich, písmeno M, ve tvaru gotické majaskuly, 

nad nímţ je symbol malé korunky a dohromady má připomínat tvar lilie, která byla 

odpradávna symbolem pánů z Telče, nejprve na jejich pečetích. Dále je na červeném štítě 

vyobrazeno latinské W, které bylo symbolem pánu z Hradce.  

 

3.3 Žďár nad Sázavou a okolí 

3.3.1 Město Žďár nad Sázavou 

Město Ţďár nad Sázavou je historickým a kulturním střediskem Ţďárska. Leţí na 

horní Sázavě těsně na moravské straně zemské hranice. Jeho rozvoj a přeměna na 

významné průmyslové sídlo se odehrály aţ v posledním půlstoletí. Ve městě se nachází 
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mnoho barokních a renesančních budov a památek. Za zhlédnutí rozhodně stojí farní kostel 

sv. Prokopa, jehoţ cennou součástí je plastika Madony s dítětem pocházející z 15. století. 

Nedaleko kostela se nachází středověká tvrz, ve které je dnes umístěno regionální muzeum. 

Město samotné ovšem nepůsobí na první pohled vůbec hezky. Nachází se v něm mnoho 

továren a firem, hlavně v jeho okrajových částech. To má samozřejmě dobrý dopad na 

zaměstnanost v blízkém okolí a kraji ale jako turista jsem byla malinko zklamaná. Fasády 

domů a celkový vzhled města také není příliš vábný. Po návštěvě turistických míst a 

procházkou po náměstí určitě změníte názor.  

 

3.3.2 Zámek Žďár nad Sázavou 

Ţďárský zámek je umístěn pouhých několik metrů od Zelené hory a vede k němu 

nádherný most se sochami svatých. V areálu zámku je umístěno informační centrum, kde 

si mohou turisté zakoupit turistickou známku, pohled či jinou upomínku tohoto místa. 

Zámek samotný je rozdělen do čtyř nádvoří. Na druhém nádvoří Ţďárského zámku se 

nachází gotický konventní kostel sv. Panny Marie, který je díky své lodi dlouhé 76 m 

druhým největším na Moravě. Samotný interiér kostela není nijak zvláštní, za obdiv ale 

rozhodně stojí oltář a prostory baptisteria. Jsou honosně vyzdobeny a vděčíme za to Janu 

Blaţeji Santinimu, s jehoţ jménem je ve Ţďáru spojována ne jedna památka. V areálu 

zámku se také nachází muzeum knihy.  

O celý areál bývalého cisteriánského kláštera dbá pan Dr. Radslav Kinský. Po 

navrácení majetku na základě rozhodnutí o restituci jsou postupně opravovány jednotlivé 

prostory a areál zámku.  

 

Obr. č. 12 Zámek ve Žďáru nad Sázavou 

(Červenková, 2011) 

 

Obr. č. 13 Barokní most přes řeku Sázavu 

(Červenková, 2011)
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K zámku vede překrásný barokní most přes řeku Sázavu z 18. století. Zdobí ho osm 

soch světců, stojících na zdobených soklech, na nichţ jsou vytesány texty konkrétně 

určující jednotlivé světce. Zpodobňují sv. Benedikta, otce řehole, sv. Bernarda, zakladatele 

cisteriánského řádu, sv. Vojtěcha, zemského patrona, sv. Mikuláše, patrona klášterního 

kostela, sv. Jana, ochránce proti bouřím, sv. Pavla, ochránce proti blesku a krupobití a sv. 

Cyrila a Metoděje, věrozvěsty.  

 

3.3.3 Zelená hora a kostel sv. Jana Nepomuckého 

Městu vévodí Zelená hora, která leţí 2 km od centra s pozoruhodným kostelem sv. 

Jana Nepomuckého. Tento kostel byl původně poutní, nyní hřbitovní. Svatyně je 

povaţována za nejkrásnější ukázku barokně-gotického slohu u nás, je chráněna jako 

Národní kulturní památka a oceněna i zápisem do listiny památek světového dědictví 

UNESCO (1994). v roce 2009 byl kostel povýšen na baziliku minor. Bazilika minor je 

čestný titul kostela, který je pod přímou patronací papeţe. Ten uděluje tuto patronaci pouze 

nejvýznamnějším kostelům, zpravidla poutním místům, historickým a klášterním 

kostelům, které plnily úkol šíření víry a vzdělanosti a kulturnosti národa.  

Projekt podle zadání ţďárského opata vypracoval Jan Blaţej Santini, jeden 

z nejvýznamnějších architektů evropského baroka. Autor rozvinul originalitu stavby tím, 

ţe propojil barokní a gotické prvky. Po obvodu kostela se střídá pět hrotitých kaplí na 

trojúhelníkovém půdorysu s pěticí kaplí oválných symbolizujících pět hvězd, které zářily 

nad tělem mrtvého světce. Symbolika čísla pět se opakuje v ústředním prostoru kláštera: 10 

pilířů, 5 oltářů a 5 andělů na hlavním oltáři. Číslo pět má symbolizovat 5 Kristových ran. 

V samém centru stavby, ve vrcholu kupole se nachází jazyk jako symbol Jana – mučedníka 

zpovědního tajemství, který podle legendy nevyzradil královnino tajemství a proto musel 

zemřít. 
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Obr.č. 14 Pohled na Zelenou horu, rybník Konvent 

(Červenková, 2011) 

Po cestě na Zelenou horu, narazí na svahu účastníci exkurze na zajímavý vztyčený 

kámen. ,,Jde o kamenného pastýře, jehoţ stádo tvoří kamenné ovce rozeseté po celém 

úbočí. Jednou za rok prý ovce i s pastýřem oţijí. Pastýř pak vydává zoufalé výkřiky, 

slyšitelné do daleka.“ 

S místem je také spojována legenda o sv. Vojtěchu, který měl místa spjatá 

s pohanskými obřady svou návštěvou ,,přepólovat“ na křesťanství. Zelená hora dostal 

jméno právě po tomto českém biskupovi. Kdyţ České země postihlo velké sucho a 

neúroda, Vojtěch, který v té době pobýval v římském azylu, se na úpatí hory pomodlil za 

ţivotadárný déšť. Sotva dokončil svou modlidbu, na vyprahlou českou zemi se spustil 

ţivotadárný déšť a svahy nad Nepomukem se zazelenaly. ,,August Sedláček však název 

Zelená hora vysvětluje racionálnějším způsobem: I kdyţ je v zimě hodně sněhu, vršek hory 

zůstává zelený, protoţe vítr sfouká sníh ze špiček stromů.“ Svatý Vojtěch zanechal na 

Zelené hoře také otisk své nohy v kameni, které můţeme shlédnout v zámecké kapli. 

Cesta k Zelené hoře vede přímo od zámku, po cestě narazí návštěvníci na 

informační tabule, kde se mohou o tomto místě dočíst zajímavé informace. V těsné 

blízkosti hory se nachází rybník Konvent. Kostel na vrchu kopce se nachází v nadmořské 

výšce 608 m n. m. Za ním je vybudován nový hřbitov.  

Kostel svatého Jana z Nepomuku je bezpochyby výjimečnou a právem 

obdivovanou stavbou, proto je také na seznamu Světového a kulturního dědictví. Na tomto 
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místě mne však zarazilo, ţe díky této skutečnosti, je památka v celku dezolátním stavu. 

Omítky zdí jsou opadané a bez debat by potřebovaly zrekonstruovat. Z mého pohledu by 

tento památkový objekt tzv. prokoukl a byl by ještě krásnější. [6] 

 

Obr. č. 15 Cesta ke kostelu sv. Jana 

Nepomuckého 

(Červenková, 2011) 

 

Obr. č. 16 Kostel sv. Jana Nepomuckého na 

Zelené hoře 

(Červenková, 2011)

 

  Naučná stezka vycházkových okruhů 

V okolí Zelené hory, je návštěvníkům zpřístupněna Naučná stezka dvou 

vycházkových okruhů. Zmiňuji se o ní, jelikoţ je určena a přizpůsobena také osobám 

s pohybovým o mezením. Oba okruhy jsou bezbariérové a vhodné také pro starší osoby. 

Dohromady mají délku 4,7 km a pomalou vycházkovou chůzí jí návštěvníci projdou za 2 

hodiny. 

VYCHÁZKOVÝ OKRUH A - Trasa je situována v okolí Bránského rybníku. 

Návštěvníci májí moţnost se dovědět zajímavé pověsti ze zdejšího kraje, které jsou 

popsány na informačních tabulích během trasy. Na celkové délce 2,1 km je moţnost 

odpočinku na břehu rybníku a nacházejí se zde dvě významné stavby jak jinak neţ 

architekta J. B. Santiniho – Hospodářský dvůr Lyra a Dolní hřbitov, který určitě stojí za 

zhlédnutí.   
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VYCHÁZKOVÝ OKRUH B - Druhý okruh je zaměřen na návštěvu míst s nejvyšší 

ochranou přírody v této lokalitě. Provede návštěvníky okolím rybníku Konvent, nabídne 

krásné výhledy na něj i na zámek a samozřejmě na Zelenou horu. Celková délka je 2,6 km 

a na rozdíl od trasy A je určena pouze pěším turistů a vstup na kolech je zakázán. 

 

 Devětsil lékařský 

Při prohlídce kostelu na Zelení hoře, jsem si nemohla nevšimnout rozsáhlého porostu 

devětsilu lékařského, který svou nafialovělou barvou esteticky doplňoval jiţ tak zajímavé 

místo. Jak jiţ sám název napovídá, tato rostlina s latinským názvem Patesites hybritus, 

slouţila v minulosti lidovým léčitelům jako pomoc při různých nemocech. ,,Jak se na 

Slovensku říká: Kaţdý má devět ţilek, devět sil a pomáhá proti devíti nemocem.“  

Slouţil jako močopudný prostředek, pomáhal při pocení, na 

posílení ţaludku, působí protikřečově při nemocech 

dýchacích cest a jiné. Rostlina se vyskytuje v blízkosti 

vodních toků, zde sice v nadmořské výšce 600 m n. m. ale 

v blízkosti rybníků. Zaujalo mne, ţe ve středověku byl 

osvědčeným pomocníkem proti léčbě moru, který v oblasti 

Ţďáru zasáhl a v těsné blízkosti se nachází dolní kostel, na 

kterém odpočívají oběti této středovéké nemoci. Navíc jsem 

narazila na další magické číslo devět, po souhře čísel pět 

v kostelu sv. Jana Nepomuckého. S číslem devět se ještě 

setkáme ve spojení s nejvyšším bodem Ţďárských vrchů, Devět skal. [27] 

 Čáp bílý – ohrožený druh 

 Na cestě okolím jsem narazila na opravdu nespočet čapích hnízd. Snad v kaţdé 

vesnici hnízdil tento ohroţený druh nejznámějšího českého brodivého ptáka. Při cestě do 

Ţďáru nad Sázavou jsme na čápa narazili ale v bezprostřední blízkosti, kdyţ lovil na poli 

potravu. 

Obr. č. 17 Devětsil lékařský 

(Červenková, 2011) 
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 V České republice patří čáp bílý na seznam ohroţených druhů, stejně jako je 

součástí Červeného seznamu ohroţených druhů. Čápi bývají loveni pro maso, velká část 

zahyne díky pesticidům pouţívaných při ničení sarančí nebo díky elektrickému vedení.  

 

Obr. č. 18 Čáp bílý 

(Červenková, 2011) 

 

3.3.4 Dolní kostel – strašidelný hřbitov bez náhrobků 

Město Ţďár nad Sázavou je vskutku místem, kde na nějakou tu zvláštnost nebo 

záhadu narazíte opravdu na kaţdém kroku. Na trasu, která povede městem a na Zelenou 

horu jsem se rozhodla zahrnout i Dolní hřbitov. Návštěva tohoto místa ve mně totiţ 

skutečně cosi zanechala. Navíc je místo unikátně vytvořeným morovým hřbitovem z roku 

1709 a opět je spojeno se jménem J.B.Santiniho. 

Hřbitov byl vybudován tak, ţe je v jeho půdorysu zdůrazněno číslo tři jako odkaz 

na svatou trojici. ,,Skládá se z trojice shodných oválných kaplí, jejichţ středy jsou umístěny 

v rozích pomyslného rovnostranného trojúhelníka. Jiţní kaple funguje téţ jako vstup. Mezi 

jednotlivými kaplemi probíhá křivkově – konvexně-konkávně tvarovaná hřbitovní zeď.“ 

Uprostřed se nachází socha anděla, která je dílem Řehoře Thenyho. V ruce drţí pozoun a 

burcuje tak umrlce k poslednímu soudu. Kdyţ vstoupíte do areálu, není ani zdaleka poznat, 

ţe se jedná o bývalé místo posledního odpočinku. Na místě se nenacházejí ţádné náhrobky 

a celý prostor je porostlý trávníkem. ,,Pověst vypráví, ţe právě na tomhle zvláštním 

hřbitově je kromě mnichů a morových obětí pohřben i zlý správce Alois Ulrich.“ Šlo prý o 

člověka nesmírně zlého a potom co onemocněl a náhle skonal, začaly se ve městě dít 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ov%C3%A1l
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnostrann%C3%BD_troj%C3%BAheln%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konvexn%C4%9B-konk%C3%A1vn%C3%AD_k%C5%99ivka
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podivné věci. ,,Ţďárští tak povolali z Jihlavy kata, který nechal hrob vykopat a ke 

všeobecnému zděšení  se zjistilo, ţe mrtvola vůbec nezetlela a navíc se všem zúčastněným 

směje. Kat proto během zaříkání z prastaré knihy přiskočil k Ulrichovi a rýčem mu uryl 

hlavu. Psychotronici i jiní vitlivci tvrdí, ţe odsud stále vyzařuje cosi negativního a 

zlého“.[6] 

 

3.3.5 Muzeum knihy 

Jelikoţ bylo město Ţďár nad Sázavou středověkým centrem vzdělanosti a kultury, 

byl ve městě zaloţen cisteriánský klášter. Za jeho zdmi můţete obdivovat krásu barokní 

architektury, ale především stálou expozici české kniţní kultury. ,,Zdejší muzeum knihy, je 

největším u nás a jedním z největších svého druhu na světě“. Expozice je rozdělena do 

dvaceti místností. Autoři se snaţili zachytit celkový přehled dějin písma, knihy a knihtisku.  

Jako návštěvník jsem byla nadšená. Příběh psaného písma začíná v době, kdy písmo jak ho 

známe dnes, vlastně písmem ještě ani nebylo a kdy se moudrost a poznatky lidstva začaly 

v Mezopotámii zaznamenávat na hliněné desky a v starém Egyptě na svitky. V expozici 

středověkého skriptoria neboli písárny jsem si uvědomila, jak obtíţné bylo tehdy vyrobit 

knihu, jelikoţ je mniši opisovali ručně a např. opis bible, která měla 1200 stran trvalo 

jednomu písaři dva a půl let. ,,Mezi nejcennější vystavené kniţní exponáty patří Didactica 

Magna Jana Amose Komenského a různé iluminované bible a kodexy s úchvatnými 

ilustracemi.“ Vystavena je zde středověká knihovna, jejíţ svazky jsou připevněny řetězy, 

aby zabránily zlodějům. Expozice se zabývá také jedním z největších vynálezů – knihtisku 

Johanna Gutenberga, který otevřel cestu rychlému šíření informací. Závěrečná část je 

věnována dějinám moderní české kniţní kultury a poté také historii českého samizdatu.[13] 

3.3.6 Sklárna Jaroslava Svobody v Karlově 

Sklárna v obci Karlov byla zaloţena v roce 1990 výtvarníkem Jaroslavem 

Svobodou, který získal řadu mezinárodních ocenění a je znám z mnoha samostatných 

výstav doma i v zahraničí. Sortiment sklářské huti AG Svoboda s.r.o. na Českomoravské 

vysočině u Ţďáru nad Sázavou, je v oboru ručně tvarovaného hutnického skla jedním z 

nejrozsáhlejších na světě. Produkce patří do kategorie uměleckého, umělecko-řemeslného 

a dekorativního skla. Kromě výroby skla můţete vidět také stálou expozici, vzorkovnu s 

kolekcí všech výrobků, které se ve zdejší sklárně za dobu jejího trvání vyvzorovaly. V 
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podnikové prodejně, jakoţ i v nedaleké prodejní Galerii můţete výrobky zdejších sklářů 

zakoupit za velmi zajímavé ceny. 

 

3.3.7 CHKO Žďárské vrchy 

Na ploše 702 km
2
 na území Českomoravské vrchoviny a přilehlých pahorkatin se 

nachází CHKO Ţďárské vrchy. Členitá krajina této chráněné krajinné oblasti je dokonalou 

kombinací lesů, luk, polí, rybníků a pastvin. Lesem je pokryta přibliţně polovina celé 

oblasti. Přirozený les, který byl tvořen buky, je dnes na mnoha místech nahrazován 

smrkovými monokulturami. ,,Zvláště cenná jsou společenstva rašelinišť a vlhkých 

rašelinných luk s významným výskytem řady chráněných a ohroţených druhů rostlin.“ 

V oblasti se vyskytuje např. mlok skvrnitý, čáp černý, datel lesní, kulíšek nejmenší. 

Z rostlin jsou ohroţené suchopýrek alpský, různé druhy prstnatců, hořečků a ostřic. 

,,Větší část území naší oblasti je budována horninami svrateckého krystalinika, zvláště 

dvojslídnými rulami, tzv. svrateckými ortorulami, které se střídají s biotitickými migmatity, 

svory a svorovými rulami.“ Převládajícím geologickým podloţím jsou zde metamorfované 

horniny. V krajině pramení několik českých a moravských řek (Sázava, Svratka, 

Chrudimka, Doubrava, Oslava). Klimaticky je toto chráněné území řazeno mezi chladnější 

a vlhčí. Oblast je také hodně větrná, neboť před větrem ji nechrání ţádné okolní kopce. 

Ţďárské vrchy se také vyznačují rovnoměrným ročním chodem počasí.  

V minulosti byla oblast velmi důleţitou oblastí pro těţbu nerostných surovin. 

Nerostné bohatství, které se zde těţilo, byla ţelezná ruda a horácké sklo. Doloval se zde 

písek, těţila se rašelina a ruda a v lomech se těţil kámen.  

V zalesněných malebných krajinách Ţďárských vrchů najdou zalíbení jak pěší tak 

cykloturisté. V oblasti se nachází 4 naučné stezky, 4 národní přírodní rezervace, 

9 přírodních rezervací a 36 přírodních památek. Kraj je bohatý také svými kulturními 

památkami. Je proto vhodný pro všechny typy rekreace. [11] 
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Obr. č. 19 Mapa Vysočiny s vyznačenmí místních oblastí 

 

3.3.8 Národní přírodní rezervace Velké Dařko 

Velké Dařko je největším rybníkem Českomoravské vrchoviny a nachází se 

v blízkosti Škrdlovic na Ţďársku. ,,Jeho nadmořská výška je 616 m n. m., má plochu 205 

ha a vytváří jezero dlouhé asi 2 km.“ První zmínky o jeho zaloţení pochází z roku 1408 a 

jeho dnešní rozloha nastala po úpravách v 19. století. 

Místo slouţí jako oblíbené prostředí pro rekreaci a je střediskem jachtingu. Coţ 

způsobuje velké problémy s ochránci přírody, jelikoţ na východním břehu se nachází 

významné chráněné území – národní přírodní rezervace – Dařko. Toto území je 

nejrozsáhlejším rašeliništěm Českomoravské vrchoviny. ,,Je to typ přechodového 

vrchoviště s ojediněle zachovalými společenstvy rostlin a ţivočichů. Tvoří je hlavně 

rašeliníky, schopné poutat velké mnoţství vláhy, coţ umoţňuje růst rašeliny vysoko nad 

hladinou spodní vody.“ V dnešní době je vrstva rašeliny okolo 5 m.  

Procházka touto krajinou je velice příjemná a zajímavá. Je zde moţno k vidění 

chráněné ţivočichy a rostliny, jako např. borůvku červenou a baţinnou, vřes obecný nebo 

čolka horského. Pohybovat se v rezervaci je dovoleno pouze po vyznačených stezkách, i 

kdyţ mnozí návštěvníci to nedodrţují.[1] 

3.3.9 Skalní útvar Tisůvka 

Tento zajímavý skalní útvar nacházející se 1,5 km od obce Cikháj, je pozůstatkem 

intenzivního mrazového zvětrávání hornin. Celá hradba je tvořena migmatitickými a 

botitickými rulami. V místě si studenti mohou všimnout zajímavých geologických jevů a 
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procesů, které zde probíhaly. Např. na temeni se nacházejí dvě vytvořené skalní mísy, 

které zde vznikly vlivem zvětrávání. ,,Souběţným ústupem mrazových srubů vznikla skalní 

hradba s délkou 58 a výškou aţ 15 m.“  

Skalní útvar je turisticky zpřístupněn a nachází se zde zastávka jedné z naučných 

stezek ochrany přírody vedoucí Ţďárskými vrchy – Ţákova hora. Ve vyznačených úsecích 

je moţno provozovat horolezeckou činnost, ovšem pouze od července do února. [21] 

 

3.3.10 Devět skal 

Nejvyšší vrchol Ţďárských vrchů se nachází v nadmořské výšce 836 metrů. Díky zajímavě 

členitému skalnímu útvaru, je velmi často oblíbeným turistickým cílem.  

,,Skály jsou tvořeny migmatickými a biolitickými rulami a celý útvar vznikl mrazovým 

zvětráváním ve starších čtvrtohorách. Tehdy byla vypreparována skupina tří oddělených 

skalních hřebenů, podél puklin rozčleněných v řadu bloků s devíti většími a třemi menšími 

vrcholy – odtud název Devět skal.“ Celý skalní útvar nacházející se na ploše 3,33 ha, je 

vyhlášen přírodní památkou a na jeho území se vyskytuje vzácná fauna a flora. Na hlavní 

skálu se dá vyšplhat a nabídne se nám hezký výhled do okolí, rozhodně to stojí za to, je to 

totiţ nejvyšší vrchol zdejšího okolí.[1] 

 

3.4 Jihlava a okolí 

3.4.1 Město Jihlava 

Jihlava je historické město s dlouholetou hornickou tradicí. Bylo zaloţeno ve 13. 

století, od roku 1982 je městskou památkovou rezervací a od roku 2000 centrem kraje 

Vysočina. Dodnes je Jihlava průmyslovým městem, navštívit zde můţete zoologickou 

zahradu a vaří se zde pivo Jeţek. Ve městě se nachází mnoho významných památek. 

Kostel sv. Ignáce a kostel sv. Jakuba jsou podle mého nejzajímavější, s významnými a 

cennými památkami. Ke kostelu sv. Ignáce přiléhá bývalá jezuitská kolej, na jejímţ 

nádvoří se nachází vstup do jihlavského podzemí. Za zmínku také stojí městské hradby, 

které měly v minulosti hlavně bezpečností význam, jelikoţ Jihlava byla také vojenským 

městem a nacházela se na pomezí Čech a Moravy. S tímto jsou spjaty hraniční kameny, 

které se dodnes ve městě nacházejí. Byly zde vystavěny v 18. století na příkaz Marie 
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Terezie, aby opticky oddělovaly právě pomyslnou hranici mezi Čechy a Moravou. Jsou to 

čtyři čtyřboké jehlany, na kterých jsou vyryty znaky Čech a Moravy. Nacházejí se v těsné 

blízkosti Jihlavy a nevedou k nim ţádné turistické značky. Místní obyvatelé však vědí 

přesně, kde se nacházejí a pokud se zeptáte na cestu, tito milí lidé rádi poradí, kterým 

směrem se vydat. 

 

Obr. č. 20 Kostel sv. Ignáce 

(Červenková, 2011) 

  

Obr. č. 21 Kostel sv. Jakuba 

(Červenková, 2011)

Jednou z největších nedostatků města je obchodní dům Prior, který se nachází 

v samém středu náměstí. Jak jsem se dozvěděla od místních obyvatel a od svých přátel, 

kteří zde ţijí, jiţ několikrát byla proti tomuto obchodnímu domu sepsána petice občany 

města, ve které poţadovali její zbourání a zlepšení tak celého dojmu historického centra. 

Soukromý majitel této budovy ovšem o ničem takovém nechce ani slyšet. Pronajímá totiţ 

prostory budovy obchodníkům a tudíţ je pro něj tato budova obţivou. Občané města se 

však vzdát nechtějí a jsou rozhodnuti proti tomuto rozhodnutí bojovat. Jsem velice 

zvědavá, jak tento spor ještě dopadne. 
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Obr. č. 22 Obchodní dům Prior 

(Červenková, 2011) 

 

3.4.2 Jihlavské podzemí 

V dávných středověkých dobách, kdy se podzemní chodby budovaly poměrně 

často, slouţily většinou k ochraně před nepřítelem. Jihlavské podzemí se však můţe 

pochlubit rozsáhlým labyrintem chodeb, které byly vyuţívány století od století za jiným 

účelem. Po znojemském podzemí je to jihlavské největší u nás. 

,,Délka chodeb dosahuje asi 25 km; chodby jsou uspořádány ve třech úrovních, 

přičemţ nejhlubší z nich jsou vyraţeny aţ 12 metrů pod zemí.“ Chodby se začaly razit 

v polovině 13. století. Z velké části slouţily z prvopočátku k hospodářským účelům, tedy 

k uskladnění piva, vína a potravinového zboţí. Poté co se stříbrná ruda vytěţila, stal se 

obţivou pro měšťany obchod a protoţe byly parcely pro uskladnění příliš malé, lidé si 

najímali horníky, aby jim vyhloubili skladovací prostory pod zemí. V roce 1523 obyvatelé 

města dokonce na nějaký čas v podzemí i ţili, neboť po velkém poţáru byla velká část 

domů zničena. Chodby rovněţ slouţily jako odvodnění a kanalizace a tak se Jihlava 

zařadila mezi několik málo středověkých měst, kde splašky netekly přímo po ulicích. 

Pokud nějaký řemeslník či obchodník chtěl sklepení rozšířit, mohl ze svého začít razit 

postranní chodbu. Musel však dávat pozor aby nenarazil do sklepení svého souseda. Tak se 

postupně z chodeb stal labyrint, ve kterém dnes není vůbec jednoduché se orientovat. Dnes 

jsou jiţ vchody, kterými se do podzemí vstupovalo jednotlivými domy zasypány. Za druhé 

světové války však ještě slouţily jako protiletecké kryty. [6] 
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Záhada v podzemí 

Ve spleti chodeb se vyznat je velice obtíţné. Dalším jevem, který můţeme 

obdivovat je to, ţe razit chodby bylo velmi náročné a velice pomalé. V chodbě vysoké 2 m 

a široké 1 m bylo denně vyraţeno 2 aţ 2,5 cm horniny.  

V podzemí je naprostá tma. Výjimkou je však jedna světélkující chodba, jejíţ světlo 

patří k letitým a nevyřešeným záhadám. Fluoreskující chodba dala v minulosti vzniknout 

různým teoriím. Podle jedné z nich za světlo můţe fosfor, který se uvolňuje z kostí mnichů 

pohřbených nad chodbou. Další z nich hovoří o speciálním nátěru, který zde údajně za 2. 

světové války umístili Němci. Jako ta nejpravděpodobnější moţnost se dnes však jeví to, 

ţe zdi obsahují křemičitan zinku, který po nasvícení vyzařuje nazelenalé světlo. Jihlavské 

katakomby také podle pověsti ukrývají poklad. Ten zde za husitských válek umístili mniši 

ze Ţelivského kláštera. Nikdo jej však nikdy neobjevil a tak stále čeká na svého nálezce.  

3.4.3 Pivovar Ježek 

Historie Jihlavského sladovnictví šahá aţ do 14. století. Díky tehdejším 

panovníkům a zámoţným obchodníkům se pivo začalo vyváţet i do zahraničí a to hlavně 

do Rakouska, kde se těšilo velké oblibě. Významný císař a král Karel IV. si vymohl roku 

1735 cech, aby se piva mohly stáčet nejen ve městě ale i ve vsích pro poddané. Za rok, kdy 

začal pivovar vařit pivo v nové továrně a tudíţ rok zaloţení se povaţuje rok 1860. 

 

Obr. č. 23 Logo pivovaru Ježek 

(www.google.cz) 

V současné době se pivovar vrátil opět ke starým recepturám a pivo má oproti 

dřívějšku tmavší barvu a jak místní říkají i lepší chuť. Jihlavský Jeţek je jedenáctistupňový 

a je to prý poctivě vařené pivo za dobrou cenu. Jihlavské restaurace Krystal a Praha čepují 

dokonce nepasterizovaného Jeţka z tanku.  
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Exkurze v tomto pivovaru obnáší prohlídku varny, spilky a leţáckých sklepů, kde je 

prohlídka samozřejmě zakončena ochutnávkou. Pivovar nabízí i cizojazyčné exkurze, musí 

se však objednat předem. Základní vstupné je 100 kč, pro studenty, mládeţ a důchodce je 

vstupné sníţeno o 50%. 

 

3.4.4 Hornická naučná stezka v Jihlavě 

Jak je nám odborníkům dobře známo, město Jihlava bylo kdysi stříbrnou pokladnicí 

králů a jedno z nejbohatších měst středověku. V roce 1998 byla zásluhou městského úřadu 

v Jihlavě vybudována v lokalitě Jihlava-Lesnov Hornická naučná stezka, tak aby 

návštěvníkům ukázala nejzajímavější okamţiky a nejvíce patrné pozůstatky po dolování. 

Trasa vede po 13 informačních tabulích, je velmi dobře značená. Délka celé trasy je 6 km, 

tudíţ není vůbec náročná. Během této příjemné procházky si mohou studenti přečíst a 

informovat se z informačních tabulí různé zajímavosti o technice, která se zde poţívala. 

Jako byl vodotěsný stroj nebo hornický náhon. K vidění jsou zde také pozůstatky 

šachetního dolování nebo známá štola sv. Jiří a sv. Jana Nepomuckého. Studenti si 

mnohem lépe zapamatují informace o tomto významném městě, při čtení z tabulí, kde 

informací není zbytečně mnohom, ale obsahují ty nejdůleţitější data a popisy.  

 

3.5 Telč a okolí 

3.5.1 Město Telč – perla Vysočiny 

Město leţící na jihozápadním konci Českomoravské vrchoviny, je ne nadarmo 

povaţováno díky svým renesančním a barokním památkám, za nejkrásnější u nás. Říká se 

mu také perla Vysočiny. ,,Svůj malebný vzhled si dochovalo od doby, kdy patřilo 

jihočeskému velmoţi Zachariášovi z Hradce. Od roku 1992 je zapsáno na Seznamu 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.“ Zachariáš se pro renesanci nadchl 

na svých cestách po Itálii a tak po příjezdu do Telče nechal místní hrad přestavět na 

renesanční zámek, ve stejném stylu si nechali domy opravit i bohatší měšťané. Zachariáš 

dbal také na věci praktické a tak se Telč později dočkal i vodovodu a špitálu a v okolí 

vznikla řada rybníků. Vodovod dopravoval rybniční vodu dřevěným potrubím do tří 

městských kašen, které stály na náměstí. Rybníky slouţily pro chov ryb nebo zadrţení 

vody pro pohyb mlýnů, které totiţ před nástupem elektřiny měly velký význam. Poté jejich 
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sláva utichla, ale nedaleko od města, se ten největší z nich zachoval a byl rekonstruován na 

luxusní hotel a centrum golfu.  

 

 

Obr. č. 24 Barokní domy na náměstí v Telči 

(Červenková, 2011) 

 

Obr. č. 25 Náměstí v Telči, mariánský sloup, věž sv. 

Ducha 

(Červenková, 2011)

 

Město od svého zaloţení nadchlo mnohé básníky, malíře a umělce. Telč byl 

12.prosince 1994 zapsán na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Město samo a jeho okolí je místem, ,,kde lidé svou prací a příroda svou vytrvalostí 

společně vytvořili krajinu, jakou na jiném místě nenajdete – krajinu drobného měřítka a 

lidského rozměru.“ Momentálně pochází centrum města rozsáhlou rekonstrukcí, kterou 

provádí firma Outulný a.s. Proto je doprava ve městě částečně omezena, ale stavební práce 

mají být hotovy ještě před začátkem hlavní turistické sezóny. 

Procházku městem nejde začít lépe, neţ na náměstí Zachariáše z Hradce, jehoţ 

podoba se nezměnila od konce 14. století. Všechny barokní domy jsou zdobeny 

nejrůznějšími sgrafity a štukami. Uprostřed náměstí se nachází dvě kašny a mariánský 

sloup a jen pár kroků od náměstí věţ sv. Ducha, nejstarší stavba ve městě, pocházející ze 

13. století. U věţe jsou k vidění staré hradby a ochranné prvky které střeţily město. [5] 

 3.5.2 Zámek  

Trasa A nabízí podhled do obytných místností posledních majitelů zámku a trasa B zavede 

návštěvníky do renesančních sálů. Patří mezi skvosty renesanční architektury na Moravě. 

Díky péči památkářů, se interiéry a jejich zařízení dochovaly ve velice dobrém stavu.  
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Přestavba z gotického hradu, který kde stál kdysi, na renesanční zámek započala díky 

Zachariáši z Hradce, s jehoţ jménem je toto město spojováno. Přestavba byla financována 

z prostředků, které panství získalo z těţby stříbra. V areálu zámku je velmi časté vidět erb 

manţelů Zachariáše a Kateřiny z Valdštejna. Ti jsou také pohřbeni v Kapli všech svatých, 

nacházející se při vstupu na hlavní nádvoří. Honosně vyzdobená kaple slouţící 

k poslednímu odpočinku těchto majitelů, dnes slouţí pouze k nahlédnutí a v objektu se 

neprovází. 

 

Obr. č. 26 Renesanční brána zámku v Telči 

(Červenková, 2011) 

Záchranná stanice 

U zdi zámeckého parku v Telči se nachází záchranná stanice volně ţijících zvířat. 

Tato stanice zde funguje jiţ 15 let. Provozuje ji pan Pavel Dvořák, který jí i z velké části 

provozuje z vlastních finančních prostředků, pouze za pomoci několika málo sponzorů. 

Stanice, která je registrovaná, jako občanské sdruţení se zabývá hlavně ochranou přírody a 

pořádá výchovné akce. Jejím účelem je zajištění péče o nalezená poraněná zvířata s cílem 

vrátit je zpět do volné přírody. Pokud tedy najdete opuštěné mládě, či poraněné zvíře, 

neváhejte tuto stanici kontaktovat. 
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 Telčská radnice – evropský unikát 

Jiţ v 15. století se mohlo město pochlubit tím, ţe mělo svou radnici. V této dávné 

době to ještě nebylo samozřejmostí. Kdyţ uţ se v nějakém městě nacházela, byla jeho 

chloubou a to z hlediska společenského tak i architektonického ztvárnění. O vzhled této 

radnice se postaral vynikající architekt italského původu Baldassar Maggi, který se podílel 

i na přestavbě zámku pána z Hradce. Historie radnice je velmi pestrá, v průběhu staletí se 

zde odehrály dva velké poţáry a při nájezdech husitů se zde ukrývali páni radní. Kdyţ 

husité vtrhli dovnitř, vyhodili je z oken přímo na náměstí. Město tak zaţilo i svou 

defenestraci.  

Dnes se je radnice upravena pro potřeby městského úřadu a v přízemí se nachází 

městské informační centrum. Jelikoţ je přístupná, mohou návštěvnicí obdivovat její 

architekturu i ze vnitř.   

 

 

Obr. č. 27 Telčská radnice 

 

               Obr. č. 28 Měšťanský dům č. 15 

                       (Červenková, 2011)                                                                (Červenková, 2011) 

 

Měšťanský dům č. 15 

Na telečském náměstí jsou obdivuhodné snad všechny zde stojící domy. Všechny 

mají upravenou fasádu a kaţdá s nich je natřena jinou barvou. Měšťanský dům s číslem 

popisným 15 má však hned na první pohled fasádu poněkud starší neţ ostatní. Nachází se 
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na ní malba technikou sgrafita s biblickými motivy, která byla dlouhou dobu zakryta. 

Objevena a odkryta byla roku 1952. Na sgrafitu je vyobrazen i původní vzhled domu 

s patrem a cimbuřím. 

 

3.5.3 Parní mlýn – významná technická památka 

Jedná se o technickou památku, která v současnosti patři na seznam 

nejohroţenějších památek ČR. Existence mlýna byla poprvé doloţena roku 1553, odkdy 

slouţil k mletí obylí a jeho zvláštnost je v tom, ţe poţíval vodní kolo o průměru 8 m a 

k tomu parní stroj. Který vyrobily praţské akciové strojírny, dříve Ruston a spol.  

Tato čtyřpodlaţní budova byla postavena v empírovém stylu a řadí se k ní ještě 

správní budova a barvírna shluk. Mlýn se přestal pouţívat roku 1957 a od té doby objekt 

pouze chátral. Dnes je v osobním vlastnictví a probíhají rekonstrukce záchrany této 

významné památky. Opravy započaly opravdu za minutu dvanáct.  

Mlýn je přístupný pouze z venku a proto se zde neplatí ţádné vstupné. Část budovy 

je jiţ opravena. V těsné blízkosti se nachází rybník, jehoţ voda pohání vodní kolo. 

 

 

Obr. č. 29 Parní mlýn, Telč 

(http://expedice.rps.cz/lokalita) 

http://expedice.rps.cz/lokalita_foto.php?id=10041
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3.5.4 Rozhledna na Oslednici 

Jedna z nejnovějších rozhleden stojí na malém, částečně zalesněném vrchu 

Oslednice, nad historickým Telčem a byla postavena v roce 1999. Ţelezná 

telekomunikační věţ je 34 m vysoká a vystoupáme na ni po 175 schodech. Z věţe se za 

dobrých viditelných podmínek nabízí krásný výhled do krajiny. Směrem na jih 

dohlédneme aţ na kopce do Rakouska, na jihozápadě se rozpínají vrchy tzv. České 

Kanady, na západě je vidět vrch Hradisko, na severozápadě nejvyšší kopec v Jihlavských 

vrších Javořice s televizním vysílačem, na severu vrch Špičák nad Třeští.  

 

3.5.5 Zřícenina hradu Štamberk 

Pozdně gotický hrad byl zaloţen ve 13. století. Není zcela jasná odpověď na 

otázku, kdo jej zaloţil, ale nejspíše to byl někdo z pánu ze Štamberku. Stál na skalnatém 

výběţku nad obcí Lhotkou. ,,Poslední písemná zpráva pochází z roku 1415, kdy byl 

vlastníkem hradu Jan starší z Hradce.“ Zanikl někdy v 15. století, kdy jej podobně jako 

celé okolí napadli a dobyli Husité. Dnes se zde nachází zachovalé torzo zdi a náznaky 

hradeb. Poblíţ se nachází informační tabule, která seznámí návštěvníky s historií hradu do 

větší hlouby.  

Základy hradu tvořily pevné ţulové kameny, na kterých zřícenina dosud stojí. 

Z jihu byl hrad nedobytný, jelikoţ skála byla příliš strmá. Z okolních stran byl hrad 

chráněn hradním příkopem a hradbami. Jak praví pověst, pod hradem se nachází velké 

sklepení, ve kterých ukryli templáři svůj velký poklad, kdyţ museli hrad opustit.  

Hrad leţí v oblasti přírodní rezervace Štamberk a Kamenné moře. Při procházce 

okolím jsem narazila na jednu místní obyvatelku, která mě informovala, ţe o hradu 

existuje mnoho pověstí a legend s kterými straší rodiče malé děti bydlící v okolí. 

Zmiňovala také, ţe kdysi dávno, za krutých dob středověku, nechávali zde viset oběšence 

ještě několik dní pro výstrahu ostatním. Mršiny tak lákaly krkavce, kteří těla oţírali. A ti 

sem prý dodnes přilétají a hledají potravu. Jak jsem se později dověděla v literatuře, 

krkavci se v této oblasti opravdu nacházejí a je moţno je spatřit, já jsem bohuţel to štěstí 

neměla. Hrad na mě ovšem po výkladu oné laskavé paní působil poněkud strašidelně, byť 

byl jasný a slunečný den. 
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3.5.6 Kamenné moře – přírodní rezervace 

Přírodní rezervace, která se rozkládá kolem zříceniny na ploše cca 14,5 ha. 

Důvodem ochrany tohoto prostředí je ukázka mrazového zvětrávání ţuly. Ta je zde 

rozprostřena v podobě kamenného moře po celém území. ,,Balvanový proud, vzniklý v 

době ledové sesunutím rozpadlých masivních skalisek z vrcholu kopce Štamberka po 

rozbahněné půdě při jejím rozmrznutí.“ Dnes je tento zvláštní přírodní úkaz viditelný 

pouze na některých místech, protoţe je z velké části pokryt lesním porostem. 

 

3.5.7 Mrakotín a Kamenná – mramorové lomy 

V těchto kamenolomech se těší loţisko vyhrazeného nerostu ţuly – mrakotínská 

ţula. Těţbou a zpracováním kamene se zabývá firma Granit Zedníček s.r.o. Dvojslídná 

ţula, která se zde těţí, je proslavená od roku 1925, kde zde byl vylomen 17 m dlouhý 

monolit, coţ je kamenný pilíř nebo sloup z jednoho kusu kamene. Ten byl umístěn na třetí 

nádvoří praţského hradu.  

V Mrakotíně probíhá pouze těţba, ale v Kamenné zpracování ţuly. Po domluvě 

s panem Zedníčkem, jsem zjistila, ţe je moţná prohlídka a názorná ukázka těţby a 

zpracování různým způsobem i v dole Mrakotín. Dolem by nás provázel buď samotný pan 

Zdeněk Zedníček, majitel firmy nebo jeden z kvalifikovaných zaměstnanců dolu.  

 

4.Návrh trasy s itinerářem 

4.1 Trasa autobusem 

4.1.1 Ostrava – Žďár nad Sázavou - Jihlava 

Od parkoviště VŠB kde je sraz, pojedeme směrem na ulici Místeckou. Po 5 km 

výjezdem na Dubina/Hrabůvka se zařadíme do Dr. Martínka. Po cca 1 km vyjedeme 

z kruhového objezdu 2. Výjezdem na Horní, pokračujeme 1,7 km a odbočíme na 

Plzeňskou. Poté navazujeme na ulici Staroveská a Krmelínská, dále po Silnici 58. Po 12,6 

km pojedeme názejdem na Silnici 48/E462. Výjezdem 267 se zařadíme na Silnici 46/E462 

směr Brno/Prostějov. Výjezdem vlevo na D1/E462 směrem na Brno/Vyškov. Dále 

vyjedeme výjezdem 141-Velké Meziříčí-západ na 602. Odbočíme doleva na Silnici 602, na 
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2. odbočce doprava na Silnici 354 a po 15 km doleva na Silnici 37. (Na trase jsou 

zpoplatněné části silnice.)  

Pozn.: Ve Ţďáru nad Sázavou mají studenti nachystaný program a výlet do okolí. Autobus 

se dostane v podvečer do obce Křiţánky, jakmile dá odpovědný vedoucí exkurze 

zprávu řidiči.    

Ze Ţďáru nad Sázavou vyjede do Kříţánek vedou silnice 354/37/350. Tam autobus nabere 

studenty a bude pokračovat v cestě do Jihlavy po silnicích 354/37/350 do Přibyslavi. Poté 

po silnici 351 cca 10 km do obce Polná. Po silnicích 351/352 necelých 30 km do města 

Jihlavy, do ubytovny Na Slunci. 

 

4.1.2 Jihlava – Telč - Ostrava 

Vyjedeme po ulici Znojemská, poté odbočíme doprava na Hradební a poté doleva 

na Ţiţkovou. Pokračujeme po Silnici 602 a po cca 6,5 km odbočíme mírně doleva a 

zařadíme se na Silnici 406. Pokračujeme odbočkou doleva, ale zůstaneme na Silnici 406. 

Poté odbočíme doleva na Štěpnickou.Ulicí Štěpnickou vyjedeme a pokračujeme doprava 

na Jihlavskou. Dále pokračujeme po Silnici 406 a mírně doleva na Dr. Richtra. Dále 

Silnice 406 a poté odbočíme mírně doprava  na Silnici 602. Odbočíme doleva a zařadíme 

se do Silnice 38/E59. Poté se zařadíme do D1/E50/E65 přes nájezd na Brno/Bratislava. 

Vyjedeme výjezdem 230 a zařadíme se na Silnici 46/E462 směrem na 

Olomouc/Ostrava/Vyškov. Pojedeme výjezdem na E462 a dále výjezdem na Silnici 47. 

Poté odbočíme doprava na Silnici 47. Na druhé odbočce doprava pokračujeme po Silnici 

47. Dále odbočíme doprava na Potoční a pokračujeme po Nové město a dále po Skřivánčí. 

Odbočíme doleva na Pohořská a poté na druhé odbočce doprava na tř. Osvobození. Dále 

pokračujeme odbočením doprava na Silnici 441/Silnice 47 a poté pojedeme na ulici 

Dukelská. Dále pak Nová cesta a odbočíme doprava na Ostravskou a pokračujeme po 

Silnici 47 kde poté pokračujeme po 17. listopadu aţ k parkovišti VŠB. 

(Na trase jsou zpoplatněné úseky). Celková doba je cca 3 hod. a 30 min. 
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Obr. č. 31 Mapa plánované trasy 

 A=E Ostrava 

 B  Ţďár nad Sázavou 

 C Jihlava 

 D Telč 

 

4.2 Pěší trasa 

Pěší turistika bude probíhat první a poslední den exkurze. Druhý den, který 

strávíme v hornickém městě Jihlavě, je program naplánován pouze v jeho rámci a krátkou 

procházkou jihlavskou hornickou stezkou, jelikoţ předchozí i následující den, bude pěší 

turistika náročná. 

 

4.3 Itinerář 

Trasa je naplánovaná tak, aby byla k dispozici potřebná časová rezerva. Itinerář je 

pouze orientační, všechny podrobnosti ohledně odboček, výjezdů a nájezdů jsou popsány 

v kapitole 4.1.  

Hygienické přestávky jsou naplánovány orientačně, mohou se změnit během cesty.  
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Den 1 

Km Průběžné 

Km 

Místo Komunikace Příjezd Odjezd Poznámky 

  
Ostrava-

Poruba 
  6:30 parkoviště VŠB 

2,5 2,5  17.listopadu 6:40 6:40  

0,5 3  Silnice 47 7:00 7:00 směr Brno 

167 170 
Rohlenka, 

Jiříkovice 
D1 9:00 9:00 

hygienická 

přestávka 

65 235 
Velké 

Meziříčí 
D1 10:00 10:00 zpoplatněný úsek 

 250  Silnice 354 10:15 10:15  

9 259  Silnice 37 10:30  

program prvního 

dne, prohlídka 

města, turistika 

4 263  Silnice 37  18:40  

11 274  350 18:50 18:50  

2,5 276,5 Křiţánky 343 18:55 19:00 
nástup studentů 

do autobusu 

2,5 279  343 19:05 19:05  

32 311 Přibyslav 350 19:40 19:40  

28 339 Jihlava 351/352 20:15  
ubytování, volný 

program 

Tab. č. 2 Itinerář prvního dne exkurze 
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Den 3 

Km Průběžné 

Km 

Místo Komunikace Příjezd Odjezd Poznámky 

  Jihlava   9:00  

3 3  
Znojemská/Hradební 

ulice 
9:05 9:05  

4 7  602 9:10 9:10  

24 31  406 9:40  
Program třetího 

dne 

7 40 Mrakotín 23 17:00 17:10 

Nástup 

studentů do 

autobusu 

7 47 Telč 23 17:20 17:20  

25 72 Jihlava 406/602 17:35 17:35  

7 79  38/E59 17:40 17:40  

250 329 
Ostrava-

Poruba 
D1 21:00  

zpoplatněný 

úsek 

parkoviště VŠB 

Tab. č. 3 Itinerář třetího dne exkurze 

 

4.4 Návrh sortimentu a kvality služeb 

4.4.1 Ubytování 

Ubytovna a Penzion Na Slunci 

Ubytovna, ve které můţe být zajištěn nocleh po celou dobu zájezdu je umístěna 

v klidné části města Jihlava a poskytuje nocleh ve tří a čtyřlůţkových pokojích. Kapacita 

hotelu je 70 osob. Na pokojích s vlastním sociálním zařízením je umístěna TV. Sprchy jsou 

umístěny na kaţdém patře, kde je také k dispozici místnost s lednicí a kuchyňským koutem 

včetně lednice. Ve všech pokojích je moţno připojení internetu zdarma. 

Osobně jsem ubytovací zařízení navštívila a zdál se mi velice příjemný a hezký, 

navíc v bezprostřední blízkosti města Jihlava. Poté jsem komunikovala s majiteli 

prostřednictvím internetu a ti mne ujistili, ţe mohou ubytovat zájezd vysokoškolských 

studentů, dokonce po dohodě se slevou. Byli velmi příjemní, a proto tuto ubytovnu vřele 

doporučuji.  
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Kontakt:  Josef Novotný s.r.o. 

Lidická kolonie 45 

586 01 Jihlava 

Email:  ubytovna@ji.cz 

  

4.4.2 Stravování 

Po celou dobu pobytu se budou účastníci stravovat sami. Během denního programu 

bude vţdy vyhrazena pauza k tomu aby si studenti mohli zajít na oběd. V hotelu kde je 

zajištěno ubytování po celou dobu pobytu je k dispozici vybavená kuchyň kde si mohou 

studenti popřípadě sami něco uvařit. V blízkém okolí je obchod s potravinami. 

4.4.3 Doprava 

Doprava je zajištěna klimatizovaným autobusem s přístupným WC, DVD a dvěma 

TV. Kapacita autobusu je 40 míst. Autobus má k dispozici úloţný prostor. Kvalita 

autobusu nemusí být nijak náročná, jelikoţ se jedná o zájezd tuzemský a studenti nebudou 

v autobusu trávit více neţ cca 3 hodiny denně.  

4.5 Návrh časového plánu 

4.5.1 Žďár nad Sázavou a okolí 

Program prvního dne exkurze jsem zvolila jako náročnou obtíţnost. Studenti budou 

plní energie a proto je potřeba toho vyuţít. Odjezd je tedy plánován na 6:30 od parkoviště 

VŠB. Do Ţďáru nad Sázavou bychom měli dorazit okolo desáté hodiny. Program bude 

zahájen prohlídkou zámku, muzea knihy a výstupem na Zelenou horu, kde navštívíme 

poutní kostel Sv. Jana Nepomuckého, památku světového dědictví. Poté se vydáme 

Santiniho stezkou okolo vodní nádrţe Pilska a u obce Poličky se napojíme na červenou. Po 

té budeme pokračovat kolem Stříbrného a kamenného rybníka aţ dorazíme k největšímu 

rybníku chráněné krajinné oblasti Ţďárské vrchy, Velké Dařko. Absolvujeme část jeho 

naučné stezky a navštívíme sklárnu Jaroslava Svobody, s ukázkou výroby skla. Dále 

budeme pokračovat stále po červené přes obec Škrdlovice, aţ dojdeme k skalnímu útvaru 

Tisůvka, který vznikl mrazovým zvětráváním. Stále pokračujeme po červené a před 

Ţákovou horou na rozcestí se napojíme na zelenou, mineme pramen řeky Svratky a 

stříbrnou studánku a napojíme se zpět na červenou. Po necelých třech kilometrech 

dorazíme k rozcestníku, kde se napojíme na ţlutou a dorazíme k  přírodní památce Devět 
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skal, kde se nám s jeho vrcholu nabídne rozhled do okolí. Poté budeme pokračovat po 

modré do obce Křiţánky, kde nás bude čekat autobus a odveze nás do Jihlavy, na ubytovnu 

Na Slunci.  

 

4.5.2 město Jihlava 

Druhý den exkurze jsem zaměřila na hornické město, které určitě kaţdý z nás dobře 

zná. Po prvním náročném dni nebude zaměřena na fyzickou zátěţ. Město Jihlava toho 

nabízí spoustu ke zhlédnutí. Tou největší a nejzajímavější památkou a turistickým cílem ve 

městě je bezpochyby jihlavské podzemí, tajemné chodby dlouhé 25 km. Vstup do podzemí 

je pouhých pár kroků od náměstí, v areálu bývalé jezuitské koleje hned vedle kostela sv. 

Ignáce, který je opravdu obdivuhodný a je dominantou náměstí. Prohlídka trvá cca 1,5 h a 

dozvíme se toho mnoho zajímavého. Dále pak bude následovat návštěva chrámu svatého 

Jakuba s výstupem na věţ. Z té se nám nabídne nádherný výhled na celou Vysočinu. Poté 

dostanou studenti rozchod, aby měli čas se posilnit dobrým jídlem v jedné z jihlavských 

restaurací. Doporučit mohu restauraci Bohemia, která se taktéţ nachází na náměstí, ceny 

jsou lidové a nabídka menu se skládá z 6 jídel. Poté bude následovat prohlídka jihlavského 

pivovaru, kde se dozvíme, jak a kde se pivo vyrábí, jeho technologický postup a dokonce 

nám bude nabídnuta ochutnávka vyhlášeného piva Jeţek. Den zakončíme příjemnou 

procházkou v nenáročném terénu jihlavských lesů, kde vede Hornická naučná stezka. Tuto 

šestikilometrovou trasu projdeme asi za 2 hodiny a po cestě se studenti dozví zajímavé 

informace a podrobnosti o dolování stříbra, tehdejší technice a dvou zdejších štolách.  

4.5.3 Telč - Mrakotín - Štamberk 

Město Telč a okolní krajinu bych opravdu popsala jako pohádkovou. Jako by stroj času 

přestal fungovat a v místní oblasti se zcela zastavil. Třetí a závěrečný den exkurze nebude 

pro mladé studenty nijak fyzicky náročný. 

Den začneme krásnou prohlídkou samotného města. K náměstí díky němuţ, je toto 

místo tolik slavné a taktéţ se pyšní zápisem na seznam světového dědictví, se dostaneme 

průchodem místního zámku. Před ním se po levé straně nachází Ulický a po pravé, 

Staroměstský rybník. Obdivovat budeme samotné měšťanské domy, věţ sv. Ducha nebo 

starou městskou radnici. Následovat bude prohlídka zámku Telč, jeţ je vrcholem 

renesančního umění na Moravě. Zámek nabízí dvě prohlídkové trasy. Výběr z těchto 

prohlídkových tras bude záleţet na samotných studentech. Po prohlídce zámku a 
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zámeckého parku se záchrannou stanicí se vydáme do městské části Staré město, abychom 

mohli obdivovat zdejší technickou památku a jednu z nejohroţenějších památek vůbec, 

Parní mlýn. Poté bude následovat cesta do obce Mrakotín, proslavenou těţbou mramoru, 

kde shlédneme ukázku těţby a technologického zpracování a vydáme se na nedalekou 

zříceninu romantického hradu Štamberk, kde i exkurzi zakončíme.  

Následovat uţ bude jen cesta k přistavenému autobusu a cesta domů, do Ostravy. 

5. Závěr 

Během psaní své bakalářské práce, jsem měla moţnost se dovědět mnoho 

zajímavého o regionu Vysočina. Nikdy bych na tyto cenné informace nenarazila, nebýt této 

závěrečné práce. 

V naší zemi je mnoho krásných míst, které rozhodně stojí za to navštívit. Módní 

trend dnešní doby, je cestovat po celém světě a pro turisty je mnohem atraktivnější nabídka 

pobytu v Thajsku neţ u nás v naší krásné malé zemi. Člověk by však měl ze všeho nejlépe 

znát a vědět o své krajině.  

 Celý tento region je velice hezkou oblastí nejen vhodnou pro exkurzi, ale také pro 

rekreační pobyt pro rodiny s dětmi, mladé studenty touţících po dobrodruţství nebo starší 

osoby hledající klid a oddych od velkoměsta. O celou krajinu je velice dobře pečováno a 

místní obyvatelé se snaţí region zachovat upravený pro návštěvníky ale především pro 

sebe. Jediná věc, která mne velice zarazila, byl stav kostelu sv. Jana Nepomuckého na 

Zelené hoře. Dle mého názoru by se s touto skutečností mělo něco udělat a to neprodleně. 

Jedná se přece o památku světového dědictví a měli bychom proto o ni, ale i o ostatní 

památkové objekty pečovat, jelikoţ je pouze v našem zájmu zanechat tyto památky v co 

nejlepším stavu budoucím generacím. 
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