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Synagoga
Na místû pÛvodní dﬁevûné Ïidovské modlitebny z roku 1659
byla v letech 1871 – 1873 vybudována nová synagoga
v novorománském slohu, doplnûná maursk˘mi dekoraãními
prvky. Nad hlavním ‰títem je zvenku napsáno zlacen˘m
písmem MojÏí‰ovo Desatero, pod ním je velká ozdobná hebrejská hvûzda. V 90. letech 20. století byla synagoga zrekonstruována, je v ní umístûn depozitáﬁ Îidovského muzea
Praha – veﬁejnosti není pﬁístupn˘.

Îidovsk˘ hﬁbitov
LeÏí necel˘ kilometr za mûstem. Nejstar‰í náhrobky s ãiteln˘mi
nápisy pocházejí z 16. století, kromû hebrejsk˘ch textÛ obsahují nápisy i v ãe‰tinû a nûmãinû, tﬁi náhrobky mají podobu
sarkofágÛ. Je zde pochován rabín Aaron Kornfeld, v˘znamn˘ Ïidovsk˘ uãenec, kter˘ ve mûstû zaloÏil talmudskou
‰kolu, na níÏ studovali i Ïáci z cizích zemí. Jednalo se
o poslední ‰kolu svého druhu v âechách, která byla po smrti
rabína roku 1881 uzavﬁena.

GolãÛv Jeníkov
Kostel sv. Franti‰ka Serafínského
Empírov˘ dûkansk˘ kostel byl vybudován roku 1827, zájem
vzbuzuje jeho v˘malba i vybavení. Zajímavostí je velrybí kost
zavû‰ená pod kÛrem u hlavního vchodu, kterou pﬁivezl generál Martin Goltz ze sv˘ch váleãn˘ch taÏení. Dûkanství bylo
zaloÏeno v roce 1627 a slouÏilo pÛvodnû jako jezuitská rezidence. Oba objekty je moÏné spolu s budovou fary nav‰tívit
po dohodû s faráﬁem (F. Skﬁivánek, tel. 569 442 184).
Zvlá‰tností je 49 metrÛ vysoká vûÏ se zvonicí, která byla
roku 1785 postavena mimo církevní objekty, pﬁes silnici
proti kostelu.

Prohlídka je moÏná po dohodû se správcem hﬁbitova
(pan Jarmil Ronovsk˘, tel. 569 442 691).

Habry
ÎiÏkÛv kamenn˘ stolec
Je umístûn na návr‰í Táborec (515 m) s opu‰tûn˘m a zatopen˘m lomem, kde se podle legendy v roce 1422 utáboﬁil Jan
ÎiÏka pﬁed bitvou se Zikmundov˘m vojskem.

Îidovsk˘ hﬁbitov
Jeden z nejstar‰ích Ïidovsk˘ch hﬁbitovÛ ze 17. století leÏí
v chránûné oblasti Bﬁezová alej, pﬁibliÏnû 2 kilometry západnû od mûsta.
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HavlíãkÛv Brod
Muzeum Vysoãiny HavlíãkÛv Brod
Muzeum sídlí v tzv. Havlíãkovû domû na námûstí.
Z pÛvodnû renesanãního domu se zachoval nároÏní
ark˘ﬁ s vûÏiãkou a malovan˘ strop v patﬁe, zachovány
jsou i gotické architektonické prvky. Po dvou poÏárech
upravil prÛãelí domu novogoticky roku 1871 architekt
Franti‰ek Schmoranz ze SlatiÀan. DÛm vlastnila v letech
1832 – 1880 rodina Karla Havlíãka Borovského. Pod
ark˘ﬁem je umístûna pamûtní deska a na prÛãelí
HavlíãkÛv medailon. Stálá expozice obsahuje autentické
osobní památky po Karlu Havlíãkovi, jeho rodiãích, manÏelce Julii i dceﬁi Zdence. Sbírkov˘ fond muzea je bohat˘
zejména na sklo, archeologické nálezy, obrazy, plastiky,
rukopisy a vzácné tisky.
Stálá expozice: Po stopách Karla Havlíãka v Nûmeckém
Brodû
Kontakt: 580 01 HavlíãkÛv Brod, Havlíãkovo námûstí 19,
tel. 569 429 151, e-mail: muzeum@muzeum.hbnet.cz,
http://sweb.cz/MuzeumVysocinyHB
Pravidelné akce:
kvûten Slavnostní pﬁedávání novináﬁsk˘ch cen
K. H. Borovského

Vysoãiny
- Muzeum
d
ro
B
v
kÛ
Havlíã

Zastoupeny jsou grafiky a ilustrace Cyrila
Boudy, Adolfa Hoffmeistera, Emila Filly, Oty Janeãka, Kamila
Lhotáka, Jaroslava Panu‰ky, Bohuslava Reynka, Karla
Svolinského, Jiﬁího Trnky, Adolfa Zábranského, Jana
Zrzavého a mnoha dal‰ích. Souãástí stálé expozice je zrestaurovan˘ tzv. Uhrovsk˘ oltáﬁ se souso‰ím Kalvárie od Ignáce
Rohrbacha. Vrcholnû barokní oltáﬁ vznikl kolem roku 1735
pro kapli Pov˘‰ení svatého KﬁíÏe na zámku v Uhrovû.
Stálá expozice je doplÀována v˘stavami pﬁedních ãesk˘ch
v˘tvarníkÛ.
Kontakt: 580 01 HavlíãkÛv Brod, Havlíãkovo námûstí 18,
tel./fax: 569 427 035,
e-mail: galerie@hbnet.cz, http://www.galeriehb.cz
Pravidelné akce:
ﬁíjen – listopad Souãasná ãeská ilustraãní tvorba

Galerie v˘tvarného umûní
Galerie je od roku 1965 specializována na ãeskou kniÏní ilustraci, kresbu a grafiku vzniklou po roce 1918. Sídlí v historickém mû‰Èanském domû ze 14. století, v nûmÏ se zachovala ﬁada zajímav˘ch gotick˘ch, renesanãních i klasicistních
architektonick˘ch prvkÛ, které jsou souãástí prohlídky.
O v˘znamném postavení majitelÛ tohoto domu ve stﬁedovûku
svûdãí ﬁada archeologick˘ch nálezÛ, které byly nashromáÏdûny pﬁi jeho rekonstrukci a které jsou deponovány v muzeu.
Sbírkové soubory galerie obsahují na 7 tisíc umûleck˘ch dûl.
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Vyhlídková vûÏ kostela Nanebevzetí Panny Marie
PÛvodnû ranû gotick˘ kostel byl v minulosti nûkolikrát pﬁestavûn a tvoﬁí dominantu mûsta v severov˘chodním rohu námûstí. V mohutné ãtyﬁpatrové vûÏi je zavû‰en zvon Vilém, kter˘
patﬁí k nejstar‰ím zvonÛm ulit˘m v âechách. Nese letopoãet
1305, váÏí 2 tuny a obyvatelÛm mûsta ho v roce 1453 prodal
Mikolá‰ Trãka z Lipé. V˘raznou zajímavostí jsou kostelní
hodiny se ãtyﬁiadvacetihodinov˘m ciferníkem. Ochoz vûÏe
ve v˘‰ce 40 metrÛ nabízí vyhlídku na mûsto a ‰iroké okolí.
Kontakt: tel. 569 428 244 nebo 604 324 625.

Klá‰terní kostel
sv. Rodiny
Klá‰terní kostel byl budován v letech 1679 – 1696
ﬁádem augustiniánÛ.
Roku 1725 byl pﬁi severní stranû klá‰terního
kostela pﬁistavûn BoÏí
hrob. Jednolodní stavba
s trojboce uzavﬁen˘m
presbytáﬁem má tﬁi pole
valené klenby s lunetami
a pasy. V západní ãásti je
kruchta s poprsnicí, zdobená freskou z poloviny
18. století a soudobou
kovanou mﬁíÏí. Kostel,
vãetnû barokního mobiliáﬁe (mimo jiné se sochami
Ignáce Rohrbacha a obrazy Siarda Noseckého), byl v letech 1969 – 1980 restaurován
a veﬁejnosti je zpﬁístupnûn bûhem konání koncertÛ a v˘stav.

·táflova chalupa
Roubená stavba z druhé poloviny 16. století je ﬁazena mezi nejcennûj‰í památky starého venkovského stavitelství v âechách.
V interiéru obytné místnosti jsou zachovány roubené stûny
a pÛvodní strop z mohutn˘ch povalÛ. VÏit˘ název je odvozen od rodiny pÛvodního majitele. V objektu je umístûna stálá
expozice skautského hnutí a konají se pﬁíleÏitostné v˘stavy.
Kontakt: 580 01 HavlíãkÛv Brod, ul. Barbory Kobzinové 2015,
tel. 569 433 857

Zajímavost

Bro

dská smrt
Ve v˘klenku
renesanãníh
o ‰tít
kostlivec, zv
an˘ téÏ „Bro u b˘valé radnice je umís
tûn
dská smrt“.
s latinsk˘m
V ruce drÏí
nápisem "Q
ko
u
su
a
hora nescis"
"Kterou hod
inu neví‰". B
– v pﬁeklad
˘v
u
á
ného Hnáta,
spojován se
kter˘ dal pod
jménem hlásle
le
brány zvonem
gendy v roce
1
znamení ozb
rojen˘m obyv 472 u Dolní
ní Jihlavy k
atelÛm souse
útoku na m
dûsto. Zvonûn
brodské mû‰
í v‰ak varo
Èany, kteﬁí ú
valo
tok odrazili.
za trest sho
Zrádn˘ hlásn
zen do mûsts
˘ byl
kého pﬁíkop
Místo pﬁipo
u a ukamen
míná tzv. H
ován.
nátÛv kámen
v poprsníku
, kter˘ je ve
kamenného
zdûn
mostu pﬁes ﬁe
ku Sázavu.
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památníku. Na místním námûstí stojí HavlíãkÛv pomník
od sochaﬁe J. Strachovského z roku 1901.
Kontakt: 582 23 Havlíãkova Borová, Havlíãkova 163,
tel. 569 642 123, e-mail: knihovna.borova@worldonline.cz,
http://www.havlickovaborova.cz

Galerie U Muzea
Stálá prodejní v˘stava obrazÛ, grafik a sklenûn˘ch plastik
v˘tvarníkÛ nejen z Vysoãiny je doplÀována autorsk˘mi v˘stavami.
Kontakt: 582 23 Havlíãkova Borová 105, paní Libu‰e Raková,
tel. 569 642 302, 737 900 726, e-mail: f.tak@tiscali.cz

Pohleì
Skanzen MichalÛv statek
MichalÛv statek byl v roce 2003 prohlá‰en kulturní památkou.
Skanzen pﬁibliÏuje náv‰tûvníkÛm Ïivot, práci a zvyky stﬁedního
rolníka v období po skonãení tﬁicetileté války aÏ do zru‰ení
roboty v roce 1848. Rod MichalÛ vlastnil tento statek od roku

PozÛstatky mûstsk˘ch hradeb s ba‰tami
Mûstské opevnûní v podobû kamenné hradební zdi a pﬁíkopu
bylo vybudováno v první polovinû 14. století. Z této hradby se
dochovala jen jedna nároÏní vûÏ (·táflova ba‰ta) s úsekem
hradby u gymnázia. Z parkánové hradební zdi z konce 15. století zÛstaly dochovány hradební pásy s ba‰tami na v˘chodní
stranû mûstského jádra a v jiÏní aÏ jihozápadní ãásti mûsta
u ﬁeky Sázavy.
V objektu ·táflovy ba‰ty jsou umístûny památky na malíﬁe
Otakara ·táfla (1884 – 1945), zdej‰ího rodáka. Pro skupiny je
moÏná prohlídka na vyÏádání.
Kontakt: Mûstsk˘ úﬁad, odbor ‰kolství, kultury a cest. ruchu,
Havlíãkovo námûstí 57, 580 01 HavlíãkÛv Brod,
tel. 569 497 353, e-mail: sprokopova@muhb.cz

1591 aÏ do roku 1997. Ke shlédnutí je obytná svûtnice s pecí
a jednoduch˘m vybavením, komora, ãerná kuchynû, s˘pka,
pﬁístﬁe‰ky pro vozy a náﬁadí, stodola s mlatem a tzv. vejminek.
Atmosféru skanzenu dotváﬁí pﬁítomnost domácích zvíﬁat –
nûkolika ovcí, koz a krávy.
Kontakt: 582 91 Svûtlá nad Sázavou, Pohleì 16,
tel. 569 452 532, 776 771 203

Havlíãkova Borová
Památník Karla Havlíãka Borovského
Expozice pﬁipomínající Ïivot a dílo spisovatele a novináﬁe
Karla Havlíãka Borovského (1821 – 1856) je umístûna v jeho
rodném domû, prohlá‰eném v roce 1976 za národní kulturní
památku. Obsahuje Havlíãkovy spisy a dokumenty a literaturu o autorovi. Mramorovou bustu a pamûtní desku zhotovil
v roce 1931 sochaﬁ Ladislav ·aloun u pﬁíleÏitosti otevﬁení
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Chotûboﬁ
Mûstské muzeum
Ranû barokní zámek italského typu dal postavit hrabû Vilém
Leopold Kinsk˘ na poãátku 18. století na místû gotické
tvrze. V pÛvodním stavu se zachovala kaple Nejsvûtûj‰í
Trojice s bohatou ‰tukovou v˘zdobou. Zámek byl upravován
v 19. století a po poÏáru roku 1927. Je obklopen patnáctihektarov˘m anglick˘m parkem v chránûném údolí ﬁeky
Doubravy. Zámek je ve vlastnictví rodiny Dobrzensk˘ch,
která zde sídlila od roku 1836. Muzejní sbírky dokumentují
historick˘ v˘voj mûsta, bohatû zastoupena je sbírka v˘tvarného umûní, sbírka archeologická, geologická a národopisná. Cenná je i sbírka knih, která obsahuje nûkolik vzácn˘ch
rukopisÛ, prvotiskÛ a star˘ch tiskÛ. V prÛbûhu roku jsou
poﬁádány tématické v˘stavy.
Stálé expozice: Historicko-vlastivûdná expozice, Chotûboﬁ –
ná‰ domov, Okresní hejtmanství Chotûboﬁ, Osobnosti
Chotûboﬁska
Kontakt: 583 01 Chotûboﬁ, Riegrova 1, tel. 569 623 293,
fax: 569 626 276, e-mail: mm@muzeum-chotebor.org,
http://www.muzeum-chotebor.org

Chﬁenovice

Krucemburk
Pamûtní síÀ Jana Zrzavého
Pamûtní síÀ pﬁibliÏuje dílo a Ïivot akademického malíﬁe Jana
Zrzavého (1890 – 1977). Rodák z nedaleké Okrouhlice zdej‰í
prostﬁedí velmi miloval, od dûtství sem jezdil na prázdniny
k pﬁíbuzn˘m, Krucemburk oznaãoval jako „mûsteãko do
kopeãka“. Jeho pﬁáním bylo zÛstat v obci navÏdy, pod kostelními okny na místním hﬁbitovû je proto pochován.
Kontakt: Infocentrum a pamûtní síÀ Jana Zrzavého, Námûstí
Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk,
tel. 569 694 942, e-mail: ic@krucemburk.net,
http://www.krucemburk.net

Zﬁícenina hradu
Nachází se na skalnatém ostrohu nad soutokem ﬁek
Jestﬁebnice a Sázavy, severozápadnû od Ledãe nad
Sázavou. Hrad byl zaloÏen koncem 13. století,
nûkolikrát vystﬁídal majitele a v roce 1545 je jiÏ uvádûn jako pust˘. Dochovala se 19 metrÛ vysoká válcová vûÏ se siln˘mi zdmi z lomového kamene.
V okolním terénu lze vysledovat systém opevnûní
hradu. V roce 1904 byla ve zﬁíceninách nalezena
nádoba s praÏsk˘mi gro‰i z doby Václava IV.
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Synagoga
Pﬁízemní stavba ve stylu vesnického baroka byla postavena
na pozemku zakoupeném v roce 1739. Nahradila poÏárem
zniãenou starou synagogu, která byla ve mûstû od roku 1606.
Upravena byla klasicistnû po poÏáru v 19. století. Zachovaly
se klenby, ‰tukatérská v˘zdoba a Ïenská galerie. Po válce
slouÏila synagoga jako skladi‰tû, v roce 1991 byla prohlá‰ena za kulturní památku. Po nároãné rekonstrukci byla synagoga otevﬁena v roce 2000 a je v souãasné dobû vyuÏívána
pro koncertní a v˘stavní úãely.
Kontakt: Informaãní centrum, Husovo nám. 60, 584 01 Ledeã
nad Sázavou, tel. 569 721 471, e-mail: IS@ledec-net.cz

Ledeã nad Sázavou
Hrad – Mûstské muzeum
Hrad z první poloviny 13. století byl postupnû pﬁestavûn renesanãnû, baroknû a naposledy po poÏáru roku 1897. Zachovalo
se mnoÏství stavebnû architektonick˘ch prvkÛ – válcová vûÏ,
renesanãní lodÏie, dvû brány. Muzeum sídlí v prostorách hradu
od roku 1938, dne‰ní expozice jsou souãástí Muzea Vysoãiny
HavlíãkÛv Brod. Expozice je ojedinûlá zpÛsobem instalace,
kter˘ je ukázkou zpÛsobu muzejní prezentace ve tﬁicát˘ch
letech 20. století. Exponáty pﬁibliÏují Ïivot zdej‰ích ﬁemeslníkÛ,
bohatá je numismatická sbírka i sbírky hodin a obrazÛ. Sbírka
zbraní je umístûna v sále s renesanãní sgrafitovou v˘zdobou.
V galerii muzea lze shlédnout bûhem roku krátkodobé v˘stavy
obrazÛ a fotografií. V areálu hradu se v letních mûsících konají
pﬁíleÏitostná vystoupení ‰ermíﬁÛ, divadelníkÛ a hudebníkÛ.
Kontakt: 584 01 Ledeã nad Sázavou, tel. 569 721 200 (hrad),
tel. 569 721 128 (muzeum)

Îidovsk˘ hﬁbitov
Hﬁbitov se nachází v západní ãásti mûsta v sousedství nového hﬁbitova. Pochováno je tu na tisíc obãanÛ Ïidovského
vyznání nejen ze samotného mûsta, ale i z obcí v okolí. Byl
zaloÏen roku 1601 a patﬁí mezi nejstar‰í v âechách.
Nejstar‰í barokní náhrobky jsou datovány
roky 1679 a 1706.
Hﬁbitov se v posledních letech prÛbûÏnû
opravuje, v roce 2003
byly objeveny náhrobky prarodiãÛ Gustava Mahlera.
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Havlíãkobrodsko

Památník spisovatele Jaroslava Ha‰ka
(expozice je souãástí Muzea Vysoãiny HavlíãkÛv Brod)
Humoristu a satirika Jaroslava Ha‰ka (1883 – 1923) pﬁivedl
do Lipnice nad Sázavou v roce 1921 jeho pﬁítel, akademick˘
malíﬁ Jaroslav Panu‰ka. Expozice je umístûna v domku v podhradí, v nûmÏ Ha‰ek proÏil poslední léta Ïivota a kde napsal
své nejslavnûj‰í dílo Osudy dobrého vojáka ·vejka. Expozice
zamûﬁená na autorÛv zdej‰í pobyt a tvorbu obsahuje novi-

Lipnice nad Sázavou
Hrad
Jeden z nejmohutnûj‰ích ãesk˘ch hradÛ byl na poãátku
14. století vybudován na protáhlém vrcholu skalnatého hﬁebene. Poãátkem 16. století byl pﬁestavûn pozdnû goticky
a pozdûji renesanãnû upraven. Hradní kaple sv. Vavﬁince byla
baroknû upravena ke konci 17. století. Po poÏáru v roce 1869
hrad zpustl, v první polovinû 20. století byl ãásteãnû zrekonstruován. Z velké vûÏe je vyhlídka do vzdálenosti aÏ 70 km.
Kromû ní zahrnuje prohlídkov˘ okruh zbrojnici, archeologickou expozici se souborem gotick˘ch kamnov˘ch kachlÛ, kapli
sv. Vavﬁince a rozsáhlá sklepení s pÛvodní stﬁedovûkou studnou. V Galerii Samson se konají sezónní v˘stavy. V létû oÏívá
nádvoﬁí vystoupeními divadelníkÛ, ‰ermíﬁÛ a hudebníkÛ.
Kontakt: 582 32 Lipnice nad Sázavou, tel. 569 486 189,
e-mail: hrad.lipnice@hbnet.cz; hrad.lipnice@quick.cz,
http://lipnicens.unas.cz, http://www.pruvodce.com/lipnice
Pravidelné akce:
ãerven
Pohádkov˘ hrad (zábavn˘ víkend ke dni dûtí)
ãervenec
Rocková Lipnice (hudební festival)
srpen
Sraz velorexÛ
(setkání majitelÛ legendárních vozidel)
srpen
Lipnick˘ mantl (setkání divadelních souborÛ)

nové v˘stﬁiÏky, knihy i autorovy osobní vûci. Ha‰ka pﬁipomíná také nedalek˘ hostinec „U ãeské koruny“, jehoÏ rekonstrukci dokonãil v létû 2002 spisovatelÛv vnuk Richard
Ha‰ek. Na místním starém hﬁbitovû je Jaroslav Ha‰ek
pochován.

e Jaroslava Ha‰ka
Památník spisovatel

Stálé expozice: ·vejk dob˘vá svût, Interiér obytné místnosti
Kontakt: 582 32 Lipnice nad Sázavou 185, 569 486 105,
mimo sezónu lze náv‰tûvu dohodnout s Obecním úﬁadem
Lipnice n/Sáz, tel. 569 486 139,
e-mail: obec.lipnice@worldonline.cz, http://lipnicens.unas.cz
Pravidelné akce:
ãervenec
Ha‰kova Lipnice (festival humoru a satiry)
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Havlíãkobrodsko

Melechov
Zﬁícenina hradu
PozÛstatky stﬁedovûké tvrze je moÏné nalézt mezi stromy na
západním úpatí vrchu Melechova nad obcí Kouty. Hrádek mûl
ãtverhranné obytné stavení a nevelk˘ pﬁíkop. V 15. století se zde
konala shromáÏdûní husitÛ, v roce 1420 se zde stﬁetli se
siln˘m oddílem Zikmundovy armády.

Mûstské muzeum
Muzejní expozice jsou umístûny v budovû b˘valého panského ‰pitálu z roku 1692 sousedící s mûstskou vûÏí. V muzeu
se nachází památky na v˘znamné rodáky, v podzemí se
mÛÏeme seznámit s kolekcí minerálÛ z okolí. Po dohodû s vedením muzea je moÏná prohlídka blízkého kostela sv. Jana
Kﬁtitele a pro odborné zájemce lze zprostﬁedkovat prohlídku
80 metrÛ dlouhé stﬁedovûké ‰toly.

Pﬁibyslav
Centrum hasiãského hnutí
Muzeum je umístûno v zámku pﬁestavûném Zachariá‰em
z Hradce kolem roku 1560 z gotického hradu pod vlivem italské renesanãní architektury. V 18. století byl zámek roz‰íﬁen,
pozdûji klasicistnû upraven. V nádvoﬁí se zachoval renesanãní arkádov˘ ochoz tvoﬁen˘ sloupoﬁadím toskánského charakteru. My‰lenka zﬁídit hasiãské muzeum se zrodila v roce
1975. Expozice na plo‰e 3 000 m 2 seznamuje s hasiãskou
technikou a moderními protipoÏárními zabezpeãovacími
systémy. Kromû sbírkové a odborné knihovny je na zámku
slavnostní a pﬁedná‰kov˘ sál a nûkolik uãeben. Majitelem
muzea je SdruÏení hasiãÛ âech, Moravy a Slezska.
Stálé expozice: V˘stava poÏární ochrany, SíÀ mezinárodní
spolupráce zemí CTIF, Civilní ochrana âR.
Kontakt: 582 22 Pﬁibyslav, Husova 300,
tel.569 430 050, 569 430 046, e-mail:patekj@iol.cz

Stálé expozice: Regionální národopisná expozice, Nejznámûj‰í rodáci, Minerály a horniny, Stﬁedovûké hornictví
Kontakt: 588 22 Pﬁibyslav, Vy‰ehradská 271,
tel. 569 484 361, e-mail: ic@pribyslav.cz
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Ronov nad Sázavou

Stﬁíbrné Hory

Zﬁícenina hradu

Kamenn˘ most

PozÛstatky stﬁedovûkého hradu 4 km v˘chodnû od Pﬁibyslavi
stojí na skalnatém ostrohu a obtéká jej Losenick˘ potok.
Poprvé je pﬁipomínán roku 1329. Byl zaloÏen pány z Lichtenburka, aby chránil cestu vedoucí údolím ﬁeky Sázavy od Îìáru
nad Sázavou k Nûmeckému (Havlíãkovu) Brodu. Název hradu
je odvozován od erbu zakladatelÛ – zkﬁíÏen˘ch ostrví (nûmecky naz˘van˘ch Rone). Ronov byl zpusto‰en za husitsk˘ch
válek, byl posledním hradem, kter˘ roku 1424 dobyl Jan ÎiÏka
z Trocnova. Roku 1538 je jiÏ uvádûn jako pust˘ a do dne‰ní
doby se zachovalo jen torzo vûÏe a zbytky zdí.

PﬁibliÏnû 500 metrÛ západnû od kostela sv. Kateﬁiny, na
zaniklé cestû z Nûmeckého (Havlíãkova) Brodu do Pﬁibyslavi,
se dochoval kamenn˘ jednoobloukov˘ most pﬁes Borovsk˘
potok, datovan˘ do 15. století.
http://www.sweb.cz/stribrnehory/most.htm

Most

Nedaleko od soutoku Zlatého potoka a ·lapanky se nachází
starobyl˘ gotick˘ kamenn˘ most, kter˘ je zﬁejmû posledním
svûdkem tzv. Moravské stezky, vedoucí z Prahy do Brna,
která se zde napojovala na stezku Haberskou, spojující Prahu
s Jihlavou a Vídní.
V blízkosti mostu se nachází budova b˘valého ml˘na, zvaného Lutrián. Zatímco okolní ml˘ny byly v pﬁedbûlohorském
období v majetku katolické vrchnosti stﬁíteÏského panství,
tento ml˘n patﬁil k panství ÎejdlicÛ ze Schönfeldu, hlásící se
k luteránské církvi. Po konfiskaci katolickou vrchností po bitvû
na Bílé hoﬁe byl i nadále naz˘ván lutersk˘m a ve zkomolené
podobû mu tento název zÛstal dodnes.

V˘znamnou technickou památkou obce je tﬁíobloukov˘
kamenn˘ most pﬁes ﬁeku Sázavu, témûﬁ 40 metrÛ dlouh˘, s trojbok˘mi ledolamy na návodní stranû. Most pochází ze 16. století a patﬁí mezi deset nejstar‰ích dochovan˘ch mostÛ v âechách.

VûÏnice
Kamenn˘ most Moravské stezky

Ronovec
Zﬁícenina hradu
Zafixované zﬁíceniny hradu Ronovce se nacházejí jihov˘chodnû od obce Dolní Krupé v zalesnûném terénu nad lev˘m bﬁehem Bﬁevnického potoka. Hrad pod jménem Sommerburg
zaloÏil Smil z Lichtenburka pﬁed polovinou 13. století, o sto
let pozdûji je jiÏ naz˘ván Ronovec. Vystﬁídal ﬁadu majitelÛ,
roku 1544 je zmiÀován jako pust˘. K zániku Ronovce pﬁispûly v 18. a 19. století také ne‰etrné pokusy o objevení legendami doprovázeného hradního pokladu.

Sokolovec
(Sokolohrad)
Na místû stﬁedovûkého stráÏního hradu je
v romantickém údolí ﬁeky Doubravy mezi
obcemi Bílek a Libická Lhotka vybudována
turistická vyhlídka. Majitelé hradu prosluli
jako loupeÏiví rytíﬁi a proto byl hrad poboﬁen. Jeho zkázu pak dokonãily husitské
války, zbytky zdí byly strÏeny koncem
19. století. Dnes najdeme jen málo znateln˘ hradní pﬁíkop.
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ÎiÏkova mohyla
Památník u obce ÎiÏkovo Pole
(dﬁíve Schönfeld) poblíÏ Pﬁibyslavi, byl postaven v roce
1874. Témûﬁ patnáctimetrov˘
monument pﬁipomíná místo,
kde podle legendy v ﬁíjnu roku
1424 zemﬁel husitsk˘ vojevÛdce
Jan ÎiÏka z Trocnova, kter˘ v té
dobû táhl v ãele sv˘ch vojsk
proti katolické ‰lechtû na
Moravu. Mohyla je obklopena
parkem, kalich na jejím vrcholu
je vysok˘ 150 centimetrÛ.

JIHLAVSKO
BRTNICE
HORNÍ DUBENKY
JAN·TEJN
JIHLAVA
LUKA NAD JIHLAVOU
NOVÁ ¤Í·E
POLNÁ
ROK·TEJN
RO·TEJN
STARÁ ¤Í·E
TELâ
·TAMBERK
T¤E·Ë
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Jihlavsko

Horní Dubenky
ChadimÛv ml˘n – ml˘nské muzeum
První záznam o ml˘nû je datován rokem 1508. Ml˘nské zaﬁízení pochází z roku 1926, dochovaná Francisova turbina
pohánûla ml˘n s dnes jiÏ nezachovanou pilou. V souãasné
dobû je zde nainstalováno ãeské mlecí sloÏení, expozice je
doplnûna dobov˘m zemûdûlsk˘m náãiním.
Kontakt: 588 52 Horní Dubenky 33,
tel. 567 374 167, 724 374 167,
e-mail: danichad@post.cz, http://www.chadimmlyn.cz

Brtnice
NároÏní dÛm na námûstí je jedním z dÛkazÛ stﬁedovûké
zástavby mûsta. Nûkolikrát byl pﬁestavûn v renesanãním
a barokním stylu. Jedná se o rodn˘ dÛm Josefa Hoffmanna,
svûtovû proslulého architekta (1870 – 1956), v˘znamné
osobnosti vídeÀské secese (Jugendstilu) a tvÛrce moderního
designu. Pﬁi celkové rekonstrukci domu v roce 2003 byla
v prvním patﬁe zrestaurována v˘malba místností iluzivními
tapetami, pro které autor v letech 1907 – 1911 vytvoﬁil vzory
‰ablon. V ãervnu 2004 se muzeum otevﬁelo veﬁejnosti v˘stavou Josef Hoffmann: Nadãasov˘ design, která potrvá do roku
2006. Na v˘stavû jsou ukázky Hoffmannem navrÏen˘ch nápojov˘ch souprav, jídelních servisÛ, pﬁíborÛ, lamp, bytového
textilu a nábytku. Tyto pﬁedmûty pocházejí ze souãasné produkce v˘znamn˘ch rakousk˘ch firem a pro nadãasov˘ design
jsou velmi Ïádané. Shlédnout lze také Ïivotopisn˘ film, pﬁipravuje se stálá expozice vûnovaná Ïivotu a dílu tohoto
vûhlasného architekta.
V˘stava: Josef Hoffmann: Nadãasov˘ design
Kontakt: 588 32 Brtnice, Námûstí Svobody 263,
tel. 567 216 128, fax: 567 571 712,
e-mail: hoffmann@brtnice.cz; http://www.brtnice.cz
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Jan‰tejn
Zﬁícenina hradu
PoblíÏ stejnojmenné obce
se nachází nevelká zﬁícenina gotického hradu, kter˘
byl vybudován kolem roku
1315, s dobﬁe patrn˘mi
obrysy místností. Jeho
zánik je spojován s husitsk˘mi válkami 15. století.
V roce 1423 do‰lo u nedalekého rybníka Bor k dramatické bitvû. Pﬁipomíná ji
kamenn˘ památník, rybník
b˘vá od té doby v nûkter˘ch pramenech naz˘ván
Krvavec.

Jihlavsko

Expozice Mlad˘ Gustav Mahler a Jihlava
Expozice o dûtství a dospívání Gustava Mahlera dokumentuje
vliv prostﬁedí na umûlcovo hudební zrání na pozadí historického obrazu tehdej‰í Jihlavy. Doplnûna je dobov˘mi dokumenty
ze vzpomínkov˘ch koncertÛ a oslav, ukázkami publikovan˘ch
Ïivotopisn˘ch dûl a odborn˘ch pojednání. Soubory plakátÛ
a programÛ dokládají postavení
Mahlerovy hudby v souãasném svûtû.
Kontakt: 586 01 Jihlava,
Kosmákova 9,
tel. 567 309 147, 567 306 232

Jihlava
Muzeum Vysoãiny Jihlava
Expozice muzea, zaloÏeného v roce 1892, jsou umístûny ve
dvou architektonicky cenn˘ch renesanãních domech na hlavním
jihlavském námûstí. DÛm prav˘ (ã. 58), zásadnû pﬁestavûn˘
v letech 1580 – 1590, byl ve své dobû jedním z nejhonosnûj‰ích patricijsk˘ch domÛ, coÏ nejlépe dokládá nádhern˘
prostor vysoké dvoupatrové vnitﬁní sínû s arkádovou lodÏií
s toskánsk˘mi sloupy. DÛm lev˘ (ã. 57), tzv. Meisterhaus,
s nejstar‰ím typem renesanãní vysoké vnitﬁní sínû, byl od
roku 1630 majetkem bohatého cechu soukeníkÛ. Stálé expozice jsou doplÀovány krátkodob˘mi tématick˘mi v˘stavami.
Stálé expozice: Dolování stﬁíbra a mincování v Jihlavû,
Stﬁedovûká a renesanãní Jihlava, Nerostné suroviny
âeskomoravské vrchoviny, Pﬁíroda âeskomoravské vrchoviny, Geologie âeskomoravské vrchoviny, Ochrana pﬁírody
a chránûná území na Jihlavsku
Kontakt: 586 01 Jihlava, Masarykovo námûstí 55,
tel. 567 309 728 (spojovatelka), fax: 567 300 828,
e-mail: muzeum@muzeum.ji.cz, http://muzeum.ji.cz
Expoziãní budovy: 586 01 Jihlava, Masarykovo námûstí 57/58,
tel. 567 300 091
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Jihlavsko

DÛm Gustava Mahlera

Vyhlídková vûÏ kostela sv. Jakuba

DÛm, v nûmÏ rodina
Gustava Mahlera Ïila v letech 1860 – 1889, byl
rekonstruován v roce 2002.
Kromû v˘stavních prostor a
víceúãelového sálu je v nûm
zﬁízena stylová kavárna
Café Mahler. Stálou expozici tvoﬁí odkaz neteﬁe
Gustava Mahlera, akademické sochaﬁky They
Weltner.
Kontakt: 586 01 Jihlava, Znojemská 4, tel. 567 306 232,
e-mail: info@dum-gustava-mahlera.cz,
http://www.dum-gustava-mahlera.cz

Stavba severní kostelní vûÏe, vysoké 63 metrÛ, byla dokonãena poãátkem 14. století. SlouÏila mûstu jako stráÏní vûÏ,
mûla jehlancovou stﬁechu a na prÛãelí figurální malbu. V roce
1561 je v historick˘ch pramenech doloÏena ãinnost vûÏníka a
jeho dvou pomocníkÛ – ti troubili hodiny, fanfárami vítali
vzácné hosty a hlídali mûsto pﬁed ohnûm a nepﬁáteli.
Poslední vûÏník tu se svou rodinou bydlel do roku 1924. VûÏ
byla pro veﬁejnost zpﬁístupnûna v ãervnu 1991. Ochoz je ve
v˘‰ce 40 metrÛ (556 m n.m.) a v letních mûsících nabízí
pohled do ‰irokého okolí.
Kontakt: Turistické informaãní centrum, Masarykovo nám.19,
586 01 Jihlava, tel./fax: 567 308 034, e-mail: infojihlava@ji.cz,
http://www.jihlava.cz

Vyhlídková brána Matky BoÏí

Oblastní galerie Vysoãiny
Galerie sídlí ve dvou historick˘ch domech v centru mûsta,
jejichÏ interiér je pozoruhodn˘ i z architektonického hlediska.
Gotika je v nich zastoupena portály v prÛãelí, mázhauz v pﬁízemí je sklenut na toskánské sloupy, p˘chou domÛ jsou
vysoké patrové sínû s renesanãní v˘zdobou. Ve sv˘ch sbírkách má galerie umûlecká díla 19. a 20. století a pﬁedev‰ím
souãasného umûní se vztahem k Vysoãinû. V prÛbûhu roku
jsou v obou expoziãních budovách poﬁádány v˘stavy.
Stálé expozice (v budovû na Masarykovû námûstí): âeské
umûní 19. a 20. století, Umûlci jihlavského regionu
Kontakt: 586 01 Jihlava, Komenského 10, tel. 567 301 680,
Masarykovo námûstí 24, tel 567 309 721
e-mail: ogv.art@pvtnet.cz, http://www.ogv.cz
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Brána je jedinou branou, která se zachovala z pûti mûstsk˘ch
bran stﬁedovûkého opevnûní a je typick˘m symbolem mûsta.
Koruna brány je celoroãnû pﬁístupná a z cimbuﬁí ve v˘‰ce 24
metrÛ nabízí pohled na celé mûsto. V mezipatrech jsou poﬁádány v˘stavy, kaÏdé pondûlí od 22:00 hod jsou
moÏná
astronomická
pozorování.
Stálé expozice: Cestami
zmizelého ãasu – jak se
mûﬁil ãas v Jihlavû, Dolování stﬁíbra ve Star˘ch
Horách, Historické pouãné modely
Kontakt:
SdruÏení Jihlavská brána,
VûÏní 1, 586 01 Jihlava,
tel. 567 333 659,
732 948 313

Jihlavsko

Jihlavské podzemí
Jihlavské podzemí je druh˘m nejvût‰ím systémem zachovan˘m pod historickou zástavbou na území âeské republiky.
Chodby vznikly vzájemn˘m propojením sklepÛ, které byly
od konce 14. století
tesány ve skále,
mnohdy ve tﬁech
patrech pod sebou
a slouÏily k uskladnûní piva a ﬁemesln˘ch v˘robkÛ.
âást chodeb je od
dubna do záﬁí pﬁístupná z nádvoﬁí
mûstské knihovny
(Hluboká 1), prohlídka trvá cca 30
minut. V nejhlub‰ím místû vede
trasa 13 metrÛ pod
povrchem, unikátem je fosforeskující chodba. PﬁíleÏitostnû
jsou v sezónû prohlídky zpestﬁeny ukázkami ‰ermíﬁského
umûní, stﬁedovûk˘ch muãících nástrojÛ apod.
Kontakt: Obãanské sdruÏení Georgii Agricola,
Smrãenská 5, 586 01 Jihlava, tel. 567 167 887,
e-mail: jpodzemi@seznam.cz, http://www.agricola.cz,

BoÏí. Dne‰ní pás hradeb je rekonstruován podle barokní
podoby ze 17. století, parkán je parkovû upraven. Poslední
zachovan˘ zbytek hradebního pﬁíkopu mÛÏeme vidût ve VûÏní
ulici.

Îidovsk˘ hﬁbitov
Hﬁbitov je jedinou památkou pﬁipomínající existenci Ïidovské
obce v Jihlavû. Synagoga, vystavûná v letech 1862 – 1863,
byla vypálena v bﬁeznu 1939, historické domy byly necitlivû
zbourány na pﬁelomu 60. a 70. let minulého století. Hﬁbitov
byl zaloÏen roku 1869, má rozlohu 9 tis. m2 a stojí zde více
neÏ tisíc náhrobkÛ. Jeho rekonstrukce byla dokonãena v roce
1993. Je opatﬁen kovanou vstupní branou se Ïidovskou symbolikou, do prÛãelní zdi obﬁadní sínû jsou vsazeny kovové
pamûtní desky. Na hﬁbitovû jsou náhrobky ãlenÛ zdej‰í Ïidovské
komunity – mj. rabína J. J. Ungara, rodiãÛ Gustava Mahlera
a Louise Fürnbergera a mnoha dal‰ích. Památník obûtem
holocaustu byl na hﬁbitovû odhalen 8. 5. 1995.

Luka nad Jihlavou
Místní muzeum
Náv‰tûvníci mohou v muzeu shlédnout dokumenty o historii
obce, jejích kulturních památkách, spolkovém Ïivotû v obci,
historii Ïeleznice i o místním zámku rodu WidmannÛ. Je zde
umístûna vesnická kuchyÀ s vybavením, pÛvodní nábytek z vesnick˘ch stavení, Ïenské horácké – pajerské – kroje a tradiãní
místní ﬁemeslné v˘robky.
Kontakt: ·kolní 20, 588 22 Luka nad Jihlavou,
tel. 567 219 219, 567 219 759

Opevnûní
Hradby byly kolem královského horního mûsta budovány od
poloviny 13. století. Tﬁíkilometrové opevnûní tvoﬁily dva pásy
hradeb s vûÏemi, ba‰tami, pﬁíkopem a pûti mûstsk˘mi branami. Pro svou strategickou polohu na hranicích âech a Moravy
mûla Jihlava i v˘znam vojensk˘, proto byla v prÛbûhu staletí
celá pevnostní soustava neustále zdokonalována. V 15. století byla budována pﬁedsunutá zemní opevnûní, valy a náspy,
na konci tﬁicetileté války vybudovali ·védové systém bastionÛ.
Jihlavská pevnost byla zru‰ena v roce 1755, v první polovinû
19. století byly bourány brány, jejichÏ úzké prÛjezdy bránily
rozvíjející se dopravû. Zachována zÛstala pouze brána Matky
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Polná
Nová ¤í‰e
Premonstrátsk˘ klá‰ter
PÛvodnû Ïensk˘ klá‰ter byl zaloÏen v roce 1211. Dne‰ní
vzhled získala klá‰terní budova pﬁi pﬁestavbách v polovinû
16. století a poãátkem 19. století. Nejv˘znamnûj‰í ãástí je
klá‰terní knihovna s nástropními freskami a více neÏ 15 tisíci
svazky. Klá‰terní kostel sv. Petra a Pavla je vyzdoben freskami Jana Luká‰e Krackera a doplnûn umûlecky hodnotn˘m
mobiliáﬁem – chórové lavice a bohatû vyﬁezávaná kazatelna
pocházejí z pﬁelomu 17. a 18. století. V objektu klá‰tera je
umístûna expozice vûnovaná Ïivotním osudÛm a dílu Pavla
a Antonína Vranick˘ch. Vznikla ve spolupráci âeského muzea
hudby a archivu Spoleãnosti pﬁátel hudby ve Vídni. Bratﬁi
Vraniãtí, zdej‰í rodáci, patﬁili na pﬁelomu 18. a 19. století
k v˘znamn˘m pﬁedstavitelÛm vídeÀského hudebního Ïivota.
Stálá expozice: Pavel a Antonín Vraniãtí – dokumenty Ïivota
a díla
Kontakt: 588 65 Nová ¤í‰e, U Klá‰tera 1, tel./ fax: 567 318 110,
http://www.novarise.cz

Zámek – Muzeum Vysoãiny Jihlava,
poboãka Polná
Muzeum, zaloÏené v roce 1895, je umístûno v jednom
z kﬁídel zámeckého areálu, pÛvodnû hradu z poloviny 13. století. Hradní palác byl na zámek pﬁestavûn v roce 1584 pány
z Hradce, v druhé polovinû 17. století ho stavebnû upravili
Dietrichsteinové. KdyÏ v‰ak v roce 1794 vyhoﬁel, ztratili o nûj
zájem. Nechali ho pouze
provizornû zastﬁe‰it, ãást
dokonce zboﬁili. Od roku
1922 vlastní zámek mûsto
Polná, nejrozsáhlej‰í rekonstrukce probûhla v letech
1995 – 2004. Zámeck˘
areál pﬁedstavuje soubor
architektonick˘ch objektÛ
rozmanitého slohového
pojetí – vidût mÛÏeme
gotick˘ hradní palác a tﬁípatrovou vûÏ pﬁedhradí,
renesanãní zámecké kﬁídlo i barokní hospodáﬁské budovy.
V tzv. Kun‰tátském sále se zachovan˘mi zbytky renesanãní
v˘malby jsou umístûny expozice seznamující s historii hradu
a mûsta, v pﬁízemí je instalován kupeck˘ krám a pﬁedstavena
stará ﬁemesla, v lapidáriu je expozice pﬁibliÏující vyuÏití kamene. Kromû muzea sídlí na hradû Základní umûlecká ‰kola,
Kulturní stﬁedisko a Zámecká restaurace. Muzejní expozice
jsou doplÀovány sezónními tématick˘mi v˘stavami, zámecké nádvoﬁí je ãast˘m místem konání hudebních
koncertÛ.
Stálé expozice: Historické
hodiny a v˘voj hodináﬁského ﬁemesla, Lékárna U ãerného orla, Polensk˘ kupeck˘ krám, Polenská ﬁemesla, Jak jsme stavûli hrad,
Lidov˘ ‰tock˘ nábytek
Kontakt: 588 13 Polná,
Zámek 486,
tel. 567 212 336 (správa),
tel. 567 212 765 (expozice), http://muzeum.ji.cz
Pravidelné akce:
ãervenec
Czech Rock Block
ﬁíjen
Polensk˘ hudební podzim (swingov˘ festival)
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Expozice Stará polenská ‰kola
(samostatná expozice Muzea Vysoãiny Jihlava)
V památkovû chránûné budovû s barokním ‰títem se nachází
expozice dokumentující historii ‰kolství od poloviny 18. století do konce 19. století. Kompletní vybavení ‰kolní tﬁídy
pochází z roku 1866, kromû historického mobiliáﬁe jsou
vystaveny psací potﬁeby a uãební pomÛcky. Nahlédnout lze
do pﬁírodovûdného kabinetu a bytu uãitele.
Kontakt: 588 13 Polná, Podûbradova 77,
Turistické informaãní centrum, tel. 567 212 556

Regionální Ïidovské muzeum
Je otevﬁeno v prostorách synagogy z roku 1684, jejíÏ nároãná
rekonstrukce byla dokonãena v záﬁí 2000. Pomocí fotografií
a dokumentÛ pﬁipomíná bohatou historii zdej‰í Ïidovské komunity, jedna z expozic pﬁibliÏuje hilsneriádu – pronásledování
ÎidÛ vyvolané na konci 19. století vykonstruovan˘m obvinûním Ïidovského mladíka Leopolda Hilsnera z rituální vraÏdy
místní dívky.
Stálé expozice: Îidé a Polná, Hilsneriáda
Kontakt: 588 13 Polná, Karlovo námûstí 540 nebo Turistické
informaãní centrum, tel. 567 212 556,
e-mail: infocentrum@mu-polna.cz, http://www.mesto-polna.cz

Îidovsk˘ hﬁbitov
Nachází se cca 700 m severozápadnû od Husova námûstí za
ulicí Pod Kalvárií. Od 16. století byl hﬁbitov nûkolikrát roz‰íﬁen. Jsou na nûm pozoruhodné barokní, klasicistní a novodobé náhrobky, nejstar‰í pocházejí z konce 17. století.
Hﬁbitov je prÛbûÏnû opravován.

Rok‰tejn
Zﬁícenina hradu
Romantická zﬁícenina hradu leÏí v ﬁíãním údolí mezi obcemi
Panská Lhota a Pﬁímûlkov a b˘vá ãast˘m a oblíben˘m cílem
vycházek z nedaleké Brtnice. Hrad byl zaloÏen ve druhé polovinû 13. století a sv˘m sloÏit˘m stavebním v˘vojem patﬁí
mezi dÛleÏité památky stﬁedovûké architektury. Jako opûrn˘
bod husitské ‰lechty jihozápadní Moravy byl v husitsk˘ch
válkách vypálen a poboﬁen. Z hradu se dochovala ãtyﬁboká
vûÏ, zbytky zdí obytn˘ch budov a hradební ochoz.

Ro‰tejn
Hrad
PÛvodnû gotick˘ obrann˘ hrad byl v 16. století pﬁestavûn na
renesanãní lovecké sídlo. Po úderu blesku roku 1915 hrad
vyhoﬁel, v ‰edesát˘ch letech 20. století byl postupnû opravován a v roce 1969
zpﬁístupnûn veﬁejnosti. V souãasné
dobû slouÏí hrad pro
prezentaci sbírkového fondu Mu-zea
Vysoãiny
Jihlava.
Vystaven je porcelán,
keramika, cín, dobov˘ nábytek a lidov˘
betlém, pﬁedstavena
je historie loveck˘ch
zbraní, tradice kamenictví na Vysoãinû
a pﬁíroda Jihlavsk˘ch
vrchÛ. Dominantou
hradu je 53 metrÛ
vysoká sedmiboká
vûÏ, z níÏ je pﬁi
náv‰tûvû hradu moÏná
vyhlídka. Na hradním
nádvoﬁí se kaÏdoroãnû

21

Jihlavsko
koná ﬁada kulturních akcí, v ãervenci a srpnu lze objednat
noãní prohlídky, v historick˘ch sálech jsou poﬁádány svatební obﬁady a spoleãenské akce.
Kontakt: 588 56 Telã, Doupû 1, tel. 567 243 738,
e-mail: rostejn@cmail.cz, http://www.cmail.cz/rostejn
Pravidelné akce:
ãerven
Historick˘ hodokvas (stﬁedovûké trÏi‰tû,
ﬁemesla, dobové divadlo a hudba)
srpen
·ermíﬁské slavnosti
(vystoupení ‰ermíﬁsk˘ch skupin)
srpen
Jazz na hradû (hudební festival)

Stará ¤í‰e
Galerie Florian
V jedné ãásti galerie je instalována stálá expozice Josefa
Floriana (1873 – 1941), místního písmáka a vydavatele. âást
jeho vlastní rozsáhlé knihovny nyní vlastní Moravská zemská
knihovna Brno. Florianovo vydavatelství obsáhlo v nûkolika
edicích vûdeckou, filosofickou a teologickou literaturu i ãeskou a svûtovou beletrii. Náv‰tûva je moÏná po pﬁedchozí telefonické objednávce.
Kontakt: 588 67 Stará ¤í‰e 17 tel. 567 377 011,
e-mail: florianovi@quick.cz

Telã
Zámek
Renesanãní zámek vznikl pﬁestavbou gotického obranného
hradu v 16. století. Koneãnou podobu vtiskl zámeckému areálu italsk˘ architekt Baldassare Maggi. Je to jeden z nejlépe
dochovan˘ch renesanãních architektonick˘ch komplexÛ
v âeské republice. Zvlá‰tû cenné je vnitﬁní zaﬁízení. Základní
prohlídkov˘ okruh nabízí náv‰tûvu pÛvodní gotické ãásti
a honosn˘ch sálÛ (Modr˘, Zlat˘, Rytíﬁsk˘) se zachovan˘mi
dﬁevûn˘mi kazetov˘mi stropy, cenn˘m mobiliáﬁem a bohat˘mi sbírkami zbraní a obrazÛ. Druhá prohlídková trasa vede
obytn˘mi místnostmi, které slouÏily posledním majitelÛm

zámku, rodinû Podstatsky-Lichtenstein, aÏ do roku 1945.
Jejich zaﬁízení podává v˘znamné svûdectví o podobû ‰lechtick˘ch interiérÛ té doby. Zámek je obklopen pﬁírodním
parkem, v nûmÏ stojí klasicistní skleník. V objektu zámku je
umístûna poboãka Muzea Vysoãiny a Galerie Jana Zrzavého.
Zámek je spolu s historick˘m centrem mûsta od roku 1992
zapsán do seznamu svûtového kulturního dûdictví UNESCO.
Zámecké nádvoﬁí a historické sály jsou vyhledávan˘m místem konání hudebních koncertÛ.
Kontakt: 588 56 Telã, námûstí Zachariá‰e z Hradce 1,
tel./fax 567 243 821, pokladna 567 243 943,
e-mail: zamek-telc@iol.cz, http://www.zamek-telc.cz
Pravidelné akce:
ãerven
Evropské dny hudby (koncerty váÏné hudby)
ãervenec
Francouzsko-ãeská hudební akademie
(mistrovské kursy studentÛ evropsk˘ch ‰kol)
ãervenec
Krajina hudby (festival váÏné hudby)
srpen
Prázdniny v Telãi
(multiÏánrov˘ kulturní festival)

Muzeum Vysoãiny Jihlava, poboãka Telã
Muzeum v Telãi, zaloÏené v roce 1897, sídlí v jihozápadním
kﬁídle zámku. Ve stál˘ch expozicích jsou pﬁedstaveny dokumenty z historie mûsta a jeho okolí od raného stﬁedovûku aÏ do
souãasnosti. K vidûní jsou slavnostní horácké kroje a v˘‰ivky,
v interiéru selské jizby jsou zastoupeny ukázky malovaného
lidového nábytku a obrázky na skle. K nejcennûj‰ím exponátÛm patﬁí model mûsta z roku 1895 a rozmûrn˘ pohybliv˘
betlém manÏelÛ Vostr˘ch z poloviny 19. století. Sezónní v˘stavy pﬁipravuje muzeum mimo své vlastní prostory.
Stálé expozice: Îivot a práce lidu Teleãska, Památky star˘ch
ﬁemesel, Historie mûsta Telãe, Etnografické sbírky,
Mû‰Èansk˘ interiér, Lidové bydlení
Kontakt: 588 56 Telã, Námûstí Zachariá‰e z Hradce 1,
tel. 567 243 918
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Galerie Jana Zrzavého

Mûstská galerie Hasiãsk˘ dÛm

Expozitura Národní galerie Praha je umístûna v zámeckém
zahradním ochozu. Prezentuje v˘znamnou ãást tvorby tohoto
známého ãeského malíﬁe (1890 – 1977).
Kontakt: 588 56 Telã, Námûstí Zachariá‰e z Hradce 1,
tel. 567 243 649, http://www.zamek-telc.cz/gal.htm

Budova byla zrekonstruována v pÛvodní stavební podobû
z roku 1870, kdy na místû b˘val˘ch masn˘ch krámÛ byla
vybudována pro novû zaloÏen˘ dobrovoln˘ sbor hasiãÛ.
V galerii se konají pﬁíleÏitostné v˘stavy.
Kontakt: Informaãní centrum MûÚ, 588 56 Telã,
Námûstí Zachariá‰e z Hradce 10, tel. 567 112 407,
e-mail: info@telc-etc.cz, http://www.telc-etc.cz

Vyhlídková vûÏ sv. Ducha
Pozdnû románská hranolovitá vûÏ, vysoká 49 metrÛ, je nejstar‰í dochovanou stavební památkou mûsta. Od roku 1993
je pﬁístupná a nabízí zajímav˘ pohled na historické jádro
mûsta. Ve vûÏi je stálá expozice obrazÛ Jana Kﬁena a archeologická expozice nálezÛ objeven˘ch pﬁi její rekonstrukci.
Kontakt: Informaãní centrum MûÚ, 588 56 Telã,
Námûstí Zachariá‰e z Hradce 10, tel. 567 112 407,
e-mail: info@telc-etc.cz

Vyhlídková vûÏ kostela sv. Jakuba
PÛvodnû stﬁedovûk˘ kostel byl do dne‰ní podoby upraven
v 15. století. Na konci kﬁíÏové chodby z roku 1737 jsou desky
vûnované obûtem obou svûtov˘ch válek. V jeho 60 metrÛ
vysoké vûÏi jsou umístûny dva vzácné zvony, Jakub a Marie.
Z ochozu je krásná vyhlídka na mûsto a ‰iroké okolí. MoÏnost
individuálních prohlídek po telefonické dohodû na tel. 604
985 398, 601 547 731.
Kontakt: Informaãní centrum MûÚ, 588 56 Telã,
Námûstí Zachariá‰e z Hradce 10, tel. 567 112 407,
e-mail: info@telc-etc.cz

·tamberk
Zﬁícenina hradu
Severnû od Mrákotína se na skalnatém návr‰í nachází nepatrné zbytky hradu, kter˘ zde nechali vybudovat ·ternberkové.
Hrad, po majitelích dﬁíve naz˘van˘ ·ternberk, byl poboﬁen za
husitsk˘ch válek. Dochovalo se z nûj pouze torzo zdi palácového stavení a nûkolik náznakÛ vnûj‰ího opevnûní. Hrad je
spojen s lidov˘mi povûstmi o templáﬁích a jejich pokladech
skryt˘ch ve skalách a tajn˘ch chodbách, které údajnû vedly aÏ
do Telãe ãi na hrad Ro‰tejn. V okolí zﬁíceniny byla vyhlá‰ena
pﬁírodní rezervace s pÛvodními bukov˘mi porosty a balvanit˘m svahem pﬁecházejícím v kamenné moﬁe.

23

Jihlavsko

Betlémy v domácnostech
Betlémáﬁství má v Tﬁe‰ti více neÏ dvousetletou tradici. Ve
dnech 25. 12. – 2. 2. jsou kaÏdoroãnû pﬁístupny betlémy v témûﬁ
dvaceti domácnostech. Domy rodin, které betlémy vystavují,
jsou oznaãeny zelenou znaãkou.
Kontakt: Spolek pﬁátel betlémÛ, 589 01 Tﬁe‰È,
Rooseweltova 462, tel. 567 214 586, 567 224 537,
Turistické informaãní centrum, tel. 567 234 567,
e-mail: info@trest.cz, http://www.trest.cz

Tﬁe‰È
DÛm J. A. Schumpetera
Muzeum Vysoãiny Jihlava, poboãka Tﬁe‰È
Muzeum bylo v Tﬁe‰ti zaloÏeno v roce 1934. Muzejní expozice jsou dnes umístûny v novû zrekonstruovaném rodném
domû J. A. Schumpetera, v˘znamného ekonoma 20. století.
Jedna ze stál˘ch expozic pﬁedstavuje historii zdej‰ího betlémáﬁství. Papírov˘ betlém ukazuje tvorbu autorÛ druhé poloviny 19. století, ve velkém dﬁevûném betlému se náv‰tûvník
mÛÏe seznámit s figurkami autorÛ minulého století. V souãasné dobû vyﬁezává betlémové figurky na deset amatérsk˘ch v˘tvarníkÛ sdruÏen˘ch do Spolku tﬁe‰Èsk˘ch betlémáﬁÛ. Vznik figurek mohou náv‰tûvníci spatﬁit pﬁi tradiãní letní
akci za úãasti mnoha ﬁezbáﬁÛ z celé âR. Kromû muzea sídlí
v Schumpeterovû domû také informaãní centrum. Expozice
doplÀují krátkodobé tématické v˘stavy.

Synagoga
Empírová synagoga byla vystavûna po poÏáru roku 1824,
kter˘ zniãil celé Ïidovské ghetto. Do ulice se obrací ojedinûl˘m
loubím. Hlavní loì slouÏí jako koncertní prostor a v˘stavní
síÀ. V pﬁízemí se nachází stálá expozice, která mapuje historii Ïidovské obce v Tﬁe‰ti a v prvním poschodí je umístûna
expozice vûnovaná Ïivotu Franze Kafky. Spisovatel ve mûstû
ãasto pob˘val u svého str˘ce, do zdej‰ího prostﬁedí je kladen
vznik jeho románu „Venkovsk˘ lékaﬁ“.
Stálé expozice: Franz Kafka a Tﬁe‰È, Zaváté stopy
PrÛvodcovské sluÏby v synagoze zaji‰Èuje Turistické informaãní centrum, 589 01 Tﬁe‰È, Rooseweltova 462,
tel. 567 234 567, e-mail: info@trest.cz, http://www.trest.cz

Îidovsk˘ hﬁbitov

Stálé expozice: Interiér tﬁe‰Èského zámku, Tﬁe‰Èské betlémy,
Îivot a dílo J. A. Schumpetera
Kontakt: 589 01 Tﬁe‰È, Rooseweltova 462,
tel. 567 214 597 (muzeum), 567 234 567 (turistické infocentrum), 567 214 586 (Spolek pﬁátel betlémÛ)
Pravidelné akce:
14 dní pﬁed velikonoãní nedûlí
ãervenec
prosinec
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Velikonoãní v˘stava
Dﬁevoﬁezání
Vánoãní v˘stava

LeÏí ve stráni v tzv. Koreãníku na rozloze 3,5 tis m2, jihozápadnû od centra mûsta pﬁi silnici na Telã. Pozemek je ohraniãen˘ kamennou zdí. Mezi pﬁibliÏnû 1200 náhrobky nalezneme
cenné ukázky barokního a klasicistního typu se symbolikou,
nejstar‰í náhrobek pochází z roku 1705. Pohﬁbívat se zde pﬁestalo v období druhé svûtové války, kdy bylo v‰echno Ïidovské obyvatelstvo odvleãeno do koncentraãních táborÛ. Jejich
osud pﬁipomíná památník umístûn˘ roku 1992 na dvoﬁe radnice, jehoÏ autorem je jihlavsk˘ architekt Jan Sedlák.

Kaple rodiny Schumpeterov˘ch
Pseudorenesanãní kaple, vybudovaná roku 1888, odráÏí
prestiÏ a bohatství rodiny SchumpeterÛ. J. A. Schumpeter
byl jedním z nejv˘znamnûj‰ích ekonomÛ 20. století, první
rakousk˘ ministr financí a ãestn˘ profesor Harvardské univerzity. Prohlídka kaple je moÏná v prÛbûhu otevírací doby
mûstského hﬁbitova.
Kontakt: tel. 567 234 567 nebo 567 224 309.

PELH¤IMOVSKO
âERNOVICE
DVO¤I·Tù U OBRATANù
HUMPOLEC
Z¤ÍCENINA HRADU ORLÍK
KALI·Tù
KÁMEN
KAMENICE NAD LIPOU
K¤EME·NÍK
LUKAVEC
PACOV
PELH¤IMOV
POâÁTKY
VYSKYTNÁ
ÎELIV
ÎIROVNICE
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Pelhﬁimovsko

âernovice

Humpolec
Muzeum Dr. Ale‰e Hrdliãky

Îidovsk˘ hﬁbitov
Hﬁbitov z roku 1730 se rozkládá pﬁi cestû na vrch Svidník
(740 m n.m.). Na podzim 2001 zde byl odhalen památník
obûtem holocaustu. Tvoﬁí ho 53 kamenÛ podél cesty ke hﬁbitovu – 43 kameny na levé stranû nesou jména obûtí holocaustu, 10 kamenÛ vpravo pﬁipomíná obyvatele, kteﬁí vûznûní
pﬁeÏili. V opravené márnici Ïidovského hﬁbitova je umístûna
expozice fotografií a materiálÛ dokumentujících Ïidovské
dûjiny âernovic. Expozici je moÏné nav‰tívit po dohodû
s panem Alfredem Tellerem, tel. 565 492 057, 776 631 248.

Dvoﬁi‰tû u Obratanû

Muzejní sbírky jsou umístûny od roku 1933 v budovû b˘valé
‰koly, postavené v roce 1851. Antropologická expozice seznamuje s nejnovûj‰ími hypotézami o vzniku Ïivota na Zemi, pozornost je vûnována biologii ãlovûka a dílu antropologa Ale‰e
Hrdliãky. Národopisná expozice pﬁibliÏuje Humpolecko v minulém století, v expozici vûnované Ïivotu a dílu Gustava Mahlera je
moÏné vyslechnout nahrávky jeho hudby. Stálé expozice jsou
doplÀovány v prÛbûhu roku v˘stavami. Pro v˘tvarné v˘stavy
slouÏí v˘stavní sínû na Horním a Dolním námûstí.
Stálé expozice: Národopisná expozice, Expozice Gustava
Mahlera, Antropologická expozice
Kontakt: 396 01 Humpolec, Horní námûstí 273, tel. 565 532 115,
fax: 565 532 479, e-mail: muzeum@infohumpolec.cz,
http://www.infohumpolec.cz/muzeum.htm

Muzeum izolátorÛ a bleskojistek
Soukromou sbírku tvoﬁí 4660 ks izolátorÛ z nejrÛznûj‰ích
materiálÛ (porcelán, sklo, umûlá hmota, guma, dﬁevo) a 600
bleskojistek. Souãástí sbírky jsou také historické rozvadûãe
od Franti‰ka KﬁiÏíka a kolekce hlavic hromosvodÛ. Nacházejí
se zde exponáty z USA, Austrálie, âíny, Brazílie, Ruska
a Kanady. Najdeme zde izolátory od velikosti jednoho centimetru aÏ po ãtyﬁmetrové kusy váÏící 1200 kg. Nejstar‰í exponát pochází z roku 1876, smutnou historii pﬁipomíná izolátor,
na nûmÏ byl instalován elektrick˘ drát stﬁeÏící vûznû koncentraãního tábora v Osvûtimi. Otevﬁeno po pﬁedchozí dohodû
s majitelem.
Kontakt: 394 12 ObrataÀ, Dvoﬁi‰tû 14, pan Franti‰ek Danûk,
tel. 565 426 654

Îidovsk˘ hﬁbitov
Nachází se za mûstem Humpolec, v areálu dne‰ního lesoparku
pod hradem Orlíkem. Byl zaloÏen na poãátku 18. století
a pozdûji dvakrát terasovitû roz‰íﬁen. U vchodu se nachází
„bejt‰tube“, obﬁadní místnost, kde byl zesnul˘ pﬁed pohﬁbem
rituálnû oãi‰tûn. Na hﬁbitovû je asi tisíc náhrobních kamenÛ,
z nichÏ mnohé jsou umûlecky velice cenné, pﬁeváÏnû barokního a klasicistního stylu. Hﬁbitov slouÏil i pro Îidy z ‰irokého okolí, je zde pochováno nûkolik pﬁíbuzn˘ch hudebního
skladatele Gustava Mahlera a spisovatele Franze Kafky.

Zﬁícenina
hradu Orlík
Ze stﬁedovûkého hradu,
opu‰tûného ve tﬁicát˘ch
letech 17. století se zachovala hranolová vûÏ, vstupní
brána a zbytky obytn˘ch
budov a hradeb. Novû postavena byla hradní chlebová
pec a replika keramické pece
z 15. století, náv‰tûvníci si
tak mohou v letních mûsících
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Kali‰tû
Rodn˘ dÛm Gustava Mahlera
PÛvodnû zájezdní hostinec, v nûmÏ se svûtoznám˘ dirigent
a hudební skladatel Gustav Mahler (1860 – 1911) narodil, byl
rekonstruován za pﬁispûní Nadace Musica noster amor.
Rekonstrukce byla dokonãena v roce 1999, zá‰titu nad ní
pﬁevzala sopranistka Gabriela BeÀaãková. Dobová restaurace byla doplnûna novû vybudovan˘m hudebním sálem, v nûmÏ
se konají koncerty a mezinárodní mistrovské kursy zpûvu,
klavíru a interpretace soudobé hudby. K dispozici jsou upomínkové pﬁedmûty, broÏurky s rodokmenem, v˘stavka ãesk˘ch reálií o Ïivotû G. Mahlera.
Náv‰tûvu je nutné pﬁedem objednat.
Kontakt: Obecní úﬁad Kali‰tû, tel. 565 546 522,
e-mail: kaliste@quick.cz
Pravidelné akce:
ãervenec
Mezinárodní mistrovské kursy
záﬁí
koncerty v rámci hudebního festivalu Mahler
Jihlava

vyzkou‰et peãení chleba a hrnãíﬁské ﬁemeslo. V˘klad prÛvodce zajistí na vyÏádání provozovatel.
Kontakt: Castrum, o.p.s., Hradská 818, 396 01 Humpolec,
tel. 565 518 180, 777 347 511,
e-mail: orlikhumpolec@seznam.cz,
http://www.infohumpolec.cz, http://www.pruvodce.com/orlik
Pravidelné akce:
ãerven/ãervenec Stﬁedovûké slavnosti

Kámen
Hrad
PÛvodnû gotick˘ hrad, baroknû pﬁestavûn˘, byl v 19. století
upraven v duchu romantické gotiky. V expozicích jsou pﬁedstaveny dûjiny hradu a je zde umístûna expozice unikátních
historick˘ch motocyklÛ
z pﬁelomu 19. a 20. století (napﬁ. motocykl
Laurin a Klement
z roku 1898). Expozice
nábytku a doplÀkÛ pﬁibliÏuje atmosféru Ïivota
na hradû ve druhé polovinû 19. století. Hrad je
obklopen krajináﬁsky
upraven˘m parkem,
jehoÏ dominantou je
rozsáhlé
alpinum.
V prÛbûhu roku jsou
poﬁádány
sezónní
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v˘stavy, v rytíﬁském sále se konají koncerty, spoleãenská setkání a svatební obﬁady.
Stálé expozice: Bydlení 19. a poãátku 20. století, Historické
motocykly, Archeologická expozice
Kontakt: 394 13 Kámen u Pacova 1, tel. 565 426 619,
e-mail: hrad.kamen@quick.cz

Kamenice nad Lipou
UmûleckoprÛmyslové muzeum v Praze
- Zámek Kamenice nad Lipou
Zámek vznikl na místû gotického hradu z 13. století pﬁestavbou
v letech 1580 – 1583. Nádvoﬁí a palác mají pÛvodní rozlohu.
K hradbám byly pﬁistavûny prostorné místnosti a vybudována dvû patra arkád. Jedno patro arkád bylo za posledních
majitelÛ zámku v polovinû 20. století zazdûno. V letech 183942 byla v jednom z kﬁídel zámku zﬁízena dílna na kramplování vlny. Od roku 1946 do 1998 slouÏil zámek jako dûtská
ozdravovna pro léãení respiraãních onemocnûní. Poté pro‰el
kompletní rekonstrukcí a od ãervence 2004 jsou v nûm umístûny expozice UmûleckoprÛmyslového muzea Praha.
V zámku je zﬁízena obﬁadní síÀ a koncertní sál. Od roku 2005
se pﬁipravuje otevﬁení expozice Muzeum v‰emi smysly, která
pﬁedstaví historii mûsta vnímanou zrakem (fotografie, grafiky, úzkokolejka), hmatem (archeologické nálezy, cechy se
sv˘mi v˘robky, skláﬁství, hraãkáﬁská ‰kola, kovodílna), sluchem (hrací strojky, hudební nástroje, hudební a taneãní
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spolky), ãichem a chutí (kuchyÀské náãiní, ml˘nky na kávu,
d˘mky, kuchaﬁské recepty). âást expozice bude vûnována
v˘znamn˘m rodákÛm a osobnostem.
Stálé expozice: Kované Ïelezné práce ze sbírek UmûleckoprÛmyslového muzea Praha, Minulost a budoucnost zámku
Kontakt: 394 70 Kamenice nad Lipou, Námûstí âsl. armády 1,
tel. 565 432 667,
e-mail: upm.kamenice@quick.cz,
http://www.kamenicenl.cz/zamek.php
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Památná kamenická lípa
V zámeckém parku se nachází
památná lípa, zasazená v roce
1248, podle níÏ dostalo mûsto
pﬁídomek „nad Lipou“. Koruna
stromu byla sraÏena bleskem
v roce 1824, zachovalo se torzo
kmene se dvûma pﬁízemními vûtvemi o rozpûtí 36 metrÛ. Obvod
kmene u zemû mûﬁí 6 metrÛ.
V rámci oslav 750. v˘roãí zaloÏení mûsta byla v roce 1998
v zámecké zahradû vysazena její lípa – dcera.

Îidovsk˘ hﬁbitov
Památkou na Ïidovské osídlení je hﬁbitov zaloÏen˘ v roce
1803. Nachází se cca 1,5 km od mûsta smûrem k obci
Antonka a nabízí se od nûj krásn˘ pohled do okolní krajiny.
V letech 1991 – 1993 byl hﬁbitov za finanãní pomoci Îidovské
náboÏenské obce v Praze restaurován, v kvûtnu 1996 sem byla
umístûna pamûtní deska zdej‰ím obûtem holocaustu. Na hﬁbitovû je ﬁada empírov˘ch náhrobkÛ z první poloviny 19. století.

Úzkokolejná Ïelezniãní traÈ
Technickou zajímavostí je lokální traÈ s rozchodem 760 mm,
zaji‰Èující pravideln˘ provoz na trati JindﬁichÛv Hradec –
ObrataÀ. První jízda se uskuteãnila 23. 11. 1906. V letních
mûsících nabízí ﬁadu moÏností k v˘letÛm romantickou krajinou, pﬁíleÏitostnû je vlaková souprava taÏena historickou
parní lokomotivou. Zajímavostí je pouÏívání klasick˘ch
Edmandsonov˘ch kartonov˘ch jízdenek, které dodává vlastní
tiskárna na zdej‰ím nádraÏí.
Aktuální informace na http://www.jhmd.cz.

Kﬁeme‰ník - poutní kostel Nejsvûtûj
‰í Trojice

vedle kapliãky se zázraãn˘m pramenem. Barokní kaple z roku
1689 byla do dne‰ní podoby upravena v roce 1939, nad vchodem je reliéf od Franti‰ka Bílka. Cestu na vrchol Kﬁeme‰níku
(768 m n.m.) lemuje ãtrnáct zastavení KﬁíÏové cesty, zhotoven˘ch podle návrhu Viktora Foerstra. Poslední zastavení
tvoﬁí pﬁírodní dutina ve skále, do níÏ je vloÏeno Kristovo tûlo,
modelované Antonínem Bílkem. Zajímavostí je tzv. Vûtrn˘
zámek nedaleko poutního kostela. Vystavût ho nechal v roce
1932 ãesk˘ medailér Jiﬁí ·ejnost podle plánÛ Kamila Hilberta,
posledního stavitele praÏského Svatovítského chrámu. Sedm
zkamenûl˘ch havranÛ na vûÏi a vytesan˘ nápis "Z prokletí
zloby láska vysvobodí" pﬁipomíná dûtsk˘ pohádkov˘ pﬁíbûh
o sedmi bratrech, zaklet˘ch v havrany, které vysvobodila
obûtavá láska jejich sestry.
Pravidelné akce:
ãerven
pouÈ

Kﬁeme‰ník
Vznik poutního místa na Kﬁeme‰níku je spojen s periodick˘m
pramenem slabû radioaktivní vody, která protéká stﬁíbronosn˘mi rudami. První dﬁevûnou kapli nechal podle povûsti
postavit v roce 1555 pelhﬁimovsk˘ mû‰Èan Matou‰
Chejstovsk˘ na dÛkaz vdûku za svou záchranu po pádu do
stﬁíbrného dolu. O sto let pozdûji byla postavena kaple zdûná.
Ta dnes tvoﬁí sakristii barokního poutního kostela Nejsvûtûj‰í
Trojice z první poloviny 17. století. Kostel je doplnûn ambity
s kaplemi, vyzdoben˘mi plastikami Franti‰ka Bílka. V Kapli
mrtv˘ch jsou jména obûtí z obou svûtov˘ch válek a uloÏeny
tûlesné pozÛstatky poustevníka, kter˘ Ïil v podzemní jeskyni
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Lukavec
Památník básníka Antonína Sovy
Památník je umístûn v pûtihranném dvouposchoìovém
altánu, vybudovaném v 18. století v zámeckém areálu. Po
rozsáhlém poÏáru mûsta v nûm básníkova rodina v roce
1866 krátce bydlela. Bûhem studií tu mlad˘ Sova trávíval
prázdniny a ãasto se sem vracel i v dospûlosti. Zdej‰í prostﬁedí bylo inspirací pro jeho pﬁírodní a milostnou lyriku.
Klasicistní stavba je po rekonstrukci zpﬁístupnûna od ãervence 2004, prohlídku lze dohodnout na tel. 565 445 004,
605 436 304.

Pelhﬁimov
Muzeum Vysoãiny Pelhﬁimov

Pacov
Mûstské muzeum Antonína Sovy
Muzeum je umístûno v jednopatrovém památkovû chránûném mû‰Èanském domû z 18. století. Souãástí historické
expozice jsou dokumenty, vztahující se k prvním motocyklov˘m závodÛm na Pacovském okruhu v roce 1906.
Nejnovûj‰ím exponátem je restaurovaná barokní skﬁíÀ na
archiválie z pacovského vikariátu. Stálé expozice jsou v prÛbûhu roku doplÀovány v˘stavami.
Stálé expozice: Historická expozice Pacovska, Îivot a dílo
Antonína Sovy, Malíﬁská síÀ Jana a Hany Autengruberov˘ch
Kontakt: 395 01 Pacov, Hronova 273,
tel. 565 442 193

Muzejní expozice jsou umístûny ve tﬁech historick˘ch objektech – v zámku pánÛ z ¤íãan, v tzv. ·rejnarovském domû
a v b˘valé ‰atlavû.
PÛvodnû renesanãní zámek byl vybudován v polovinû
16. století, pravdûpodobnû na místû gotické vûÏovité stavby
z 15. století, coÏ dokládají kﬁíÏové klenby gotické sínû v pﬁízemí zámku. Po rozsáhlém poÏáru mûsta v roce 1682 byl
zámek baroknû pﬁestavûn. Dne‰ní podobu dvoukﬁídlé stavby
s mansardovou stﬁechou a hranolovou vûÏiãkou s hodinov˘m
orlojem získal zámek pﬁi pﬁestavbû v roce 1767. Z renesanãního období je v patﬁe zachována b˘valá
hodovní síÀ s nástropními malbami. AÏ
do roku 1849 slouÏil zámek jako budova
radnice, pozdûji jako sídlo soudu,
muzejní expozice jsou zde umístûny od
roku 1908. Umûlecká sbírka zahrnuje
expozici Josefa a ZdeÀka ·ejnostov˘ch,
zastoupeno je lidové umûní, porcelán,
sklo, nábytek a hodiny.
Pozdnû renesanãní ·rejnarovsk˘ dÛm
byl vystavûn roku 1614 a nese název
podle tehdej‰ího majitele. V pﬁízemí má
typick˘ prÛjezd kryt˘ klenbou, kter˘ ústí
do dvorku, sevﬁeného dvûma kﬁídly.
PrÛãelí zdobí Ïulov˘ portál s polokruhov˘m obloukem a nároÏní ark˘ﬁe – na jednom z nich se dochoval zbytek maleb, které
dﬁíve pokr˘valy celou fasádu domu. Etnografická expozice
zahrnuje lidové kroje, cechovní památky, zbranû, cín, plastiky,
památky venkovské a mû‰Èanské kultury a poãátkÛ prÛmyslu.
Ve sklepení domu jsou poﬁádány krátkodobé v˘stavy.
V b˘valé mûstské ‰atlavû je umístûna expozice vûzeÀství –
muãírna, cela, vûzeÀská kaple.
Kontakt: 393 01 Pelhﬁimov, Masarykovo námûstí 12,
tel. 565 323 456, e-mail: muzeum.pelhrimov@quick.cz

Muzeum rekordÛ a kuriozit
Muzeum je umístûno v pûtipatrové hranolové bránû, vysoké
36 metrÛ, která byla vystavûna v 16. století jako souãást
mûstského opevnûní. Hodiny na vûÏi pocházejí z konce
17. století. Muzeum spravuje Agentura Dobr˘ den, která je
autorem ãesk˘ch dodatkÛ Guinessovy knihy rekordÛ.
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V muzeu je umístûno kolem 100 kuriózních exponátÛ, vycházejících z umu, vytrvalosti, zruãnosti a originálních nápadÛ
ãesk˘ch i zahraniãních rekordmanÛ, napﬁ. nejmen‰í funkãní
motocykl v âechách, nejvût‰í vyﬁezávaná dﬁevûná lÏíce,
funkãní parní stroj cel˘ vyroben˘ ze skla, miniaturní rytiny na
‰pendlíkové hlaviãce apod. Fotografická expozice zachycuje
unikátní momenty z prÛbûhu kaÏdoroãnû poﬁádaného
Mezinárodního festivalu kuriozit a rekordÛ a dal‰ích netradiãních akcí agentury.
Kontakt: 393 01 Pelhﬁimov, Jihlavská brána, tel. 565 321 327,
777 601 304, e-mail: agentura@dobryden.cz,
http://www.dobryden.cz
Dal‰í exponáty lze shlédnout
v Centru volného ãasu MINIMAX,
ulice Legií – areál kina Vesmír,
tel. 721 911 353. Také toto centrum pro dûti a mládeÏ je provozováno Agenturou Dobr˘ den. Pﬁi
posezení u kávy ãi zmrzliny je
k vidûní napﬁ. konviãka na ãaj
o objemu 640 litrÛ ãi ‰atní ramínko
dlouhé 451 centimetrÛ.
Pravidelné akce:
ãerven Mezinárodní festival rekordÛ a kuriozit

Vyhlídková vûÏ kostela sv. Bartolomûje
Vyhlídková vûÏ kostela, kter˘ byl postaven koncem 13. století, tvoﬁí dominantu mûsta. Ochoz vûÏe se nachází ve v˘‰ce
30 metrÛ, vede na nûj 148 schodÛ a nabízí nádhern˘ v˘hled
na mûsto i okolní krajinu.
V horní ãásti vûÏe je zpﬁístupnûna komÛrka hlásného,
v níÏ jsou umístûny historické fotografie mûsta. Cestou
na ochoz se prochází kolem
kostelních zvonÛ.
Kontakt: tel. 565 326 924.

Kostel sv. Víta
Je nejstar‰ím pelhﬁimovsk˘m kostelem a pÛvodním farním
kostelem obce. Byl zaloÏen kolem poloviny 13. století, gotick˘
sloh je patrn˘ v zakonãení jeho presbytáﬁe. Po roce 1600 byla
pﬁestavûna pﬁední ãást lodi a ochozy a fasáda kostela vyzdobena sgrafitem. Barokní úpravy se kostel doãkal v polovinû
18. století. Vnitﬁní v˘malba na klenbû a stûnách kostela znázorÀuje v˘jevy ze Ïivota a muãednické smrti sv. Víta a alegorie Víry, Nadûje a Lásky. V kostele se konají koncerty váÏné
hudby a slouÏí jako pﬁíleÏitostná v˘stavní síÀ.

Galerie M
Galerie pravidelnû poﬁádá v˘stavy nejrÛznûj‰ích umûlcÛ.
Umístûna je v historickém mû‰Èanském domû, vystavûném
pod vlivem italského renesanãního stavitelství a zdobeném
psaníãkov˘m sgrafitem. V minulosti v domû sídlil královsk˘
purkrabí, v prÛjezdu se dochovaly erby dvou ‰lechtick˘ch
majitelÛ ze 16. století.
Kontakt: 393 01 Pelhﬁimov, Masarykovo námûstí 17,
tel. 565 321 548

Muzeum stra‰idel
Expozice je umístûna ve sklepních prostorách historického mû‰Èanského domu na námûstí, v nûmÏ sídlí Galerie M. Exponáty
stra‰idel, vyskytujících se v legendách a povûstech na Vysoãinû,
jsou vyrobeny pﬁeváÏnû z vosku a ve skuteãné velikosti.
Kontakt: 393 01 Pelhﬁimov, Masarykovo námûstí 17
Provozovatel: Kulturní zaﬁízení mûsta Pelhﬁimova,
Tﬁída Legií 1115, 393 01 Pelhﬁimov, tel. 565 324 927,
e-mail: kultura@kzpe.cz, http://www.sweb.cz/muzeumstrasidel
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Poãátky

Vyskytná

Mûstské muzeum

Zvonice

Mûstské muzeum s národopisn˘mi sbírkami zaloÏené v roce
1892 patﬁí k nejstar‰ím v regionu a nabízí zajímav˘ pohled
na vnitﬁní architekturu mû‰Èanského domu ze 16. století,
která je patrná zejména ve sklepních prostorech. Stálé
expozice dokumentují nejstar‰í historii Poãátecka, ﬁemeslnou v˘robu i spoleãensk˘ Ïivot 19. století. Souãástí muzea
je rodn˘ dÛm básníka Otokara Bﬁeziny (Bﬁezinova 224). V prÛbûhu roku jsou stálé expozice doplÀovány tématick˘mi
v˘stavami poﬁádan˘mi mimo budovu muzea (v˘stavní sály,
Na Hradbách 30).

V˘raznou dominantou obce je zvonice pocházející z 13. století. Do prvního patra je postavena z kamene a zbytek je dﬁevûn˘. Osazena je dvûma zvony – sv. Prokop pochází z roku
1555, men‰í Jména Panny Marie z roku 1954. Zajímavá konstrukce stolice na zvony pochází ze 17 století. PÛvodní urãení zvonice není jasné, podle lidové povûsti se tu nacházela
velká budova, snad klá‰ter. Pod zvonicí je systém chodeb,
rozbíhajících se do ãtyﬁ svûtov˘ch stran.

Stálé expozice: Doklady o Ïivotû a díle básníka Otokara
Bﬁeziny, Národopisné sbírky, ¤emeslná v˘roba, Spoleãensk˘
Ïivot
Kontakt: 394 64 Poãátky, Palackého 27,
tel. 565 493 037, fax: 565 495 533,
e-mail:muzeum.pocatky@cmail.cz, http://www.pocatky.cz

Îeliv
Premonstrátsk˘ klá‰ter
Komplex klá‰terních budov je jedním z nejcennûj‰ích umûleck˘ch souborÛ v âechách. Klá‰ter byl zaloÏen v roce 1139
pﬁemyslovsk˘m kníÏetem Sobûslavem I. a jeho chotí Adlétou
pro mnichy ﬁádu sv. Benedikta. Po deseti letech byli benediktini vystﬁídáni ﬁádem premonstrátÛ, kteﬁí zde pÛsobí dodnes.
Na nádvoﬁí se nachází opatsk˘ kostel Narození Panny Marie
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se dvûma vûÏemi, pÛvodnû románsk˘ z první poloviny 12. století. V letech 1713 – 1720 byl upraven ve stylu gotizujícího
baroka slavn˘m architektem Janem BlaÏejem Santinim.
Interiér umocÀuje vynikající barokní v˘zdoba. V klá‰terním
konventu je zachován barokní refektáﬁ, kapitulní síÀ a knihovna zdobená freskami. Klá‰terní prelatura a opatství byly
novobaroknû upraveny poãátkem 20. století. Na podélné
kﬁídlo opatství navazuje gotick˘ a renesanãní TrãkÛv hrad.
V pﬁízemí kﬁíÏové chodby je celoroãnû umístûna v˘stava fotografií vûnovaná opatu zdej‰ího klá‰tera Vítu Tajovskému
(1912 – 1999). V letních mûsících oÏívají historické prostory
bohat˘m kulturním programem.
Kontakt: 394 44 Îeliv, tel. 565 581 193,
e-mail: opatstvi@zeliv.cz, http://www.zeliv.cz
Pravidelné akce:
ãervenec – srpen Îelivské kulturní léto (multiÏánrov˘ festival)

Îirovnice
Mûstské muzeum
Kamenn˘ ranû gotick˘ hrad byl po roce 1550 pﬁestavûn na
renesanãní zámek a pozdûji baroknû upraven. V sále jiÏního
kﬁídla a v b˘valé kapli je zachován cenn˘ soubor pozdnû gotick˘ch nástûnn˘ch maleb z konce 15. století. V zámku jsou
umístûny muzejní sbírky, dokumentující historii perleÈáﬁství
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a zruãnost star˘ch mistrÛ – perleÈové knoflíky se ve mûstû
vyrábûly od roku 1864. Expozice historick˘ch ‰icích strojÛ
pﬁedstavuje 130 exponátÛ. Jídelna, ·ternbersk˘ sál, hudební salónek a loÏnice jsou ukázkou bydlení v 19. století.
V galerii jsou bûhem roku realizovány autorské v˘stavy.
Ze zámecké vûÏe se nabízí pohled na mûsto a okolí.
Zámecké nádvoﬁí i vnitﬁní prostory zámku jsou vyuÏívány pﬁi
ﬁadû kulturních akcí.
Stálé expozice: Knoflíkáﬁství a perleÈáﬁství, Historické ‰icí
stroje, Bydlení v 19. století, Galerie J. Havlíka, K. Halvy,
P. Rouãka, F. Severy
Kontakt: 394 68 Îirovnice, Zámek ã. 1, tel. 565 494 095,
e-mail: zamek.zirovnice@seznam.cz
Pravidelné akce:
kvûten, ãervenec,srpen
kvûten
ãerven
ãervenec
duben, listopad

Zahrada Vysoãiny
(v˘stavy kvûtin)
Slavnosti Ïirovnického jednoroÏce
(mûstská slavnost)
Dûtsk˘ den na zámku
(zábavné odpoledne ke Dni dûtí)
Klarinetov˘ festival
Zámecké jazzování
(festival jazzové a swingové hudby)

Tradice
knoflíká
ﬁství a p
erleÈáﬁs
tví se da
tuje od
roku 18
64
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Budi‰ov

vãetnû varny, funkãního parního stroje a sladovnické vûÏe
a také kopie kost˘mÛ z filmu
PostﬁiÏiny, kter˘ se zde v roce
1980 natáãel.
Kontakt: Akciov˘ pivovar
Dale‰ice, 675 54 Dale‰ice 71,
tel. +420 568 860 942,
e-mail:
pivovar@pivovar-dalesice.cz,
http://www.pivovar-dalesice.cz

Zámek
Zámek stojí na místû pÛvodní stﬁedovûké vodní tvrze, pﬁebudované v 70. letech 16. století. Dne‰ní barokní podobu získal
zámek pﬁestavbou v roce 1715, pozdnû barokní úpravy byly
provedeny v 80. letech 18. století. V téÏe dobû byl kolem
zámku zﬁízen park s bohatou sochaﬁskou v˘zdobou s antickou tématikou. V zámku je umístûn a zpﬁístupnûn zoologick˘
depozitáﬁ pﬁedstavující nejstar‰í kolekce ptákÛ, savcÛ, ryb
a obojÏivelníkÛ ze sbírkového fondu Moravského zemského
muzea Brno. Je zde moÏné také spatﬁit trofeje z loveck˘ch
v˘prav do Afriky, Asie a Kanady a exponáty pﬁibliÏující faunu
delty Dunaje. V interiéru jsou rokokové malby s ãínsk˘mi motivy.
Kontakt: 675 03 Budi‰ov, tel. 568 875 198, 568 875 212,
http://www.mzm.cz

Holoubek
Zﬁícenina hradu

âalonice
Zﬁícenina hradu
PﬁibliÏnû 2 km severov˘chodnû od obce Dale‰ice se dochovaly nepatrné zbytky hradu, kter˘ jinak zatopilo vodní dílo
Dale‰ice. Archeologick˘m v˘zkumem bylo prokázáno, Ïe
ãalonick˘ hrad byl postaven pravdûpodobnû koncem 13. století a je vût‰inou v písemn˘ch pramenech oznaãován jako
tvrz. V roce 1417 byl hrad jiÏ pust˘ – zanikl poÏárem, kter˘
vypukl pﬁi jeho dobytí.

PﬁibliÏnû 8 km jihozápadnû od Námû‰tû nad Oslavou se
nacházejí pozÛstatky stﬁedovûkého hradu (pÛvodnû
Taubenstein). ZaloÏili ho páni ze Starãe. Na pﬁelomu 14. a 15. století se hrad stal, v protikladu se sv˘m mírumilovn˘m názvem,
obávan˘m sídlem loupeÏníkÛ. Proto roku 1440 rozhodl velkomeziﬁíãsk˘ snûm o jeho zboﬁení. O sedm let pozdûji ho historické prameny uvádí jiÏ jako pust˘.

Dale‰ice
Muzeum rakousko-uherského pivovarnictví
Pivovar v Dale‰icích byl zaloÏen pravdûpodobnû jiÏ koncem
16. století, první písemná zpráva se v‰ak váÏe aÏ k roku 1609
(Moravské zemské desky). V dne‰ním pivovaru je zachována
ãást pÛvodního zaﬁízení na v˘robu piva z 19. a poãátku
20. století. V˘roba piva byla po 25leté pﬁestávce obnovena
v roce 2002, ochutnat ho lze ve zdej‰í restauraci. V jedné ze
zrekonstruovan˘ch budov pivovaru je umístûno muzeum,
v nûmÏ mohou náv‰tûvníci spatﬁit dobové technické vybavení

36

Památník malíﬁ
e

F. B. Zvûﬁiny v

Hrotovicích

Tﬁebíãsko

Hrotovice
Památník F. B. Zvûﬁiny
Expozice v novû zrekonstruovaném domû na námûstí pﬁedstavuje od kvûtna 2004 Ïivot a dílo akademického malíﬁe
Franti‰ka Bohumíra Zvûﬁiny, zdej‰ího rodáka (1835 – 1908).
V budovû je umístûno také informaãní centrum.
Kontakt: Informaãní centrum, Námûstí 8. kvûtna 2, 675 55
Hrotovice, tel. 568 860 057, e-mail: icentrum@hrotovice.cz,
http://www.hrotovice.cz

Pravidelné akce:
ãerven
Hudební slavnosti (koncerty váÏné hudby)
srpen
Mezinárodní hudební festival Petera Dvorského
(festival operní hudby)
prosinec
Vánoãní trhy

Muzeum Otokara Bﬁeziny

Jaromûﬁice nad Rokytnou

Muzeum je nejstar‰ím literárním muzeem na Moravû.
BásníkÛv byt je v nûm zachován v pÛvodní podobû, studijní
knihovna obsahuje celé Bﬁezinovo dílo. V archivu jsou shromáÏdûny rukopisy, svûdectví a osobní vyznání o Otokaru
Bﬁezinovi, o osobnostech, které sv˘m dílem ovlivnil a o jeho
pﬁátelích. ·kolní v˘pravy si mohou vybrat ze dvou videoprogramÛ a z témûﬁ tﬁiceti audioprogramÛ, zahrnujících
tématiku dal‰ích osobností – Jakuba Demla, Franti‰ka Bílka,
Jana Zahradníãka, Jiﬁího Kubûny a dal‰ích. Souãástí muzea je
minigalerie obrazÛ a grafik Franti‰ka Bílka.
Kontakt: 675 51 Jaromûﬁice nad Rokytnou, Bﬁezinova 46,
tel. 568 440 204, 603 760 768

Zámek
PÛvodnû renesanãní zámek vznikl na místû gotické vodní
tvrze a byl pozdûji pﬁestavûn v rozsáhl˘ barokní zámeck˘
komplex s farním kostelem sv. Markéty. Je obklopen pravidelnou zahradou francouzského typu, která pﬁechází v pﬁírodnû krajináﬁsk˘ park. V zámku je instalace dobov˘ch interiérÛ s hodnotn˘m zaﬁízením a sbírkami. Historická expozice
pﬁipomíná hudební tradici spojenou s osobami hrabûte Jana
Adama Questenberka a kapelníka jeho zámecké kapely
Franti‰ka Václava Míãi. V zámku se nabízí náv‰tûvníkÛm
moÏnost v˘bûru ze dvou prohlídkov˘ch okruhÛ, které zpﬁístupÀují celou ãást zámku
pÛvodnû ob˘vanou ‰lechtou.
KaÏdoroãnû se v historick˘ch prostorách zámku koná ﬁada
koncertÛ a kulturních akcí.
Kontakt: 675 51 Jaromûﬁice nad Rokytnou, Námûstí Míru 1,
tel. 568 440 025, 568 440 237,
e-mail: zamek_jaromerice@wo.cz,
http://www.zamek-jaromerice.cz

37

Tﬁebíãsko

Jemnice

Kralice nad Oslavou

Muzeum Vysoãiny Tﬁebíã, poboãka Jemnice

Památník Bible kralické

Expozice jsou umístûny v barokním mû‰Èanském domû,
empírovû upraveném. V jeho zadní ãásti zÛstala zachovaná
stáj a hospodáﬁské budovy z pﬁelomu l9. a 20. století.
Stálé expozice: Dûjiny mûsta Jemnice, Dolování nerostn˘ch
surovin na jihozápadní Moravû
Kontakt: 675 31 Jemnice, Námûstí Svobody 75,
tel. 568 450 767

Památník se nachází v úãelové budovû vedle pozÛstatkÛ
b˘valé tvrze, v níÏ byla v letech 1578 – 1620 tajná ãeskobratrská tiskárna. Tiskla knihy náboÏenského i svûtského
charakteru, napﬁ. uãebnice. Jejím nejv˘znamnûj‰ím tiskem je
‰estidílná Bible kralická, která pﬁispûla také k uchování a rozvíjení ãeského jazyka za protireformace a v exilu. Stálá expozice prezentuje vznik a v˘voj kralické tiskárny, dále originální
doklady tiskaﬁského ﬁemesla, mj. i literky a drobné pomÛcky,
objevené pﬁi archeologickém prÛzkumu tvrze a samozﬁejmû
i mnohé staré tisky vãetnû Bible kralické.
Stálá expozice:
Dílo tiskaﬁÛ Jednoty
bratrské
Dlouhodobá v˘stava:
Jan Amos Komensk˘
a soudobá Morava
Kontakt:
675 72 Kralice nad Oslavou,
tel. 568 643 619,
http://www.mzm.cz

Mûstské hradby
Kolem celého historického
jádra jsou zachovány dvojité
hradby se ãtyﬁmi ba‰tami
a dvûma barbakany. V jedné
z bran je zazdûna so‰ka
tzv. jemné panny – paladium
mûsta.

Îidovská ãtvrÈ a hﬁbitov
V Jemnici byla jedna z nejstar‰ích Ïidovsk˘ch obcí v ãesk˘ch zemích. První písemná
zmínka pochází z roku 1336.
Zachovala se podstatná ãást
domÛ a brána. Nejstar‰í náhrobky na Ïidovském hﬁbitovû
pocházejí ze 17. století.

Kramolín
Rozhledna

Zajímavost

Barchan v Jem

nici
Do doby král
e Jana Lucem
burského (131
klade vznik jem
0-1346) se
nické lidové sl
avnosti „barch
Povûst vypráv
anu".
í, Ïe v roce 13
12 táhl král Ja
proti Matú‰i â
n do boje
ákovi, kter˘ pl
enil jihov˘chodn
a zanechal v Je
í Moravu,
mnici královnu
Eli‰ku, která oã
dítû. Zprávu
ekávala
o královû vítû
zství jí pﬁines
ãtyﬁi bûÏci. K
li do mûsta
rálovna posly
obdarovala ba
‰átkem, punãoc
rchetov˘m
hami a vûneãk
em.
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StupÀovitá
kamenná
stavba na Zeleném kopci
nedaleko Dale‰ické pﬁehrady je druhou nejstar‰í
rozhlednou v âeské republice. Nápis nad vchodem
dokládá, Ïe byla postavena roku 1831 hrabûtem
Haugwitzem pro potﬁeby
vymûﬁování tzv. stabilního katastru. PÛvodnû
byla snad vy‰‰í o dﬁevûné patro, které bylo
strÏeno za války v roce
1866. Z jejího vrcholu je
za dobré viditelnosti
moÏno spatﬁit vrcholky
Alp nebo Bíl˘ch Karpat.
Kontakt:
Obecní úﬁad,
675 77 Kramolín,
tel. 568 645 206,
e-mail: obec.kramolin@quick.cz
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Kraví Hora
Zﬁícenina hradu
První zmínka o hradu, nacházejícím se 7 km jihov˘chodnû od
Námû‰tû nad Oslavou, nad soutokem Oslavy a Chvojnice,
pochází z roku 1367. Poãátkem 15. století proslula hradní
posádka loupeÏemi po ‰irokém okolí. Z tohoto dÛvodu byl
hrad roku 1409 obléhán znojemsk˘mi oddíly, pravdûpodobnû neúspû‰nû, v roce 1493 se v listinû krále Vladislava II.
v‰ak jiÏ pﬁímo hovoﬁí o vojenském zniãení Kraví Hory. Na protûj‰ím kopci za ﬁekou se nachází zbytky hradu Levnov
(Ketkovského hradu), zniãeného témûﬁ ve stejné dobû. V roce
1442 byl obsazen rakousk˘mi lapky, dobyt vojskem moravsk˘ch stavÛ a poboﬁen. Je z nûj krásn˘ v˘hled do údolí.

Vyhlídková vûÏ kostela sv. Jiljí
Farní chrám byl vybudován na místû kostela pﬁipomínaného
v roce 1240. Dne‰ní podobu získal v 18. století. VûÏ byla
vystavûna na severní stranû presbytáﬁe kostela roku 1714, je
vysoká 50 metrÛ a dochovaly se v ní dva zvony. Vyhlídka
z ochozu vûÏe ve v˘‰ce 26 metrÛ nabízí pohled na mûsto a do
‰irokého okolí. Za pﬁíznivého poãasí je z nûj vidût i Alpy.
Mimo sezónu zprostﬁedkuje náv‰tûvu vûÏe muzeum.
Kontakt: 676 01 Moravské Budûjovice, Námûstí Míru 1,
tel. 568 421 100

Lamberk
Zﬁícenina hradu
PoblíÏ obce Bﬁezník byl ve druhé polovinû 14. století vybudován hrad Lamberk. Na pﬁelomu 14. a 15. století tu sídlil rytíﬁ
Jan, zvan˘ Sokol, kter˘ byl znám˘m vojevÛdcem markrabûte
Prokopa. Hrad byl po polovinû 15. století opu‰tûn a vzhledem
k jeho poloze na úzkém skalním ostrohu se z nûj mnoho
nedochovalo.

Moravské Budûjovice
Muzeum ﬁemesel, poboãka Muzea Vysoãiny Tﬁebíã
V budovû b˘valého zámku, vybudovaného ve druhé polovinû
17. století, jsou od roku 1947 umístûny muzejní sbírky dokumentující historii mûsta a ﬁemesel. âást muzejních sbírek je
umístûna v prostorách vznikl˘ch na místû dvanácti masn˘ch
krámÛ vystavûn˘ch v roce 1839. V b˘val˘ch zámeck˘ch
konírnách se konají v˘stavy, zámecké nádvoﬁí je místem
konání ﬁady kulturních akcí.
Stálé expozice: Zaniklá a mizející ﬁemesla, Archeologie a historie mûsta, Lidov˘ nábytek
Kontakt: 676 01 Moravské Budûjovice, Námûstí Míru 1,
tel. 568 421 100
Pravidelné akce:
ãerven
Letnicové slavnosti (folklórní program)
ãerven
¤emeslnick˘ jarmark
záﬁí
Svatováclavsk˘ koncert
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Pravidelné akce:
kvûten
Námû‰Èská placka
(soutûÏní pﬁehlídka amatérsk˘ch
trampsk˘ch skupin)
ãervenec/srpen Folkové prázdniny
(festival folkové hudby)
záﬁí
OÏiven˘ zámek
(Ïivé obrazy z historie zámku)
Zámeck˘ koncert

Mstûnice
Zaniklá stﬁedovûká ves s tvrzí, pﬁibliÏnû 4 km jiÏnû od Hrotovic,
je v písemn˘ch pramenech poprvé zmiÀována v roce 1393.
Ves byla zniãena v roce 1468 uhersk˘m vojskem krále Matyá‰e
Korvína pﬁi taÏení na Tﬁebíã. Od ‰edesát˘ch let 20. století zde
probíhal archeologick˘ prÛzkum, kter˘ mûl zásadní v˘znam
pro poznání Ïivota stﬁedovûké vesnice. Odhaleny byly zbytky
mohutné kamenné tvrze a dvora, vzácn˘m nálezem je su‰árna
obilí se stodolou z druhé poloviny 13. století.

Galerie Stará radnice
V historick˘ch prostorách b˘valé renesanãní radnice se konají pravidelné autorské v˘stavy.
Kontakt: 675 71 Námû‰È nad Oslavou, Masarykovo nám. 100,
tel. 568 620 493, e-mail: mks-namest@iol.cz

Barokní most
Most pﬁes ﬁeku Oslavu z roku 1737 patﬁí k nejstar‰ím zachovan˘m kamenn˘m mostÛm v âR a pro svou bohatou sochaﬁskou v˘zdobu b˘vá pﬁipodobÀován k praÏskému Karlovu
mostu. Je zdoben dvaceti sochami od J. Winterhaltera
a A. Jelínka. Je dlouh˘ 62 metrÛ, ‰irok˘ 8 metrÛ a v nejvy‰‰ím bodû dosahuje most v˘‰ky 6,2 metru. Vystavût jej nechal
hrabû Václav Adrian z Enckevoirtu.

Námû‰È nad Oslavou
Zámek
PﬁedchÛdcem dne‰ního zámku byl stﬁedovûk˘ hrad, jehoÏ
jedna válcová vûÏ se zachovala dodnes. Zámek byl pﬁestavûn
renesanãnû, pozdûji baroknû upraven. Zámeckou kapli zdobí
sochy a obrazy ze zru‰eného kapucínského klá‰tera. Klenba
zámecké knihovny má bohatou ‰tukovou a freskovou v˘zdobu. Knihovna obsahuje 16 tisíc svazkÛ, jedním z nejcennûj‰ích je Bible kralická. Po roce 1946 byl zámek adaptován na
letní sídlo prezidenta Bene‰e. V zámeck˘ch sálech je umístûna rozsáhlá sbírka nástûnn˘ch kobercÛ z 16. aÏ 19. století.
V zámecké knihovnû a na nádvoﬁí se pravidelnû konají hudební
koncerty. Zámek je obklopen parkem, zámecká obora je
známá chovem daÀãí zvûﬁe.
Kontakt: 675 71 Námû‰È nad Oslavou, tel.,fax: 568 620 319,
e-mail: zamek.namest@telecom.cz,
http://www.zamek-namest.cz

40

Tﬁebíãsko

Hrobka HaugwitzÛ
V letech 1822 – 1825 vystavûli Haugwitzové u dne‰ního
mûstského hﬁbitova rodinnou hrobku v empírovém slohu.
Pﬁízemní stavba obdélníkového pÛdorysu s pﬁedsíní je z venkovní strany ãlenûna pásov˘mi ﬁímsami a rustikou, nikami,
lunetov˘mi okny a stﬁízlivû zdobena sepulkrálními motivy.
Její plány vypracoval vídeÀsk˘ architekt Josef Kornhäusel,
mramorové figurální skulptury v interiéru vytesal rovnûÏ
VídeÀan, sochaﬁ Josef Klieber. V roce 1994 byla za finanãního pﬁispûní pana Karla Antonína hrabûte Haugwitze provedena celková rekonstrukce stﬁechy. Dne 4. 6. 1995 pﬁi prvním
rodinném setkání HaugwitzÛ v Námû‰ti nad Oslavou Karel
Antonín náhle zemﬁel a byl uloÏen do hrobky.
Prohlídka je moÏná po dohodû s Kulturním a informaãním
stﬁediskem, 675 71 Námû‰È nad Oslavou, Masarykovo
námûstí 100, tel. 568 620 493, fax: 568 620 338,
e-mail: mks-namest@iol.cz, http://www.namestnosl.cz

Sedleck˘ hrad
Zﬁícenina hradu
Zbytky hradu se nalézají na ostrohu v meandru ﬁeky Oslavy,
5 km jihov˘chodnû od Námûstû nad Oslavou. Jeho pÛvodní
název byl Nov˘ hrad a byl zaloÏen pravdûpodobnû v rozmezí
let 1375 – 1390. Jeho historie byla krátká, pravdûpodobnû
byl zniãen pﬁi velké akci moravsk˘ch stavÛ, která byla namíﬁena proti loupeÏnick˘m sídlÛm v Pojihlaví a Pooslaví ve ãtyﬁicát˘ch letech 15. století. Jediná dochovaná písemná zmínka o nûm pochází z roku 1545, kdy byl jiÏ dávno pust˘.
Z hradu se dochovaly ãásti zdiva dvojpalácového jádra, hradeb parkánu a hlubok˘ ‰íjov˘ pﬁíkop.

Tasov
Zﬁícenina hradu Dub
Na návr‰í v˘chodnû od obce je v borovém porostu ukryta
zajímavá zﬁícenina zdej‰ího hradu. Ve formû predikátu je hrad
uvádûn zﬁejmû uÏ v roce 1233 jako Tasov a v roce 1292 jako
Tassenberg. UÏ v roce 1550 byl v‰ak pust˘. Zachovalo se
z nûj klenutí obytné vûÏe (nûkdy mylnû pokládané za vstupní
vûÏovitou bránu), v terénu lze rozpoznat zbytky okruÏní hradby a pﬁíkop. Nask˘tá se odtud krásn˘ v˘hled do zalesnûného
údolí Oslavy.

Literární památník
Obora Kralice Celková délka ohrazení obory je 8 970
metrÛ. Dominantní stavbou je Lusthaus, stojící uprostﬁed
obory. Tento klasicistní zámeãek dal postavit v první polovinû
19. století majitel panství Jindﬁich Haugwitz. Obora je známá
chovem daÀkÛ a v letních mûsících je volnû pﬁístupná.

Rab‰tejn
Zﬁícenina hradu
V písemn˘ch pramenech je hrad poprvé pﬁipomínán pﬁi prodeji roku 1358, pozdûji byl v drÏení rytíﬁe
Hynka z Kun‰tátu,
zvaného Such˘ ãert,
kter˘ se spolu s Janem Sokolem z Lamberka proslavil ﬁadou
váleãnick˘ch loupeÏn˘ch akcí. Po polovinû
15. století byl poboﬁen
a opu‰tûn.

Památník Jakuba Demla, zdej‰ího rodáka, v tzv. Demlovû vile
(ã. p.162) byl otevﬁen v srpnu 2002. Stavba, dokonãená roku
1922, je dílem architekta Bohuslava Fuchse. Chlubí se vzácnou
knihou pro náv‰tûvníky, kterou vázal Stanislav Vodiãka, titulní
list namaloval Jindﬁich Zezula a jsou v ní podepsány ãetné
vzácné náv‰tûvy (Radovan Lukavsk˘, Milo‰ Jiránek, Jindﬁich
Heger, Josef Such˘ a ﬁada dal‰ích). Autorem pamûtní desky,
umístûné u vchodu do zahrady, je Milo‰ Vlãek. V zahradû roste
Bﬁezinova lípa, je tu nedokonãená socha Jana ·tursy, kameny
z hradu Dub i kﬁtitelnice ze zru‰eného kostela.
Stálá expozice: Tasovsk˘ rodák Jakub Deml – pﬁední ãesk˘
básník.
Prohlídka je moÏná po dohodû s Obecním úﬁadem,
675 79 Tasov, tel. ã. 566 547 159.
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Tﬁebíãsko

Tﬁebíã
Muzeum Vysoãiny Tﬁebíã
Historie muzea souvisí s konáním národopisné v˘stavy
v Praze v roce 1895, pro kterou se také na Tﬁebíãsku uskuteãnilo shromaÏìování sbírkov˘ch pﬁedmûtÛ.Muzeum sídlí
v prostorách b˘valého
Vald‰tejnského
zámku,
pﬁestavûného v 16. století
z pÛvodnû benediktinského
klá‰tera, zaloÏeného v roce
1101. Muzejní expozice
dokumentují pﬁírodní krásy
okolí mûsta, historick˘ v˘voj osídlení a ﬁemesel, v˘voj d˘mkaﬁství a tﬁebíãské betlémáﬁství. Stálé expozice jsou doplÀovány v prÛbûhu roku v˘stavami v prostorách b˘valé
zámecké konírny, sedlárny, kaple a Malé galerie. Kamenn˘
sál s bohatou erbovní v˘zdobou je vyuÏíván k poﬁádání koncertÛ váÏné hudby, pﬁedná‰ek a kulturních akcí.
Stálé expozice: Historie Tﬁebíãska, Betlémáﬁství, Etnografie,
D˘mky a kuﬁácké potﬁeby, Moravské vltavíny, Minerály a horniny, Chránûná území Tﬁebíãska
Kontakt: 674 01 Tﬁebíã, Zámek 1, tel., fax: 568 840 518,
e-mail: muzeum@zamek-trebic.cz, http://www. zmm.cz
Pravidelné akce:
kvûten
Veletrh muzeí
ﬁíjen
Tﬁebíãské kouﬁení
(soutûÏ v pomalém kouﬁení d˘mky)

Klá‰terní bazilika
sv. Prokopa
Pozdnû románská bazilika sv. Prokopa byla postavena pﬁi
benediktinském klá‰teﬁe kolem roku 1250. Je jednou z nejv˘znamnûj‰ích architektonick˘ch památek svého druhu ve
stﬁední Evropû, spolu s dal‰ími tﬁebíãsk˘mi památkami je od
ãervence 2003 zapsána do seznamu svûtového kulturního
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dûdictví UNESCO. Náv‰tûvníky zaujme rozlehlá sloupová trojlodní krypta, nástûnné malby v opatské kapli, kamenné kruÏby románsk˘ch oken ãi vzácn˘ vstupní portál.
Kontakt: 674 01 Tﬁebíã, Fara ﬁímsko-katolické církve, Zámek 1,
tel. 568 824 692

Mûstská vûÏ
Mohutná vûÏ kostela sv. Martina, vysoká 72 metrÛ, pochází
z poloviny 13. století a je dominantou mûsta. Její ochoz byl
pro veﬁejnost zpﬁístupnûn v roce 1997 a z v˘‰ky 35 metrÛ
nabízí v˘hled na celé mûsto. Rozmûry vûÏních hodin (prÛmûr
ciferníku 5,5 m, v˘‰ka ãíslic 60 cm) se podle dostupn˘ch
informací ﬁadí na první místo na evropském kontinentû.
Kontakt: Informaãní a turistické centrum, 674 01 Tﬁebíã,
Karlovo námûstí 53, tel. 568 847 070,
e-mail: info@kviztrebic.cz, http://www.kviztrebic.cz.

Tﬁebíãsko

Malovan˘ dÛm /Franti‰kovsk˘
Malovan˘ dÛm (Karlovo námûstí 53) dal postavit koncem
16. století benátsk˘ kupec Francesco Calligardi a zﬁídil v nûm
obchod s koloniálním zboÏím. V˘stavnému domu se podle
majitele zaãalo ﬁíkat Franti‰kovsk˘. Sgrafitovou v˘zdobu v‰ak
dal‰í majitelé dali zabílit vápnem. Obnovena byla aÏ roku
1903 – pod ﬁímsou je ﬁada v˘jevÛ s lovcem a lvem, prostor
mezi okny vyplÀují biblické postavy, ark˘ﬁ zdobí obrazy muÏÛ
v krojích 16. století a boãní prÛãelí postavy s loveckou
v˘zbrojí. Naru‰ená statika domu byla dÛvodem k rozsáhlé
rekonstrukci v osmdesát˘ch letech minulého století. ZároveÀ
byla obnovena nádherná vnitﬁní klenba, odváÏné sloupoví,
otevﬁená terasa s arkádami, atrium i ﬁada místností. DÛm je
místem konání ﬁady kulturních akcí, sídlí v nûm Informaãní
a turistické centrum.

ního dûdictví UNESCO. Îidovská ãtvrÈ je volnû pﬁístupná. Pro
nej‰ir‰í veﬁejnost i odborníky je zde nainstalována nauãná
stezka v ãeském, anglickém a nûmeckém jazyce s ﬁadou zajímav˘ch informací o Ïidovském mûstû a Ïivotû v nûm.

Îidovské mûsto
Z urbanistického i historického hlediska je komplex Ïidovského mûsta se dvûma synagogami evropsk˘m unikátem. Proto
bylo v ãervenci 2003 zapsáno do seznamu svûtového kultur-

43

Tﬁebíãsko

Zadní synagoga
Synagoga je souãástí jedineãnû zachovaného Ïidovského
ghetta. Byla postavena na pﬁelomu 16. a 17. století v renesanãnû-barokním slohu. Restaurovány jsou nástûnné malby
s ornamentálními a rostlinn˘mi motivy a hebrejské liturgické
texty, pocházející z let 1706 – 1707. Po rekonstrukci byla
synagoga slavnostnû otevﬁena v roce 1997, slouÏí jako
v˘stavní a koncertní síÀ a nachází se tu expozice o dûjinách
tﬁebíãské Ïidovské ãtvrti a galerie obrazÛ Ladislava Nováka.
Stálé expozice: Tradice Ïidovské ãtvrti v Tﬁebíãi, Ladislav Novák
Kontakt: Informaãní a turistické centrum, poboãka Zadní
synagoga, Subakova 1/44, 674 01 Tﬁebíã,
tel. 568 823 005, fax: 568 840 459,
e-mail: infosynagoga@kviztrebic.cz, www.kviztrebic.cz

Îidovsk˘ hﬁbitov
Hﬁbitov s témûﬁ 3 tisíci kamenn˘mi náhrobky, z nichÏ nejstar‰í pochází z roku 1641, je dÛkazem staleté existence
Ïidovské komunity ve mûstû. Prohlídku s prÛvodcem je
moÏno domluvit s panem ZdeÀkem Malá‰kem, Hrádek 14,
tel. 568 827 111.
Kontakt: Informaãní a turistické centrum, 674 01 Tﬁebíã,
Karlovo námûstí 53, tel. 568 847 070,
e-mail: info@kviztrebic.cz, http://www.kviztrebic.cz.

Pﬁední synagoga
Pﬁední synagoga, zvaná téÏ „Stará ‰kola“, byla postavena na
místû dﬁívûj‰í dﬁevûné svatynû v letech 1639 – 1642 v barokním slohu. Byla ãasto upravována a jedna z dobov˘ch zpráv
dokonce ﬁíká, Ïe v roce 1757 musela b˘t o patro sníÏena,
neboÈ budova tehdy pﬁevy‰ovala okolní domy a zdálky viditelné slavnostní osvûtlení interiéru vadilo paní z Vald‰tejna pﬁi
pohledu ze zámku. Po nûkolika poÏárech a následn˘ch pﬁestavbách dostala v letech 1856 – 1857 dne‰ní novogotickou
podobu. Za druhé svûtové války byla vyuÏívána jako skladi‰tû a velmi poniãena. V roce 1952 byla prodána církvi ãeskoslovenské husitské a adaptována pro bohosluÏebné úãely.
Poslední rekonstrukce probûhla v letech 1994 – 1995. Jedná
se o jednoduchou stavbu obdélníkového tvaru s valbovou
stﬁechou a gotizujícími okny s lomen˘mi oblouky.
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Vûtrn˘ ml˘n
Dominantu jihozápadní ãásti mûsta Tﬁebíãe tvoﬁí zdûn˘ vûtrn˘ ml˘n holandského typu, objevující se ve vût‰inû tﬁebíãsk˘ch betlémÛ. NûkolikapodlaÏní budova
ml˘na byla postavena v roce 1836. VûÏ
o prÛmûru 8 metrÛ
má podobu komolého kuÏele zakonãeného ‰piãatou ‰indelovou stﬁechou. Ml˘n
tehdy neslouÏil ke
mletí obilí, n˘brÏ tzv.
tﬁísla pro koÏeluhy.
Ml˘n drtil dubovou
kÛru aÏ do druhé
poloviny 19. století,
kdy jej nahradil parní
stroj. Ml˘n není pﬁístupn˘.
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Îìársko

Daleãín
Zﬁícenina hradu
Mohutn˘ hrad, nûmecky naz˘van˘ Tolenstein, se po husitsk˘ch válkách stal sídlem loupeÏníkÛ a proto byl v roce 1519
dobyt a vyplenûn zemsk˘m hejtmanem Archlebem
Vranovsk˘m z Boskovic. Vnûj‰í zeì kruhového hradního
paláce pÛsobí monumentálním dojmem i dnes. Dvû ﬁady
mal˘ch stﬁílnov˘ch okének smûﬁují na strm˘ bﬁeh ﬁeky
Svratky, která hrad obtéká ze tﬁí stran.

Auer‰perk
Zﬁícenina hradu
PozÛstatky stﬁedovûkého hradu stojí na táhlém horském hﬁebenu obtékaném ﬁíãkou Bystﬁiãkou. ZaloÏili ho pravdûpodobnû Pern‰tejnové, pod jejichÏ správu ve 13. století území patﬁilo. Na listinû z roku 1325 je hrad zmínûn v predikátu
Jimrama z Pern‰tejna, kter˘ pouÏíval také pﬁídomku z Auer‰perka. Hrad, podobnû jako blízké mûsteãko, se pravdûpodobnû pÛvodnû jmenoval podle ﬁíãky. K pﬁejmenování hradu
do‰lo pﬁi prosazování rodové erbovní legendy (nûm. Auer,
Auerochs = zubr). Roku 1403 je v‰ak hrad uvádûn jiÏ jako
pust˘. Pﬁes pokroãil˘ rozpad zdiva je patrné pÛvodní rozloÏení
hradu.

Bukov
Zﬁícenina hradu
Hrad, zvan˘ téÏ Bukovec ãi ãastûji Lísek, vyrostl na homolovitém ostrohu zﬁejmû v polovinû 13. století. V roce 1504, v dobû,
kdy patﬁil Pern‰tejnÛm, je hrad jiÏ uvádûn jako pust˘. Na rozlehlé zﬁíceninû je patrn˘ pﬁíkop, hlubok˘ aÏ 7 metrÛ, od nûhoÏ
vede lávka ke zbytku okrouhlé vûÏe a pozÛstatkÛm zdí obytn˘ch i hospodáﬁsk˘ch budov.

Bystﬁice nad Pern‰tejnem
Mûstské muzeum
Muzeum sídlí v budovû b˘valé radnice, postavené v polovinû
19. století na místû dvou star‰ích domÛ. Ve sklepeních jsou
zachovány pÛvodní gotické klenby. Jeden z v˘stavních sálÛ je
vûnován akademickému malíﬁi Aloisi Luká‰kovi. Stálé expozice jsou v prÛbûhu roku doplÀovány v˘stavami.
Stálé expozice: Pﬁírodopisné sbírky, Historie mûsta,
Etnografie, Zemûdûlství, ¤emesla, ·tûpánovská litina,
Hornická expozice, Archeologická expozice, Keramika z muzejních sbírek
Kontakt: 593 01 Bystﬁice nad Pern‰tejnem, Masarykovo
námûstí 1, tel. 566 552 180,
e-mail: muzeum.bystricenp@worldonline.cz
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Herálec
ValenÛv most
âeskou a moravskou ãást obce spojuje kamenn˘ most pﬁes
ﬁeku Svratku z roku 1856 sklenut˘ ze tﬁí obloukÛ, na nûmÏ je
vyznaãena zemská hranice.

Îìársko

Jimramov

Louãky

SíÀ rodákÛ

Zﬁícenina hradu

Stálá expozice seznamující s historií obce a jejími nejv˘znamnûj‰ími osobnostmi (bratﬁi Mr‰tíkové, Jan Karafiát,
Karel Slavíãek, M. J. Sychra, Franti‰ek Îemliãka, âenûk
Dobiá‰, Bohuslav Kozák) je umístûna v budovû Horní ‰koly
u sv. Jana. V letní sezónû jsou ve v˘stavním sále poﬁádány
autorské v˘stavy.
Stálé expozice: Vznik a v˘voj Jimramova, Îivot a dílo Jana
Karafiáta, SíÀ rodákÛ
Kontakt: Obecní úﬁad Jimramov, tel. 566 562 516,
e-mail: ou.jimramov@quick.cz, http://www.e-vysocina.cz
Náv‰tûva moÏná po dohodû na tel. 605 958 294
nebo 777 971 410.

Hrad bergfritového typu zaloÏili koncem 13. století páni
z Deblína, kteﬁí od roku 1278 pouÏívali pﬁídomek z Louãek.
Od poloviny 14. století náleÏel pánÛm z Kun‰tátu, zpustl
pravdûpodobnû v husitsk˘ch válkách. Zachovány jsou pﬁíkopy oddûlující areál od okolí i pﬁíkop mezi hradem a pﬁedhradím. Na pﬁedhradí jsou patrné zbytky hradeb, v areálu vlastního hradu torzo válcové vûÏe. Zbytky základové zdi v˘chodnû
od vûÏe jsou pravdûpodobnû pozÛstatkem paláce.

Mitrov
Zﬁícenina hradu
Hrad na kopci nad ﬁíãkou BobrÛvkou zaloÏil poãátkem 14. století nûkter˘ z potomkÛ Demetera z Bukového a nazval ho
Demitrov, zkrácenû Mitrov. Od prvních drÏitelÛ odvozoval svÛj
pÛvod rod Mitrovsk˘ch. Za Pern‰tejnÛ byl v roce 1588 jiÏ
opu‰tûn. V roce 1618 koupil hrad s vût‰inou panství Jindﬁich
Mitrovsk˘ z Nemy‰le, vzápûtí v‰ak v‰echno pozbyl konfiskací.
Podle legendy se sem vrátil tajnû a v bídû zemﬁít. Z hradu se
zachovaly zbytky hradeb, pﬁíkopÛ, rozvaliny paláce a vûÏe.

Ko‰íkov
Zﬁícenina hradu
Hrad vznikl pravdûpodobnû ve 14. století, snad v souvislosti
s dûlením majetku pánÛ z Lomnice. V letech 1429 – 1430 ho
vlastnil Mikulá‰ âlupek, jenÏ byl ve sluÏbách Viléma z Pern‰tejna. V roce 1482 je hrad uvádûn jiÏ jako pust˘. Z hradu
poblíÏ obce Drahonín se zachovaly zbytky zdiva mohutné
hranolové vûÏe a také stopy hradeb a pﬁedhradí, obklopené
pﬁíkopy.

Krátká
V˘znamn˘ soubor lidové architektury
V obci se uchoval jeden z nejhodnotnûj‰ích celkÛ lidové
architektury ve zdej‰í oblasti. Pﬁevládá typ mal˘ch horsk˘ch
usedlostí, nejpozoruhodnûj‰ími staveními jsou rychta ã. 12
a stavení ã. 4 a ã. 31. Jsou to roubené stavby s lomenicí
ukonãenou
kabﬁincem.

NíÏkov
Kostnice
Kostnice s jehlancovou stﬁechou byla vybudována pﬁed
západním prÛãelím kostela sv. Mikulá‰e v roce 1709. O její
v˘stavbu se pﬁiãinil dûkan Heberlandt. Uvnitﬁ jsou vyrovnané
ãtyﬁi hranice (2 x 2 x 2,5 m) z lebek a kostí témûﬁ osmi tisíc
osob. Podle legendy hranice urovnal neznám˘ slep˘ mládenec po sedmileté válce v roce 1741, kdy v okolí ﬁádily epidemie a vojáci v lazaretech umírali po stovkách.
Kontakty pro prohlídku kostnice jsou na informaãních tabulích
v obci.
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Nové Mûsto na Moravû
Horácké muzeum
Muzejní expozice jsou umístûny od poãátku minulého století
v budovû b˘valé renesanãní radnice. Byla pﬁestavûna v roce
1555 z odkoupeného mû‰Èanského domu. Z pÛvodního
objektu se zachovala renesanãní vstupní síÀ s kamenn˘m
portálkem, poschodí s vûÏiãkou bylo vystavûno po poÏáru
roku 1723. V prÛãelí je vsazen kámen s vroãením 1555
a zubﬁí hlavou. âelní fasáda je vyzdobena sgrafitem místního

Horácká galerie

rodáka Karla Nûmce z roku 1938. Stálé expozice jsou v prÛbûhu roku doplÀovány v˘stavami. Od kvûtna do záﬁí je ve
sklepû pﬁístupná mineralogická expozice PamûÈ kamene a na
dvorku muzea tzv. Vírsk˘ ml˘nek – soubor dﬁevûn˘ch figurek
pohánûn˘ vodním kolem.

Galerie, zaloÏená v roce 1964, sídlí od roku 1972 v budovû
zámku. PÛvodnû renesanãní zámek byl postaven tûsnû po
polovinû 16. století pravdûpodobnû je‰tû za vlády Pern‰tejnÛ
a stavebnû upraven po roce 1588 Vilémem Dubsk˘m
z Tﬁebomyslic. V roce 1643 byl vyplenûn ·védy, záhy v‰ak
obnoven. Pﬁi velkém poÏáru mûsta v roce 1723 vyhoﬁel,
barokní úpravou v polovinû 18. století vznikla pﬁístavbou
nov˘ch budov nová ãtyﬁkﬁídlá dispozice. Dne‰ní podoba
zámku pochází z roku 1874, kdy byl upraven v novorenesanãním slohu. Stálé expozice jsou doplÀovány v˘stavami,
nádvoﬁí je místem konání koncertÛ a kulturních akcí.
Stálé expozice: Promûny krajiny a tvaru (obrazy a plastiky),
Sklo, sklo, sklo (hutnû tvarované ‰krdlovické sklo ze 60. a 70.
let 20. století)
Kontakt: 592 31 Nové Mûsto na Moravû,
Vratislavovo námûstí 1, tel. 566 654 211,
e-mail: horacka.galerie@nmnm.cz, http://hg.nmnm.cz

Stálé expozice: âas generací – lidová kultura, Skláﬁství a
Ïelezáﬁství na Novomûstsku, Historie v˘roby lyÏí a lyÏování na
Novomûstsku, ·kolní tﬁída z 30. let 20. století.
Kontakt: 592 31 Nové Mûsto na Moravû,
Vratislavovo námûstí 114, tel. 566 650 216, fax: 566 618 961,
e-mail: horacke.muzeum@nmnm.cz,
http://hm.nmnm.cz.

Ostrov nad Oslavou
Panská hospoda
Kolem roku 1723 nechal v obci Ïìársk˘ klá‰ter zbudovat
zájezdní panskou hospodu (ãp. 38). Ve stylu barokní gotiky ji
navrhl architekt Jan BlaÏej Santini – Aichl na pÛdorysu ve
tvaru W, coÏ pﬁedstavuje iniciály Ïìárského opata Václava
Vejmluvy. Vstupní trakt je tﬁípodlaÏní, ostatní bloky jen pﬁízemní s valbov˘mi stﬁechami. Symetricky na nû navazují
nakoso postavená boãní kﬁídla na ãtvercov˘ch pÛdorysech.
Budova slouÏí stále jako restaurace.

48

Îìársko

SnûÏné
Galerie SnûÏné
Galerii zaloÏili v roce 1997 malíﬁi Jan Odvárka, Rudolf Nûmec
a Pavel Mertlík. Poﬁádány jsou autorské v˘stavy, v˘stavy
obrazÛ malíﬁÛ z celé âR, v˘stavy keramiky.
Kontakt: tel. 566 664 281, 728 224 093,
e-mail:bukackovaeva@unet.cz

Studnice
Venkovská architektura

Py‰olec

V obci najdeme chalupy horáckého typu, roubené s lomenicí
a Ïudry. V jednom ze statkÛ, s letopoãtem 1827 ve ‰títû, se
odehrával dûj Karníkova románu „Soumrak rodu Jamborova“.

Zﬁícenina hradu
Rozsáhl˘ stráÏní hrad Py‰olec byl pravdûpodobnû zaloÏen
na pﬁelomu 13. a 14. století, poprvé je zmiÀován roku 1350
a to jiÏ byl hrad po‰kozen˘. V roce 1359 dochází k obnovû
hradu, ale za ãesko-uhersk˘ch válek v druhé polovinû 15. století byl znovu poniãen. Roku 1464 se o nûm hovoﬁí uÏ jako
o zboﬁeném. Zachovaly se zbytky vûÏe, paláce a budovy nad
parkánem se dvûma pilíﬁi. V pﬁedhradí jsou patrné zbytky
pﬁíkopÛ a valÛ.

Rysov
Zﬁícenina hradu
Hrad bergfritového typu vznikl pravdûpodobnû na poãátku
14. století. Roku 1368 náleÏel vladykÛm z Drahan, od roku
1437 Pern‰tejnÛm. Zanikl pravdûpodobnû v druhé polovinû
15. století Z hradu je zachován pﬁíkop oddûlující pﬁedhradí
od vlastního hradu, zbytky hradeb, okrouhlé vûÏe a základní
zdi paláce.

Svratka
Svratecké muzeum
Pﬁi pﬁíleÏitosti oslav 125. v˘roãí zaloÏení Sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ ve Svratce byla otevﬁena prozatímní expozice muzea,
která je umístûna v b˘valé zasedací místnosti hasiãské zbrojnice. Kromû jin˘ch exponátÛ je ke zhlédnutí ‰evcovská dílna,
kupeck˘ krám, klobouãnická dílna.
Kontakt: 592 02 Svratka, U zbrojnice 347, http://www.svratka.cz
Informace: Infocentrum Svratka, tel. 566 662 594, 777 083 487,
e-mail ic@svratka.cz
Provozovatel: Obãanské sdruÏení Svratecká jizba

Templ‰tejn
Zﬁícenina hradu

Zﬁícenina hradu

Zﬁíceninu hradu je moÏno nalézt severozápadnû od obce
âerná, v lese, nad b˘val˘m Eliá‰ov˘m ml˘nem. Vybudován
byl pravdûpodobnû jako stráÏní hrádek nad údolím ﬁeky
Oslavy, kter˘m vedla obchodní cesta, naz˘vaná Îìárskolibická. Zachovalo se torzo hranolové vûÏe zﬁejmû z pﬁelomu
13. a 14. století a zbytky základÛ obytné budovy.

PozÛstatky hradu poblíÏ obce Jimramovské Paseky je souãástí chránûné pﬁírodní památky ·tarkov, kterou tvoﬁí rulové skalní útvary (664 m n.m.) a okolní balvanové sutû.

Tﬁi Studnû

Skály (·tarkov)

Památník Vítûzslavy Kaprálové a Bohuslava MartinÛ
Dokumentace ze Ïivota Bohuslava MartinÛ.
Kontakt: 592 04 Fry‰ava, Tﬁi Studnû, Hotel U LaubÛ,
tel. 566 619 225

Ubu‰ínek
Lidová architektura
Starobylé stavby usedlostí (Juﬁíkova, Gregorova, Kry‰tofova)
v obci v˘chodnû od Jimramova svûdãí o krásné lidové architektuﬁe na‰ich pﬁedkÛ a jsou vyhlá‰eny venkovskou památkovou
zónou. Najdeme zde stavby ze dﬁeva, kamene i z nepálen˘ch
cihel. Kopec se zajímav˘m jménem Hromobitek s v˘‰kou
705 m n.m. nabízí kouzelné pohledy do údolí ﬁeky Svratky.
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Velká Losenice
Kostnice
Památkovû chránûná kostnice byla postavena v roce 1746
kníÏetem Karlem Maxmiliánem z Dietrich‰tejnu. Ve dvou
sloupech jsou tu sloÏeny kosti tﬁí set vojákÛ pluku hrabûte
Kolowrata, zranûn˘ch v bitvû u Stﬁegova ve Slezsku a sem
pﬁevezen˘ch. Tuto skuteãnost pﬁipomínají i tﬁi válcová BoÏí
muka. Prohlídka je moÏná po pﬁedchozí dohodû s panem
faráﬁem Danielem Koláﬁem na tel. 566 666 121.

Velká Bíte‰
Mûstské muzeum
Muzeum se nachází v zadním traktu historického domu,
vystavûného na sklonku 16. století Ïerotínskou vrchností pro
farní a ‰kolní úãely Jednoty bratrské. Regionální vlastivûdná
expozice je kaÏd˘m rokem zãásti obmûÀována.
Stálá expozice: Mineralogické a geologické zajímavosti
Velkobíte‰ska
Kontakt: 595 01 Velká Bíte‰, Masarykovo námûstí 5,
tel., fax: 566 532 383,
e-mail: muzeum@velkabites.cz, http://www.vbites.cz

Opevnûn˘ kostel
Dominantou mûsta je kostel sv. Jana Kﬁtitele v severní vyv˘‰ené ãásti mûsta. âásti obvodov˘ch zdí pÛvodního románského kostela byly zaãlenûny do gotické pﬁestavby na sklonku 15. století. Ze stejného období pochází mohutné opevnûní
kolem kostela, zesílené dvoupatrovou vstupní vûÏí a pûti ba‰tami se stﬁílnami. Cel˘ komplex kostelní tvrze je ojedinûlou
stavební památkou. Unikátním inventáﬁem jsou ãtyﬁi pÛvodní
zvony.

Svatá hora
Vrchol s mal˘m pomníãkem a plastikou se nachází 8 km
severnû od Velké Bíte‰e. Podle legendy zde byla jako dítû
zachránûna sv. Zdislava z nedalekého hradu KﬁiÏanova.
Z vrcholu se nabízí pﬁekrásn˘ v˘hled na rozlehlé panorama
v˘chodního okraje âeskomoravské vrchoviny.

Velké Meziﬁíãí
Zámek – Muzeum Velké Meziﬁíãí
PÛvodnû gotick˘ hrad, pﬁestavûn˘ na renesanãní zámek, byl
baroknû roz‰íﬁen a pseudogoticky upraven. Z jednotliv˘ch
stavebních slohÛ zÛstala zachována goticko-renesanãní
lodÏie a renesanãní vstupní brána. Zámecké interiéry jsou
zdobené ‰tukem a malbami a vybaveny dobov˘m mobiliáﬁem. Muzeum sídlí na zámku od roku 1948. Jedna z expozic
je vûnována historii pozemních komunikací – stavby silnic
a mostÛ jsou pﬁedstaveny modely, fotografiemi a v˘kresovou
dokumentací. Zachováno zÛstalo rovnûÏ zamûﬁení regionální.
V zámeckém parku je umístûn dﬁevûn˘ kryt˘ most, pﬁenesen˘ sem od pily z Krásnûvsi, zrekonstruovan˘ roku 1986.
Stálé expozice: Stálá v˘stava sochaﬁe Jiﬁího Marka, Modely
mostÛ, Historie v˘stavby dálnice, Císaﬁské manévry, Na‰i ptáci,
Krása lastur, Z moﬁí a oceánÛ, Kubismus, Zámecké salóny, Via
est vita – silnice je Ïivot, Od albitu k Ïule, Letec Jan âermák
Kontakt: 594 01 Velké Meziﬁíãí, Zámek 1, tel. 566 522 206,
tel. 566 522 773, e-mail: muzeumvm@muzeumvm.cz,
http://www.muzeumvm.cz
Pravidelné akce:
ãervenec
Císaﬁské manévry
záﬁí
Zámeck˘ den (netradiãní prohlídka s historick˘mi
postavami z historie zámku)
listopad
Setkání historick˘ch vozidel
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Galerie Synagoga
Galerie je umístûna v b˘valé tzv. staré synagoze, postavené
pﬁed polovinou 16. století v goticko-renesanãním slohu.
Îidovská obec se rychle rozvíjela zejména po tﬁicetileté válce,
památkou na Ïidovské osídlení je také Ïidovsk˘ hﬁbitov s barokními náhrobky. Synagoga se zachoval˘m portálem dnes slouÏí jako v˘stavní prostor muzea.
Stálá expozice: Magen David – historie ÎidÛ ve Velkém
Meziﬁíãí
Kontakt: 594 01 Velké Meziﬁíãí, Novosady 1146, tel. 566 524 621

Vyhlídková vûÏ kostela
sv. Mikulá‰e
Kostel sv. Mikulá‰e je dominantou námûstí. Postaven byl
v polovinû 13. století, mnohokrát byl roz‰iﬁován, ve druhé
polovinû 18. století baroknû
upraven. Hranolová vûÏ,
vysoká 64 metrÛ, byla postavena v polovinû 15. století.
Jsou v ní zavû‰eny ãtyﬁi
zvony, odlité v roce 1969
v Martinicích. Hodiny na
vûÏi jsou nejvût‰ími osvûtlen˘mi hodinami v âeské republice. V˘hled na mûsto z ochozu ve v˘‰ce 40 m je moÏn˘
po dohodû s farním úﬁadem,
tel. 566 522 101.

Víckov
Zﬁícenina hradu
Hrad byl postaven v první polovinû 14. století pány
z Víckova. Od roku 1375 náleÏel oravsk˘m markrabatÛm,
pﬁed husitsk˘mi válkami jej získal stoupenec husitství
Ha‰ek z Vald‰tejna. Hrad byl pravdûpodobnû po‰kozen
Zikmundov˘m vojskem jiÏ roku 1425 a pozdûji opraven.
Definitivnû zanikl koncem 15. století. Zachoval se pﬁíkop a val,
zbytky hradby se dvûma hranolov˘mi ba‰tami, sklep a ãást
zdiva pﬁízemí hradního paláce.

Zub‰tejn
Zﬁícenina hradu
Poãátky hradu, zvaného téÏ Kámen, spadají pravdûpodobnû
jiÏ do 11. století. Byl vybudován na skalnatém hﬁebenu na
pravém bﬁehu ﬁeky Svratky nedaleko obce Pivonice, aby
chránil obchodní cestu vedoucí z Brna na Poliãku. Ve 13. století byl goticky pﬁestavûn, ale pomûrnû brzy poté byl opu‰tûn
a zaãal chátrat. Trosky, které z hradu zbyly, v‰ak stále pÛsobí monumentálnû.

MoráÀsk˘ hﬁbitov
Hﬁbitov s hroby v˘znamn˘ch osobností (Vladimír
âech, Titus Kr‰ka) se nachází ve ãtvrti MoráÀ, mezi
Ïidovskou ãtvrtí za ﬁekou a
Ïidovsk˘m hﬁbitovem.

Galerie Jupiter Club
Ve v˘stavních sálech jsou prezentována v˘tvarná díla umûlcÛ
Horácka.
Kontakt: 594 01 Velké Meziﬁíãí, Námûstí 17, tel. 566 523 243

Îìár nad Sázavou
Regionální muzeum

Veselíãko

Muzeum sídlí v historické budovû vzniklé pﬁestavbami
stﬁedovûké tvrze z poãátku 14. století.
Poﬁádány jsou krátkodobé v˘stavy.
Kontakt: 591 01 Îìár nad Sázavou, Tvrz 8, tel. 566 625 645,
e-mail: zdenek.malek@zdarns.cz

Orchestrion

V˘stavní sál Staré radnice

V hostinci je moÏné sly‰et pozoruhodn˘ orchestrion. Byl zhotoven pravdûpodobnû ve Vídni pﬁed rokem 1900. Má pût
vymûniteln˘ch válcÛ a na kaÏdém je osm melodií.
Majitelka hostince ho na poÏádání pou‰tí hostÛm.
Orchestrion byl zakoupen kolem roku 1921 ve
Vojnovû Mûstci.
Kontakt: Hostinec Veselíãko,
tel. 566 622 956, 608 630 613

Renesanãní stavba z poãátku 17. století s klasicistní fasádou,
na které je vyobrazen znak
mûsta, je vyuÏívána jako
obﬁadní síÀ mûstského
úﬁadu a jako v˘stavní a koncertní prostor.
Kontakt:
591 01 Îìár nad Sázavou,
námûstí Republiky 24,
tel. 566 624 312

Îìár nad Sáza

vou - Stará radn

ice
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Zámek
Cisterciáck˘ klá‰ter zaloÏen˘ roku 1252 znojemsk˘m purkrabím Boãkem z Obﬁan, zru‰en˘ v roce 1613, byl v 18. století
obnoven podle návrhÛ architekta Santiniho a po poÏáru 1784
byl upraven na rozsáhl˘ zámeck˘ areál. V jádru gotická je
b˘valá opatská budova a ãást konventu, hospodáﬁské budovy prvního nádvoﬁí jsou barokní. V budovû konventu jsou
umístûny stálé expozice vûnované baroknímu umûní Îìárska
a historick˘m klavírÛm. V prelatuﬁe pﬁestavûné architektem
Santinim dnes sídlí
Muzeum knihy. V hlavním sále je na celé
stropní plo‰e rozmûrná freska od K. F.
Töppera.
PÛvodnû
gotick˘ klá‰terní kostel Nanebevzetí Panny
Marie z druhé poloviny 13. století, Santinim pﬁestavûn˘ v duchu
barokní gotiky, má bohatou v˘zdobu interiéru. Také desetiboká studniãní kaple byla upravena Santinim. JiÏ ve 14. století ukr˘vala 35 metrÛ hlubokou studnu.
Zámek je dnes v majetku Dr. Radslava Kinského.
Souãástí historického areálu je poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého. Turistické sluÏby v celém areálu zaji‰Èuje
Informaãní a turistické centrum zámek Îìár nad Sázavou
(viz dále).
Stálé expozice: Îìárské baroko, 300 let klavíru
Pravidelné akce:
srpen
Horáck˘ dÏbánek
(setkání folkov˘ch hudebních skupin)

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoﬁe
Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého byl vystavûn podle
návrhÛ v˘znamného praÏského architekta vrcholného baroka
Jana BlaÏeje Santiniho – Aichla. Stavbou ho povûﬁil opat
Ïìárského klá‰tera Václav Vejmluva, nad‰en˘ ctitel sv. Jana
Nepomuckého, kter˘ se k jeho stavbû rozhodl hned poté, co
byl v dubnu 1719 v rámci beatifikaãního procesu nalezen ve
svûtcovû hrobû ve Svatovítské katedrále v Praze jeho údajn˘
neporu‰en˘ jazyk. Stavba kostela byla zahájena v srpnu téhoÏ
roku a jako místo stavby bylo vybráno návr‰í nad konventním
rybníkem, jihov˘chodnû od klá‰tera. Kostel byl vysvûcen
v záﬁí 1722 a je povaÏován za vrchol Santiniho tvorby. Pro
originalitu ãeské barokní gotiky a mistrovskou kompozici
areálu se symbolikou svatojánské pûticípé hvûzdy byl kostel
v roce 1994 zapsán do seznamu svûtového kulturního dûdictví
UNESCO. Uvnitﬁ kostela znázorÀuje symboliku magického
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ãísla pût pﬁedev‰ím pût oltáﬁÛ a pût chodeb, na hlavním oltáﬁi pût hvûzd a pût andûlÛ. Nádvoﬁí poutního místa vymezují
ambity s pûticemi bran a kaplí. Brány umístûné uprostﬁed jednotliv˘ch ramen mají kupolové stﬁechy a doplnûny jsou
sochami.
Kontakt: Informaãní a turistické centrum zámek Îìár nad
Sázavou, tel. 566 629 152, 602 565 309,
e-mail: itc@zamekzdar.cz, http://www.zamekzdar.cz

Muzeum knihy
(stálá expozice Národního muzea v Praze)
Muzejní sbírky zachycují v˘voj evropské kniÏní kultury a knihtisku, k nejcennûj‰ím exponátÛm patﬁí mj. faksimile Jenského
kodexu z poãátku 15. století.
Kontakt: 591 02 Îìár nad Sázavou, tel. 566 625 370,
e-mail: alenajakubcova@seznam.cz

Kamenn˘ most
Silnice z centra mûsta k areálu zámku vede pﬁes barokní
most se tﬁemi oblouky, kter˘
pﬁeklenuje ﬁeku Sázavu. Byl
postaven kolem roku 1760
a zdobí ho osm soch svûtcÛ.
Na jedné stranû mostu jsou
sochy sv. Benedikta, sv. Mikulá‰e, sv. Jana a sv. Cyrila, na
stranû druhé pak sv. Bernarda, sv. Vojtûcha, sv. Pavla
a sv. Metodûje. Autor plastik
není znám.

Vysoãina - Dûdictví minulosti
Kraj Vysoãina
ÎiÏkova 57
587 33 Jihlava
e-mail: posta@kr-vysocina.cz
www.region-vysocina.cz
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