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Metropolí kraje Vysočina je Jihlava, nejstarší horní město českých 
zemí, které patřilo ve středověku k nejbohatším městům českého 
království, a to především díky těžbě stříbra. Historie zanechala 
na Vysočině množství památek, z nichž tři jsou zařazeny mezi 
světové kulturní dědictví UNESCO.

Vysočina vypadá jako idylický obraz venkova – oblé kopce, 
hluboké lesy, rozlehlé louky, rybníky, potoky klikatící se skrz hluboká 
údolí a cesty lemované alejemi. Jistě si tu najdete řadu míst, která 
stojí za prozkoumání.
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SPORT A VENKOVNÍ AKTIVITY
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Cykloturistika

Santiniho cyklotrasa (1)

vede z Vojnova Městce přes Žďár nad Sázavou do Bystřice  
nad Pernštejnem a jak její název napovídá, objevíte na ní známá 
i méně známá díla českého barokního architekta italského původu 
Jana Blažeje Santiniho-Aichela. 

Údolím Oslavy (2)

se malebnou krajinou, která sousedí s Přírodním parkem Třebíčsko, 
dostanete až do Budišova, kde můžete navštívit nádherný renesanční 
zámek a park s množstvím barokních soch. 

Okružní trasa z Telče do Dačic (3)

je dlouhá 35 kilometrů a spojuje dvě města, která byste si při cestě 
na Vysočinu rozhodně neměli nechat ujít. Ne nadarmo byla nádherná 
průčelí domů v Telči a zachovalé historické jádro podnětem k zapsání 
města na seznam památek UNESCO. V Dačicích na vás čeká ne 
jeden, ale rovnou dva zámky. 

Z Nového Města na Moravě na Šiklův mlýn (4)

vede krásná nenáročná cyklotrasa o délce 16 kilometrů. V Šiklově 
mlýně se můžete pokochat okolní krajinou z místní rozhledny nebo 
navštívit westernové městečko. 
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https://www.kudyznudy.cz/vylety/na-kole-po-cesku/santiniho-cyklotrasa-z-vojnova-mestce-do-bystrice
https://www.kudyznudy.cz/vylety/na-kole-po-cesku/malebnym-udolim-oslavy-do-budisova
https://www.kudyznudy.cz/vylety/na-kole-po-cesku/z-telce-do-dacic-a-zpet
https://cestujnakole.cz/cs/cycling-routes/nove-mesto-na-morave-sikluv-mlyn
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Pěší turistika

Žďárské vrchy (1)

a stejnojmenná chráněná krajinná oblast je 
považována za jedno z posledních nedotčených 
míst v Česku. Nejvyšším vrcholem Žďárských vrchů 
je Devět skal – přírodní památka, jejíž název je 
odvozen od skalního labyrintu.

Zřícenina hradu Zubštejn (2)

je svým rozsahem a zejména dochovanými 
mohutnými pozůstatky obytného paláce a vstupní 
věže nejvýznamnější památkou středověkých dějin 
na Bystřicku. Najdete ji na výrazném horském 
hřbetu mezi vesnicemi Pivonice a Kobylnice 
v nadmořské výši 688 metrů.

Přírodní park Rokytná (3)

na hranicích okresů Třebíč a Znojmo vyniká 
zachovalým krajinným rázem, který tvoří zákruty řeky 
se starými břehovými porosty a četnými skalisky. 
Vyskytuje se zde řada vzácných a chráněných bylin 
a živočichů. 
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http://zdarskevrchy.ochranaprirody.cz/
https://info.bystricenp.cz/zricenina-hradu-zubstejn
http://www.jaromericenr.cz/prirodni-park-rokytna/ds-16307/p1=21247
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Potápění

Lom Borek
nedaleko Golčova Jeníkova je se svou průzračnou vodou 
a hloubkou kolem 30 metrů rájem pro potápěče. Na ně 
čeká na jeho dně odměna v podobě kloubového autobusu 
Ikarus a odstrojeného vraku auta značky Wartburg. 

KRAJ VYSOČINA

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/lom-borek-na-vysocine
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ZÁŽITKY NEJEN PRO RODINY S DĚTMI
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Pohádková vesnička Podlesíčko (1)

nabízí zábavný program pro děti a rodiče. Navíc se tu můžete 
i ubytovat, a to v domečcích, které jako by vypadly z některé 
z pohádek – je libo Sněhurku, Rákosníčka nebo Rumcajse 
s Cipískem? Vše je tu k mání.  

V Muzeu nové generace (3)

se vám díky spojení nejmodernější audio a video techniky 
dostane unikátního pohledu na klíčové momenty historie bývalého 
cisterciáckého kláštera a zámku Žďár nad Sázavou. 

Bystřický park miniatur
vám přes svůj název poskytne velký zážitek. Těšit se můžete 
na dvacítku modelů hradů, klášterů a jiných památek v měřítku 1:50, 
které je ukazují v době jejich největšího rozkvětu ve 14. a 15. století.

Ve Strašidelném zámku Draxmoor (2)

na vás čekají tři rozsáhlá patra se strašidelně-fantastickou expozicí,  
3D kino, strašidelný výtah, zámecké nádvoří s pohádkovým domečkem 
na kuřích nožkách a soškami pohádkových postaviček.

Šiklův mlýn (4)

leží v údolí řeky Bobrůvky v srdci panenské přírody Vysočiny. 
V areálu na vás čeká celodenní program ve westernovém městečku, 
relax na koupališti, zvířátka v zooparku a spousta dalších zážitků 
na připravených atrakcích.
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http://www.pohadkova-vesnicka.cz/
https://www.zamekzdar.cz/
https://www.muzeumbystricko.cz/
http://strasidelny-zamek.cz/
https://www.sikland.cz/
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KULTURA A POZNÁVÁNÍ
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Renesanční zámek v Telči (1)

byl dějištěm několika pohádek – mezi nejznámější patří určitě 
Pyšná princezna. Zámek i historické centrum města se pyšní 
zápisem na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. 

Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého (2)

na Zelené hoře je národní kulturní památkou a bez pochyby 
nejvýraznějším dílem barokního architekta Jana Blažeje 
Santiniho-Aichla. Své místo na seznamu UNESCO si právem 
zaslouží. 

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky (3)

ukrývá zajímavou antropologickou expozici – největším 
lákadlem je mimo jiné také socha neandrtálce v životní 
velikosti.  

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou (4)

patří k nejmohutnějším stavbám 1. poloviny 18. století 
u nás i v Evropě a řadí se mezi nejnavštěvovanější památky 
Vysočiny. Původní středověká tvrz byla koncem 16. století 
přestavěna na renesanční zámek, který se dochoval ve zdivu 
nynější barokní budovy.

KRAJ VYSOČINA

1 2

3 4

https://www.zamek-telc.cz/cs
https://www.zelena-hora.cz/
http://infohumpolec.cz/muzeum/
https://www.zamek-jaromerice.cz/cs
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UBYTOVÁNI A RELAXACE
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Hodějovický mlýn (1)

v Pelhřimově leží v samotném srdci Vysočiny.  
Nechte se okouzlit klidnou atmosférou tohoto místa 
mezi kopci obklopeného přírodou a protkanou vodními 
toky i rybníky. 

Zámeček Klokočov (2)

vás okouzlí romantickým ubytováním v klidné zahradě. 
Těšte na skvělý servis, taneční sál, sklípek a venkovní 
posezení s grilem. Protáhnout ztuhlé svaly můžete 
ve venkovním bazénu. 

Resort Svatá Kateřina (3)

v Počátcích najdete v harmonické krajině mezi 
Pelhřimovem a Telčí. Jste-li milovníky klidu, tady si 
přijdete na své – žádná auta, jen čerstvý vzduch, 
šumění stromů a k tomu zdravé jídlo. To vše vám dá 
zapomenout na starosti všedních dnů. 

Resort Johanka (4)

v Kamenici nad Lipou nabízí příjemné ubytování, 
moderní wellness a špičkovou gastronomii ve spojení 
s příjemnou atmosférou a vlídným personálem. 
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https://www.hodejovickymlyn.eu/
http://www.zamecek-klokocov.cz/
https://www.katerinaresort.cz/o-resortu/
https://www.resort-johanka.cz/
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KEMPY
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Kempy

Rekreační středisko Fiola
se nachází v hlubokém kaňonu řekly Jihlavy nedaleko 
vodní nádrže Mohelno. Najdete tu venkovní bazén 
s tobogánem, tenisový kurt, horolezeckou stěnu 
a další možnosti aktivního trávení volného času. 

 

KRAJ VYSOČINA

http://happydovolena.cz/
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RESTAURACE
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KRAJ VYSOČINA

Grand Restaurant Poppet (1)

láká především na tradiční českou a středomořskou kuchyni. 
Milovníci zlatavého moku si jistě vyberou z nabídky regionálních 
pivovarů. Restauraci najdete v centru Žďáru nad Sázavou. 

Restaurace Buena Vista (2)

v centru Jihlavy osloví příznivce tradiční kubánské kuchyně 
a šťavnatých steaků. Chuťové pohárky jistě potěší bohatá 
vinotéka a prvotřídní kubánské rumy. 

Restaurace Lihovar (3)

se, jak její název napovídá, nachází v areálu bývalého lihovaru 
v Třebíči. Její součástí je také minipivovar, kde vaří poctivé 
přírodní nepasterované a nefiltrované pivo. 

Restauraci Zámek Dukovany (4)

najdete ve východním křídle stejnojmenného zámku. Kouzelnou 
atmosféru dotváří venkovní terasa s výhledem do anglického 
parku, kterou v horkých dnech ochlazuje stín staleté lípy. 
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http://www.poppet-restaurant.cz/
https://buena-vista.cz/
http://www.restaurace-lihovar.cz/cs
https://zamekdukovany.cz/restaurace/
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TIPY NA NEOBVYKLÉ ZÁŽITKY NEBO AKCE
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KRAJ VYSOČINA

Festival fantazie (3)

je největším festivalem popkultury v ČR. Těšte se na bohatou 
přehlídku filmů, videohry a stolní hry, soutěže, besedy se 
zahraničními herci a domácími hosty, workshopy, přednášky, 
party a mnoho dalšího.

Festival KoresponDance (1)

je splněným snem příznivců současného tance, pohybového 
divadla a nového cirkusu. Letos můžete ve Žďáru nad Sázavou 
navštívit již 8. ročník této jedinečné akce. 

Festival Šamajim (2)

byste si neměli nechat ujít, zajímá-li vás židovská kultura. 
Čeká na vás šest dní plných koncertů, přednášek, zajímavých 
festivalových prohlídek a degustace vína nebo whisky.
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https://www.festivalfantazie.cz/
https://www.korespondance.cz/
https://www.samajim.cz/


Osobní Asistent ČSOB Premium
Službu poskytuje AXA Assistance

Tel.: +420 226 226 000

E-mail: info@axa-assistance.cz

Tipy na výlety po Česku jsme pro vás vytvořili ve spolupráci se službou  
Osobního asistenta Axa Assistance, která je součástí ČSOB Premium.

Vzhledem k pandemii doporučujeme ověřit si otevírací doby ještě před cestou.




